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De Bijbel is Gods geschreven boodschap aan ons allemaal. Om de Auteur
ervan te leren kennen moeten we er een studie van maken (Johannes
17:3; 2 Timotheüs 3:16). In dit boek maakt Jehovah duidelijk wat zijn doel
is met de mens en de aarde (Genesis 3:15; Openbaring 21:3, 4).
Geen ander boek heeft zo’n impact op het leven van mensen. De Bijbel in-
spireert ons om Jehovah’s eigenschappen te weerspiegelen, zoals liefde,
barmhartigheid en medegevoel. Hij geeft mensen hoop en helpt ze het
ergste lijden te doorstaan. Hij ontmaskert elementen van deze wereld die
niet overeenstemmen met de volmaakte wil van God (Psalm 119:105; He-
breeën 4:12; 1 Johannes 2:15-17).
De Bijbel, die oorspronkelijk in het Hebreeuws, Aramees en Grieks is ge-
schreven, is geheel of gedeeltelijk in meer dan 3000 talen vertaald. Het
is veruit het meest vertaalde en verspreide boek in de geschiedenis.
Dat hoeft ons niet te verbazen. Een profetie in de Bijbel zegt: ‘Dit goede
nieuws van het Koninkrijk [het hoofdthema van de Bijbel] zal op de hele
bewoonde aarde worden gepredikt als een getuigenis voor alle volken, en
dan zal het einde komen’ (Mattheüs 24:14).
Wij, de huidige leden van het New World Bible Translation Committee, be-
seffen hoe belangrijk de boodschap van de Bijbel is en hebben ons bij
deze herziening laten leiden door een diep respect voor de inhoud ervan.
Wij voelen de verantwoordelijkheid om de boodschap ervan nauwkeurig
over te brengen. Deze herziene uitgave steunt op het goede fundament
dat gelegd is in eerdere uitgaven van de New World Translation, die meer
dan 60 jaar geleden voor het eerst werd uitgegeven. Maar in de afgelopen
decennia is de taal veranderd. Dat was voor ons een reden om deze ver-
taling grondig te herzien. Het is ons doel geweest om tot een vertaling te
komen die trouw is aan de oorspronkelijke tekst, maar ook duidelijk en
makkelijk te lezen. In de appendixartikelen ‘Vertaalprincipes voor de Bij-
bel’, ‘Kenmerken van deze herziening’ en ‘Hoe de Bijbel bewaard is ge-
bleven’ worden een aantal taalkundige veranderingen in deze herziene
uitgave besproken.
Iedereen die van Jehovah God houdt en hem aanbidt, wil een nauwkeuri-
ge, begrijpelijke vertaling van de Bijbel hebben (1 Timotheüs 2:4). Daar-
om is het ons doel deze herziening in zo veel mogelijk talen beschikbaar
te stellen. Wij hopen en bidden dat deze vertaling van Gods Woord je zal
helpen om God te zoeken en hem ook echt te vinden (Handelingen 17:27).

New World Bible Translation Committee
augustus 2013
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GENESIS
I N H O U D

1 Schepping hemel en aarde (1, 2)
Aarde klaargemaakt in zes dagen (3-31)

Dag 1: licht; dag en nacht (3-5)
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Jehovah God, Maker hemel en aarde (4)
Man en vrouw in tuin van Eden (5-25)
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Schepping vrouw (18-25)

3 Eerste zonde van mens (1-13)
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Jehovah’s oordeel over
opstandelingen (14-24)
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Uit Eden gezet (23, 24)

4 Kaı̈n en Abel (1-16)
Nakomelingen Kaı̈n (17-24)
Seth en zijn zoon Enos (25, 26)

5 Van Adam tot Noach (1-32)
Adam vader van zonen en
dochters (4)
Henoch wandelde met God (21-24)

6 Zonen van God nemen vrouwen op
aarde (1-3)
Nefilim geboren (4)
Slechtheid mensen doet Jehovah
verdriet (5-8)
Noach krijgt opdracht ark
te bouwen (9-16)
God kondigt vloed aan (17-22)

7 In de ark (1-10)
Wereldwijde vloed (11-24)

8 Het water zakt (1-14)
Duif losgelaten (8-12)
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Gods belofte voor aarde (20-22)
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Jehovah verwart taal (5-9)
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Terahs familie (27)
Abram verlaat Ur (31)
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Kanaän (1-9)
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21 Isaäk geboren (1-7)
Ismaël maakt Isaäk belachelijk (8, 9)
Hagar en Ismaël weggestuurd (10-21)
Verbond Abraham met Abimelech (22-34)
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Jakob verliefd op Rachel (15-20)
Jakob trouwt met Lea en Rachel (21-29)
Lea’s vier zonen: Ruben, Simeon, Levi
en Juda (30-35)

30 Bilha krijgt Dan en Naftali (1-8)
Zilpa krijgt Gad en Aser (9-13)
Lea krijgt Issaschar en Zebulon (14-21)
Rachel krijgt Jozef (22-24)
Jakobs kudden groeien (25-43)

31 Jakob in geheim naar Kanaän (1-18)
Laban haalt Jakob in (19-35)
Jakobs verbond met Laban (36-55)

32 Jakob ziet engelen (1, 2)
Jakobs voorbereiding op ontmoeting
Esau (3-23)

Jakob worstelt met engel (24-32)
Jakob wordt Israël (28)

33 Weerzien Jakob en Esau (1-16)
Jakob reist naar Sichem (17-20)

34 Dina verkracht (1-12)
Misleiding door Jakobs zonen (13-31)

35 Jakob doet vreemde goden weg (1-4)
Jakob terug naar Bethel (5-15)
Benjamin geboren, Rachel sterft (16-20)
Israëls 12 zonen (21-26)
Isaäk sterft (27-29)

36 Nakomelingen Esau (1-30)
Koningen en stamhoofden Edom (31-43)

37 Jozefs dromen (1-11)
Jozef en zijn jaloerse broers (12-24)
Jozef verkocht als slaaf (25-36)

38 Juda en Tamar (1-30)

39 Jozef in Potifars huis (1-6)
Jozef weerstaat Potifars vrouw (7-20)
Jozef in gevangenis (21-23)

40 Jozef legt dromen gevangenen uit (1-19)
‘Alleen God kan dromen uitleggen’ (8)

Farao’s verjaardagsfeest (20-23)
41 Jozef legt dromen farao uit (1-36)

Jozef door farao verhoogd (37-46a)
Jozef voedselbeheerder (46b-57)

42 Jozefs broers naar Egypte (1-4)
Jozef ziet broers en test ze uit (5-25)
Broers terug naar Jakob (26-38)

43 Jozefs broers naar Egypte met
Benjamin (1-14)
Jozef ziet broers opnieuw (15-23)
Jozefs feestmaal met broers (24-34)

44 Jozefs beker in Benjamins zak (1-17)
Juda pleit voor Benjamin (18-34)

45 Jozef vertelt wie hij is (1-15)
Jozefs broers halen Jakob op (16-28)

46 Jakobs gezin verhuist naar Egypte (1-7)
Namen van wie naar Egypte gaan (8-27)
Weerzien Jozef en Jakob in
Gosen (28-34)

47 Jakob komt bij farao (1-12)
Jozefs verstandige bestuur (13-26)
Israël vestigt zich in Gosen (27-31)

48 Jakob zegent Jozefs zonen (1-12)
Efraı̈m krijgt grotere zegen (13-22)
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1 In het begin schiep God de
hemel en de aarde.a

2 De aarde was woest� en
leeg,� en er lag duisternis over
het oppervlak van de watermas-
sa.�b En Gods actieve kracht�c
bewoog zich over het oppervlak
van het water.d

3 God zei: ‘Er moet licht ko-
men.’ Toen kwam er licht.e
4 Daarna zag God dat het licht
goed was, en God begon het
licht te scheiden van de duis-
ternis. 5 God noemde het licht
‘dag’, maar de duisternis noemde
hij ‘nacht’.f En het werd avond en
het werd morgen: de eerste dag.

6 Toen zei God: ‘Er moet een
open ruimte�g tussen de wate-
ren komen als scheiding tussen
de ene watermassa en de ande-
re.’h 7 Vervolgens maakte God
de open ruimte en hij scheid-
de de watermassa onder de open
ruimte van de watermassa erbo-
ven.i En zo gebeurde het. 8 God
noemde de open ruimte ‘hemel’.
En het werd avond en het werd
morgen: de tweede dag.

9 Toen zei God: ‘Het water
onder de hemel moet naar één
plaats stromen en de droge grond
moet tevoorschijn komen.’ j En zo
gebeurde het. 10 God noemde
de droge grond ‘land’,k maar het
samengestroomde water noemde
hij ‘zee’.l En God zag dat het goed
was.m 11 Vervolgens zei God:
‘Het land moet gras voortbren-

1:2 �Of ‘vormloos’. �Of ‘verlaten’. �Of
‘het diepe water’, ‘het kolkende water’.
�Of ‘Gods geest’. 1:6 �Lett.: ‘uitspan-
sel’.

gen, zaaddragende planten en
ook vruchtbomen die vruchten
met zaad erin opleveren, naar
hun soort.’ En zo gebeurde het.
12 Het land ging gras voort-
brengen, zaaddragende plantena

en ook bomen die vruchten met
zaad erin opleverden, naar hun
soort. Toen zag God dat het goed
was. 13 En het werd avond en
het werd morgen: de derde dag.

14 Toen zei God: ‘Er moeten
lichten�b aan de hemel� komen
om de dag te scheiden van de
nacht.c Ze zullen dienen als aan-
duiding voor seizoenen en voor
dagen en jaren.d 15 Ze zullen
als lichten aan de hemel� die-
nen om op de aarde te schijnen.’
En zo gebeurde het. 16 En God
maakte de twee grote hemellich-
ten: het grootste om te heersen
over de dage en het kleinere om
te heersen over de nacht, en ook
de sterren.f 17 God plaatste ze
aan de hemel� om op de aar-
de te schijnen, 18 om overdag
en ’s nachts te heersen en om het
licht te scheiden van de duister-
nis.g Toen zag God dat het goed
was. 19 En het werd avond en
het werd morgen: de vierde dag.

20 Daarna zei God: ‘Het wa-
ter moet wemelen van levende
wezens,� en er moeten vliegen-
de dieren in de lucht boven de
aarde vliegen, langs de hemel.’�h
21 En God schiep de grote zee-
dieren� en alle levende wezens�

1:14 �Of ‘hemellichten’. 1:14, 15, 17, 20
�Lett.: ‘de open ruimte van de hemel’.
1:20, 21 �Of ‘levende zielen’. 1:21 �Of
‘zeemonsters’.

49 Jakobs sterfbedprofetie (1-28)
Silo komt uit Juda (10)

Jakobs instructies voor
begrafenis (29-32)
Jakob sterft (33)

50 Jozef begraaft Jakob in Kanaän (1-14)
Jozef bevestigt vergeving (15-21)
Jozefs laatste dagen en dood (22-26)

Jozefs instructies over zijn
lichaam (25)

HFST. 1
a Ps 102:25

Jes 42:5
Jes 45:18
Ro 1:20
Heb 1:10
Opb 4:11
Opb 10:6

b Sp 8:27, 28

c Ps 33:6
Jes 40:26

d Ps 104:5, 6

e Jes 45:7
2Kor 4:6

f Ge 8:22

g Ge 1:20

h 2Pe 3:5

i Ge 7:11
Sp 8:27, 28

j Job 38:8, 11
Ps 104:6-9
Ps 136:6

k Ps 95:5

l Sp 8:29

m De 32:4
��������������������

2de kolom
a Ps 104:14

b De 4:19

c Ps 104:19

d Ge 8:22

e Ps 136:7, 8

f Ps 8:3
Jer 31:35

g Ps 74:16

h Ge 2:19

43 GENESIS Inhoud–1:21



waar het water van wemelt, naar
hun soort, en alle gevleugelde
vliegende dieren naar hun soort.
En God zag dat het goed was.
22 Daarop zegende God ze en
zei: ‘Wees vruchtbaar, word tal-
rijk en vul het water van de zee,a
en laat de vliegende dieren tal-
rijk worden op de aarde.’ 23 En
het werd avond en het werd mor-
gen: de vijfde dag.

24 Toen zei God: ‘De aarde
moet levende wezens� voortbren-
gen naar hun soort: tamme die-
ren, kruipende dieren� en wil-
de dieren, naar hun soort.’b En
zo gebeurde het. 25 God maak-
te de wilde dieren naar hun soort
en de tamme dieren naar hun
soort en alle kruipende dieren
naar hun soort. En God zag dat
het goed was.

26 Daarna zei God: ‘Laten wijc
de mens maken naar ons beeld,d
zodat ze op ons lijken.e Ze moe-
ten het gezag hebben over de vis-
sen in de zee, de vliegende die-
ren in de lucht en de tamme
dieren, over de hele aarde en
alle dieren die daarop rondkrui-
pen.’f 27 Vervolgens schiep God
de mens naar zijn beeld, naar
Gods beeld schiep hij hem. Als
man en als vrouw schiep hij
hen.g 28 Verder zegende God
hen en God zei tegen hen: ‘Wees
vruchtbaar en word talrijk, vul
de aardeh en onderwerp haar, i en
heb het gezag j over de vissen in
de zee, de vliegende dieren in de
lucht en alle dieren die zich op
de aarde bewegen.’

29 Toen zei God: ‘Ik geef jul-
lie alle zaaddragende planten op
de hele aarde en alle bomen met
zaaddragende vruchten. Dat zal
jullie voedsel zijn.k 30 Aan alle
wilde dieren op het land, alle
vliegende dieren in de lucht en

1:24 �Of ‘levende zielen’. �Of ‘bewe-
gende dieren’. Blijkbaar omvat dit rep-
tielen en andere diersoorten die niet on-
der de andere categorieën vallen.

alles wat zich op de aarde be-
weegt waarin leven� is, geef ik
de groene planten als voedsel.’a
En zo gebeurde het.

31 Daarna zag God alles wat
hij gemaakt had en hij zag dat
het heel goed was.b En het werd
avond en het werd morgen: de
zesde dag.

2 Zo werden de hemel en de
aarde en alles wat daarbij

hoort� voltooid.c 2 Tegen de ze-
vende dag was God klaar met het
werk dat hij gedaan� had, en op
de zevende dag ging hij rusten
van al zijn werk.�d 3 Vervolgens
zegende God de zevende dag en
verklaarde die heilig, want op
die dag is God gaan rusten van
al zijn scheppingswerk, alles wat
hij besloten had te maken.

4 Dit is de geschiedenis van
de hemel en de aarde toen ze
werden geschapen, op de dag
waarop Jehovah� God aarde en
hemel maakte.e

5 Er groeiden op aarde nog
geen struiken of andere planten,
want Jehovah God had het niet
laten regenen op de aarde en er
waren geen mensen om de grond
te bewerken. 6 Maar er steeg
wel altijd damp uit de aarde op,
die de hele aardbodem bevoch-
tigde.

7 En Jehovah God vormde de
mens uit stoff van de aardbodem
en in zijn neusgaten blies hij de
levensadem,g en de mens werd
een levend wezen.�h 8 Ook leg-
de Jehovah God in Eden, i in
het oosten, een tuin aan. Daarin
plaatste hij de mens die hij had
gevormd. j 9 Jehovah God liet

1:30 �Of ‘leven als een ziel’, ‘een le-
vende ziel’. 2:1 �Lett.: ‘hun hele leger’.
2:2 �Of ‘gemaakt’. �Of ‘zijn werk dat hij
gemaakt had’. 2:4 �De eerste keer dat
Gods persoonlijke naam, ���� (JHWH),
voorkomt. Zie App. A4. 2:7 �Of ‘levende
ziel’. Het Hebreeuws voor ‘ziel’ is nefesj,
wat letterlijk ‘een ademend schepsel’ be-
tekent. Zie Woordenlijst.
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uit de aardbodem allerlei bomen
opschieten, prachtig om te zien
en met heerlijke vruchten, en
ook de levensbooma in het mid-
den van de tuin en de boom van
de kennis van goed en kwaad.b

10 In Eden ontsprong een ri-
vier die de tuin van water voor-
zag, en verderop splitste die zich
in vier rivieren.� 11 De naam
van de eerste is P _ison. Die
stroomt om het hele land Hav _ila
heen, waar goud is. 12 Het goud
van dat land is goed, en er zijn
daar ook onyxstenen en bdellium-
hars. 13 De naam van de twee-
de rivier is G _ihon. Die stroomt om
het hele land Kusch heen. 14 De
naam van de derde rivier is Hid-
d _ekel.�c Die loopt ten oosten van
Assyrië.d En de vierde rivier is de
Eufraat.e

15 Jehovah God plaatste de
mens dus in de tuin van Eden om
die te bewerken en ervoor te zor-
gen.f 16 Ook gaf Jehovah God
de mens het volgende gebod:
‘Van alle bomen in de tuin mag
je eten zo veel je wilt.g 17 Maar
van de boom van de kennis van
goed en kwaad mag je niet eten,
want op de dag dat je daarvan
eet, zul je zeker sterven.’h

18 Toen zei Jehovah God: ‘Het
is niet goed dat de mens alleen
blijft. Ik zal een helper voor hem
maken die hem aanvult.’ i 19 Je-
hovah God had uit de aardbodem
alle wilde dieren op het land en
alle vliegende dieren in de lucht
gevormd. Hij bracht die vervol-
gens bij de mens om te zien hoe
hij elk dier zou noemen, en elk le-
vend wezen� kreeg de naam die
de mens eraan gaf.j 20 De mens
gaf dus namen aan alle tamme
dieren, aan de vliegende dieren in
de lucht en aan alle wilde dieren
op het land, maar voor de mens
was er niemand die hem hielp en

2:10 �Lett.: ‘werd vier hoofden’. 2:14
�Of ‘Tigris’. 2:19 �Of ‘elke levende
ziel’.

aanvulde. 21 Daarom liet Jeho-
vah God de mens in een diepe
slaap vallen, en terwijl de mens
sliep, nam hij een van zijn ribben
weg en maakte toen het vlees
op die plaats weer dicht. 22 Je-
hovah God maakte uit de rib
die hij uit de man had genomen
een vrouw en bracht haar bij de
man.a

23 Toen zei de man:
‘Dit is eindelijk been van mijn
gebeente

en vlees van mijn vlees.
Ze zal “mannin” worden
genoemd,

omdat ze uit de man is
genomen.’b

24 Daarom zal een man zijn va-
der en zijn moeder verlaten en
zich aan zijn vrouw hechten,�
en ze zullen één vlees worden.c
25 En de man en zijn vrouw
bleven allebei naakt,d en toch
schaamden ze zich niet.

3 Van alle wilde dieren op het
land die Jehovah God had

gemaakt, was de slange het be-
hoedzaamst.� De slang zei te-
gen de vrouw: ‘Heeft God echt
gezegd dat jullie niet van alle
bomen in de tuin mogen eten?’f
2 De vrouw antwoordde de slang:
‘We mogen de vruchten van de
bomen in de tuin eten.g 3 Maar
over de vruchten van de boom in
het midden van de tuin heeft God
gezegd:h “Jullie mogen er niet
van eten en die zelfs niet aanra-
ken, anders zullen jullie sterven.”’
4 Daarop zei de slang tegen de
vrouw: ‘Jullie zullen helemaal niet
sterven. i 5 Want God weet dat
op de dag dat jullie ervan eten,
jullie ogen geopend zullen wor-
den en jullie als God zullen zijn en
kennis zullen hebben van goed en
kwaad.’ j

6 Toen zag de vrouw dat de
boom heerlijke vruchten had en

2:24 �Of ‘bij zijn vrouw blijven’. 3:1
�Of ‘slimst’, ‘sluwst’.
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een lust voor het oog was� — de
boom zag er echt prachtig uit.
Ze plukte dus een vrucht van de
boom en ging ervan eten.a Daar-
na gaf ze er ook van aan haar
man toen die bij haar was, en ook
hij ging ervan eten.b 7 Toen
werden de ogen van hen beiden
geopend en ze beseften dat ze
naakt waren. Daarom bonden ze
vijgenbladeren aan elkaar en de-
den die rond hun heupen om zich
te bedekken.c

8 Later hoorden ze de stem
van Jehovah God terwijl hij rond
het winderige gedeelte van de dag
in de tuin wandelde. Daarop ver-
borgen de man en zijn vrouw zich
voor� Jehovah God tussen de bo-
men van de tuin. 9 Maar Jeho-
vah God bleef de man roepen en
zei: ‘Waar ben je?’ 10 Uiteinde-
lijk antwoordde hij: ‘Ik hoorde uw
stem in de tuin, maar ik was bang
omdat ik naakt was en daarom
heb ik me verborgen.’ 11 ‘Wie
heeft je verteld dat je naakt
was?’,d vroeg hij. ‘Heb je soms
van de boom gegeten waarvan ik
je verboden heb te eten?’e 12 De
man antwoordde: ‘De vrouw die
u mij gegeven hebt, die heeft
mij een vrucht van de boom ge-
geven en dus heb ik gegeten.’
13 Toen zei Jehovah God tegen
de vrouw: ‘Waarom heb je dat ge-
daan?’ De vrouw antwoordde: ‘De
slang heeft me bedrogen en dus
heb ik gegeten.’f

14 Vervolgens zei Jehovah God
tegen de slang:g ‘Omdat je dat
hebt gedaan, ben je vervloekt on-
der de tamme dieren en de wil-
de dieren op het land. Op je buik
zul je kruipen en stof zul je eten,
je hele leven lang. 15 En ik zal
vijandschaph stichten tussen jou i

ende vrouw j en tussen jouw nage-
slacht�k en haar nageslacht.�l Hij

3:6 �Of ‘iets was waar de ogen naar ver-
langden’. 3:8 �Lett.: ‘voor het gezicht
van’. 3:15 �Lett.: ‘zaad’.

zal jouw kop verbrijzelen�a en jij
zult hem in de hiel treffen.’�b

16 Tegen de vrouw zei hij: ‘Ik
zal je zwangerschap veel zwaar-
der maken, en met pijn zul je
kinderen op de wereld zetten. Je
zult sterk verlangen naar je man
en hij zal over je heersen.’

17 En tegen Adam� zei hij:
‘Omdat je naar de stem van je
vrouw hebt geluisterd en van de
boom hebt gegeten waarvan ik
had gezegd:c “Daar mag je niet
van eten”, is de grond vanwe-
ge jou vervloekt.d Je zult zwoe-
gen om ervan te kunnen eten,�
je hele leven lang.e 18 Doorns
en distels zullen er groeien, en je
moet de gewassen� van het land
eten. 19 Je zult je in het zweet
werken om brood� te eten, tot-
dat je terugkeert naar de grond,
want daaruit ben je genomen.f
Stof ben je en tot stof zul je te-
rugkeren.’g

20 Hierna gaf Adam zijn vrouw
de naam Eva,� omdat zij de moe-
der zou worden van iedereen
die leeft.h 21 En Jehovah God
maakte voor Adam en zijn vrouw
lange kleren van dierenvellen
waarmee ze zich konden kleden. i
22 Toen zei Jehovah God: ‘De
mens is nu als een van ons ge-
worden als het gaat om de ken-
nis van goed en kwaad. j Om nu
te voorkomen dat hij zijn hand
uitsteekt en ook een vrucht van
de levensboomk plukt, ervan eet
en eeuwig� leeft . . .’ 23 Daar-
op zette Jehovah God hem uit
de tuin van Eden l om de grond
te bewerken waaruit hij genomen
was.m 24 Hij verdreef de mens
dus en plaatste aan de oostkant
van de tuin van Eden de cherubsn

3:15 �Of ‘vermorzelen’. 3:17 �Bet.:
‘aardsemens’, ‘mensheid’. �Lett.: ‘met
smart zul je de opbrengst ervan eten’.
3:18 �Of ‘plantengroei’. 3:19 �Of ‘voed-
sel’. 3:20 �Bet.: ‘levende’. 3:22 �Of
‘tot onbepaalde tijd’.
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en een vlammend� zwaard dat
voortdurend ronddraaide, om de
weg naar de levensboom te be-
waken.

4 Adam had gemeenschap met
zijn vrouw Eva en ze werd

zwanger.a Toen ze Kaı̈nb ter we-
reld bracht, zei ze: ‘Ik heb met de
hulp van Jehovah een mannelijk
kind gekregen.’� 2 Later bracht
ze zijn broer Abelc ter wereld.

Abel werd herder en Kaı̈n werd
landbouwer. 3 Na verloop van
tijd bracht Kaı̈n een offer aan Je-
hovah van de opbrengst van het
land. 4 Maar Abel bracht enke-
le eerstgeboren dieren� van zijn
kudde,d ook het vet. Terwijl Jeho-
vah Abel en zijn offer goedkeur-
de,e 5 keurde hij Kaı̈n en zijn of-
fer niet goed. Daarom werd Kaı̈n
woedend en zijn gezicht betrok.
6 Toen zei Jehovah tegen Kaı̈n:
‘Waarom kijk je zo boos en onge-
lukkig? 7 Als je je omkeert om
het goede te doen, zul je dan niet
mijn goedkeuring krijgen?� Maar
als je je niet omkeert om het goe-
de te doen, ligt bij de deur de
zonde op de loer, en die verlangt
ernaar je in zijn macht te krij-
gen. En zul jij hem de baas wor-
den?’

8 Daarna zei Kaı̈n tegen zijn
broer Abel: ‘Laten we het veld
in gaan.’ Toen ze daar waren,
viel Kaı̈n zijn broer Abel aan
en doodde hem.f 9 Later zei Je-
hovah tegen Kaı̈n: ‘Waar is je
broer Abel?’ Hij antwoordde: ‘Dat
weet ik niet. Moet ik soms op
mijn broer passen?’ 10 Daarop
zei Hij: ‘Wat heb je gedaan? Luis-
ter! Het bloed van je broer roept
naar mij vanaf de grond.g 11 En
nu ben je vervloekt en verban-
nen van de grond die zijn mond
heeft geopend om het bloed

3:24 �Of ‘het vlammende lemmer van
een’. 4:1 �Lett.: ‘voortgebracht’. 4:4
�Of ‘eerstelingen’. Zie Woordenlijst.
4:7 �Of ‘zal er dan geen verheffing zijn’.

van je broer te ontvangen, dat
door jou� vergoten is.a 12 Wan-
neer je de grond bewerkt, zal
die je niet zijn opbrengst� ge-
ven. Je zult een vluchteling wor-
den die over de aarde rond-
zwerft.’ 13 Toen zei Kaı̈n tegen
Jehovah: ‘De straf voor mijn mis-
daad is te zwaar om te dragen.
14 U verdrijft me nu uit dit ge-
bied� en ik mag u niet meer on-
der ogen komen. Ik zal een vluch-
teling worden die over de aarde
rondzwerft, en als iemand me te-
genkomt, zal hij me zeker doden.’
15 Jehovah zei tegen hem: ‘Om
die reden zal degene die Kaı̈n
doodt, zevenmaal wraak onder-
gaan.’

En Jehovah stelde een teken
in voor Kaı̈n zodat niemand die
hem tegenkwam, hem zou dood-
slaan. 16 Toen ging Kaı̈n weg
uit Jehovah’s aanwezigheid en
hij vestigde zich in het land
Nod,� ten oosten van Eden.b

17 Daarna had Kaı̈n gemeen-
schap met zijn vrouw.c Ze werd
zwanger en bracht H _enoch ter
wereld. Toen bouwde hij een stad
en noemde die naar zijn zoon H _e-
noch. 18 Later werd H _enoch de
vader van _Irad. _Irad werd de va-
der van Meh _ujaël, Meh _ujaël werd
de vader van Meth _usaël, en Me-
th _usaël werd de vader van L _a-
mech.

19 L _amech nam twee vrou-
wen. De eerste heette _Ada en de
tweede Z _illa. 20 _Ada bracht J _a-
bal ter wereld. Hij werd de stam-
vader van degenen die in tenten
wonen en vee houden. 21 Zijn
broer heette J _ubal. Hij werd de
stamvader van iedereen die op de
harp en de fluit� speelt. 22 Z _illa
bracht T _ubal-Kaı̈n ter wereld. Hij
werd een smid die allerlei gereed-
schap van koper en ijzer maakte.

4:11 �Lett.: ‘jouw hand’. 4:12 �Lett.:
‘kracht’. 4:14 �Lett.: ‘van de opper-
vlakte van de aardbodem’. 4:16 �Bet.:
‘ballingschap’. 4:21 �Of ‘schalmei’.
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En de zus van T _ubal-Kaı̈n heet-
te N _aäma. 23 L _amech stelde de
volgende woorden op voor zijn
vrouwen _Ada en Z _illa:

‘Hoor mijn stem, vrouwen
van L _amech,

luister naar wat ik zeg:
Een man heb ik gedood
omdat hij mij verwondde,

ja, een jonge man omdat hij
mij sloeg.

24 Als Kaı̈n 7 keer gewroken
moet worden,a

dan L _amech 77 keer.’
25 Adam had opnieuw gemeen-

schap met zijn vrouw, en ze
bracht een zoon ter wereld. Ze
noemde hem Seth,�b want ze zei:
‘God heeft mij een ander nage-
slacht� gegeven� in de plaats van
Abel, omdat Kaı̈n hem heeft ge-
dood.’c 26 Ook Seth kreeg een
zoon, die hij _Enosd noemde. In
die tijd begonnen mensen de
naam van Jehovah aan te roe-
pen.

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

op God Adam schiep, maakte hij
hem zo dat hij op God leek.e
2 Als man en als vrouw schiep
hij hen.f Op de dag waarop ze
werden geschapen,g zegende hij
ze en noemde hij ze ‘mens’.�

3 Toen Adam 130 jaar oud was,
werd hij de vader van een zoon
die op hem leek, die zijn even-
beeld was, en hij noemde hem
Seth.h 4 Nadat Adam de vader
van Seth was geworden, leefde hij
nog 800 jaar. En hij werd de vader
van zonen en dochters. 5 In to-
taal leefde Adam dus 930 jaar en
toen stierf hij.i

6 Toen Seth 105 jaar oud was,
werd hij de vader van _Enos. j
7 Nadat Seth de vader van _Enos
was geworden, leefde hij nog 807
jaar. En hij werd de vader van

4:25 �Bet.: ‘aangesteld’, ‘gesteld’, ‘ge-
zet’. �Lett.: ‘zaad’. �Of ‘voor mij (...)
gesteld’. 5:2 �Of ‘Adam’, ‘mensheid’.

zonen en dochters. 8 In totaal
leefde Seth dus 912 jaar en toen
stierf hij.

9 Toen _Enos 90 jaar oud was,
werd hij de vader van K _enan.
10 Nadat _Enos de vader van K _e-
nan was geworden, leefde hij nog
815 jaar. En hij werd de vader
van zonen en dochters. 11 In
totaal leefde _Enos dus 905 jaar
en toen stierf hij.

12 Toen K _enan 70 jaar oud
was, werd hij de vader van Ma-
h _alalel.a 13 Nadat K _enan de va-
der van Mah _alalel was gewor-
den, leefde hij nog 840 jaar. En
hij werd de vader van zonen
en dochters. 14 In totaal leefde
K _enan dus 910 jaar en toen stierf
hij.

15 Toen Mah _alalel 65 jaar oud
was, werd hij de vader van J _ered.b
16 Nadat Mah _alalel de vader van
J _ered was geworden, leefde hij
nog 830 jaar. En hij werd de vader
van zonen en dochters. 17 In to-
taal leefde Mah _alalel dus 895 jaar
en toen stierf hij.

18 Toen J _ered 162 jaar oud
was, werd hij de vader van H _e-
noch.c 19 Nadat J _ered de vader
van H _enoch was geworden, leef-
de hij nog 800 jaar. En hij werd
de vader van zonen en dochters.
20 In totaal leefde J _ered dus 962
jaar en toen stierf hij.

21 Toen H _enoch 65 jaar oud
was, werd hij de vader van Me-
th _usalah.d 22 Nadat H _enoch de
vader van Meth _usalah was gewor-
den, wandelde hij nog 300 jaar
met de ware God.� En hij werd
de vader van zonen en dochters.
23 In totaal leefde H _enoch dus
365 jaar. 24 H _enoch bleef met de
ware God wandelen.e Toen was hij
er niet meer, want God nam hem
weg.f

25 Toen Meth _usalah 187 jaar
oud was, werd hij de vader van
L _amech.g 26 Nadat Meth _usalah
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de vader van L _amech was ge-
worden, leefde hij nog 782 jaar.
En hij werd de vader van zonen
en dochters. 27 In totaal leefde
Meth _usalah dus 969 jaar en toen
stierf hij.

28 Toen L _amech 182 jaar oud
was, werd hij de vader van
een zoon. 29 Hij noemde hem
Noach�a en zei: ‘Hij zal ons ver-
lichting� geven bij het werken en
zwoegen op de grond die door
Jehovah vervloekt is.’b 30 Na-
dat L _amech de vader van Noach
was geworden, leefde hij nog 595
jaar. En hij werd de vader van
zonen en dochters. 31 In totaal
leefde L _amech dus 777 jaar en
toen stierf hij.

32 Nadat Noach 500 jaar oud
was geworden, werd hij de vader
van Sem,c Chamd en J _afeth.e

6 Er kwamen steeds meer men-
sen op aarde en ze kregen

dochters. 2 Het begon de zo-
nen van de ware God�f op te val-
len hoe mooi de dochters van
de mensen waren, dus namen
ze wie ze maar wilden tot vrouw.
3 Toen zei Jehovah: ‘Mijn geest
zal de mens niet voor altijd ver-
dragen,g want hij is alleen maar
vlees.� Daarom zal hij nog 120
jaar leven.’h

4 In die tijd en ook daarna wa-
ren de N _efilim� op aarde omdat
de zonen van de ware God ge-
meenschap hadden met de doch-
ters van de mensen en zonen bij
hen kregen. Dat waren de ster-
ke mannen uit de oudheid, de be-
roemde mannen.

5 Toen zag Jehovah hoe groot
de slechtheid van de mensen op

5:29 �Bet. waarschijnlijk: ‘rust’ of
‘troost’. �Of ‘troost’. 6:2 �Een He-
breeuwse uitdrukking waarmee de en-
gelen worden bedoeld. 6:3 �Of ‘omdat
hij naar het vlees leeft’. 6:4 �Bet. mo-
gelijk: ‘vellers’, d.w.z. personen die an-
deren doen vallen. Zie Woordenlijst.

aarde was en dat hun gedachten
en de verlangens� van hun hart
altijd alleen maar slecht waren.a
6 Jehovah had er spijt� van dat
hij mensen op aarde had ge-
maakt, en het kwetste hem in
zijn hart.b 7 Daarom zei Jeho-
vah: ‘Ik zal de mensen die ik
heb geschapen van de aarde weg-
vagen, mensen en ook vee, krui-
pende dieren en vliegende die-
ren, want ik heb er spijt van
dat ik ze heb gemaakt.’ 8 Maar
Noach had Jehovah’s gunst.

9 Dit is de geschiedenis van
Noach.

Noach was een rechtvaardig
man.c Hij gedroeg zich onberis-
pelijk onder de mensen van zijn
tijd.� Noach wandelde met de
ware God.d 10 Na verloop van
tijd werd Noach de vader van
drie zonen: Sem, Cham en J _a-
feth.e 11 Maar de aarde was
verdorven geworden in de ogen
van de ware God en was vol ge-
weld. 12 Ja, God keek naar de
aarde en zag dat die verdorven
was.f Alle mensen� op aarde leid-
den een verdorven leven.�g

13 Daarna zei God tegen
Noach: ‘Ik heb besloten een eind
te maken aan het leven van alle
mensen,� want door hen is de
aarde vol geweld. Daarom ga ik
ze samen met de aarde vernie-
tigen.h 14 Maak een ark� van
harsachtig hout. i Je moet ver-
schillende ruimten in de ark ma-
ken en de ark vanbinnen en
vanbuiten met teer�j bestrijken.
15 Zo moet je de ark maken:
de ark moet 300 el� lang zijn,
50 el breed en 30 el hoog. 16 Je
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moet een venster� maken in de
ark, één el onder de bovenrand.
De ingang van de ark moet je aan
de zijkant maken,a en je moet
een benedendek maken en daar-
boven nog twee dekken.

17 Wat mij betreft, ik ga een
watervloedb over de aarde bren-
gen om alles� onder de hemel dat
de levensadem� heeft te vernieti-
gen. Alles op aarde zal vergaan.c
18 Ik sluit een verbond� met je,
en je moet de ark in gaan, sa-
men met je zonen, je vrouw en de
vrouwen van je zonen.d 19 Van
alle diersoorten moet je er twee
in de ark brengen,e een manne-
tje en een vrouwtje, f zodat ze
samen met jou in leven blijven.
20 Van de vliegende dieren naar
hun soort, de tamme dieren
naar hun soort en alle kruipen-
de dieren naar hun soort zullen
er twee van elk naar je toe ko-
men en naar binnen gaan. Zo zul-
len ze in leven blijven.g 21 En
je moet allerlei voedsel verzame-
len en met je meenemen,h zodat
jij en de dieren daarvan kunnen
eten.’

22 Noach deed alles wat God
hem had opgedragen. Precies zo
deed hij het. i

7 Daarna zei Jehovah tegen
Noach: ‘Ga de ark in, jij en je

hele gezin, want ik heb gezien dat
jij rechtvaardig bent, in tegenstel-
ling tot deze generatie.j 2 Van
alle reine diersoorten moet je
er zeven� meenemen,k steeds een
mannetje en een vrouwtje, en van
alle dieren die niet rein zijn maar
twee, steeds een mannetje en
een vrouwtje, 3 en ook van alle
vliegende dieren in de lucht ze-
ven,� steeds een mannetje en een

6:16 �Hebr.: tsohar. In plaats van een
venster of een lichtopening kan de
tsohar ook een dak zijn geweest met
een helling van één el. 6:17 �Lett.: ‘alle
vlees’. 6:17; 7:15 �Of ‘levensgeest’.
6:18 �Zie Woordenlijst. 7:2, 3 �Of mo-
gelijk ‘zeven paar’.

vrouwtje, om hun nageslacht in
leven te houden op de hele aarde.a
4 Want over nog maar zeven da-
gen laat ik het op de aarde 40 da-
gen en 40 nachtenb regenen.c En
ik zal alle levende wezens die ik
gemaakt heb, van de aardbodem
wegvagen.’d 5 Toen deed Noach
alles wat Jehovah hem had opge-
dragen.

6 Noach was 600 jaar oud
toen de watervloed over de aar-
de kwam.e 7 En Noach ging sa-
men met zijn vrouw, zijn zonen
en de vrouwen van zijn zonen de
ark in voordat de vloed begon.f
8 Van alle reine dieren en van
alle dieren die niet rein zijn en
van de vliegende dieren en van
alles wat zich over de grond
beweegt,g 9 kwamen er telkens
twee bij Noach in de ark, een
mannetje en een vrouwtje, zoals
God Noach had opgedragen.
10 Zeven dagen later kwam de
watervloed over de aarde.

11 In het 600ste jaar van
Noachs leven, op de 17de dag
van de tweede maand, op die
dag barstten alle bronnen van de
grote watermassa open en wer-
den de sluizen van de he-
mel geopend.h 12 En 40 dagen
en 40 nachten lang stortregen-
de het op de aarde. 13 Diezelf-
de dag nog ging Noach de ark
in, samen met zijn zonen, Sem,
Cham en J _afeth, i zijn vrouw en
de vrouwen van zijn drie zonen.j
14 Ze gingen naar binnen met
alle dieren naar hun soort: wilde
dieren, tamme dieren, kruipende
dieren, vogels en alle andere ge-
vleugelde dieren. 15 Ze bleven
bij Noach in de ark komen, twee
aan twee, van elke diersoort� die
de levensadem� had. 16 Er gin-
gen dus mannetjes en vrouwtjes
van elke diersoort� naar binnen,
zoals God hem had opgedragen.
Daarna sloot Jehovah de deur
achter hem.
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17 De vloed hield 40 da-
gen aan� op de aarde. Het wa-
ter bleef stijgen en tilde de ark
op totdat die hoog boven de aar-
de dreef. 18 Het water op aar-
de nam steeds meer toe en bleef
maar stijgen, maar de ark dreef
op het water. 19 Het water op
aarde nam zo sterk toe dat alle
hoge bergen onder de hele hemel
bedekt werden.a 20 Het water
steeg tot 15 el� boven de bergen.

21 Alle levende wezens� die
zich op de aarde bewogen ver-
gingen:b de vliegende dieren, de
tamme dieren, de wilde dieren,
de krioelende dieren en alle men-
sen.c 22 Alles op het droge land
dat de levensadem� in zijn neus-
gaten had, stierf.d 23 Hij vaag-
de dus alle levende wezens van
de aardbodem weg, met inbegrip
van mensen, landdieren, krui-
pende dieren en de vliegende die-
ren in de lucht. Ze werden alle-
maal van de aarde weggevaagd.e
Alleen Noach en de mensen en
dieren die bij hem in de ark wa-
ren, bleven in leven.f 24 En het
water bedekte de aarde 150 da-
gen lang.g

8 Daarna dacht God aan Noach
en aan alle wilde en tamme

dieren die bij hem in de ark wa-
ren,h en God zorgde ervoor dat
het op aarde ging waaien, waar-
door het water begon te zakken.
2 De bronnen van de watermas-
sa en de sluizen van de hemel
werden gesloten, zodat er geen
regen meer uit de hemel viel.�i
3 Toen begon het water gelei-
delijk van de aardbodem weg te
vloeien. Na verloop van 150 da-
gen was het water een heel
eind gezakt. 4 Op de 17de dag
van de zevende maand kwam de

7:17 �Of ‘bleef (...) komen’. 7:20 �Een
el was 44,5 cm. Zie App. B14. 7:21
�Lett.: ‘alle vlees’. 7:22 �Of ‘de adem
van de levensgeest’. 8:2 �Of ‘de regen
(...) werd tegengehouden’.

ark vast te zitten op het _Ararat-
gebergte. 5 Het water bleef ge-
leidelijk zakken tot de tiende
maand. Op de eerste dag van de
tiende maand verschenen de top-
pen van de bergen.a

6 Na verloop van 40 dagen
opende Noach het vensterb dat hij
in de ark had aangebracht 7 en
liet hij een raaf los. Die vloog
steeds naar buiten en kwam dan
weer terug, totdat het water op de
aarde opgedroogd was.

8 Later liet hij een duif los om
te zien of het water van de aard-
bodem was weggevloeid. 9 De
duif vond geen plek om neer te
strijken� en kwam bij hem terug
in de ark omdat het hele aard-
oppervlak nog steeds met wa-
ter bedekt was.c Daarom stak hij
zijn hand uit en haalde de duif
weer in de ark. 10 Hij wacht-
te nog eens zeven dagen en liet
de duif toen opnieuw los uit de
ark. 11 Toen de duif tegen de
avond bij hem terugkwam, zag
hij dat die een vers olijfblad in
zijn snavel had! Zo wist Noach
dat het water op aarde gezakt
was.d 12 Hij wachtte nog eens
zeven dagen. Toen liet hij de duif
weer los, maar nu kwam die niet
meer bij hem terug.

13 In het 601ste jaar,e op de
eerste dag van de eerste maand,
was het water van de aardbodem
weggestroomd. Noach verwij-
derde de bedekking van de ark
en zag dat de grond droog be-
gon te worden. 14 Op de 27ste
dag van de tweede maand was
de aarde helemaal droog gewor-
den.

15 Toen zei God tegen Noach:
16 ‘Ga de ark uit, samen met je
vrouw, je zonen en de vrou-
wen van je zonen.f 17 Neem
alle dieren van elke soort�g mee
naar buiten: de vliegende dieren,
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de landdieren en alle kruipen-
de dieren, zodat ze zich op aar-
de kunnen vermenigvuldigen� en
vruchtbaar zijn en talrijk worden
op aarde.’a

18 Noach ging dus naar bui-
ten, samen met zijn zonen,b zijn
vrouw en de vrouwen van zijn
zonen. 19 Alle landdieren, alle
kruipende dieren en alle vliegen-
de dieren, alles wat zich op
de aarde beweegt, ging soort
bij soort de ark uit.c 20 Vervol-
gens bouwde Noach een al-
taard voor Jehovah. Hij nam en-
kele van de reine landdieren en
van de reine vliegende dierene en
bracht brandoffers op het altaar.f
21 Jehovah vond de geur van
het offer aangenaam.� Daarom
zei Jehovah bij zichzelf:� ‘Nooit
weer zal ik de grond vervloe-
ken�g vanwege de mens, want het
hart van de mens is van jongs af
aan geneigd tot het slechte.h En
nooit weer zal ik alles wat leeft
vernietigen, zoals ik heb gedaan.i
22 Vanaf nu zal er op aarde
nooit een eind komen aan zaaien
en oogsten, aan kou en hitte, aan
zomer en winter, en aan dag en
nacht.’ j

9 Vervolgens zegende God
Noach en zijn zonen en zei te-

gen ze: ‘Wees vruchtbaar, word
talrijk en vul de aarde.k 2 Alle
landdieren, alle vliegende dieren
in de lucht, alles wat over de
grond kruipt en alle vissen in de
zee zullen angst en schrik voor
jullie blijven voelen. Ze staan nu
onder jullie gezag.�l 3 Alle die-
ren die leven en bewegen, geef
ik jullie als voedsel.m Ik geef jul-
lie die allemaal, net zoals ik jullie
de groene planten heb gegeven.n
4 Alleen vlees met het leven�

8:17 �Of ‘ze op aarde kunnen wemelen’.
8:21 �Of ‘kalmerend’, ‘geruststellend’.
Lett.: ‘rustgevend’. �Lett.: ‘in zijn hart’.
�Of ‘kwaad afroepen over de grond’. 9:2
�Of ‘zijn in jullie hand gegeven’. 9:4 �Of
‘de ziel’.

— het bloeda — er nog in mo-
gen jullie niet eten.b 5 Boven-
dien zal ik rekenschap eisen voor
jullie bloed, jullie leven.� Ik zal
elk levend wezen ter verantwoor-
ding roepen, en elk mens zal ik
ter verantwoording roepen voor
het leven van zijn medemens.c
6 Als iemand het bloed van een
mens vergiet, zal zijn eigen bloed
door een mens vergoten wor-
den,d want God heeft de mens
naar Zijn beeld gemaakt.e 7 En
jullie moeten vruchtbaar zijn, tal-
rijk worden, sterk in aantal toe-
nemen op aarde en je vermenig-
vuldigen.’ f

8 Toen zei God tegen Noach
en zijn zonen: 9 ‘Ik sluit een
verbond met jullieg en met jul-
lie nageslacht, 10 en met elk le-
vend wezen� dat bij jullie is: de
vogels, de landdieren en alle le-
vende wezens op aarde met jul-
lie — alle dieren die uit de ark
zijn gekomen, alle levende we-
zens op aarde.h 11 Ja, ik sluit
een verbond met jullie: nooit
weer zal alles wat leeft� door
het water van een vloed worden
vernietigd, en nooit weer zal een
vloed de aarde verwoesten.’ i

12 God voegde eraan toe: ‘Dit
is het teken van het verbond dat
ik sluit tussen mij en jullie en
alle levende wezens� die bij jullie
zijn, voor alle toekomstige gene-
raties. 13 Ik plaats mijn regen-
boog in de wolken, en die zal die-
nen als teken van het verbond
tussen mij en de aarde. 14 Elke
keer dat ik wolken over de aar-
de laat komen en de regenboog
in de wolken verschijnt, 15 zal
ik denken aan het verbond dat
ik heb gesloten met jullie en alle
levende wezens van elke soort.�
En nooit weer zal het water
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een vloed worden om alles wat
leeft� te vernietigen.a 16 Tel-
kens wanneer de regenboog in
de wolken verschijnt, zal ik hem
zien en denken aan het eeuwige
verbond tussen God en alle le-
vende wezens van elke soort� op
aarde.’

17 God zei opnieuw tegen
Noach: ‘Dit is het teken van het
verbond dat ik heb gesloten tus-
sen mij en alle levende wezens�
op aarde.’b

18 De zonen van Noach, die
uit de ark kwamen, waren Sem,
Cham en J _afeth.c Cham werd
later de vader van Kanaän.d
19 Deze drie waren de zonen
van Noach, en uit hen is de hele
mensheid ontstaan en heeft die
zich over de aarde verspreid.e

20 Noach begon het land te
bewerken en plantte een wijn-
gaard. 21 Toen hij van de wijn
dronk, werd hij dronken en trok
hij in zijn tent al zijn kleren uit.
22 Cham, de vader van Kanaän,
zag dat zijn vader naakt was en
vertelde het aan zijn twee broers,
die buiten waren. 23 Sem en
J _afeth pakten toen een mantel,
legden die over hun schouders en
liepen achteruit naar binnen. Zo
bedekten ze het naakte lichaam
van hun vader terwijl ze de an-
dere kant op keken, zodat ze zijn
naaktheid niet zagen.

24 Toen Noach wakker werd
uit zijn roes en te weten kwam
wat zijn jongste zoon hem had
aangedaan, 25 zei hij:

‘Kanaän zal vervloekt zijn.f
Laat hij de minste slaaf van
zijn broers worden.’g

26 En hij voegde eraan toe:
‘Laat Jehovah, de God van
Sem, geprezen worden,

en laat Kanaän zijn slaaf
worden.h

9:15, 17 �Lett.: ‘alle vlees’. 9:16 �Of
‘elke levende ziel van alle vlees’.

27 Mag God veel ruimte geven
aan J _afeth,

en laat hij wonen in de tenten
van Sem.

En laat Kanaän ook de slaaf
van hemworden.’

28 Na de vloed leefde Noach
nog 350 jaar.a 29 In totaal leef-
de Noach dus 950 jaar en toen
stierf hij.

10 Dit is de geschiedenis van
Sem,b Cham en J _afeth, de

zonen van Noach.
Na de vloed kregen ze zonen.c

2 De zonen van J _afeth waren
G _omer,d M _agog,e M _adai, J _avan,
T _ubal, f M _esechg en T _iras.h

3 De zonen van G _omer wa-
ren _Askenaz, i R _ifath en Tog _ar-
ma. j

4 De zonen van J _avan wa-
ren Elisa,k T _arsis, l K _ittimm en
D _odanim.

5 Van hen stammen degenen af
die zich over de eilanden� heb-
ben verspreid — per taal, per fa-
milie en per volk.

6 De zonen van Cham wa-
ren Kusch, Mizr _aı̈m,n Puto en Ka-
naän.p

7 De zonen van Kusch waren
S _eba,q Hav _ila, S _abta, Ra _̈emar en
S _abtecha.

De zonen van Ra _̈ema waren
Scheba en D _edan.

8 Kusch werd de vader van
Nimrod. Hij werd de eerste
machtige op aarde. 9 Hij werd
een geweldig jager en een te-
genstander van Jehovah. Daar-
om wordt er wel gezegd: ‘Een
geweldig jager en tegenstander
van Jehovah, net als Nimrod.’
10 De eerste steden van zijn ko-
ninkrijk� waren Babel,s _Erech,t
_Akkad en K _alne, in het land S _i-
near.u 11 Vanuit dat land ging
hij naar Assyriëv en bouw-
de Ninevé,w Reh _oboth-Ir, K _alah

10:5 �Of ‘kustgebieden’. 10:10 �Of
‘het begin van zijn koninkrijk’.
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12 en R _esen, tussen Ninevé en
K _alah: dit is de grote stad.�

13 Mizr _aı̈m werd de va-
der van L _udim,a _Anamim, L _e-
habim, N _aftuhim,b 14 P _athru-
sim,c Kasl _uhim (van wie de
Filistijnend afstammen) en K _af-
torim.e

15 Kanaän werd de vader
van Sidon, f zijn eerstgeboren
zoon, en van Heth,g 16 en ook
van de Jebusiet,h de Amoriet, i
de Girgasiet, 17 de Heviet, j
de Arkiet, de Siniet, 18 de Ar-
vadiet,k de Zemariet en de Ha-
mathiet. l Later hebben de fa-
milies van de Kanaänieten zich
verspreid. 19 De grens van de
Kanaänieten liep van Sidon tot
aan G _erar,m in de buurt van
Gaza,n tot aan Sodom, Gomor-
ra,o _Adma en Z _eboı̈m,p in de
buurt van L _asa. 20 Dat waren
de zonen van Cham, ingedeeld
volgens families, talen, landen
en volken.
21 Ook Sem kreeg kinderen.

Hij is de voorvader van alle zo-
nen van H _eberq en de broer van
J _afeth, de oudste.� 22 De zo-
nen van Sem waren _Elam, r _As-
sur,s Arp _achsad, t Lud en _Aram.u

23 De zonen van _Aram wa-
ren Uz, Hul, G _ether en Mas.

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

25 H _eber kreeg twee zonen.
De ene heette P _eleg,�w omdat tij-
dens zijn leven de aarde� ver-
deeld werd. Zijn broer heette
J _oktan.x

26 J _oktan werd de vader van
Alm _odad, S _elef, Hazarm _aveth,
J _erah,y 27 Had _oram, _Uzal, D _ik-
la, 28 _Obal, Ab _imaël, Scheba,
29 _Ofir,z Hav _ila en J _obab. Zij
waren allemaal zonen van J _ok-
tan.

10:12 �Of mogelijk ‘ze vormen de grote
stad’. 10:21 �Of mogelijk ‘en de oud-
ste broer van Jafeth’. 10:25 �Bet.: ‘ver-
deling’. �Of ‘bevolking van de aarde’.

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

31 Dat waren de zonen van
Sem, ingedeeld volgens families,
talen, landen en volken.a

32 Dat waren de families van
de zonen van Noach, ingedeeld
volgens afstamming en volken.
Van hen stammen de volken af
die zich na de vloed over de aar-
de hebben verspreid.b

11 De hele aarde had nog
steeds één taal� en één

woordenschat. 2 Toen de men-
sen naar het oosten trokken, ont-
dekten ze een vlakte in het land
S _inear,c en daar gingen ze wo-
nen. 3 Ze zeiden tegen elkaar:
‘Kom! Laten we van klei blokken
maken en die in het vuur bak-
ken.’ Ze gebruikten dus bakste-
nen in plaats van steen, en as-
falt als specie. 4 Toen zeiden
ze: ‘Kom! Laten we een stad voor
onszelf bouwen en een toren die
tot in de hemel reikt. Dan zal
onze naam beroemd worden en
zullen we niet over de hele aarde
verspreid worden.’d

5 Jehovah daalde af om te kij-
ken naar de stad en de toren die
de mensen� hadden gebouwd.
6 En Jehovah zei: ‘Ze zijn één
volk met één taal,e en kijk eens
waar ze aan begonnen zijn. Nu
is niets van wat ze verder nog
van plan zijn onmogelijk voor ze.
7 Kom! Laten wef afdalen en hun
taal verwarren, zodat ze elkaars
taal niet meer begrijpen.’ 8 Zo
verspreidde Jehovah de mensen
daarvandaan over de hele aar-
de,g en geleidelijk stopten ze met
de bouw van de stad. 9 Daarom
werd de stad Babel�h genoemd,
want Jehovah verwarde daar de
taal van de hele aarde, en daar-
vandaan verspreidde Jehovah de
mensen over de hele aarde.

11:1 �Of ‘op aarde werd nog steeds één
taal gesproken’. 11:5 �Lett.: ‘mensen-
zonen’. 11:9 �Bet.: ‘verwarring’.
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10 Dit is de geschiedenis van
Sem.a

Twee jaar na de vloed, toen
Sem 100 jaar oud was, werd hij de
vader van Arp _achsad.b 11 Na-
dat Sem de vader van Arp _achsad
was geworden, leefde hij nog 500
jaar. En hij werd de vader van zo-
nen en dochters.c

12 Toen Arp _achsad 35 jaar oud
was, werd hij de vader van S _elah.d
13 Nadat Arp _achsad de vader van
S _elah was geworden, leefde hij
nog 403 jaar. En hij werd de va-
der van zonen en dochters.

14 Toen S _elah 30 jaar oud was,
werd hij de vader van H _eber.e
15 Nadat S _elah de vader van H _e-
ber was geworden, leefde hij nog
403 jaar. En hij werd de vader van
zonen en dochters.

16 Toen H _eber 34 jaar oud
was, werd hij de vader van P _eleg.f
17 Nadat H _eber de vader van P _e-
leg was geworden, leefde hij nog
430 jaar. En hij werd de vader van
zonen en dochters.

18 Toen P _eleg 30 jaar oud was,
werd hij de vader van R _ehu.g
19 Nadat P _eleg de vader van R _ehu
was geworden, leefde hij nog 209
jaar. En hij werd de vader van zo-
nen en dochters.

20 Toen R _ehu 32 jaar oud was,
werd hij de vader van S _erug.
21 Nadat R _ehu de vader van S _e-
rug was geworden, leefde hij nog
207 jaar. En hij werd de vader
van zonen en dochters.

22 Toen S _erug 30 jaar oud
was, werd hij de vader van N _ahor.
23 Nadat S _erug de vader van N _a-
hor was geworden, leefde hij nog
200 jaar. En hij werd de vader van
zonen en dochters.

24 Toen N _ahor 29 jaar oud
was, werd hij de vader van T _erah.h
25 Nadat N _ahor de vader van T _e-
rah was geworden, leefde hij nog
119 jaar. En hij werd de vader van
zonen en dochters.

26 Nadat T _erah 70 jaar oud was
geworden, werd hij de vader van
Abram, i N _ahor j en H _aran.

27 Dit is de geschiedenis van
T _erah.

T _erah werd de vader van
Abram, N _ahor en H _aran, en H _aran
werd de vader van Lot.a 28 Ter-
wijl zijn vader T _erah nog leef-
de, stierf H _aran in zijn geboorte-
land, in Urb van de Chaldeeën.c
29 Abram en N _ahor trouwden al-
lebei. Abrams vrouw heette Sa-
raid en N _ahors vrouw heette M _il-
ka.e M _ilka was de dochter van
H _aran, die ook de vader van J _is-
ka was. 30 Sarai was onvrucht-
baar,f ze had geen kinderen.

31 Toen verliet T _erah Ur van
de Chaldeeën om naar het land
Kanaäng te gaan, samen met zijn
zoon Abram en zijn kleinzoon
Lot,h de zoon van H _aran, en zijn
schoondochter Sarai, de vrouw
van zijn zoon Abram. Maar toen
ze in H _aran i waren aangekomen,
gingen ze daar wonen. 32 T _e-
rah leefde 205 jaar. Toen stierf
T _erah in H _aran.

12 Jehovah zei tegen Abram:
‘Verlaat je land, je familie

en het huis van je vader en ga
naar het land dat ik je zal laten
zien. j 2 Ik zal je tot een groot
volk maken. Ik zal je zegenen en
je naam groot maken, en je zult
een zegen worden.k 3 Wie jou
zegent, zal ik zegenen, en wie jou
kwaad toewenst, zal ik vervloe-
ken. l Alle families van de aar-
de zullen via jou beslist gezegend
worden.’�m

4 Abram vertrok dus, zoals
Jehovah hem had opgedragen, en
Lot ging met hem mee. Abram
was 75 jaar oud toen hij H _aran
verliet.n 5 Abram ging op weg
naar het land Kanaän.o Hij nam
zijn vrouw Saraip mee en Lot, de
zoon van zijn broer,q en ook alle
bezittingen die ze hadden ver-
zameldr en de slaven� die in H _a-
ran bij hen waren. Toen ze het
land Kanaän bereikten, 6 trok
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Abram door het land tot aan de
plek die Sichema wordt genoemd,
in de buurt van de grote bo-
men van M _oré.b In die tijd woon-
den de Kanaänieten in het land.
7 Toen verscheen Jehovah aan
Abram en zei: ‘Dit landc zal ik aan
jouw nageslacht�d geven.’ Daar-
om bouwde hij daar een altaar
voor Jehovah, die aan hem ver-
schenen was. 8 Later trok hij
vandaar naar het bergland ten
oosten van Bethele en zette hij
zijn tent op tussen Bethel in het
westen en Aif in het oosten. Daar
bouwde hij een altaar voor Je-
hovahg en ging de naam van
Jehovah aanroepen.h 9 Daarna
brak Abram het kamp op en trok
met zijn kamp van de ene plaats
naar de andere, richting de N _e-
geb. i

10 Er brak hongersnood uit in
het land en Abram ging naar Egyp-
te om daar een tijdlang� te wo-
nen, j want de hongersnood in het
land was heel zwaar.k 11 Toen
hij op het punt stond Egypte bin-
nen te gaan, zei hij tegen zijn
vrouw Sarai: ‘Luister, ik weet dat
je een mooie vrouw bent. l 12 Als
de Egyptenaren jou zien en besef-
fen dat je mijn vrouw bent, zullen
ze mij vermoorden en jou in le-
ven laten. 13 Zeg alsjeblieft dat
je mijn zus bent, dan zal ik dank-
zij jou goed behandeld worden
en zal mijn leven gespaard wor-
den.’�m

14 Zodra Abram in Egypte
kwam, zagen de Egyptenaren dat
de vrouw heel mooi was. 15 De
hofbeambten van de farao za-
gen haar ook en prezen haar aan
bij de farao, zodat ze naar het
huis van de farao werd gehaald.
16 Vanwege haar behandelde hij
Abram goed en gaf hij hem scha-

12:7 �Lett.: ‘zaad’. 12:10 �Of ‘als
vreemdeling’. 12:13 �Of ‘zal mijn ziel
in leven blijven’.

pen, runderen, ezels en ezelinnen,
slaven en slavinnen, en kamelen.a
17 Toen trof Jehovah de farao en
zijn huis met zware plagen vanwe-
ge Abrams vrouw Sarai.b 18 De
farao riep Abram bij zich en zei:
‘Wat heb je me aangedaan? Waar-
om heb je me niet verteld dat ze je
vrouw is? 19 Waarom heb je ge-
zegd: “Het is mijn zus”?c Ik stond
op het punt haar tot vrouw te ne-
men! Hier is je vrouw. Neem haar
mee en verdwijn!’ 20 Daarop gaf
de farao zijn mannen opdracht
om Abram met zijn vrouw en alles
wat hij had het land uit te bren-
gen.d

13 Abram trok met zijn vrouw
en alles wat hij had van-

uit Egypte naar de N _egeb,e en Lot
ging met hem mee. 2 Abram was
heel rijk: hij had veel vee, zil-
ver en goud.f 3 Hij trok met zijn
kamp van de ene plaats naar de
andere, van de N _egeb naar Bethel,
totdat hij op de plek tussen Bethel
en Ai kwam waar zijn tent eerder
had gestaan,g 4 de plaats waar
hij toen een altaar had gebouwd.
Daar riep Abram de naam van
Jehovah aan.

5 Lot, die met Abram mee-
trok, had zelf ook schapen, runde-
ren en tenten. 6 Daardoor was
er niet genoeg land voor hen al-
lemaal. Ze hadden zo veel bezit-
tingen dat ze niet bij elkaar kon-
den blijven wonen. 7 Het gevolg
was dat er ruzie ontstond tussen
de herders van Abram en die van
Lot. (In die tijd woonden de Ka-
naänieten en de Ferezieten in het
land.)h 8 Daarom zei Abram te-
gen Lot: i ‘Laat er alsjeblieft geen
ruzie zijn tussen jou en mij en tus-
sen jouw herders en mijn herders,
want we zijn broeders. 9 Het
hele land ligt voor je open. La-
ten we uit elkaar gaan. Als jij
naar links gaat, ga ik naar rechts,
maar als jij naar rechts gaat, ga ik
naar links.’ 10 Lot keek om zich
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heen en zag dat de hele Jordaan-
streeka rijk was aan water (voor-
dat Jehovah Sodom en Gomorra
verwoestte). Het hele gebied tot
aan Z _oarb was als de tuin van
Jehovahc en als het land Egyp-
te. 11 Toen koos Lot voor zich-
zelf de hele Jordaanstreek, en hij
verplaatste zijn kamp naar het
oosten. Zo gingen ze uit elkaar.
12 Abram bleef in het land Ka-
naän, maar Lot ging bij de steden
in de streek wonen.d Uiteindelijk
zette hij zijn tenten op in de buurt
van Sodom. 13 De mannen van
Sodom waren slecht en zondigden
zwaar tegen Jehovah.e

14 Nadat Lot was weggegaan,
zei Jehovah tegen Abram: ‘Kijk
alsjeblieft om je heen, naar het
noorden, het zuiden, het oos-
ten en het westen, 15 want het
hele land dat je ziet, zal ik als
een blijvend bezit aan jou en
je nageslacht� geven.f 16 En ik
zal je nageslacht� zo talrijk ma-
ken als de stofdeeltjes op aarde.
Alleen als iemand de stofdeeltjes
op aarde kon tellen, zou je na-
geslacht� geteld kunnen worden.g
17 Trek nu in de lengte en in de
breedte door het land, want aan
jou zal ik het geven.’ 18 Abram
bleef dus in tenten wonen. Later
ging hij wonen bij de grote bomen
van M _amré,h die in H _ebroni zijn.
Daar bouwde hij een altaar voor
Jehovah. j

14 In die tijd was Amr _afel ko-
ning van S _inear,k _Arioch

koning van _Ellasar, Kedorla _omer l

koning van _Elamm en T _ideal ko-
ning van G _ojim. 2 Deze konin-
gen voerden oorlog tegen koning
B _era van Sodom,n koning B _ir-
sa van Gomorra,o koning S _ineab
van _Adma, koning Sem _eber van
Z _eboı̈mp en de koning van B _ela,
oftewel Z _oar, 3 en ze trokken
gezamenlijk op naar de S _iddim-

13:15, 16 �Lett.: ‘zaad’.

vallei,�a dat wil zeggen de Zout-
zee.�b

4 Ze� hadden Kedorla _omer
12 jaar gediend, maar in het 13de
jaar kwamen ze in opstand. 5 In
het 14de jaar gingen Kedorla _omer
en de koningen die hem steun-
den in de aanval, en ze versloe-
gen de Refaı̈eten in _Asteroth-
Karn _aı̈m, de Zuzieten in Ham,
de Emietenc in Sch _avé-Kirjath _aı̈m
6 en de Horietend in hun S _eı̈r-
gebergte,e tot aan El-P _aran, dat
aan de rand van de woestijn ligt.
7 Daarna gingen ze terug en ze
kwamen in En-M _ispat, oftewel K _a-
des.f Ze veroverden het hele ge-
bied van de Amalekieteng en ver-
sloegen de Amorietenh die in
H _azezon-Tamar i woonden.

8 Toen trok de koning van So-
dom ten strijde, en ook de ko-
ning van Gomorra, de koning van
_Adma, de koning van Z _eboı̈m en
de koning van B _ela, oftewel Z _oar.
Ze stelden zich in de S _iddimvallei
in gevechtsformatie op 9 tegen
koning Kedorla _omer van _Elam,
koning T _ideal van G _ojim, ko-
ning Amr _afel van S _inear en ko-
ning _Arioch van _Ellasar j — vier
koningen tegen de vijf. 10 De
S _iddimvallei was vol asfaltput-
ten. De koningen van Sodom en
Gomorra sloegen op de vlucht
en vielen daarin. De rest vlucht-
te naar de bergen. 11 Daarop
namen de overwinnaars alle be-
zittingen en al het voedsel van
Sodom en Gomorra mee en ver-
trokken weer.k 12 Toen ze weg-
gingen, namen ze ook Lot, de
zoon van Abrams broer, en zijn
bezittingen mee. Lot woonde na-
melijk in Sodom. l

13 Later kwam een man die
ontkomen was, het aan Abram,
de Hebreeër, vertellen. Die woon-
de toen� bij de grote bomen van

14:3 �Of ‘Laagvlakte van Siddim’.
�D.w.z. de Dode Zee. 14:4 �Blijkbaar
de vijf koningen uit vs. 2. 14:13 �Of
‘verbleef toen in tenten’.
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M _amré, de Amoriet,a de broer
van _Eskol en _Aner.b Deze mannen
waren bondgenoten van Abram.
14 Zo kreeg Abram te horen dat
zijn familielid�c gevangengeno-
men was. Daarop bracht hij 318
getrainde mannen op de been,
die in zijn huis geboren waren,
en hij achtervolgde de vijanden
tot aan Dan.d 15 ’s Nachts ver-
deelde hij zijn mannen, en hij en
zijn mannen gingen in de aan-
val en versloegen hen. Hij ach-
tervolgde ze tot aan H _oba, dat
ten noorden van Damaskus ligt.
16 Hij bracht zijn familielid Lot
en zijn bezittingen terug. Ook
bracht hij de rest van de bezittin-
gen, de vrouwen en de andere ge-
vangenen terug.

17 Na Abrams terugkeer van
zijn overwinning op Kedorla _omer
en de koningen die hem steun-
den, kwam de koning van Sodom
hem tegemoet in het Sch _avé-
dal,� oftewel het Koningsdal.e
18 En koning Melchiz _edek f van
S _alemg bracht brood en wijn. Hij
was priester van de allerhoogste
God.h

19 Hij zegende hem en zei:
‘Mag Abram gezegend worden
door de allerhoogste God,

de Maker van hemel en
aarde.

20 En mag de allerhoogste God
geprezen worden,

die je onderdrukkers aan je
heeft overgeleverd!’

En Abram gaf hem een tiende deel
van alles.i

21 Daarna zei de koning van
Sodom tegen Abram: ‘Geef mij
de mensen.� De bezittingen mag
je houden.’ 22 Maar Abram zei
tegen de koning van Sodom: ‘Ik
zweer met opgeheven hand bij
Jehovah, de allerhoogste God,

14:14 �Lett.: ‘broer’. 14:17 �Of ‘de
Laagvlakte van Schavé’. 14:21 �Of
‘zielen’.

de Maker van hemel en aar-
de, 23 dat ik niets wat van u is
zal aannemen, zelfs geen draad
of sandaalriem, zodat u niet kunt
zeggen: “Ik heb Abram rijk ge-
maakt.” 24 Ik zal niets aanne-
men behalve wat de jonge man-
nen al hebben gegeten. Maar de
mannen die met me mee zijn
gegaan, _Aner, _Eskol en M _amré,a
laat hen hun deel van de buit ne-
men.’

15 Hierna kwam het woord
van Jehovah in een visioen

tot Abram: ‘Wees niet bang,b
Abram. Ik ben een schild voor je.c
Je beloning zal heel groot zijn.’d
2 Abram antwoordde: ‘Soeverei-
ne Heer Jehovah, wat zult u mij
geven? Ik heb namelijk nog steeds
geen kinderen en mijn erfenis zal
gaan naar� een man uit Damas-
kus, Eli _̈ezer.’e 3 Abram zei ver-
der: ‘U hebt mij geen nageslacht�f
gegeven, en een van mijn diena-
ren� volgt me op als erfgenaam.’
4 Vervolgens kwam het woord
van Jehovah tot hem: ‘Deze man
zal niet je erfgenaam zijn, maar je
eigen zoon� zal je als erfgenaam
opvolgen.’g

5 Toen leidde hij hem naar
buiten en zei: ‘Kijk alsjeblieft
omhoog naar de hemel en tel
de sterren, als je dat kunt.’ Ver-
volgens zei hij: ‘Zo zal je nage-
slacht� worden.’h 6 En Abram
geloofde in Jehovah i en Hij re-
kende het hem als rechtvaardig-
heid toe. j 7 Toen voegde Hij er-
aan toe: ‘Ik ben Jehovah, die jou
uit Ur van de Chaldeeën heeft
geleid om je dit land in bezit te
geven.’k 8 ‘Soevereine Heer Je-
hovah,’ vroeg Abram, ‘hoe kan ik
er zeker van zijn dat ik het in be-
zit zal nemen?’ 9 Hij antwoord-

15:2 �Of ‘degene die mijn huis zal be-
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�Lett.: ‘een zoon van mijn huis’. 15:4
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de: ‘Haal een driejarige koe,� een
driejarige geit,� een driejarige
ram, een tortelduif en een jon-
ge duif.’ 10 Abram haalde dus
al die dieren, sneed ze in tweeën
en legde de helften tegenover el-
kaar,� maar de vogels sneed hij
niet door. 11 Er kwamen roof-
vogels op de kadavers af, maar
Abram joeg ze steeds weg.

12 Toen de zon bijna onder-
ging, viel Abram in een diepe
slaap, en een grote, angstaanja-
gende duisternis overviel hem.
13 Vervolgens zei Hij tegen
Abram: ‘Je moet weten dat je na-
komelingen� vreemdelingen zul-
len worden in een land dat niet
van hen is, en dat ze daar slaven
zullen worden en 400 jaar lang
slecht behandeld zullen worden.a
14 Maar het volk dat ze zul-
len dienen, zal ik oordelen,b en
daarna zullen ze met veel bezit-
tingen wegtrekken.c 15 Wat jou
betreft, je zult na een lang en
goed leven in vrede naar je voor-
vaders gaan� en begraven wor-
den.d 16 Maar de vierde gene-
ratie zal hier terugkomen,e want
dan pas zullen de Amorieten zo
veel overtredingen hebben be-
gaan dat de maat vol is.’f

17 Toen de zon was onderge-
gaan en het heel donker was ge-
worden, verscheen er een roken-
de oven, en er ging een brandende
fakkel tussen de dierhelften door.
18 Op die dag sloot Jehovah een
verbond met Abramg en zei: ‘Aan
jouw nageslacht� zal ik dit land
geven,h van de rivier van Egyp-
te tot de grote rivier, de Eufraat: i
19 het land van de Kenieten, j
de Kenizzieten, de Kadmonieten,
20 de Hethieten,k de Ferezieten, l
de Refaı̈eten,m 21 de Amorie-

15:9 �Of ‘vaars’. �D.w.z. een vrouwe-
lijk dier. 15:10 �Of ‘legde elk deel er-
van zo dat het bij het andere paste’.
15:13, 18; 16:10 �Lett.: ‘zaad’. 15:15
�Of ‘sterven’.

ten, de Kanaänieten, de Girgasie-
ten en de Jebusieten.’a

16 Abrams vrouw Sarai had
hem geen kinderen ge-

schonken.b Maar ze had een Egyp-
tische slavin die H _agar heette.c
2 Daarom zei Sarai tegen Abram:
‘Luister! Jehovah heeft me geen
kinderen laten krijgen. Heb alsje-
blieft gemeenschap met mijn
slavin. Misschien kan ik via
haar kinderen krijgen.’d Abram
luisterde naar wat Sarai zei.
3 Toen Abram tien jaar in het
land Kanaän woonde, gaf Abrams
vrouw Sarai haar Egyptische sla-
vin H _agar aan haar man Abram
tot vrouw. 4 Hij had dus ge-
meenschap met H _agar en ze
werd zwanger. Zodra ze merkte
dat ze zwanger was, ging ze op
haar meesteres neerkijken.

5 Hierop zei Sarai tegen
Abram: ‘Het onrecht dat mij
wordt aangedaan, is jouw schuld.
Ik heb zelf mijn slavin in je ar-
men� gelegd, maar zodra ze merk-
te dat ze zwanger was, ging ze
op me neerkijken. Laat Jeho-
vah oordelen tussen jou en mij.’
6 Abram zei tegen Sarai: ‘Het is
jouw slavin. Doe met haar wat jou
het beste lijkt.’ Toen maakte Sa-
rai haar het leven zo moeilijk dat
ze wegliep.

7 Later vond Jehovah’s engel
H _agar bij een waterbron in de
woestijn, de bron langs de weg
naar Sur.e 8 Hij vroeg: ‘H _agar,
slavin van Sarai, waar kom je
vandaan en waar ga je naartoe?’
Ze antwoordde: ‘Ik ben wegge-
lopen bij Sarai, mijn meesteres.’
9 Jehovah’s engel zei toen: ‘Ga
terug naar je meesteres en on-
derwerp je aan haar.’ 10 Ver-
volgens zei Jehovah’s engel: ‘Ik
zal je heel veel nakomelingen�
geven, zo veel dat ze niet te
tellen zijn.’f 11 Jehovah’s engel
voegde eraan toe: ‘Je bent nu

16:5 �Lett.: ‘boezem’.
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zwanger en je zult een zoon ter
wereld brengen. Je moet hem Is-
maël� noemen, want Jehovah
heeft gehoord hoe zwaar je het
hebt. 12 Hij zal als een wilde
ezel� zijn. Hij zal zich tegen ie-
dereen keren en iedereen zal
zich tegen hem keren, en hij zal
tegenover al zijn broeders wo-
nen.’�

13 Toen riep ze de naam aan
van Jehovah, die tegen haar
sprak, en ze zei: ‘U bent een God
die ziet.’a Ze zei namelijk: ‘Heb ik
hier echt degene gezien die mij
ziet?’ 14 Daarom werd de put
B _eër-L _achai-R _oı̈� genoemd. (De
put ligt tussen K _ades en B _ered.)
15 H _agar schonk Abram dus een
zoon, en Abram noemde de zoon
die ze baarde Ismaël.b 16 Abram
was 86 jaar oud toen H _agar Ismaël
ter wereld bracht.

17 Toen Abram 99 jaar oud
was, verscheen Jehovah

aan hem en zei tegen hem: ‘Ik
ben God de Almachtige. Leef
naar mijn wil� en gedraag je on-
berispelijk. 2 Ik zal mijn ver-
bond met je bevestigen,c en ik zal
je veel, heel veel nakomelingen
geven.’d

3 Hierop liet Abram zich voor-
over op de grond vallen, en God
zei verder tegen hem: 4 ‘Wat
mij betreft, ik heb een ver-
bond met je gesloten,e en je zult
beslist de vader van vele volken
worden.f 5 Je zult niet langer
Abram� heten maar Abraham,�
want ik zal je de vader maken
van vele volken. 6 Ik zal je bij-

16:11 �Bet.: ‘God hoort’. 16:12 �Of ‘een
onager’, een wilde ezelsoort, hoewel som-
migen denken dat het om een zebra gaat.
Waarschijnlijk wordt er een onafhankelij-
ke instelling mee bedoeld. �Of mogelijk
‘zal in vijandschap met al zijn broeders
leven’. 16:14 �Bet.: ‘put van de Leven-
de die mij ziet’. 17:1 �Lett.: ‘wandel vóór
mij’. 17:5 �Bet.: ‘vader is hoog (verhe-
ven)’. �Bet.: ‘vader van een menigte’,
‘vader van velen’.

zonder vruchtbaar maken, en
er zullen volken van je afstam-
men en koningen uit je voortko-
men.a

7 Ik zal me houden aan het
verbond tussen mij en joub en je
nageslacht� in alle generaties na
jou. Het is een eeuwig verbond,
om God te zijn voor jou en je na-
geslacht.� 8 En ik zal aan jou
en aan je nageslacht� het land
geven waar je als vreemdeling
woontc — het hele land Kanaän —
als een blijvend bezit, en ik zal
hun God zijn.’d

9 God zei verder tegen Abra-
ham: ‘Wat jou betreft, je moet
je houden aan mijn verbond, jij
en je nageslacht� in alle gene-
raties na jou. 10 Dit is het ver-
bond tussen mij en jullie, waar
jij en je nageslacht� je aan moe-
ten houden: Elke man onder jullie
moet besneden worden.e 11 Jul-
lie moeten je voorhuid laten ver-
wijderen.� Het zal een teken zijn
van het verbond tussen mij en
jullie.f 12 In al jullie generaties
moet elke jongen van acht dagen
oud besneden worden,g iedereen
die in het huis geboren is en
ook iedereen die niet van jullie
nageslacht� is en die gekocht is
van een vreemdeling. 13 Iede-
re man die in je huis geboren
is en iedere man die je hebt ge-
kocht, moet besneden worden,h
en mijn verbond, dat is aange-
bracht in jullie vlees, zal een blij-
vend verbond zijn. 14 Als een
onbesneden man zijn voorhuid
niet laat wegnemen, moet die
man� uit zijn volk worden ver-
wijderd.� Hij heeft mijn verbond
verbroken.’

15 Verder zei God tegen Abra-
ham: ‘Wat je vrouw Sarai�i be-
treft, je moet haar geen Sa-

17:7-10, 12 �Lett.: ‘zaad’. 17:11 �Of
‘het vlees van je voorhuid besnijden’.
17:14 �Of ‘ziel’. �Of ‘ter dood wor-
den gebracht’. 17:15 �Bet. mogelijk:
‘strijdbaar’.
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rai noemen, want Sara� zal haar
naam worden. 16 Ik zal haar
zegenen en jou bij haar een zoon
geven.a Ik zal haar zegenen en
er zullen volken van haar afstam-
men. Koningen van volken zullen
uit haar voortkomen.’ 17 Toen
liet Abraham zich voorover op
de grond vallen. Hij lachte en zei
bij zichzelf:�b ‘Zal een man van
100 jaar oud nog een kind krij-
gen, en zal Sara, een vrouw van
90 jaar oud, een kind ter wereld
brengen?’c

18 Abraham zei dus tegen de
ware God: ‘Mag Ismaël toch door
u gezegend worden!’d 19 Daarop
zei God: ‘Echt, je vrouw Sara zal
je een zoon schenken, en je moet
hem Isaäk� noemen.e Via hem zal
ik mijn verbond voortzetten� als
een eeuwig verbond voor zijn na-
geslacht.�f 20 Maar wat Ismaël
betreft, ik heb je gehoord. Ik
zal hem zegenen en hem vrucht-
baar maken en hem veel, heel
veel nakomelingen geven. Hij zal
12 stamhoofden voortbrengen en
ik zal een groot volk uit hem la-
ten voortkomen.g 21 Maar mijn
verbond zal ik voortzetten� via
Isaäk,h die Sara je volgend jaar
rond deze tijd zal schenken.’ i

22 Nadat God dat tegen Abra-
ham had gezegd, ging hij bij hem
vandaan. 23 Toen nam Abra-
ham zijn zoon Ismaël en alle
mannen die in zijn huis geboren
waren en iedereen die hij had ge-
kocht, alle mannen� van Abra-
hams huis, en nog diezelfde dag
verwijderde hij hun voorhuid,
zoals God tegen hem had ge-
zegd. j 24 Abraham was 99 jaar
oud toen hij zijn voorhuid liet
verwijderen.k 25 En zijn zoon
Ismaël was 13 jaar oud toen hij
zijn voorhuid liet verwijderen. l

17:15 �Bet.: ‘vorstin’. 17:17 �Lett.: ‘in
zijn hart’. 17:19 �Bet.: ‘lachen’. 17:19,
21 �Lett.: ‘sluiten’. 17:19 �Lett.: ‘zaad’.
17:23 �Lett.: ‘iedereen van het mannelijk
geslacht’.

26 Op die dag werd Abraham
besneden en ook zijn zoon Is-
maël. 27 Alle mannen van zijn
huis, iedereen die in het huis ge-
boren was en iedereen die van
een vreemdeling was gekocht, al-
lemaal werden ze net als hij be-
sneden.

18 Later verscheen Jehovaha

aan Abraham bij de grote
bomen van M _amré.b Het was op
het heetst van de dag en Abra-
ham zat bij de ingang van zijn
tent. 2 Toen hij opkeek, zag hij
een eindje verderop drie mannen
staan.c Meteen haastte hij zich
van de ingang van de tent naar
ze toe en boog diep. 3 Hij zei:
‘Jehovah, als ik uw goedkeuring
heb, ga uw dienaar dan alstu-
blieft niet voorbij. 4 Ik zal wat
water laten halen zodat uw voe-
ten gewassen kunnen worden.d
Daarna kunt u uitrusten onder
de boom. 5 Nu u bij uw dienaar
bent gekomen, zal ik wat brood
halen zodat u weer op krach-
ten kunt komen.� Daarna kunt u
verder reizen.’ Ze antwoordden:
‘Prima. Doe maar wat je hebt ge-
zegd.’

6 Abraham haastte zich naar
de tent, naar Sara. ‘Snel!’, zei hij.
‘Neem drie maten� meelbloem,
kneed het deeg en maak er
broden van.’ 7 Vervolgens liep
Abraham vlug naar de kudde en
koos een malse jonge stier uit.
Hij gaf die aan zijn dienaar, die
zich haastte om het dier klaar te
maken. 8 Daarna pakte hij bo-
ter, melk en de jonge stier die
hij had laten klaarmaken en zet-
te hun alles voor. Terwijl ze aten,
bleef hij bij hen onder de boom
staan.e

9 Ze zeiden tegen hem: ‘Waar
is je vrouw Sara?’f Hij antwoord-
de: ‘In de tent.’ 10 Toen zei een

18:5 �Lett.: ‘en versterk uw hart’. 18:6
�Lett.: ‘sea’. Een sea was 7,33 l. Zie App.
B14.
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van hen: ‘Volgend jaar rond deze
tijd zal ik bij je terugkomen en dan
zal je vrouw Sara een zoon heb-
ben.’a Maar Sara stond te luiste-
ren bij de ingang van de tent,
achter de man. 11 Abraham en
Sara waren al op hoge leeftijd,b
en Sara was te oud om nog
kinderen te krijgen.�c 12 Daar-
om lachte Sara in zichzelf en zei:
‘Zal ik echt nog die vreugde ken-
nen, ook al ben ik verwelkt en is
mijn heer oud?’d 13 Toen zei Je-
hovah tegen Abraham: ‘Waarom
heeft Sara gelachen en gezegd:
“Zal ik echt een kind krijgen,
ook al ben ik oud?” 14 Is er ook
maar iets onmogelijk voor Jeho-
vah?e Volgend jaar rond deze tijd
zal ik bij je terugkomen en dan zal
Sara een zoon hebben.’ 15 Maar
Sara ontkende het en zei: ‘Ik heb
niet gelachen!’, want ze was bang.
Maar hij zei: ‘Jawel, je hebt wél
gelachen.’

16 Toen de mannen opstonden
om te vertrekken, keken ze naar
beneden in de richting van So-
dom.f Abraham liep een eind met
ze mee. 17 Jehovah zei: ‘Zou ik
voor Abraham verborgen houden
wat ik ga doen?g 18 Het staat
vast dat uit Abraham een groot
en machtig volk zal voortko-
men, en alle volken op aarde zul-
len via hem gezegend worden.�h
19 Want ik heb hem leren ken-
nen en weet dat hij zijn zonen en
al zijn nakomelingen zal opdragen
Jehovah’s weg te volgen door te
doen wat goed en juist is, i zodat
Jehovah kan doen wat hij Abra-
ham heeft beloofd.’

20 Toen zei Jehovah: ‘Er wordt
luid over Sodom en Gomorra ge-
klaagd, j en hun zonden zijn heel
groot.k 21 Ik zal afdalen om te
zien of het geklaag dat me be-
reikt heeft over hun slechte da-

18:11 �Lett.: ‘de wijze van de vrouwen
was opgehouden voor Sara’. 18:18 �Of
‘een zegen voor zichzelf verkrijgen’.

den terecht is. En als dat niet
zo is, zal ik het te weten ko-
men.’a

22 De mannen vertrokken en
gingen in de richting van Sodom,
maar Jehovahb bleef bij Abraham.
23 Abraham kwam dichterbij en
zei: ‘Gaat u echt de goede� men-
sen samen met de slechte men-
sen vernietigen?c 24 Stel dat er
50 rechtvaardigen in de stad zijn,
zult u hen dan vernietigen? Zou u
de plaats niet vergeven vanwege
die 50 rechtvaardigen? 25 Het is
ondenkbaar dat u de goede� met
de slechte mensen ter dood zou
brengen, zodat het met de goe-
de� mensen net zo zou aflopen
als met de slechte!d Dat zou u
nooit doen.e Zal de Rechter van
de hele aarde niet doen wat recht-
vaardig is?’f 26 Toen zei Jeho-
vah: ‘Als ik in Sodom 50 recht-
vaardigen in de stad vind, zal ik
de hele plaats vanwege hen ver-
geven.’ 27 Daarop zei Abraham:
‘Alstublieft Jehovah, mag ik zo
vrij zijn om tot u te spreken, hoe-
wel ik stof en as ben? 28 Stel
dat er aan de 50 rechtvaardi-
gen vijf ontbreken. Zult u dan de
hele stad verwoesten vanwege die
vijf?’ Hij antwoordde: ‘Ik zal de
stad niet verwoesten als ik er 45
vind.’g

29 Maar Abraham sprak op-
nieuw tot hem en zei: ‘Stel dat
er 40 worden gevonden.’ Hij ant-
woordde: ‘Dan zal ik het niet doen
vanwege die 40.’ 30 Maar hij zei
verder: ‘Jehovah, word alstublieft
niet kwaad,h maar laat me ver-
der spreken: stel dat er maar 30
worden gevonden.’ Hij antwoord-
de: ‘Ik zal het niet doen als ik
er 30 vind.’ 31 Maar hij vervolg-
de: ‘Alstublieft Jehovah, mag ik
zo vrij zijn nog een keer tot u
te spreken? Stel dat er maar 20
worden gevonden.’ Hij antwoord-
de: ‘Ik zal de stad niet ver-
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woesten vanwege die 20.’ 32 Ten
slotte zei hij: ‘Jehovah, word als-
tublieft niet kwaad, maar laat
me nog één keer spreken: stel
dat er maar tien worden ge-
vonden.’ Hij antwoordde: ‘Ik zal
de stad niet verwoesten van-
wege die tien.’ 33 Nadat Jeho-
vah dat tegen Abraham had ge-
zegd, ging hij weg,a en Abraham
ging terug naar de plek waar hij
woonde.

19 Tegen de avond kwamen
de twee engelen in So-

dom aan, en Lot zat in de poort
van Sodom. Toen Lot hen zag,
stond hij op, ging hun tegemoet
en boog diep.b 2 Hij zei: ‘Alstu-
blieft, heren, kom mee naar het
huis van uw dienaar om daar
te overnachten, en laat uw voe-
ten wassen. Dan kunt u morgen
vroeg opstaan en uw reis vervol-
gen.’ Ze antwoordden: ‘Nee, we
overnachten wel op het plein.’
3 Maar hij bleef zo aandringen
dat ze met hem meegingen naar
zijn huis. Hij maakte een feest-
maal voor ze klaar en bakte on-
gezuurd brood, en ze gingen
eten.

4 Voordat ze konden gaan sla-
pen, werd het huis omsingeld
door een grote menigte uit de
stad — alle mannen van Sodom,
jong en oud. 5 Ze bleven naar
Lot schreeuwen: ‘Waar zijn de
mannen die vanavond bij je zijn
gekomen? Breng ze naar buiten,
dan kunnen we seks met ze heb-
ben.’c

6 Lot ging naar buiten en
deed de deur achter zich dicht.
7 Hij zei: ‘Mijn broeders, doe als-
jeblieft niet zoiets slechts. 8 Ik
heb twee dochters, die nog nooit
gemeenschap met een man heb-
ben gehad. Laat me die bij jullie
brengen, dan kunnen jullie met
ze doen wat jullie willen. Maar
doe deze mannen niets aan, want
ze zijn onder de bescherming van

mijn huis� gekomen.’a 9 ‘Ga aan
de kant!’, zeiden ze. ‘Hij is maar
een vreemdeling die hier is ko-
men wonen en toch durft hij
ons de wet voor te schrijven!
Kijk maar uit, we zullen jou nog
iets ergers aandoen dan hun.’
De menigte kwam op Lot af� en
probeerde de deur open te bre-
ken. 10 Maar de mannen trok-
ken Lot het huis in en sloten
de deur. 11 Vervolgens sloegen
ze de mannen bij de ingang van
het huis, van klein tot groot,
met blindheid, zodat die tever-
geefs probeerden de deur te vin-
den.

12 Toen zeiden de mannen te-
gen Lot: ‘Heb je hier nog meer
familie? Schoonzonen, zonen en
dochters — neem iedereen in
de stad die bij je hoort mee,
weg uit deze plaats! 13 Want
wij gaan deze plaats verwoes-
ten: het geklaag tegen hen is zo
luid geworden voor Jehovahb dat
Jehovah ons heeft gestuurd om
de stad te verwoesten.’ 14 Lot
ging dus naar buiten en drong
er bij zijn schoonzonen, die
met zijn dochters zouden trou-
wen, op aan: ‘Schiet op! Ga weg
uit deze plaats, want Jehovah
gaat de stad vernietigen!’ Maar
zijn schoonzonen namen hem
niet serieus.c

15 Zodra het licht begon te
worden, drongen de engelen bij
Lot aan: ‘Snel! Ga hier weg met
je vrouw en je twee dochters,
anders zul je vernietigd wor-
den als de stad wordt gestraft
voor haar zonde!’d 16 Toen hij
bleef treuzelen, pakten de man-
nen zijn hand vast, en ook die
van zijn vrouw en zijn twee
dochters, want Jehovah had me-
delijden met hem.e Ze brach-
ten hem naar buiten en leid-
den hem de stad uit.f 17 Zodra
ze hen tot aan de rand van de
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stad hadden gebracht, zei een
van hen: ‘Vlucht voor je leven!�
Kijk niet oma en blijf nergens in
het gebiedb stilstaan! Vlucht naar
de bergen, anders word je vernie-
tigd!’

18 Toen zei Lot tegen hen:
‘Alstublieft Jehovah, niet daar-
heen! 19 U hebt uw dienaar uw
gunst gegeven en u toont gro-
te goedheid� voor mij door me�
in leven te houden.c Maar ik kan
onmogelijk naar de bergen vluch-
ten, want ik ben bang dat het on-
heil me inhaalt en ik sterf.d
20 Alstublieft, dit stadje is dicht-
bij en daar kan ik naartoe vluch-
ten. Het is maar een klein plaats-
je. Mag ik daar alstublieft heen
vluchten? Het is maar een klein
plaatsje. Dan zal ik het over-
leven.’� 21 Daarop antwoordde
hij: ‘Goed, ook hierin zal ik je
tegemoetkomen.e Ik zal het stad-
je waarover je het hebt, niet ver-
woesten.f 22 Snel! Vlucht daar-
heen, want ik kan niets doen
voordat je daar aangekomen
bent!’g Daarom noemde hij die
plaats Z _oar.�h

23 De zon was al opgegaan
toen Lot in Z _oar aankwam.
24 Toen liet Jehovah zwavel en
vuur op Sodom en Gomorra re-
genen — het kwam van Jehovah,
uit de hemel. i 25 Zo verwoestte
hij die steden en de hele streek,
met alle inwoners van de steden
en alles wat op het land groeide. j
26 Maar Lots vrouw, die achter
hem liep, keek om en werd een
zoutpilaar.k

27 Abraham stond vroeg in
de morgen op en ging naar de
plaats waar hij voor Jehovah l

had gestaan. 28 Hij keek naar
beneden in de richting van So-
dom en Gomorra en van de hele
streek. Daar zag hij dikke rook-

19:17 �Of ‘ziel’. 19:19 �Of ‘loyale lief-
de’. �Of ‘mijn ziel’. 19:20 �Of ‘zal
mijn ziel in leven blijven’. 19:22 �Bet.:
‘kleinheid’.

wolken van het land opstijgen,
zoals de rook van een kalkoven!a
29 Zo hield God rekening met
Abraham toen hij de steden in
de streek verwoestte: hij stuur-
de Lot weg uit de steden die hij
vernietigde, de steden waar Lot
had gewoond.b

30 Later vertrok Lot met zijn
twee dochters uit Z _oar en hij
ging in de bergen wonen,c omdat
hij niet in Z _oar durfde te blijven.d
Hij en zijn twee dochters gingen
in een grot wonen. 31 De oud-
ste zei tegen de jongste: ‘Onze va-
der is oud, en er is hier geen man
om gemeenschap mee te hebben,
zoals op de hele aarde gebruike-
lijk is. 32 Kom, laten we onze va-
der wijn te drinken geven en bij
hem gaan liggen, dan kunnen we
de geslachtslijn� van onze vader
in stand houden.’

33 Die avond voerden ze hun
vader dronken met wijn. Toen
ging de oudste naar binnen en
ging bij haar vader liggen, maar
hij wist niet wanneer ze ging lig-
gen en wanneer ze weer opstond.
34 De volgende dag zei de oudste
tegen de jongste: ‘Ik heb de afge-
lopen nacht bij mijn vader gele-
gen. Laten we hem ook vanavond
wijn te drinken geven. Ga jij dan
naar binnen en ga bij hem liggen.
Dan kunnen we de geslachtslijn�
van onze vader in stand hou-
den.’ 35 Ook die avond voerden
ze hun vader dronken met wijn.
Toen ging de jongste bij hem
liggen, maar hij wist niet wan-
neer ze ging liggen en wanneer
ze weer opstond. 36 Zo wer-
den Lots beide dochters zwan-
ger van hun vader. 37 De oud-
ste kreeg een zoon en ze noemde
hem Moab.e Hij is de vader van
de huidige Moabieten.f 38 Ook
de jongste kreeg een zoon en ze
noemde hem Ben- _Ammi. Hij is de
vader van de huidige Ammonie-
ten.g
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20 Abraham brak zijn kamp
opa en ging naar het ge-

bied van de N _egeb. Hij ging tus-
sen K _adesb en Surc wonen. Toen
Abraham een tijdlang� in G _erard

verbleef, 2 zei hij steeds over
zijn vrouw Sara dat ze zijn zus
was.e Daarop liet koning Abim _e-
lech van G _erar Sara bij zich ha-
len.f 3 Later verscheen God
’s nachts in een droom aan Abi-
m _elech en zei tegen hem: ‘Je
bent zo goed als dood vanwege
de vrouw die je bij je hebt ge-
nomen,g want ze is getrouwd,
ze hoort bij een andere man.’h
4 Maar Abim _elech had haar niet
aangeraakt.� Daarom zei hij: ‘Je-
hovah, zult u een volk doden dat
onschuldig� is? 5 Heeft hijzelf
niet tegen me gezegd dat ze zijn
zus was en heeft zij niet gezegd
dat hij haar broer was? Ik heb
dit in alle oprechtheid gedaan,
zonder verkeerde bedoelingen.’�
6 Toen zei de ware God in de
droom tegen hem: ‘Ik weet dat
je dit in alle oprechtheid� hebt
gedaan. Daarom heb ik je ervan
weerhouden tegen me te zondi-
gen en heb ik niet toegelaten dat
je haar zou aanraken. 7 Geef
de vrouw nu terug aan haar man,
want hij is een profeet, i en hij zal
smeekgebeden voor je opzenden j

zodat je blijft leven. Maar als je
haar niet teruggeeft, zul je zeker
sterven, jij en iedereen die bij je
hoort.’

8 Abim _elech stond ’s morgens
vroeg op en riep al zijn diena-
ren bij zich. Toen hij hun vertel-
de wat er was gebeurd, werden
ze heel bang. 9 Vervolgens liet
Abim _elech Abraham bij zich ko-
men en zei tegen hem: ‘Wat heb
je ons aangedaan? Welke zonde

20:1 �Of ‘als vreemdeling’. 20:4 �D.w.z.
hij had geen gemeenschap met haar ge-
had. �Of ‘rechtvaardig’. 20:5 �Of ‘met
een oprecht hart en onschuldige han-
den gedaan’. 20:6 �Of ‘met een oprecht
hart’.

heb ik tegen je begaan dat je
mij en mijn koninkrijk zo’n gro-
te zonde hebt laten begaan? Wat
je me hebt aangedaan, is echt
verkeerd.’ 10 Verder zei Abi-
m _elech tegen Abraham: ‘Met wel-
ke bedoeling heb je dit gedaan?’a
11 Abraham zei: ‘Ik dacht bij
mezelf: ze hebben in deze omge-
ving vast geen ontzag voor God
en ze zullen me doden van-
wege mijn vrouw.b 12 En trou-
wens, ze is echt mijn zus: ze is de
dochter van mijn vader, alleen
niet de dochter van mijn moeder,
en ze is mijn vrouw geworden.c
13 Toen God me liet rondzwer-
ven, ver van het huis van mijn
vader,d zei ik tegen haar: “Laat
zien dat je loyale liefde voor me
hebt door overal waar we komen
te zeggen dat ik je broer ben.”’e

14 Toen nam Abim _elech scha-
pen, runderen en slaven en sla-
vinnen en gaf die aan Abraham.
Ook gaf hij hem zijn vrouw Sara
terug. 15 Abim _elech zei: ‘Mijn
land ligt voor je open. Je kunt
gaan wonen waar je wilt.’ 16 En
tegen Sara zei hij: ‘Ik geef je
broer 1000 zilverstukken.f Het is
voor iedereen die bij je hoort en
voor alle anderen een teken van
je onschuld.� Je naam is gezui-
verd.’ 17 Toen zond Abraham
smeekgebeden op tot de ware
God, en God genas Abim _elech,
zijn vrouw en zijn slavinnen, zo-
dat ze kinderen kregen. 18 Je-
hovah had alle vrouwen van
het huis van Abim _elech namelijk
onvruchtbaar gemaakt� vanwege
Abrahams vrouw Sara.g

21 Jehovah dacht aan Sara,
zoals hij had gezegd, en Je-

hovah deed voor Sara wat hij had
beloofd.h 2 Sara werd zwanger i

en schonk Abraham op zijn oude
dag een zoon, op de vastgestelde
tijd die God hem had genoemd.j
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3 Abraham noemde de pasgebo-
ren zoon die Sara hem schonk,
Isaäk.a 4 Hij besneed zijn zoon
Isaäk toen die acht dagen oud
was, zoals God hem had opgedra-
gen.b 5 Abraham was 100 jaar
oud toen zijn zoon Isaäk werd
geboren. 6 Sara zei: ‘God heeft
ervoor gezorgd dat ik kan lachen.
Iedereen die het hoort, zal met
me meelachen.’� 7 En ze voeg-
de eraan toe: ‘Wie had ooit tegen
Abraham durven zeggen: “Sara
zal kinderen de borst geven”? En
toch heb ik hem op zijn oude dag
een zoon geschonken.’

8 Het kind werd groter en de
dag kwam dat Isaäk geen borst-
voeding meer kreeg. Op die dag
gaf Abraham een groot feestmaal.
9 Maar Sara zag dat de zoon die
Abraham bij H _agar,c de Egypti-
sche, had gekregen, Isaäk steeds
belachelijk maakte.d 10 Daarom
zei ze tegen Abraham: ‘Jaag
deze slavin en haar zoon weg,
want mijn zoon Isaäk zal zijn er-
fenis niet delen met de zoon van
deze slavin!’e 11 Maar het stond
Abraham helemaal niet aan wat
ze over zijn zoon zei.f 12 Toen
zei God tegen Abraham: ‘Erger je
niet aan wat Sara over de jon-
gen en je slavin zegt. Luister naar
haar,� want wat je nageslacht� ge-
noemd zal worden, zal via Isaäk
zijn.g 13 Maar ook uit de zoon
van de slavinh zal ik een volk la-
ten voortkomen, i omdat hij jouw
nageslacht� is.’

14 Abraham stond ’s morgens
vroeg op, nam brood en een le-
ren waterzak en gaf die aan H _a-
gar. Hij legde die dingen op haar
schouder en stuurde haar en de
jongen weg. j Ze vertrok en dwaal-
de rond in de woestijn van Bers _e-
ba.k 15 Uiteindelijk raakte het
water in de leren zak op, en ze
legde de jongen onder een struik.

21:6 �Of mogelijk ‘om me lachen’. 21:12
�Lett.: ‘haar stem’. 21:12, 13 �Lett.:
‘zaad’.

16 Zelf ging ze een eindje ver-
derop zitten, op ongeveer een
boogschot afstand, want ze zei:
‘Ik wil de jongen niet zien ster-
ven.’ Terwijl ze daar zat, begon
ze hard te huilen.

17 Toen hoorde God de stem
van de jongen,a en Gods engel
riep vanuit de hemel naar H _a-
gar:b ‘Wat is er, H _agar? Wees niet
bang, want God heeft de stem
gehoord van de jongen, die daar
ligt. 18 Sta op, help de jon-
gen overeind en neem hem bij
de hand, want ik zal een groot
volk uit hem laten voortkomen.’c
19 Toen opende God haar ogen
en ze zag een waterput. Ze ging
ernaartoe, vulde de leren zak
met water en gaf de jongen te
drinken. 20 En God was met de
jongend terwijl hij opgroeide. Hij
leefde in de woestijn en werd
boogschutter. 21 Hij ging in de
woestijn van P _arane wonen, en
zijn moeder koos voor hem een
vrouw uit Egypte.

22 In die tijd kwam Abim _e-
lech met zijn legeraanvoerder P _i-
chol bij Abraham en zei: ‘God
is met je in alles wat je doet.f
23 Zweer mij nu daarom hier bij
God dat je mij, mijn zonen en
mijn nakomelingen niet zult be-
driegen, en dat je voor mij en het
land waar je woont dezelfde loya-
le liefde zult tonen als ik voor
jou heb getoond.’g 24 ‘Ik zweer
het’, zei Abraham.

25 Maar Abraham klaagde bij
Abim _elech over de waterput die
de dienaren van Abim _elech met
geweld in bezit hadden geno-
men.h 26 Abim _elech antwoord-
de: ‘Ik weet niet wie dat heeft
gedaan en je hebt me er niets
over verteld. Ik hoor het van-
daag voor het eerst.’ 27 Daarop
nam Abraham schapen en runde-
ren en gaf die aan Abim _elech, en
ze sloten een verbond. 28 Toen
Abraham zeven ooilammetjes van
zijn kudde apart zette, 29 vroeg

HFST. 21
a Ge 17:19

Joz 24:3
Ro 9:7

b Ge 17:12
Le 12:3
Han 7:8

c Ge 16:4, 15

d Ge 15:13
Ga 4:22, 29

e Ge 15:2, 4
Ga 4:30

f Ge 17:18

g Ge 17:19
Ro 9:7
Heb 11:18

h Ga 4:22

i Ge 16:9, 10
Ge 17:20
Ge 25:12, 16

j Ge 25:5, 6

k Ge 22:19
��������������������

2de kolom
a Ge 16:11

b Ge 16:7, 8

c 1Kr 1:29-31

d Ge 16:16

e Nu 10:12

f Ge 20:17, 18
Ge 26:26, 28

g Ge 20:14, 15

h Ge 26:15, 20

GENESIS 21:3-29 66



Abim _elech hem: ‘Waarom heb je
die zeven lammetjes apart gezet?’
30 Hij antwoordde: ‘U moet de
zeven lammetjes van me aanne-
men als een getuigenis dat ik deze
put heb gegraven.’ 31 Hij noem-
de die plaats Bers _eba�a omdat ze
daar allebei een eed hadden ge-
zworen. 32 Ze sloten in Bers _e-
ba dus een verbond,b waarna Abi-
m _elech en zijn legeraanvoerder
P _ichol teruggingen naar het land
van de Filistijnen.c 33 Daarna
plantte Abraham in Bers _eba een
tamariskboom en daar riep hij de
naam aan van Jehovah,d de eeu-
wige God.e 34 En Abraham bleef
nog lange tijd� in het land van de
Filistijnen wonen.f

22 Hierna stelde de ware God
Abraham op de proef.g Hij

zei tegen hem: ‘Abraham!’, waar-
op hij antwoordde: ‘Hier ben ik!’
2 Vervolgens zei hij: ‘Neem als-
jeblieft je zoon Isaäk,h je enige
zoon, van wie je zo veel houdt, i
en ga naar het land Mor _ia. j Offer
hem daar als brandoffer op een
van de bergen die ik je zal aan-
wijzen.’

3 Abraham stond dus ’s mor-
gens vroeg op, zadelde zijn ezel
en nam twee van zijn bedienden
en zijn zoon Isaäk mee. Hij hak-
te het hout voor het brandoffer
en ging op weg naar de plek die
de ware God hem had aangewe-
zen. 4 Op de derde dag keek
Abraham op en zag de plek in de
verte liggen. 5 Abraham zei te-
gen zijn bedienden: ‘Blijven jul-
lie hier met de ezel. De jongen en
ik gaan daarnaartoe om God te
aanbidden en komen dan bij jul-
lie terug.’

6 Toen pakte Abraham het
hout voor het brandoffer en legde
het op de schouders van zijn zoon
Isaäk. Vervolgens nam hij het

21:31 �Bet. mogelijk: ‘put van de eed’
of ‘put van de zeven’. 21:34 �Of ‘als
vreemdeling’. Lett.: ‘vele dagen’.

vuur en het mes,� en ze gingen
samen verder. 7 Toen zei Isaäk
tegen zijn vader Abraham: ‘Va-
der.’ Hij antwoordde: ‘Wat is er,
mijn zoon?’ ‘We hebben hier vuur
en hout,’ zei Isaäk, ‘maar waar is
het schaap voor het brandoffer?’
8 Abraham antwoordde: ‘God zelf
zal voorzien in het schaap voor
het brandoffer,a mijn zoon.’ En ze
liepen samen verder.

9 Uiteindelijk kwamen ze bij
de plek die de ware God had
aangewezen, en Abraham bouw-
de daar een altaar en stapelde
het hout erop. Hij bond zijn
zoon Isaäk aan handen en voeten
en legde hem op het altaar, bo-
ven op het hout.b 10 Toen pak-
te Abraham het mes� om zijn
zoon te doden.c 11 Maar Jeho-
vah’s engel riep vanuit de hemel
naar hem: ‘Abraham, Abraham!’,
waarop hij antwoordde: ‘Hier
ben ik!’ 12 Vervolgens zei hij:
‘Raak de jongen niet aan en doe
hem niets. Nu weet ik dat je ont-
zag hebt voor God, want je hebt
mij je zoon, je enige, niet ont-
houden.’d 13 Toen keek Abra-
ham op en zag een stukje verder-
op een ram die met zijn hoorns
vastzat in de struiken. Abraham
ging erheen, pakte de ram en of-
ferde die als brandoffer in plaats
van zijn zoon. 14 En Abra-
ham noemde die plaats Jehovah-
J _ireh.� Daarom wordt er nog
steeds gezegd: ‘Op de berg van
Jehovah zal erin worden voor-
zien.’e

15 Jehovah’s engel riep een
tweede keer vanuit de hemel
naar Abraham 16 en zei: ‘Jeho-
vah verklaart: “Ik zweer bij mij-
zelf:f omdat je dit hebt gedaan en
je mij je zoon, je enige, niet hebt
onthouden,g 17 zal ik je beslist
zegenen en zal ik je nageslacht�

22:6, 10 �Of ‘slachtmes’. 22:14 �Bet.:
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beslist zo talrijk maken als de
sterren aan de hemel en als de
zandkorrels aan de zee,a en je na-
geslacht� zal de steden� van zijn
vijanden in bezit nemen.b 18 En
door jouw nageslacht�c zullen
alle volken op aarde een ze-
gen voor zichzelf verkrijgen, om-
dat jij naar mijn stem hebt geluis-
terd.”’d

19 Hierna ging Abraham te-
rug naar zijn bedienden, en ze
gingen samen weer op weg naar
Bers _eba.e Abraham bleef in Ber-
s _eba wonen.

20 Later kreeg Abraham het
bericht: ‘M _ilka heeft je broer N _a-
horf zonen geschonken: 21 Uz,
de eerstgeboren zoon, zijn broer
Buz, K _emuël (de vader van _Aram),
22 Ch _esed, H _azo, P _ildas, J _idlaf
en Beth _uël.’g 23 Beth _uël werd de
vader van Rebekka.h Deze acht zo-
nen schonk M _ilka aan N _ahor, de
broer van Abraham. 24 Zijn bij-
vrouw, die Re _̈uma heette, kreeg
ook zonen: T _ebah, G _aham, T _ahas
en M _aächa.

23 Sara leefde 127 jaar. Zo
lang leefde Sara. i 2 Ze

stierf in K _irjath- _Arba, j dat wil
zeggen H _ebron,k in het land Ka-
naän, l en Abraham ging om Sara
rouwen en huilen. 3 Toen ging
Abraham weg bij het lichaam van
zijn overleden vrouw, en hij zei
tegen de zonen van Heth:m 4 ‘Ik
woon als vreemdeling bij jullie.n
Geef me hier een plek die ik
als begraafplaats kan gebruiken.
Dan kan ik mijn vrouw daar be-
graven.’ 5 De zonen van Heth
antwoordden Abraham: 6 ‘Luis-
ter naar ons, mijn heer. Wij zien
u als een leider van God.�o U mag
uw vrouw begraven op onze bes-
te begraafplaats. Niemand van
ons zal u zijn begraafplaats wei-
geren en u verhinderen uw vrouw
te begraven.’

22:17, 18 �Lett.: ‘zaad’. 22:17 �Lett.:
‘poort’. 23:6 �Of mogelijk ‘een groot
overste’.

7 Toen stond Abraham op en
boog voor de zonen van Heth,a
de bewoners van het land. 8 Hij
zei tegen ze: ‘Als jullie� ermee in-
stemmen dat ik mijn vrouw be-
graaf, luister dan naar mij. Dring
er bij _Efron, de zoon van Z _o-
har, op aan 9 dat hij de grot
van Machp _ela, die zijn eigendom
is, aan mij verkoopt. De grot ligt
aan de rand van zijn veld. Laat
hij de grot in jullie bijzijn voor
het volledige bedrag in zilver aan
mij verkopen,b zodat ik een plek
heb die ik als begraafplaats kan
gebruiken.’c

10 Onder de zonen van Heth
die daar zaten, bevond zich ook
_Efron zelf. De Hethiet _Efron ant-
woordde Abraham in aanwezig-
heid van de zonen van Heth en
van iedereen die de poort van de
stad in ging.d Hij zei: 11 ‘Nee,
mijn heer! Luister naar mij. Ik
geef u het veld en ook de grot
die daar is. Die geef ik aan
u in aanwezigheid van de zonen
van mijn volk. Begraaf uw vrouw.’
12 Daarop boog Abraham voor
de bewoners van het land 13 en
zei in aanwezigheid van de men-
sen tegen _Efron: ‘Alstublieft, luis-
ter naar mij! Ik wil u het volledi-
ge bedrag in zilver voor het veld
geven. Neem het van me aan, dan
kan ik mijn vrouw daar begra-
ven.’

14 Toen antwoordde _Efron
Abraham: 15 ‘Mijn heer, luister
naar mij. Dit stuk grond is 400
zilveren sikkels� waard, maar wat
betekent dat tussen u en mij?
Begraaf gerust uw vrouw daar.’
16 Abraham luisterde naar _Efron,
en Abraham woog voor _Efron het
bedrag in zilver af dat hij in aan-
wezigheid van de zonen van Heth
genoemd had: 400 zilveren sik-
kels, volgens het gewicht dat
gangbaar was bij de handelaars.e

23:8 �Of ‘jullie zielen’. 23:15 �Een sik-
kel woog 11,4 g. Zie App. B14.
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17 Zo werd het veld van _Efron
in Machp _ela, dat tegenover M _am-
ré lag — het veld met de grot en
alle bomen die binnen de gren-
zen van het veld stonden — over-
gedragen 18 aan Abraham als
zijn gekochte eigendom. De zo-
nen van Heth en iedereen die de
poort van de stad in ging, wa-
ren daarbij aanwezig. 19 Daar-
na begroef Abraham zijn vrouw
Sara in de grot van het veld van
Machp _ela tegenover M _amré, dat
wil zeggen H _ebron, in het land
Kanaän. 20 Zo werd het veld
met de grot door de zonen van
Heth overgedragen aan Abraham
om het te gebruiken als begraaf-
plaats.a

24 Abraham was oud gewor-
den, hoogbejaard. En Je-

hovah had Abraham in alles ge-
zegend.b 2 Abraham zei tegen
zijn dienaar, de oudste van zijn
huis, die het beheer had over
al zijn bezittingen:c ‘Leg je hand
alsjeblieft onder mijn bovenbeen
3 en zweer bij Jehovah, de God
van de hemel en de God van de
aarde, dat je voor mijn zoon geen
vrouw zult kiezen uit de doch-
ters van de Kanaänieten, die om
me heen wonen.d 4 In plaats
daarvan moet je naar mijn land
en naar mijn familie gaan,e en
daar een vrouw voor mijn zoon
Isaäk uitkiezen.’

5 Maar zijn dienaar zei tegen
hem: ‘Wat als de vrouw niet met
me mee wil komen naar dit land?
Moet ik uw zoon dan terugbren-
gen naar het land waar u vandaan
komt?’f 6 Abraham antwoordde:
‘Nee, je mag mijn zoon daar niet
heen brengen.g 7 Jehovah, de
God van de hemel, heeft me weg-
gehaald uit het huis van mijn va-
der en uit het land van mijn fami-
lie.h Hij heeft met me gesproken
en mij gezworen: i “Aan jouw na-
geslacht�j zal ik dit land ge-

24:7 �Lett.: ‘zaad’.

ven.”a Hij zal zijn engel voor je
uit sturen,b en je zult daar zeker
een vrouw voor mijn zoon vin-
den.c 8 Als de vrouw niet met
je mee wil gaan, ben je niet lan-
ger aan deze eed gebonden. Maar
je mag mijn zoon daar niet heen
brengen.’ 9 Toen legde de die-
naar zijn hand onder het boven-
been van zijn meester Abraham
en zwoer hem dat.d

10 De dienaar vertrok met tien
kamelen van zijn meester en nam
ook allerlei kostbare geschenken
van zijn meester mee. Zo ging hij
op weg naar Mesopotamië, naar
de stad van N _ahor. 11 Buiten de
stad liet hij de kamelen neerknie-
len bij een waterput. Het was te-
gen de avond, rond de tijd dat
de vrouwen altijd water kwa-
men putten. 12 Vervolgens zei
hij: ‘Jehovah, God van mijn mees-
ter Abraham, laat me vandaag
alstublieft slagen en toon uw
loyale liefde voor mijn meester
Abraham. 13 Ik sta hier bij een
waterbron, en de dochters van de
mannen van de stad komen er zo
aan om water te putten. 14 Mag
het zo gebeuren: Ik zal tegen een
jonge vrouw zeggen: “Laat me
alsjeblieft wat drinken uit je wa-
terkruik.” Als ze dan antwoordt:
“Ga uw gang en ik zal ook uw
kamelen te drinken geven”, laat
zij dan de vrouw zijn die u
voor uw dienaar Isaäk uitkiest.
Laat me op die manier zien dat
u loyale liefde voor mijn meester
toont.’

15 Nog voordat hij was uit-
gesproken, kwam Rebekka er-
aan, de dochter van Beth _uël,e
de zoon van M _ilka,f de vrouw
van Abrahams broer N _ahor.g Op
haar schouder droeg ze een wa-
terkruik. 16 De jonge vrouw was
heel mooi en ze was maagd; ze
had nog nooit gemeenschap met
een man gehad. Ze liep naar be-
neden, naar de bron, vulde haar
waterkruik en kwam weer naar
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boven. 17 De dienaar ging snel
naar haar toe en zei: ‘Geef me
alsjeblieft een slokje water uit je
kruik.’ 18 Ze antwoordde: ‘Ga
uw gang, mijn heer.’ Onmiddel-
lijk haalde ze de kruik van haar
schouder en gaf hem te drin-
ken. 19 Nadat ze hem te drin-
ken had gegeven, zei ze: ‘Ik zal
ook water putten voor uw kame-
len, totdat ze genoeg gedronken
hebben.’ 20 Ze goot haar kruik
vlug leeg in de drinkbak en liep
steeds weer naar de put om wa-
ter te halen, en ze putte water
voor al zijn kamelen. 21 Al die
tijd keek de man zwijgend en vol
verbazing toe, terwijl hij zich af-
vroeg of Jehovah zijn reis had
laten slagen of niet.

22 Toen de kamelen genoeg
gedronken hadden, pakte de man
een gouden neusring die een hal-
ve sikkel� woog en twee gouden
armbanden die tien sikkels wo-
gen, en gaf die aan haar. 23 Hij
zei: ‘Vertel eens, van wie ben
je een dochter? En is er in het
huis van je vader plaats voor
ons om te overnachten?’ 24 Ze
antwoordde: ‘Ik ben de dochter
van Beth _uël,a de zoon van M _il-
ka en N _ahor.’b 25 Ze zei verder:
‘We hebben stro en veel voer, en
ook plaats om te overnachten.’
26 Toen viel de man op zijn
knieën en boog diep voor Jeho-
vah. 27 Hij zei: ‘Laat Jehovah,
de God van mijn meester Abra-
ham, geprezen worden, want hij
is loyale liefde en trouw blijven
tonen voor mijn meester. Jeho-
vah heeft me naar het huis van
de familie van mijn meester ge-
leid.’

28 De jonge vrouw ging snel
naar het huis van haar moeder
om te vertellen wat er gebeurd
was. 29 Rebekka had een broer
die Laban heette.c Laban haast-

24:22 �Een sikkel woog 11,4 g. Zie App.
B14.

te zich naar de man die bui-
ten bij de bron was. 30 Zodra
hij de neusring had gezien en de
armbanden die zijn zus Rebek-
ka om had en hij haar had ho-
ren vertellen wat de man tegen
haar had gezegd, ging hij naar
de man toe, die nog steeds bij
zijn kamelen stond, bij de bron.
31 Hij zei meteen: ‘Kom, jij op
wie Jehovah’s zegen rust. Waar-
om blijf je hier buiten staan? Ik
heb het huis klaargemaakt en
heb plaats gemaakt voor de ka-
melen.’ 32 De man kwam in het
huis, en hij� zadelde de kamelen
af en gaf ze stro en voer. Ook
gaf hij hem water om zijn voe-
ten en de voeten van zijn man-
nen te wassen. 33 Maar toen
hem iets te eten werd voorge-
zet, zei hij: ‘Ik wil niet eten voor-
dat ik heb verteld wat ik te zeg-
gen heb.’ Laban zei dus: ‘Vertel
maar.’

34 Toen zei hij: ‘Ik ben de
dienaar van Abraham.a 35 Jeho-
vah heeft mijn meester overvloe-
dig gezegend en hem heel rijk
gemaakt door hem schapen en
runderen, zilver en goud, slaven
en slavinnen, en kamelen en ezels
te geven.b 36 En Sara, de vrouw
van mijn meester, heeft hem een
zoon geschonken toen ze al oud
was,c en mijn meester zal hem al-
les geven wat hij heeft.d 37 Mijn
meester heeft me een eed la-
ten zweren. Hij zei: “Je mag voor
mijn zoon geen vrouw kiezen uit
de dochters van Kanaän, het land
waar ik woon.e 38 Nee, je moet
naar het huis van mijn vader en
naar mijn familie gaan,f en daar
moet je een vrouw voor mijn zoon
uitkiezen.”g 39 Maar ik zei tegen
mijn meester: “Wat als de vrouw
niet met me mee wil gaan?”h

40 Toen antwoordde hij: “Ik heb
altijd naar Jehovah’s wil geleefd.�i
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Hij zal zijn engel met je mee stu-
rena en je reis zeker laten sla-
gen. Je moet voor mijn zoon
een vrouw kiezen uit mijn familie
en uit het huis van mijn vader.b
41 Je zult alleen ontslagen wor-
den van je eed als je naar mijn fa-
milie bent gegaan en ze haar niet
aan je willen geven. Dan zul je vrij
zijn van je eed.”c

42 Toen ik vandaag bij de
bron kwam, zei ik: “Jehovah,
God van mijn meester Abraham,
als u mijn reis wilt laten slagen,
43 laat dan het volgende gebeu-
ren. Ik sta hier bij een bron.
Als een jonge vrouwd water komt
putten, zal ik zeggen: ‘Laat me
alsjeblieft wat water drinken uit
je kruik.’ 44 Als ze antwoordt:
‘Ga uw gang en ik zal ook wa-
ter putten voor uw kamelen’, laat
zij dan de vrouw zijn die Jehovah
heeft uitgekozen voor de zoon
van mijn meester.”e

45 Ik had dat nog maar nau-
welijks in mezelf� gezegd of Re-
bekka kwam eraan, met haar
kruik op haar schouder. Ze liep
naar beneden, naar de bron, en
ging water putten. Toen zei ik
tegen haar: “Geef me alsjeblieft
wat te drinken.”f 46 Ze haalde
de kruik snel van haar schouder
en zei: “Ga uw gangg en ik zal
ook uw kamelen te drinken ge-
ven.” Toen dronk ik wat water,
en ze gaf ook de kamelen te drin-
ken. 47 Daarna vroeg ik haar:
“Van wie ben je een dochter?”,
waarop ze antwoordde: “Van Be-
th _uël, de zoon van N _ahor en M _il-
ka.” Toen deed ik de ring in
haar neus en de armbanden om
haar polsen.h 48 Ik viel op mijn
knieën en boog diep voor Jeho-
vah, en ik prees Jehovah, de God
van mijn meester Abraham, i die
mij op de juiste weg had geleid
om de kleindochter van de broer
van mijn meester te vinden als

24:45 �Lett.: ‘mijn hart’.

vrouw voor zijn zoon. 49 Als
jullie loyale liefde en trouw voor
mijn meester willen tonen, vertel
het me dan, maar zo niet, vertel
het me dan ook, zodat ik weet
waar ik aan toe ben.’�a

50 Toen antwoordden Laban
en Beth _uël: ‘Dit komt van Jeho-
vah. We kunnen geen ja of nee
tegen je zeggen.� 51 Hier is Re-
bekka. Neem haar mee en ver-
trek, en laat haar de vrouw
worden van de zoon van je mees-
ter, zoals Jehovah heeft gezegd.’
52 Toen Abrahams dienaar dat
hoorde, boog hij zich meteen
diep voor Jehovah neer. 53 Ver-
volgens haalde de dienaar zilve-
ren en gouden voorwerpen en
kledingstukken tevoorschijn en
gaf die aan Rebekka, en hij gaf
kostbare geschenken aan haar
broer en haar moeder. 54 Daar-
na aten en dronken hij en de
mannen die bij hem waren, en ze
overnachtten daar.

Toen hij ’s morgens opstond,
zei hij: ‘Laat me teruggaan naar
mijn meester.’ 55 Daarop zeiden
haar broer en haar moeder: ‘Laat
de jonge vrouw nog minstens tien
dagen bij ons blijven. Daarna kan
ze gaan.’ 56 Maar hij antwoord-
de: ‘Houd me niet langer op nu
Jehovah mijn reis heeft laten sla-
gen. Laat me vertrekken, zodat
ik kan teruggaan naar mijn mees-
ter.’ 57 Toen zeiden ze: ‘Laten
we de jonge vrouw roepen en
het haar zelf vragen.’ 58 Ze rie-
pen Rebekka en vroegen haar:
‘Wil je met deze man meegaan?’
Ze antwoordde: ‘Ik ben bereid te
gaan.’

59 Toen lieten ze hun zus Re-
bekkab en haar voedster�c mee-
gaan met Abrahams dienaar en

24:49 �Lett.: ‘mij naar de rechterhand
of de linker kan wenden’. 24:50 �Of
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24:59 �D.w.z. de vrouw die haar had ge-
voed en die nu haar bediende was.
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zijn mannen. 60 En ze zegenden
Rebekka en zeiden tegen haar:
‘Zus van ons, we hopen dat je
duizenden maal tienduizend na-
komelingen krijgt� en dat je nage-
slacht� de steden� in bezit neemt
van degenen die hen haten.’a
61 Rebekka en haar bedienden
stonden op, gingen op de kame-
len zitten en volgden de man. De
dienaar nam Rebekka dus mee en
vertrok.

62 Isaäk woonde in het gebied
van de N _egeb.b Op een dag was
hij teruggekomen uit de omgeving
van B _eër-L _achai-R _oı̈.c 63 Tegen
het vallen van de avond liep hij
buiten in het veld rond om te me-
diteren.d Toen hij opkeek, zag hij
kamelen aankomen. 64 Ook Re-
bekka keek op en zag Isaäk. Ze
liet zich snel van haar kameel glij-
den 65 en vroeg aan de dienaar:
‘Wie is die man die ons daar in
het veld tegemoetkomt?’ De die-
naar antwoordde: ‘Dat is mijn
meester.’ Daarop bedekte ze zich
met haar sluier. 66 De dienaar
vertelde Isaäk alles wat hij had
gedaan. 67 Daarna bracht Isaäk
haar naar de tent van zijn moe-
der Sara.e Zo nam hij Rebekka tot
vrouw en hij ging van haar hou-
den.f En Isaäk vond troost na het
verlies van zijn moeder.g

25 Abraham trouwde opnieuw,
met een vrouw die Ket _u-

ra heette. 2 Na verloop van tijd
schonk ze hem Z _imran, J _oksan,
M _edan, M _idian,h J _isbak en S _uah.i

3 J _oksan werd de vader van
Scheba en D _edan.

De zonen van D _edan waren
_Assurim, L _etusim en L _eümmim.
4 De zonen van M _idian wa-

ren _Efa, _Efer, H _anoch, Ab _ida
en Eld _aä.

Zij waren allemaal nakomelingen
van Ket _ura.

24:60 �Of ‘dat je duizenden myriaden
wordt’. �Lett.: ‘zaad’. �Lett.: ‘poort’.

5 Later gaf Abraham zijn hele
bezit aan Isaäk,a 6 maar aan
de zonen van zijn bijvrouwen
gaf Abraham geschenken. Toen
stuurde hij ze nog tijdens zijn le-
ven in oostelijke richting, weg
van zijn zoon Isaäk,b naar het
land van het Oosten. 7 In to-
taal heeft Abraham 175 jaar ge-
leefd. 8 Na een lang en goed
leven blies Abraham de laatste
adem uit en stierf, oud en vol-
daan, en hij werd tot zijn volk
vergaderd.� 9 Zijn zonen Isaäk
en Ismaël begroeven hem in de
grot van Machp _ela, in het veld
van _Efron, de zoon van de He-
thiet Z _ohar, dat tegenover M _am-
ré ligt.c 10 Dat was het veld dat
Abraham van de zonen van Heth
had gekocht. Daar werd Abra-
ham begraven, bij zijn vrouw
Sara.d 11 Na de dood van Abra-
ham bleef God zijn zoon Isaäk
zegenen.e Isaäk woonde dicht bij
B _eër-L _achai-R _oı̈.f

12 Dit is de geschiedenis van
Ismaël,g de zoon die Abraham ge-
kregen had bij Sara’s slavin H _a-
gar,h de Egyptische.

13 Dit zijn de namen van de
zonen van Ismaël, zijn nakomelin-
gen: Neb _ajoth, i Ismaëls eerstgebo-
ren zoon, vervolgens K _edar, j _Ad-
beël, M _ibsam,k 14 M _isma, D _uma,
M _assa, 15 H _adad, T _ema, J _etur,
N _afis en K _edma. 16 Zij zijn de
zonen van Ismaël en de 12 hoof-
den van hun stammen, l en dit zijn
hun namen volgens hun dorpen
en hun tentenkampen.� 17 En
Ismaël leefde 137 jaar. Toen blies
hij de laatste adem uit en stierf,
en hij werd tot zijn volk verga-
derd.� 18 Het gebied waar ze�
gingen wonen, strekte zich uit
van Hav _ilam bij Sur,n in de buurt
van Egypte, tot Assyrië. Hij ves-
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tigde zich vlak bij al zijn broe-
ders.�a

19 Endit is de geschiedenis van
Isaäk, de zoon van Abraham.b

Abraham werd de vader van
Isaäk. 20 Isaäk was 40 jaar oud
toen hij trouwde met Rebek-
ka, de dochter van de Aramee-
er Beth _uëlc uit P _addan- _Aram en
de zus van de Arameeër Laban.
21 Isaäk bad vurig tot Jehovah
voor zijn vrouw omdat ze on-
vruchtbaar was. Jehovah luister-
de naar zijn verzoek en Rebekka
werd zwanger. 22 En er ont-
stond een worsteling tussen de
zonen in haar buik.d Daarom zei
ze: ‘Als het zo moet gaan, waar-
om leef ik dan nog?’ Toen vroeg
ze Jehovah om raad. 23 Jeho-
vah zei tegen haar: ‘Er zijn twee
volken in je buik,e en de twee
volken die uit jou voortkomen
zullen uiteengaan.f Het ene volk
zal sterker zijn dan het andere,g
en de oudste zal de jongste die-
nen.’h

24 Toen ze moest bevallen,
bleek er inderdaad een tweeling in
haar buik te zitten. 25 Het eer-
ste kind dat tevoorschijn kwam,
was rossig en helemaal behaard,
alsof hij een haren mantel aan-
had. i Daarom noemden ze hem
Esau.�j 26 Daarna kwam zijn
broer tevoorschijn, en met zijn
hand hield hij de hiel van Esau
vast.k Daarom noemde Isaäk hem
Jakob.�l Isaäk was 60 jaar oud
toen ze geboren werden.

27 De jongens groeiden op.
Esau werd een uitstekend jagerm

die vaak buiten in het veld was,
maar Jakob bleef bij de tenten.n
Hij was een onberispelijk man.
28 Isaäk hield meer van Esau om-
dat hij graag het wild at dat
Esau meebracht, maar Rebekka

25:18 �Of mogelijk ‘hij leefde in vij-
andschap met al zijn broeders’. 25:25
�Bet.: ‘harig’. 25:26 �Bet.: ‘hij die de
hiel vastpakt’, ‘verdringer’.

hield meer van Jakob.a 29 Op
een keer was Jakob aan het koken
toen Esau uitgeput terugkwam uit
het veld. 30 Esau zei tegen Ja-
kob: ‘Geef me snel wat� van dat
rode daar, want ik ben doodop!’�
Daarom kreeg hij ook de naam
Edom.�b 31 Jakob antwoordde:
‘Alleen als je mij je eerstgeboorte-
recht verkoopt!’c 32 ‘Ik sterf van
de honger!’, zei Esau. ‘Wat heb ik
dan aan een eerstgeboorterecht?’
33 Daarop zei Jakob: ‘Zweer het
me eerst!’ Dat deed Esau en zo
verkocht hij zijn eerstgeboorte-
recht aan Jakob.d 34 Toen gaf
Jakob Esau brood en linzensoep,
en hij ging eten en drinken. Daar-
na stond hij op en ging weg. Zo
toonde Esau minachting voor het
eerstgeboorterecht.

26 Er brak hongersnood uit in
het land, een andere dan de

eerste hongersnood, die er in de
tijd van Abraham was geweest.e
Daarom ging Isaäk naar G _erar,
naar koning Abim _elech van de Fi-
listijnen. 2 Toen verscheen Je-
hovah aan hem en zei: ‘Ga niet
naar Egypte. Ga in het land wo-
nen dat ik je aanwijs. 3 Woon
als vreemdeling in dit land, f en
ik zal steeds met je zijn en je
zegenen, want aan jou en aan je
nageslacht� zal ik al deze gebie-
den geven,g en ik zal de eed na-
komen die ik aan je vader Abra-
ham heb gezworen:h 4 “Ik zal je
nageslacht� zo talrijk maken als
de sterren aan de hemel i en aan
jouw nageslacht� zal ik al deze ge-
bieden geven. j En door jouw na-
geslacht� zullen alle volken op
aarde een zegen voor zichzelf ver-
krijgen.”k 5 Want Abraham heeft
naar mijn stem geluisterd en hij
heeft zich gehouden aan mijn
vereisten, mijn geboden, mijn
voorschriften en mijn wetten.’ l
6 Isaäk bleef dus in G _erar.m
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7 Toen de mannen in die
plaats hem vragen stelden over
zijn vrouw, zei hij steeds: ‘Ze is
mijn zus.’a Hij durfde niet te zeg-
gen dat ze zijn vrouw was, want
hij zei: ‘Anders doden de mannen
van de plaats me misschien van-
wege Rebekka.’ Ze was namelijk
een heel mooie vrouw.b 8 Er
ging een tijd voorbij. Op een
keer keek koning Abim _elech van
de Filistijnen uit het venster en
zag hij dat Isaäk zijn vrouw Re-
bekka liefkoosde.�c 9 Meteen
riep Abim _elech Isaäk bij zich en
zei: ‘Waarom heb je gezegd dat
ze je zus is? Ze is je vrouw!’ Isaäk
antwoordde: ‘Ik heb dat gezegd
omdat ik bang was dat ik vanwe-
ge haar zou sterven.’d 10 Maar
Abim _elech zei: ‘Wat heb je ons
aangedaan?e Stel dat iemand van
het volk met je vrouw had gesla-
pen. Dan zou je schuld op ons
hebben geladen!’f 11 Toen ge-
bood Abim _elech het hele volk:
‘Iedereen die deze man en zijn
vrouw aanraakt, zal beslist ter
dood worden gebracht!’

12 Isaäk ging in dat land
zaaien, en hij oogstte in dat
jaar 100 keer zo veel als hij had
gezaaid, want Jehovah zegende
hem.g 13 Isaäk werd rijk en het
ging zelfs zo goed met hem dat
hij heel rijk werd. 14 Hij kwam
in het bezit van kudden schapen
en kudden runderen en een groot
aantal bedienden,h en de Filistij-
nen werden jaloers� op hem.

15 Daarom gooiden de Filis-
tijnen de putten die de bedien-
den van zijn vader in de tijd
van Abraham hadden gegraven, i
vol met aarde. 16 Toen zei Abi-
m _elech tegen Isaäk: ‘Ga weg uit
deze omgeving, want je bent veel
te sterk voor ons geworden.’
17 Isaäk vertrok dus, sloeg zijn
kamp op in het dal� van G _e-

26:8 �Of ‘omhelsde’. 26:14 �Of ‘af-
gunstig’. 26:17 �Of ‘de wadi’.

rara en ging daar wonen. 18 En
Isaäk groef de waterputten open
die in de tijd van zijn vader Abra-
ham waren gegraven maar die
de Filistijnen na Abrahams dood
hadden dichtgegooid.b Hij gaf ze
dezelfde namen als zijn vader ze
had gegeven.c

19 Terwijl de bedienden van
Isaäk in het dal aan het gra-
ven waren, vonden ze een put
met helder water. 20 De her-
ders van G _erar maakten ruzie
met de herders van Isaäk en zei-
den: ‘Het water is van ons!’ Hij
noemde de put dan ook _Esek,�
omdat ze ruzie met hem hadden
gemaakt. 21 Daarna groeven ze
een andere put, en ook daar-
over werd ruzie gemaakt. Daar-
om noemde hij die put S _itna.�
22 Later vertrok hij vandaar en
groef een andere put, maar daar-
over maakten ze geen ruzie.
Daarom noemde hij die put Reh _o-
both� en zei: ‘Want nu heeft Je-
hovah ons volop ruimte gegeven
en ons vruchtbaar gemaakt in
het land.’d

23 Vandaar ging hij naar Ber-
s _eba.e 24 Jehovah verscheen
die nacht aan hem en zei: ‘Ik
ben de God van je vader Abra-
ham.f Wees niet bang,g want ik
ben met je en ik zal je zege-
nen en je nageslacht� talrijk ma-
ken vanwege mijn dienaar Abra-
ham.’h 25 Daarom bouwde hij
op die plek een altaar en riep
de naam van Jehovah aan. i Isaäk
sloeg daar zijn tent op, j en zijn
dienaren groeven er een put.

26 Later kwam Abim _elech uit
G _erar bij hem, met zijn raad-
gever Ah _uzzath en zijn legeraan-
voerder P _ichol.k 27 Isaäk zei te-
gen ze: ‘Waarom zijn jullie bij me
gekomen? Jullie hadden toch een
hekel aan me en hebben me toch

26:20 �Bet.: ‘strijd’. 26:21 �Bet.: ‘be-
schuldiging’. 26:22 �Bet.: ‘wijde ruim-
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uit jullie omgeving weggestuurd?’
28 Maar ze antwoordden: ‘We
hebben duidelijk gezien dat Je-
hovah met je is.a Daarom zeiden
we: “Laten we een verplichting
aangaan met een eed tussen jou
en ons. En laten we een verbond
met je sluitenb 29 dat jij ons
geen kwaad zult doen net zoals
wij jou niets hebben aangedaan.
Want wij hebben je steeds goed
behandeld en je in vrede laten
vertrekken. Jij bent nu de geze-
gende van Jehovah.”’ 30 Toen
gaf hij een feestmaal voor ze, en
ze aten en dronken. 31 De vol-
gende morgen stonden ze vroeg
op en zwoeren een eed aan el-
kaar.c Daarna deed Isaäk hun uit-
geleide en ze gingen in vrede bij
hem weg.

32 Op die dag kwamen de be-
dienden van Isaäk hem vertellen
over de put die ze hadden ge-
graven.d Ze zeiden: ‘We heb-
ben water gevonden!’ 33 Daar-
om noemde hij de put S _eba.
Vandaar dat de naam van de stad
tot op deze dag Bers _ebae is.

34 Toen Esau 40 jaar oud was,
trouwde hij met Judith, de doch-
ter van de Hethiet Be _̈eri, en ook
met B _asmath, de dochter van
de Hethiet _Elon.f 35 Ze bezorg-
den Isaäk en Rebekka veel ver-
driet.�g

27 Toen Isaäk oud geworden
was en zijn ogen zo slecht

waren geworden dat hij niet meer
kon zien, riep hij Esau,h zijn oud-
ste zoon, bij zich en zei: ‘Mijn
zoon!’ Hij antwoordde: ‘Hier ben
ik.’ 2 Isaäk zei verder: ‘Ik ben
oud geworden. Ik weet niet hoe-
lang ik nog te leven heb. 3 Pak
daarom alsjeblieft je wapens, je
pijlkoker en je boog. Ga het veld
in om te jagen en schiet een
stuk wild voor mij. i 4 Maak dan
een gerecht voor me klaar dat ik

26:35 �Lett.: ‘Ze waren voor (...) een
bron van bitterheid van geest.’

heel lekker vind en breng het bij
me zodat ik het kan eten. Daar-
na zal ik� je zegenen voordat ik
sterf.’

5 Maar Rebekka luisterde mee
terwijl Isaäk met zijn zoon Esau
praatte. Esau ging het veld in
om op wild te jagen en dat mee
te brengen.a 6 Rebekka zei te-
gen haar zoon Jakob:b ‘Ik hoor-
de je vader net tegen je broer
Esau zeggen: 7 “Breng me een
stuk wild en maak een lekker
gerecht voor me klaar, zodat ik
het kan eten. Dan kan ik je vóór
mijn dood zegenen met Jehovah
als getuige.”c 8 Mijn zoon, luis-
ter goed en doe wat ik je op-
draag.d 9 Ga alsjeblieft naar de
kudde en haal twee van de bes-
te geitenbokjes voor me, zodat
ik daar voor je vader een lekker
gerecht van kan maken zoals hij
het graag heeft. 10 Breng het
vervolgens naar je vader, zodat
hij het kan eten. Dan kan hij jou
voor zijn dood zegenen.’

11 Jakob zei tegen zijn moe-
der Rebekka: ‘Maar mijn broer
Esau is erg behaard,e terwijl ik
een gladde huid heb. 12 Stel
dat mijn vader me aanraakt.f Dan
komt het over alsof ik hem bela-
chelijk wil maken, en dan breng
ik een vloek over me in plaats
van een zegen.’ 13 Toen zei zijn
moeder: ‘Laat de vloek die voor
jou bedoeld is op mij komen, mijn
zoon. Doe gewoon wat ik zeg en
ga ze voor me halen.’g 14 Hij
ging ze dus halen en bracht ze
naar zijn moeder, en zijn moeder
maakte een lekker gerecht klaar
zoals zijn vader het graag had.
15 Daarna nam Rebekka de bes-
te kleren die ze van haar oud-
ste zoon Esau in huis had, en
ze liet haar jongste zoon Jakob
die aandoen.h 16 Over zijn han-
den en over het onbehaarde deel
van zijn hals trok ze het vel van

27:4 �Of ‘mijn ziel’.
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de geitenbokjes.a 17 Toen gaf
ze het heerlijke gerecht en het
brood dat ze gemaakt had aan
haar zoon Jakob.b

18 Hij ging naar zijn vader en
zei: ‘Vader.’ Isaäk antwoordde:
‘Hier ben ik. Wie ben je, jongen?’
19 Jakob zei tegen zijn vader:
‘Ik ben Esau, uw eerstgeboren
zoon.c Ik heb gedaan wat u me
opgedragen hebt. Ga alstublieft
rechtop zitten en eet wat van het
wild, dan kunt u� me zegenen.’d
20 Daarop zei Isaäk tegen zijn
zoon: ‘Hoe heb je het zo snel
kunnen vinden, mijn zoon?’ Hij
antwoordde: ‘Jehovah, uw God,
heeft het naar me toe geleid.’
21 Toen zei Isaäk tegen Jakob:
‘Kom eens dichterbij, jongen, zo-
dat ik kan voelen of je echt
mijn zoon Esau bent.’e 22 Ja-
kob kwam dichter bij zijn vader
Isaäk, en nadat hij hem had aan-
geraakt, zei hij: ‘Het is de stem
van Jakob, maar het zijn de han-
den van Esau.’f 23 Hij herkende
hem niet omdat zijn handen be-
haard waren, net zoals die van
zijn broer Esau. Daarom zegende
hij hem.g

24 Daarna vroeg hij: ‘Ben je
echt mijn zoon Esau?’, waarop
hij antwoordde: ‘Ja.’ 25 Toen
zei hij: ‘Mijn zoon, geef me wat
van het wild te eten, dan zal
ik� je zegenen.’ Jakob bracht het
naar hem toe en hij ging eten.
Ook bracht Jakob hem wijn en
hij dronk ervan. 26 Toen zei
zijn vader Isaäk tegen hem: ‘Kom
eens dichterbij, mijn zoon, en
geef me een kus.’h 27 Hij kwam
dus dichterbij en kuste hem, en
Isaäk kon de geur van zijn kleren
ruiken. i Toen zegende hij hem en
zei:

‘De geur van mijn zoon is als
de geur van het veld, dat Jeho-
vah gezegend heeft. 28 Mag de
ware God je dauw uit de he-

27:19, 31 �Of ‘uw ziel’. 27:25 �Of ‘mijn
ziel’.

mela geven en vruchtbare grond,b
en graan en nieuwe wijn in
overvloed.c 29 Mogen volken je
dienen en mogen naties voor
je buigen. Word meester over je
broeders, en mogen de zonen
van je moeder voor je buigen.d
Laat iedereen die jou vervloekt,
zelf vervloekt worden, en laat
iedereen die jou zegent, zelf ge-
zegend worden.’e

30 Vlak nadat Isaäk Jakob had
gezegend en Jakob bij zijn va-
der Isaäk was weggegaan, kwam
zijn broer Esau terug van de
jacht.f 31 Ook hij maakte een
lekker gerecht klaar en bracht
het naar zijn vader. Hij zei te-
gen zijn vader: ‘Vader, kom over-
eind en eet wat van het wild, dan
kunt u� me zegenen.’ 32 Daar-
op zei zijn vader Isaäk tegen
hem: ‘Wie ben je?’ Hij antwoord-
de: ‘Ik ben Esau, uw eerstgebo-
ren zoon.’g 33 Isaäk begon hevig
te trillen en zei: ‘Maar wie was het
dan die op wild heeft gejaagd en
het bij me heeft gebracht? Ik heb
het al gegeten voordat jij kwam
en ik heb hem gezegend — en ge-
zegend zal hij worden!’

34 Toen Esau de woorden van
zijn vader hoorde, begon hij heel
luid en verbitterd te schreeu-
wen. Hij zei tegen zijn vader: ‘Ze-
gen mij, vader, zegen ook mij!’h
35 Maar hij zei: ‘Je broer is bij
me gekomen en heeft me bedro-
gen om de zegen te krijgen die
voor jou bedoeld was.’ 36 Toen
zei Esau: ‘Hij heet niet voor
niets Jakob,� want hij heeft me
nu al twee keer van mijn plaats
verdrongen. i Mijn eerstgeboorte-
recht heeft hij al afgepakt j en
nu ook nog mijn zegen!’k Daar-
na vroeg hij: ‘Hebt u geen zegen
meer over voor mij?’ 37 Maar
Isaäk antwoordde: ‘Ik heb hem
als meester over je aangesteld l

en ik heb hem al zijn broeders
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als dienaar gegeven. Ook heb ik
hem voorzien van graan en nieu-
we wijn.a Dus wat kan ik dan nog
voor jou doen, mijn zoon?’

38 Toen zei Esau tegen zijn
vader: ‘Hebt u dan maar één ze-
gen, vader? Zegen mij, vader, ze-
gen ook mij!’ Vervolgens barstte
Esau in tranen uit en begon luid
te huilen.b 39 Zijn vader Isaäk
zei tegen hem:

‘Ver van de vruchtbare grond
zul je wonen, en ver van de dauw
uit de hemel.c 40 Je zult leven
van je zwaard,d en je zult je broer
dienen.e Maar wanneer je er niet
meer tegen kunt, zul je zijn juk�
van je nek werpen.’f

41 Esau koesterde wrok te-
gen Jakob omdat zijn vader hem
had gezegend,g en Esau bleef bij
zichzelf� zeggen: ‘Het duurt niet
lang meer of er zal over mijn
vader gerouwd worden.h Daarna
ga ik mijn broer Jakob vermoor-
den.’ 42 Toen Rebekka te horen
kreeg wat haar oudste zoon Esau
van plan was, liet ze meteen haar
jongste zoon Jakob roepen. Ze
zei tegen hem: ‘Luister! Je broer
Esau is van plan wraak te nemen
en je te vermoorden.� 43 Doe
daarom wat ik zeg, mijn zoon.
Vertrek snel naar mijn broer La-
ban in H _aran. i 44 Blijf een tijd-
je bij hem wonen, totdat de woe-
de van je broer bedaard is.
45 Ik zal je laten terughalen als
de woede van je broer bekoeld
is en hij vergeten is wat je hem
hebt aangedaan. Waarom zou ik
jullie allebei op één dag moeten
verliezen?’

46 Daarna bleef Rebekka te-
gen Isaäk zeggen: ‘Door de doch-
ters van Heth j heb ik een hekel
aan mijn leven gekregen. Als Ja-
kob ook met een van de doch-
ters van Heth trouwt, zoals deze

27:40 �Zie Woordenlijst. 27:41 �Lett.:
‘in zijn hart’. 27:42 �Of ‘troost zich
met de gedachte jou te vermoorden’.

dochters van het land, wat heb ik
dan nog aan mijn leven?’a

28 Daarom riep Isaäk Jakob
bij zich, zegende hem en

droeg hem op: ‘Je mag niet trou-
wen met een van de dochters van
Kanaän.b 2 Vertrek naar P _ad-
dan- _Aram, naar het huis van Be-
th _uël, de vader van je moeder, en
kies daar een vrouw uit de doch-
ters van Laban,c de broer van
je moeder. 3 God de Almachti-
ge zal je zegenen en je vrucht-
baar en talrijk maken, en er
zullen vele volken uit je voort-
komen.d 4 Hij zal jou en je na-
geslacht� de zegen van Abraham
geven,e zodat je het land in bezit
kunt nemen waar je als vreemde-
ling woont, het land dat God aan
Abraham heeft gegeven.’f

5 Zo stuurde Isaäk Jakob op
weg, en hij vertrok naar P _addan-
_Aram, naar Laban, de zoon van
de Arameeër Beth _uëlg en de broer
van Rebekka,h de moeder van Ja-
kob en Esau.

6 Esau kwam te weten dat
Isaäk Jakob had gezegend en
hem naar P _addan- _Aram had ge-
stuurd om daar een vrouw te zoe-
ken, en dat hij hem bij het geven
van zijn zegen had opgedragen:
‘Trouw niet met een van de doch-
ters van Kanaän.’ i 7 Hij zag dat
Jakob zijn vader en moeder ge-
hoorzaamde en naar P _addan-
_Aram vertrok. j 8 Toen besefte
Esau dat zijn vader Isaäk de
dochters van Kanaän afkeurde.k
9 Daarom ging Esau naar Ismaël
en nam M _ahalath tot vrouw, naast
de vrouwen die hij al had. Zij was
de dochter van Abrahams zoon
Ismaël en de zus van Neb _ajoth. l

10 Jakob verliet dus Bers _e-
ba en ging op weg naar H _aran.m
11 Na een tijdje koos hij een
plaats om te overnachten, want de
zon was al ondergegaan. Daarom
pakte hij een van de stenen die
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daar lagen, legde die onder zijn
hoofd en ging slapen.a 12 Toen
kreeg hij een droom. Hij zag een
trap� die vanaf de aarde helemaal
tot aan de hemel reikte, en daar-
langs zag hij Gods engelen om-
hooggaan en afdalen.b 13 En Je-
hovah stond bovenaan en zei:

‘Ik ben Jehovah, de God van
je vader Abraham en de God
van Isaäk.c Het land waarop je
ligt, zal ik aan jou en je nage-
slacht� geven.d 14 En je nage-
slacht� zal beslist zo talrijk wor-
den als de stofdeeltjes op aardee

en je zult je uitbreiden naar het
westen, naar het oosten, naar
het noorden en naar het zuiden,
en via jou en je nageslacht� zul-
len alle families van de aarde be-
slist gezegend worden.�f 15 Ik
ben met je en ik zal je bescher-
men, waar je ook naartoe gaat,
en ik zal je naar dit land terug-
brengen.g Ik zal je niet verlaten
totdat ik heb gedaan wat ik je be-
loofd heb.’h

16 Toen werd Jakob wakker
en zei: ‘Jehovah is aanwezig op
deze plaats en ik wist het niet.’
17 Hij was diep onder de indruk
en zei: ‘Wat een ontzagwekken-
de plaats! Dit moet wel het huis
van God i zijn, dit is de poort
van de hemel.’ j 18 Jakob stond
’s morgens vroeg op. Hij nam de
steen waarop hij met zijn hoofd
had gelegen, zette die rechtop
als een zuil en goot er olie over
uit.k 19 Hij noemde die plaats
Bethel,� maar vóór die tijd heet-
te de stad Luz. l

20 Toen legde Jakob de vol-
gende gelofte af: ‘Als God met me
blijft en me tijdens mijn reis be-
schermt, en hij me brood geeft
om te eten en kleren om te dra-
gen, 21 en ik veilig bij het huis

28:12 �Of ‘ladder’. 28:13, 14 �Lett.:
‘zaad’. 28:14 �Of ‘een zegen voor zich-
zelf verkrijgen’. 28:19 �Bet.: ‘huis van
God’.

van mijn vader terugkom, dan zal
Jehovah hebben bewezen dat hij
mijn God is. 22 En deze steen
die ik hier als zuil heb neerge-
zet, zal een huis van Goda wor-
den, en ik beloof u een tiende
deel te geven van alles wat u mij
geeft.’

29 Daarna vervolgde Jakob
zijn reis en trok hij verder

naar het gebied van de mensen
van het Oosten. 2 Op een dag
zag hij ergens in het veld een put
waar drie kudden schapen om-
heen lagen, want de schapen kre-
gen altijd uit die put te drinken.
De put was afgedekt met een gro-
te steen. 3 Als dan alle kudden
daar bijeen waren gedreven, rol-
den de herders de steen van de
put af en gaven ze de schapen
te drinken. Daarna legden ze de
steen weer op de put.

4 Jakob vroeg hun: ‘Mijn broe-
ders, uit welke plaats komen jul-
lie?’ Ze antwoordden: ‘We komen
uit H _aran.’b 5 Toen vroeg hij:
‘Kennen jullie Laban,c de klein-
zoon van N _ahor?’,d waarop ze zei-
den: ‘Ja, die kennen we.’ 6 ‘Hoe
gaat het met hem?’, vroeg hij.
‘Goed’, antwoordden ze. ‘Kijk,
daar komt zijn dochter Rachele
aan met de schapen!’ 7 Toen zei
hij: ‘Het is nog midden op de dag!
Het is niet de tijd om de kudden
bijeen te drijven. Geef de schapen
te drinken en laat ze dan verder
grazen.’ 8 Ze zeiden: ‘Dat mogen
we pas doen als alle kudden bij-
eengedreven zijn en de steen van
de opening van de put is afge-
rold. Dan kunnen we de schapen
te drinken geven.’

9 Terwijl hij nog met ze aan
het praten was, kwam Rachel met
de schapen van haar vader. Ze
was namelijk herderin. 10 Toen
Jakob Rachel zag, de dochter van
Laban, de broer van zijn moeder,
met Labans schapen, ging hij
naar de put toe, rolde de steen
eraf en gaf Labans schapen te
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drinken. 11 Toen kuste Jakob
Rachel en barstte in tranen uit.
12 Jakob vertelde haar dat hij
familie� van haar vader was, de
zoon van Rebekka. Ze rende weg
om het aan haar vader te vertel-
len.

13 Zodra Labana het nieuws
hoorde over Jakob, de zoon van
zijn zus, ging hij vlug naar hem
toe. Hij omhelsde en kuste hem
en nam hem mee naar zijn huis.
Jakob vertelde Laban alles wat
er gebeurd was. 14 Laban zei
tegen hem: ‘Het is duidelijk dat je
mijn eigen vlees en bloed� bent.’
Jakob bleef een volle maand bij
hem.

15 Toen zei Laban tegen Ja-
kob: ‘Al ben je familie van me,�b
je hoeft niet voor niets voor me
te werken. Zeg maar wat je loon
moet zijn.’c 16 Laban had twee
dochters. De oudste heette Lea
en de jongste Rachel.d 17 De
ogen van Lea hadden geen glans,
terwijl Rachel een heel mooie en
aantrekkelijke vrouw was gewor-
den. 18 Jakob was verliefd op
Rachel. Daarom zei hij: ‘Ik ben
bereid zeven jaar bij u te werken
voor Rachel, uw jongste doch-
ter.’e 19 Laban antwoordde: ‘Ik
kan haar beter aan jou geven dan
aan een andere man. Blijf dus
maar hier.’ 20 Jakob werkte ze-
ven jaar voor Rachel, f maar voor
hem leken het maar een paar da-
gen omdat hij zo veel van haar
hield.

21 Toen zei Jakob tegen La-
ban: ‘De tijd is om, dus geef me
nu mijn vrouw, zodat ik met haar
kan slapen.’ 22 Daarop nodig-
de Laban alle inwoners van de
plaats uit en hield een feest-
maal. 23 Maar in de loop van
de avond bracht hij zijn dochter
Lea bij Jakob, zodat hij met haar

29:12 �Lett.: ‘de broer’. 29:14 �Lett.:
‘been en vlees’. 29:15 �Lett.: ‘mijn
broer’.

zou slapen. 24 Laban gaf ook
zijn slavin Z _ilpa aan zijn dochter
Lea mee.a 25 De volgende och-
tend zag Jakob dat het Lea was!
Hij zei tegen Laban: ‘Wat hebt u
me aangedaan? Ik heb toch voor
Rachel bij u gewerkt? Waarom
hebt u me bedrogen?’b 26 La-
ban antwoordde: ‘Het is hier niet
de gewoonte om de jongste doch-
ter vóór de oudste uit te huwe-
lijken. 27 Breng eerst de brui-
loftsweek met deze vrouw door.
Daarna krijg je ook de andere
vrouw als je nog eens zeven jaar
bij me werkt.’c 28 Dat deed Ja-
kob; hij bracht de bruilofts-
week met de eerste vrouw door.
Daarna gaf Laban hem zijn doch-
ter Rachel tot vrouw. 29 Bo-
vendien gaf Laban aan zijn doch-
ter Rachel zijn slavin B _ilha mee.d

30 Toen sliep Jakob ook met
Rachel; hij hield meer van Ra-
chel dan van Lea. En hij werkte
nog eens zeven jaar voor Laban.e
31 Toen Jehovah zag dat Lea
minder geliefd was,� zorgde hij
ervoor dat ze kinderen kon krij-
gen,�f maar Rachel was onvrucht-
baar.g 32 Lea werd zwanger en
kreeg een zoon, die ze Ruben�h
noemde, want ze zei: ‘Jehovah
heeft mijn ellende gezien. i Nu zal
mijn man van me gaan houden.’
33 Ze werd opnieuw zwanger en
bracht een zoon ter wereld. Toen
zei ze: ‘Jehovah heeft naar me
geluisterd, want ik was niet ge-
liefd en daarom heeft hij mij ook
deze zoon gegeven.’ Om die re-
den noemde ze hem Simeon.�j
34 Ze werd nog een keer zwan-
ger en kreeg weer een zoon.
Ze zei: ‘Dit keer zal mijn man
zich aan mij hechten, omdat ik
hem drie zonen heb geschonken.’
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Daarom noemde ze hem Levi.�a
35 Ze werd weer zwanger en
kreeg nog een zoon. Ze zei: ‘Dit
keer zal ik Jehovah loven.’ Van-
daar dat ze hem Juda�b noemde.
Daarna kreeg ze een tijdlang geen
kinderen meer.

30 Omdat Rachel Jakob nog
steeds geen kinderen had

geschonken, werd ze jaloers op
haar zus. Ze zei tegen Jakob:
‘Geef me kinderen, anders ga ik
dood.’ 2 Jakob werd boos op
Rachel en zei: ‘Neem ik soms de
plaats van God in? Hij is het die
je geen kinderen heeft laten krij-
gen!’� 3 Ze zei: ‘Hier is mijn sla-
vin B _ilha.c Slaap met haar, zodat
zij voor mij kinderen kan voort-
brengen,� dan kan ook ik kinde-
ren krijgen, via haar.’ 4 Daarop
gaf ze hem haar slavin B _ilha tot
vrouw, en Jakob sliep met haar.d
5 B _ilha werd zwanger en schonk
Jakob een zoon. 6 Toen zei Ra-
chel: ‘God is als mijn rechter op-
getreden. Hij heeft ook naar mijn
stem geluisterd en me een zoon
gegeven.’ Daarom noemde ze hem
Dan.�e 7 Later werd Rachels sla-
vin B _ilha opnieuw zwanger en ze
schonk Jakob een tweede zoon.
8 ‘Ik heb een zware worsteling
met mijn zus gehad en ik heb ge-
wonnen!’, zei Rachel. Vandaar dat
ze hem N _aftali�f noemde.

9 Toen Lea merkte dat ze
geen kinderen meer kreeg, gaf ze
haar slavin Z _ilpa aan Jakob tot
vrouw.g 10 En Lea’s slavin Z _ilpa
schonk Jakob een zoon. 11 Lea
zei: ‘Ik heb geluk gehad!’ Daarom
noemde ze hem Gad.�h 12 Daar-
na schonk Lea’s slavin Z _ilpa Ja-
kob een tweede zoon. 13 Toen

29:34 �Bet.: ‘aanhankelijkheid’, ‘ge-
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‘geloofd’. 30:2 �Of ‘je de vrucht van de
schoot heeft onthouden’. 30:3 �Lett.:
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‘rechter’. 30:8 �Bet.: ‘mijn worstelin-
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zei Lea: ‘Wat ben ik gelukkig!
Want de vrouwen� zullen me ge-
lukkig prijzen.’a Om die reden
noemde ze hem Aser.�b

14 In de tijd van de tarwe-
oogst wandelde Rubenc in het
veld en vond daar alruinen.� Hij
bracht ze naar zijn moeder Lea.
Toen zei Rachel tegen Lea: ‘Geef
me alsjeblieft wat van de alrui-
nen van je zoon.’ 15 Maar ze
antwoordde: ‘Is het niet genoeg
dat je mijn man hebt afgepakt?d

Wil je nu ook nog de alruinen van
mijn zoon hebben?’ Rachel zei:
‘Goed dan. Als jij me de alruinen
van je zoon geeft, zal Jakob van-
nacht met jou slapen.’

16 Toen Jakob ’s avonds te-
rugkwam van het veld, kwam Lea
hem tegemoet en zei: ‘Je moet
met mij slapen, want ik heb je ge-
huurd met de alruinen van mijn
zoon.’ Daarom sliep hij die nacht
met haar. 17 God verhoorde
Lea: ze werd zwanger en schonk
Jakob een vijfde zoon. 18 Toen
zei Lea: ‘God heeft me mijn loon�
gegeven omdat ik mijn slavin aan
mijn man gegeven heb.’ Daar-
om noemde ze hem _Issaschar.�e
19 Lea werd later opnieuw zwan-
ger en schonk Jakob een zes-
de zoon.f 20 Toen zei Lea: ‘God
heeft mij een mooi geschenk ge-
geven. Eindelijk zal mijn man me
aanvaarden,g want ik heb hem
zes zonen geschonken.’h Vandaar
dat ze hem Z _ebulon�i noemde.
21 Daarna kreeg ze een dochter,
die ze de naam Dina gaf. j

22 Uiteindelijk dacht God aan
Rachel, en God verhoorde haar
door ervoor te zorgen dat ze kin-
deren kon krijgen.�k 23 Ze werd
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zwanger en kreeg een zoon. Toen
zei ze: ‘God heeft mijn schan-
de weggenomen!’a 24 Ze noem-
de hem Jozef�b en zei: ‘Jehovah
geeft me nog een zoon erbij.’

25 Nadat Rachel Jozef had
gekregen, zei Jakob meteen te-
gen Laban: ‘Laat me gaan, zo-
dat ik naar mijn plaats en naar
mijn land kan gaan.c 26 Geef
me mijn vrouwen en mijn kin-
deren, voor wie ik bij u heb ge-
werkt, dan ga ik. U weet zelf
heel goed hoe hard ik voor u heb
gewerkt.’d 27 Daarop zei Laban
tegen hem: ‘Als ik je goedkeuring
heb . . .� Ik heb uit de voortekens�
begrepen dat Jehovah mij zegent
vanwege jou.’ 28 Hij zei ver-
der: ‘Zeg maar hoeveel loon je
wilt, dan geef ik het je.’e 29 Ja-
kob antwoordde: ‘U weet hoe
hard ik voor u heb gewerkt en
hoe het met uw kudde gaat sinds
ik ervoor zorg.f 30 Voordat ik
kwam, had u niet veel, maar uw
kudde is enorm gegroeid en Je-
hovah heeft u gezegend sinds ik
hier ben. Dus wanneer kan ik nu
eens iets voor mijn eigen huis
doen?’g

31 Toen vroeg Laban: ‘Wat
moet ik je geven?’ Jakob ant-
woordde: ‘U hoeft mij helemaal
niets te geven! Ik zal uw kud-
de blijven hoeden en verzorgen,h
maar dan moet u het volgende
voor me doen. 32 Vandaag zal
ik uw hele kudde langsgaan. En u
moet alle schapen eruit halen die
gespikkeld of gevlekt zijn, alle
jonge rammen die donkerbruin
zijn en alle geiten die gevlekt of
gespikkeld zijn. Vanaf nu moe-
ten die mijn loon worden. i 33 U
kunt zelf zien of ik eerlijk� ben
als u op een dag mijn loon komt
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inspecteren. Als u bij mij geiten
aantreft die niet gespikkeld of
gevlekt zijn of jonge rammen die
niet donkerbruin zijn, mag u die
als gestolen beschouwen.’

34 Laban zei: ‘Prima! Ik neem
je voorstel aan.’a 35 Nog diezelf-
de dag zette hij alle gestreepte en
gevlekte bokken apart, alle ge-
spikkelde en gevlekte geiten, alle
dieren waaraan iets wits te zien
was en ook alle donkerbruine
jonge rammen, en hij vertrouwde
ze toe aan zijn zonen. 36 Daar-
na zorgde hij ervoor dat er een
afstand van drie dagreizen tus-
sen hemzelf en Jakob was, en Ja-
kob hoedde de overgebleven kud-
den van Laban.

37 Jakob nam takken van de
storax-, amandel- en plataanboom
die net waren afgesneden. Hij
schilde ze zo dat er witte plek-
ken zichtbaar werden in het hout.
38 Toen legde hij de takken die
hij had geschild vlak voor het vee
in de drinkbakken waar ze altijd
kwamen drinken, zodat de die-
ren bij de takken bronstig zouden
worden wanneer ze kwamen drin-
ken.

39 De dieren werden steeds
bronstig bij de takken en kregen
dan gestreepte, gespikkelde en
gevlekte jongen. 40 Vervolgens
zette Jakob de jonge rammen
apart en keerde hij de koppen
van het vee naar de gestreep-
te en de donkerbruine dieren on-
der Labans kudden. Toen zette
hij zijn eigen kudden apart en hij
hield ze gescheiden van Labans
kudden. 41 En telkens wanneer
de sterke dieren bronstig wer-
den, legde Jakob de takken in de
drinkbakken, in het zicht van de
kudden, zodat ze bronstig zouden
worden bij de takken. 42 Maar
bij de zwakke dieren legde hij de
takken niet neer. Zo kreeg Laban
altijd de zwakke dieren, maar Ja-
kob de sterke.b
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43 Jakob werd heel rijk. Hij
kreeg grote kudden en ook sla-
ven en slavinnen, en kamelen en
ezels.a

31 Na een tijdje hoorde hij dat
de zonen van Laban zei-

den: ‘Jakob heeft alles genomen
wat van onze vader was. Hij is
rijk geworden van de bezittin-
gen van onze vader.’b 2 Als Ja-
kob naar het gezicht van Laban
keek, zag hij dat zijn houding te-
genover hem niet meer was zoals
vroeger.c 3 Uiteindelijk zei Je-
hovah tegen Jakob: ‘Ga terug
naar het land van je voorvaders
en naar je familie,d en ik zal
steeds met je zijn.’ 4 Toen liet
Jakob Rachel en Lea naar het
veld komen waar zijn kudde was.
5 Hij zei tegen ze:

‘Ik heb gemerkt dat de hou-
ding van jullie vader tegenover
mij veranderd is,e maar de God
van mijn vader is met me ge-
weest.f 6 Jullie weten zelf dat
ik voor jullie vader heb gewerkt
zo hard ik kon.g 7 Hij heeft ge-
probeerd me te bedriegen en hij
heeft mijn loon tien keer veran-
derd, maar God heeft niet toe-
gelaten dat hij me benadeelde.
8 Als hij zei: “Je krijgt de gespik-
kelde dieren als loon”, dan kre-
gen alle dieren gespikkelde jon-
gen. Maar als hij zei: “Je krijgt de
gestreepte dieren als loon”, dan
kregen alle dieren gestreepte jon-
gen.h 9 Zo nam God elke keer
het vee van jullie vader af en gaf
het aan mij. 10 Op een keer,
toen het vee bronstig werd, keek
ik op en zag ik in een droom dat
de bokken die de geiten bespron-
gen gestreept, gespikkeld en ge-
vlekt waren. i 11 Toen zei de en-
gel van de ware God in de droom
tegen me: “Jakob!”, en ik ant-
woordde: “Hier ben ik.” 12 Hij
zei verder: “Kijk eens goed, dan
zie je dat alle bokken die de
geiten bespringen gestreept, ge-

spikkeld en gevlekt zijn, want ik
heb alles gezien wat Laban je aan-
doet.a 13 Ik ben de ware God
van Bethel,b waar je een zuil hebt
gezalfd en waar je mij een gelofte
hebt gedaan.c Vertrek onmiddel-
lijk uit dit land en ga terug naar
je geboorteland.”’d

14 Toen zeiden Rachel en Lea
tegen hem: ‘Er valt voor ons
toch niets meer te erven in
het huis van onze vader! 15 In
zijn ogen zijn we vreemdelingen,
want hij heeft ons verkocht en
het geld dat hij voor ons heeft
gekregen, heeft hij opgemaakt.e
16 Alle rijkdom die God onze
vader heeft afgenomen, is van
ons en van onze kinderen.f Doe
dus alles wat God je heeft opge-
dragen.’g

17 Toen maakte Jakob zich
klaar en hij zette zijn kinderen
en zijn vrouwen op de kamelen.h
18 Vervolgens bracht hij al zijn
vee bij elkaar en alle bezittin-
gen die hij verzameld had. i Met
het vee dat in P _addan- _Aram zijn
eigendom was geworden, ging hij
op weg naar zijn vader Isaäk in
het land Kanaän. j

19 Terwijl Laban zijn schapen
aan het scheren was, stal Ra-
chel de huisgoden�k van haar va-
der.l 20 Jakob was de Arameeër
Laban te slim af door weg te lo-
pen zonder het hem te vertel-
len. 21 Zo vluchtte hij met alles
wat hij had. Hij stak de Rivier�m
over en ging toen in de rich-
ting van het bergland van Gilead.n
22 Op de derde dag kreeg Laban
te horen dat Jakob was weggelo-
pen. 23 Samen met zijn familie-
leden� achtervolgde hij hem over
een afstand van zeven dagreizen.
In het bergland van Gilead haal-
de hij hem in. 24 Toen kwam
God ’s nachts in een droomo bij
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de Arameeër Labana en zei tegen
hem: ‘Pas goed op je woorden als
je met Jakob spreekt.’�b

25 Jakob had zijn tent in het
bergland van Gilead opgezet en
ook Laban en zijn familie had-
den hun kamp opgeslagen in het
bergland. Laban ging naar Jakob
toe 26 en zei tegen hem: ‘Wat
heb je gedaan? Waarom heb je
me voor de gek gehouden en
mijn dochters als krijgsgevan-
genen weggevoerd? 27 Waarom
ben je in het geheim weggelo-
pen en heb je me bedrogen door
het me niet te vertellen? Als je
het had gezegd, had ik feestelijk
afscheid van je kunnen nemen
met gezang en met de tamboe-
rijn en de harp. 28 Maar je hebt
me niet de kans gegeven om mijn
kleinkinderen� en mijn dochters
te kussen. Dat was heel dom
van je. 29 Ik zou jullie makke-
lijk kwaad kunnen doen, maar
de God van jullie vader heeft
vannacht tegen me gezegd: “Pas
goed op je woorden als je met Ja-
kob spreekt.”c 30 Je bent ver-
trokken omdat je zo graag terug
wilt naar het huis van je vader,
maar waarom heb je mijn goden
gestolen?’d

31 Jakob antwoordde: ‘Ik was
bang, want ik dacht dat u an-
ders uw dochters van me af zou
pakken. 32 Maar degene bij wie
u uw goden vindt, die zal niet
in leven blijven. Doorzoek zelf in
het bijzijn van onze familieleden
wat ik bij me heb, en neem mee
wat van u is.’ Maar Jakob wist
niet dat Rachel ze gestolen had.
33 Laban ging dus de tent van
Jakob binnen en ook de tent van
Lea en de tent van de twee sla-
vinnen,e maar hij vond ze niet.
Nadat hij Lea’s tent had verla-
ten, ging hij Rachels tent bin-

31:24 �Lett.: ‘Pas op dat je met Ja-
kob niet van goed naar kwaad spreekt.’
31:28 �Lett.: ‘zonen’.

nen. 34 Ondertussen had Ra-
chel de huisgoden in de mand
van het vrouwenzadel van de ka-
meel gedaan, en ze was erop
gaan zitten. Laban doorzocht de
hele tent, maar hij vond ze niet.
35 Toen zei ze tegen haar va-
der: ‘Word niet boos, mijn heer.
Ik kan niet voor u opstaan, want
ik ben ongesteld.’a Hij zocht en
zocht, maar hij vond de huisgo-
denb niet.

36 Jakob werd boos en begon
Laban verwijten te maken. Hij
zei tegen Laban: ‘Wat heb ik ver-
keerd gedaan en voor welke zon-
de achtervolgt u me zo? 37 U
hebt nu al mijn spullen door-
zocht. Hebt u soms iets gevonden
wat van u is? Leg het hier dan
neer zodat mijn familie en uw fa-
milie het kunnen zien, en laten
zij maar beslissen wie van ons ge-
lijk heeft. 38 In de 20 jaar dat
ik bij u ben geweest, hebben
uw schapen en uw geiten nooit
doodgeboren jongen gehad,c en
ik heb nog nooit een ram van uw
kudde gegeten. 39 Ik heb nooit
dieren bij u gebracht die door
een wild dier verscheurd waren.d
Ik heb het verlies altijd zelf ge-
dragen. En u eiste altijd een ver-
goeding als er vee gestolen was,
of dat nu overdag of ’s nachts
was gebeurd. 40 Overdag werd
ik bevangen door de hitte en
’s nachts door de kou, en vaak
deed ik geen oog dicht.e 41 Ik
ben 20 jaar in uw huis geweest.
Ik heb 14 jaar bij u gewerkt voor
uw twee dochters en 6 jaar voor
uw vee, en u hebt mijn loon wel
tien keer veranderd.f 42 Als de
God van mijn vader,g de God van
Abraham en de God voor wie
Isaäk diep ontzag heeft,�h niet
aan mijn kant had gestaan, dan
zou u me nu met lege handen
hebben weggestuurd. God heeft
mijn ellende en mijn harde werk
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gezien, en daarom heeft hij u
vannacht terechtgewezen.’a

43 Laban antwoordde: ‘De
dochters zijn mijn dochters en
de kinderen zijn mijn kinderen en
het vee is mijn vee, en alles wat je
ziet, is van mij en van mijn doch-
ters. Hoe zou ik nu hun of de kin-
deren die ze gekregen hebben iets
kunnen aandoen? 44 Kom, laten
we een verbond met elkaar slui-
ten. Het zal als getuige dienen
tussen ons.’ 45 Jakob nam daar-
om een steen en zette die rechtop
als een zuil.b 46 Toen zei Jakob
tegen zijn familieleden: ‘Verza-
mel stenen!’ Ze haalden stenen
en stapelden die op. Daarna aten
ze daar op de steenhoop. 47 La-
ban noemde de steenhoop J _egar-
Sahad _utha,� maar Jakob noemde
de hoop Gal-Ed.�

48 Toen zei Laban: ‘Deze
steenhoop is vandaag een getui-
ge tussen ons.’ Daarom gaf hij
de steenhoop de naam Gal-Edc

49 en Wachttoren, want hij zei:
‘Mag Jehovah de wacht houden
tussen jou en mij wanneer we el-
kaar niet kunnen zien. 50 Als
je mijn dochters niet goed be-
handelt en naast mijn dochters
nog andere vrouwen neemt, ont-
houd dan: ook al is er verder nie-
mand bij, God is getuige tussen
jou en mij.’ 51 Laban zei ver-
der tegen Jakob: ‘Kijk naar deze
steenhoop en naar de zuil die
ik heb opgericht tussen jou en
mij. 52 Deze steenhoop en deze
zuil getuigen ervand dat ik deze
steenhoop niet zal passeren om
jou kwaad te doen en dat jij deze
steenhoop en deze zuil niet zult
passeren om mij kwaad te doen.
53 Laat de God van Abrahame

en de God van N _ahor, de God van

31:47 �Een Aramese uitdrukking die
‘getuigenishoop’ betekent. �Een He-
breeuwse uitdrukking die ‘getuigenis-
hoop’ betekent.

hun vader, tussen ons oordelen.’
En Jakob zwoer bij de God voor
wie zijn vader Isaäk diep ontzag
had.�a

54 Daarna bracht Jakob een
slachtoffer op de berg en nodig-
de hij zijn familie uit om brood
te eten. Ze gingen dus eten en ze
overnachtten op de berg. 55 La-
ban stond ’s morgens vroeg op
en kuste zijn kleinkinderen�b en
zijn dochters en zegende hen.c
Toen vertrok Laban en ging te-
rug naar huis.d

32 Jakob vervolgde zijn reis
en engelen van God kwa-

men hem tegemoet. 2 Zodra Ja-
kob ze zag, zei hij: ‘Dit is het
kamp van God!’ Daarom noemde
hij die plaats Mahan _aı̈m.�

3 Toen stuurde Jakob bood-
schappers voor zich uit naar zijn
broer Esau in het land S _eı̈r,e het
gebied� van Edom.f 4 Hij droeg
ze op: ‘Dit moeten jullie tegen
mijn heer, tegen Esau, zeggen:
“Uw dienaar Jakob zegt: ‘Ik heb
lange tijd� bij Laban gewoond,
tot nu toe.g 5 Ik heb stieren,
ezels, schapen, en slaven en sla-
vinnen in bezit gekregen,h en ik
stuur deze boodschap om mijn
heer op de hoogte te stellen en
uw goedkeuring te krijgen.’”’

6 Na een tijdje kwamen de
mannen bij Jakob terug en zei-
den: ‘We zijn bij uw broer Esau
geweest. Hij komt u tegemoet en
hij heeft 400 man bij zich.’ i 7 Ja-
kob werd heel bang en ongerust. j
Daarom verdeelde hij de mensen
die bij hem waren en ook de scha-
pen, geiten, runderen en kamelen
in twee groepen. 8 Hij zei: ‘Als
Esau de ene groep aanvalt, dan
kan de andere groep nog ontsnap-
pen.’
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9 Daarna zei Jakob: ‘Jehovah,
God van mijn vader Abraham
en God van mijn vader Isaäk, u
hebt tegen me gezegd: “Ga terug
naar je land en naar je familie,
en ik zal ervoor zorgen dat het
goed met je gaat.”a 10 Ik ben
het niet waard dat u al die loyale
liefde en trouw voor uw dienaar
hebt getoond.b Ik ben deze Jor-
daan namelijk overgestoken met
alleen maar een staf, en nu ben
ik uitgegroeid tot twee groepen.c
11 Ik smeek u:d red me uit de
greep van mijn broer Esau, want
ik ben bang dat hij mij en ook de
moeders en hun kinderen komt
aanvallen.e 12 En u hebt ge-
zegd: “Ik zal er beslist voor zor-
gen dat het goed met je gaat, en
ik zal je nageslacht� zo talrijk
maken als de zandkorrels aan de
zee, die niet te tellen zijn.”’f

13 Hij bracht daar de nacht
door. Toen nam hij uit zijn be-
zit een geschenk voor zijn broer
Esau:g 14 200 geiten, 20 bokken,
200 ooien, 20 rammen, 15 30 zo-
gende kamelen met hun jongen,
40 koeien, 10 stieren, 20 ezelinnen
en 10 ezels.h

16 Hij vertrouwde de ene kud-
de na de andere aan zijn diena-
ren toe en zei daarbij: ‘Ga voor
me uit naar de overkant, en laat
ruimte tussen de verschillende
kudden.’ 17 Tegen de eerste zei
hij ook: ‘Als je mijn broer Esau
tegenkomt en hij je vraagt: “Bij
wie hoor je? Waar ga je naar-
toe? En van wie zijn de dieren
die voor je uit lopen?”, 18 dan
moet je zeggen: “Ik hoor bij uw
dienaar Jakob. De dieren zijn een
geschenk voor mijn heer, voor
Esau. i Kijk, Jakob zelf komt ach-
ter ons aan.”’ 19 Ook aan de
tweede en de derde en aan dege-
nen die de kudden volgden, gaf
hij de opdracht: ‘Je moet hetzelf-
de tegen Esau zeggen wanneer je
hem tegenkomt. 20 En je moet

32:12 �Lett.: ‘zaad’.

ook zeggen: “Kijk, uw dienaar Ja-
kob komt achter ons aan.”’ Want
hij zei bij zichzelf: ‘Als ik hem
gunstig kan stemmen door een
geschenk voor me uit te stu-
ren,a zal hij me misschien vrien-
delijk ontvangen als ik hem daar-
na ontmoet.’ 21 Het geschenk
ging dus voor hem uit naar de
overkant, maar zelf bracht hij de
nacht in het kamp door.

22 Later die nacht stond hij
op en hij nam zijn twee vrou-
wen,b zijn twee slavinnenc en zijn
11 zonen mee en stak de J _abbok
over bij een oversteekplaats.d
23 Zo bracht hij ze naar de over-
kant van het water,� samen met
al zijn bezittingen.

24 Uiteindelijk bleef Jakob al-
leen achter, en er verscheen een
man die met hem ging worstelen
totdat de dag aanbrak.e 25 Toen
de man merkte dat hij Jakob niet
had overwonnen, raakte hij Ja-
kobs heup� aan. Hierdoor raakte
de heup tijdens de worsteling ont-
wricht.f 26 Daarna zei hij: ‘Laat
me gaan, want het begint al dag
te worden.’ Jakob zei: ‘Ik laat u
pas gaan als u me gezegend
hebt.’g 27 Hij vroeg hem: ‘Wat
is je naam?’ ‘Jakob’, antwoord-
de hij. 28 Toen zei de man: ‘Je
zult niet langer Jakob worden ge-
noemd maar Israël,�h want je hebt
met God en met mensen gestre-
den, i en uiteindelijk heb je gewon-
nen.’ 29 Daarna zei Jakob: ‘Ver-
tel me alstublieft uw naam.’ Maar
hij antwoordde: ‘Waarom vraag je
naar mijn naam?’ j Toen zegende
hij hem daar. 30 Daarom noem-
de Jakob die plaats Pn _iël,�k want
hij zei: ‘Ik heb oog in oog gestaan
met God, en toch ben ik in leven
gebleven.’�l
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31 Zodra hij Pn _uël� voorbij
was, kwam de zon op. Hij
liep mank vanwege zijn heup.a
32 Tot op de dag van vandaag
eten de zonen van Israël niet de
dijpees,� die boven het heupge-
wricht� ligt, omdat de man Ja-
kobs heup daar had aangeraakt.

33 Toen Jakob opkeek, zag
hij Esau aankomen met

400 man.b Daarom verdeelde hij
de kinderen over Lea, Rachel en
de twee slavinnen.c 2 Hij liet de
slavinnen en hun kinderen voor-
opgaan,d daarachter Lea en haar
kinderen,e en helemaal achter-
aan Rachelf en Jozef. 3 Zelf
ging hij voor hen uit, en terwijl
hij dichter bij zijn broer kwam,
boog hij zeven keer heel diep
voor hem.

4 Maar Esau rende hem te-
gemoet, omhelsde hem en kus-
te hem, en ze barstten in tranen
uit. 5 Toen Esau opkeek en de
vrouwen en kinderen zag, vroeg
hij: ‘Wie heb je daar bij je?’ Ja-
kob antwoordde: ‘De kinderen
die God je dienaar geschonken
heeft.’g 6 Toen kwamen de sla-
vinnen met hun kinderen naar
voren en bogen diep, 7 en ook
Lea kwam naar voren met haar
kinderen en ze bogen diep. Daar-
na kwam Jozef naar voren met
Rachel, en ook zij bogen diep.h

8 ‘Wat was de bedoeling van
die hele karavaan die ik tegen-
kwam?’, i vroeg Esau. Jakob ant-
woordde: ‘Die was bedoeld om
mijn heer gunstig te stemmen.’ j
9 ‘Broer, ik heb heel veel be-
zittingen’,k zei Esau. ‘Houd maar
wat je hebt.’ 10 ‘Nee,’ zei Ja-
kob, ‘als ik je goedkeuring heb,
neem dit geschenk dan alsje-
blieft van me aan, want ik heb
het meegebracht omdat ik jou
wilde zien. Toen ik jou zag en

32:31 �Of ‘Pniël’. 32:32 �Lett.: ‘de
pees van de dijzenuw’. �Lett.: ‘de ge-
wrichtsholte van zijn dijbeen’.

je mij met open armen ontving,a
was het alsof ik oog in oog stond
met God. 11 Aanvaard alsje-
blieft het geschenk� dat ik je heb
laten brengen,b want God is goed
voor mij geweest en ik heb alles
wat ik nodig heb.’c En hij bleef
zo aandringen dat Esau het aan-
nam.

12 Later zei Esau: ‘Laten we
vertrekken, en laat mij voor je uit
gaan.’ 13 Maar Jakob antwoord-
de: ‘Mijn heer weet dat de kin-
deren niet zo sterk zijnd en dat
ik de zorg heb voor schapen en
runderen die hun jongen zogen.
Als ze ook maar één dag wor-
den opgejaagd, gaat de hele kud-
de dood. 14 Mijn heer, ga als-
jeblieft voor mij uit, maar ik zal
op mijn gemak verder reizen in
het tempo van het vee en van de
kinderen, totdat ik bij mijn heer
in S _eı̈r aankom.’e 15 Toen zei
Esau: ‘Laat me dan in elk geval
een paar van mijn mannen bij je
achterlaten.’ Daarop antwoord-
de hij: ‘Dat is niet nodig. Zo-
lang ik maar de goedkeuring van
mijn heer heb.’ 16 Nog diezelf-
de dag begon Esau aan de terug-
reis naar S _eı̈r.

17 Jakob reisde naar S _uk-
koth, f waar hij een huis voor
zichzelf bouwde en schuilplaat-
sen maakte voor zijn kudde. Daar-
om noemde hij die plaats S _uk-
koth.�

18 Na zijn reis vanuit P _addan-
_Aramg kwam Jakob veilig aan bij
de stad Sichemh in het land Ka-
naän, i en hij sloeg zijn kamp in de
buurt van die stad op. 19 Toen
kocht hij voor 100 geldstukken
van de zonen van H _emor, de va-
der van Sichem, j een deel van het
veld waar hij zijn tent had opge-
zet. 20 Daar bouwde hij een al-
taar en noemde het God, de God
van Israël.k
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34 Dina, de dochter van Jakob
en Lea,a ging vaak naar de

jonge vrouwen van het land om
tijd met ze door te brengen.�b
2 Toen Sichem, de zoon van de
Heviet H _emor,c een van de leiders
van het gebied, haar zag, greep
hij haar, ging bij haar liggen en
verkrachtte haar. 3 Hij� kreeg
sterke gevoelens voor Dina, de
dochter van Jakob. Hij werd ver-
liefd op de jonge vrouw en pro-
beerde haar voor zich te winnen.�
4 Uiteindelijk zei Sichem tegen
zijn vader H _emor:d ‘Zorg ervoor
dat ik met deze jonge vrouw kan
trouwen.’

5 Toen Jakob hoorde dat Si-
chem zijn dochter Dina onteerd
had, waren zijn zonen in het veld
met zijn kudde. Jakob besloot
het voor zich te houden totdat
ze terugkwamen. 6 Later kwam
Sichems vader H _emor bij Jakob
om met hem te praten. 7 Maar
de zonen van Jakob hoorden wat
er was gebeurd en kwamen met-
een terug uit het veld. Ze voel-
den zich beledigd en waren heel
boos omdat hij Israël te schan-
de had gemaakt door bij Jakobs
dochter te gaan liggen,e iets wat
absoluut ongehoord was.f

8 H _emor sprak met hen en zei:
‘Mijn zoon Sichem verlangt naar�
je dochter. Geef haar toch aan
hem tot vrouw, 9 en verbind je
ook door andere huwelijken� met
ons. Geef ons jullie dochters,
dan kunnen jullie met onze doch-
ters trouwen.g 10 Jullie mogen
bij ons wonen en het land ligt
voor jullie open. Blijf hier, doe
zaken en vestig je hier.’ 11 Toen
zei Sichem tegen Dina’s vader en
broers: ‘Geef me alsjeblieft jul-

34:1 �Of ‘ze te bezoeken’. 34:3 �Of
‘zijn ziel’. �Lett.: ‘sprak tot het hart
van de jonge vrouw’. 34:8 �Of ‘de ziel
van mijn zoon Sichem is gehecht aan’.
34:9 �Of ‘en ga gemengde huwelijken
aan’.

lie goedkeuring, dan zal ik jul-
lie alles geven wat jullie vra-
gen. 12 Vraag gerust een heel
hoge bruidsprijs en een groot ge-
schenk van me.a Ik ben bereid al-
les te geven wat jullie willen, als
ik maar met de jonge vrouw mag
trouwen.’

13 Jakobs zonen gaven een
misleidend antwoord aan Sichem
en zijn vader H _emor, omdat Si-
chem hun zus Dina onteerd had.
14 ‘Dat kunnen we niet doen’,
zeiden ze. ‘We kunnen onze zus
niet aan een man geven die on-
besneden is,�b want dat zou een
schande voor ons zijn. 15 Al-
leen op deze voorwaarde kun-
nen we akkoord gaan: dat jullie
net zo worden als wij en al jul-
lie mannen� besneden worden.c
16 Dan zullen we onze dochters
aan jullie geven en zullen wij
met jullie dochters trouwen, en
we zullen bij jullie wonen en één
volk worden. 17 Maar als jullie
niet naar ons luisteren en jullie
je niet laten besnijden, dan ne-
men we onze dochter mee en
vertrekken we.’

18 H _emord en zijn zoon Si-
cheme vonden het een goed voor-
stel. 19 De jonge man wilde met-
een doen wat ze vroegen,f want
hij was erg verliefd op Jakobs
dochter. En niemand in het huis
van zijn vader had zo veel aan-
zien als hij.

20 H _emor en zijn zoon Si-
chem gingen dus naar de stads-
poort en zeiden tegen de mannen
van hun stad:g 21 ‘Deze man-
nen hebben vredelievende be-
doelingen. Laat ze in het land
wonen en er zaken doen, want er
is genoeg ruimte voor hen in het
land. Dan kunnen we met hun
dochters trouwen en kunnen we
onze dochters aan hen geven.h
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22 Maar de mannen willen al-
leen op deze voorwaarde bij ons
wonen en één volk worden: elke
man� onder ons moet besne-
den worden, net zoals zij besne-
den zijn.a 23 Hun bezittingen,
hun rijkdom en al hun vee zullen
dan van ons worden! Laten
we dus op hun voorstel ingaan,
dan komen ze bij ons wonen.’
24 Iedereen die bij de stadspoort
aanwezig was, luisterde naar H _e-
mor en zijn zoon Sichem, en alle
mannen� van die stad werden be-
sneden.

25 Maar op de derde dag, ter-
wijl de mannen nog pijn had-
den, pakten twee zonen van Ja-
kob, Simeon en Levi, broers van
Dina,b hun zwaard. Terwijl nie-
mand in de stad iets vermoedde,
gingen ze de stad in en doodden
ze alle mannen.c 26 Ook H _e-
mor en zijn zoon Sichem dood-
den ze met het zwaard. Vervol-
gens haalden ze Dina uit Sichems
huis en vertrokken. 27 Daarna
kwamen de andere zonen van Ja-
kob en zagen de slachtoffers. Ze
plunderden de stad omdat hun
zus onteerd was.d 28 Ze namen
de schapen, runderen en ezels
mee, en ook alles wat in de stad
en op het veld was. 29 Ze na-
men al hun bezittingen mee, na-
men hun vrouwen en kleine kin-
deren gevangen en plunderden
de huizen leeg.

30 Hierop zei Jakob tegen Si-
meon en Levi:e ‘Jullie hebben me
in het ongeluk gestort� door me
gehaat te maken bij de bewo-
ners van het land — de Kanaä-
nieten en de Ferezieten. We zijn
maar met weinig, en ze zullen me
met zijn allen aanvallen en mij en
mijn familie uitroeien.’ 31 Maar
zij zeiden: ‘Moeten we onze zus
dan als een hoer laten behande-
len?’

34:22, 24 �Lett.: ‘iedereen van het man-
nelijk geslacht’. 34:30 �Of ‘de ban-
vloek over me gebracht’.

35 Daarna zei God tegen Ja-
kob: ‘Vertrek naar Bethela

en ga daar wonen. Maak er een
altaar voor de ware God, die aan
je verschenen is toen je op de
vlucht was voor je broer Esau.’b

2 Toen zei Jakob tegen zijn ge-
zin en iedereen die bij hem was:
‘Doe de vreemde goden die jullie
hebben weg,c reinig je en doe an-
dere kleren aan, 3 en laten we
naar Bethel gaan. Daar zal ik een
altaar maken voor de ware God,
die me heeft verhoord toen ik in
moeilijkheden zat en die overal�
waar ik naartoe ging met me is
geweest.’d 4 Ze gaven Jakob dus
alle vreemde goden die ze hadden
en de oorringen die ze droegen,
en Jakob begroef� die onder de
grote boom dicht bij Sichem.

5 Terwijl ze verder reisden,
joeg God de omliggende steden
angst aan, zodat ze de zonen
van Jakob niet gingen achtervol-
gen. 6 Uiteindelijk kwamen Ja-
kob en alle mensen die bij hem
waren in Luz,e dat wil zeggen Be-
thel, in het land Kanaän. 7 Daar
bouwde hij een altaar en hij
noemde de plaats El-Bethel,� om-
dat de ware God zich daar aan
hem had geopenbaard toen hij
op de vlucht was voor zijn broer.f
8 Later stierf Debora,g de voed-
ster van Rebekka, en ze werd bij�
Bethel begraven onder een eik.
Daarom noemde hij die _Allon-
B _achut.�

9 Tijdens Jakobs reis vanuit
P _addan- _Aram verscheen God op-
nieuw aan hem, en hij zegen-
de hem. 10 God zei tegen hem:
‘Je heet Jakob,h maar je zult
niet langer Jakob worden ge-
noemd. Israël zal je naam wor-
den.’ Vanaf toen noemde hij hem
Israël.i 11 God zei verder tegen
hem: ‘Ik ben God de Almach-

35:3 �Of ‘op de weg’. 35:4 �Of ‘ver-
borg’. 35:7 �Bet.: ‘God van Bethel’.
35:8 �Of ‘aan de voet van’. �Bet.: ‘eik
van tranen’.
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tige.a Wees vruchtbaar en word
talrijk. Er zullen vele volken uit
je voortkomenb en koningen zul-
len van je afstammen.�c 12 Het
land dat ik aan Abraham en aan
Isaäk heb gegeven, zal ik aan jou
geven, en ook aan je nageslacht�
zal ik het land geven.’d 13 Daar-
na ging God van hem weg en
steeg op van de plaats waar hij
met hem gesproken had.

14 Toen zette Jakob een zuil
neer op de plaats waar hij met
hem gesproken had, een stenen
zuil, en hij goot er een drankof-
fer over uit en goot er olie over.e
15 En Jakob bleef de plaats waar
God met hem had gesproken, Be-
thel noemen.f

16 Daarna vertrokken ze uit
Bethel. En terwijl ze nog een eind
van _Efrath waren, moest Rachel
bevallen, en het was een heel
moeilijke bevalling. 17 Toen ze
het tijdens de bevalling erg zwaar
had, zei de vroedvrouw tegen
haar: ‘Wees niet bang, want
je krijgt opnieuw een zoon.’g
18 Terwijl het leven uit haar
wegvloeide� (want ze stierf), gaf
ze hem de naam Ben- _Oni,� maar
zijn vader noemde hem Benja-
min.�h 19 Zo stierf Rachel, en
ze werd begraven langs de weg
naar _Efrath, oftewel Bethlehem.i
20 Jakob plaatste een zuil op
haar graf, en deze zuil staat tot
op de dag van vandaag op Ra-
chels graf.

21 Daarna trok Israël verder,
en voorbij de toren van _Eder
zette hij zijn tent op. 22 Ter-
wijl Israël in dat gebied verbleef,
sliep Ruben op een keer met B _il-
ha, de bijvrouw van zijn vader,
en Israël kwam het te weten. j

Jakob had 12 zonen. 23 De
zonen van Lea waren Ruben, Ja-

35:11 �Lett.: ‘uit je lendenen voortko-
men’. 35:12 �Lett.: ‘zaad’. 35:18 �Of
‘haar ziel uitging’. �Bet.: ‘zoon van
mijn rouw’. �Bet.: ‘zoon van de rech-
terhand’.

kobs eerstgeboren zoon,a daarna
Simeon, Levi, Juda, _Issaschar en
Z _ebulon. 24 De zonen van Ra-
chel waren Jozef en Benjamin.
25 De zonen van Rachels sla-
vin B _ilha waren Dan en N _afta-
li. 26 En de zonen van Lea’s sla-
vin Z _ilpa waren Gad en Aser. Dat
zijn de zonen van Jakob, die hij
in P _addan- _Aram kreeg.

27 Uiteindelijk kwam Jakob bij
zijn vader Isaäk in M _amré,b in
K _irjath- _Arba, oftewel H _ebron. Zo-
wel Abraham als Isaäk had
daar als vreemdeling gewoond.c
28 Isaäk leefde 180 jaar.d 29 Na
een lang en rijk leven� blies Isaäk
de laatste adem uit en stierf, en
hij werd tot zijn volk vergaderd.�
Zijn zonen Esau en Jakob begroe-
ven hem.e

36 Dit is de geschiedenis van
Esau, dat wil zeggen Edom.f

2 Esau trouwde met vrouwen
uit de dochters van Kanaän: met
_Ada,g de dochter van de Hethiet
_Elon,h met Oholib _ama, i de doch-
ter van _Ana en de kleindochter
van de Heviet Z _ibeon, 3 en met
B _asmath, j de dochter van Ismaël
en de zus van Neb _ajoth.k

4 _Ada schonk Esau El _ifaz,
B _asmath schonk hem R _ehuël

5 en Oholib _ama schonk hem
J _eüs, Ja _̈elam en Korach.l
Dat zijn de zonen van Esau,

die hij in het land Kanaän kreeg.
6 Daarna ging Esau met zijn
vrouwen, zijn zonen, zijn doch-
ters en alle mensen� die bij hem
hoorden, en al zijn vee en alle
rijkdom die hij in het land Ka-
naän vergaard had,m naar een
ander land, op enige afstand van
zijn broer Jakob.n 7 Ze hadden
namelijk zo veel bezittingen dat
ze niet bij elkaar konden blijven
wonen, en in het land waar ze

35:29 �Lett.: ‘oud en verzadigd van da-
gen’. �Een poëtische uitdrukking voor
de dood. 36:6 �Of ‘zielen’.
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woonden� was niet genoeg ruim-
te omdat ze veel vee hadden.
8 Daarom ging Esau in het berg-
land S _eı̈r wonen.a Esau wordt
ook Edom genoemd.b

9 En dit is de geschiedenis
van Esau, de vader van Edom, in
het bergland S _eı̈r.c

10 Dit zijn de namen van de
zonen van Esau: El _ifaz, de zoon
van Esaus vrouw _Ada, en R _ehuël,
de zoon van Esaus vrouw B _as-
math.d

11 De zonen van El _ifaz wa-
ren T _eman,e _Omar, Z _efo, G _aë-
tam en K _enaz.f 12 T _imna werd
de bijvrouw van Esaus zoon El _i-
faz. Na verloop van tijd schonk
ze El _ifaz _Amalek.g Dat zijn de
zonen van Esaus vrouw _Ada.

13 Dit zijn de zonen van R _e-
huël: N _ahath, Z _era, S _amma en
M _izza. Dat waren de zonen van
Esaus vrouw B _asmath.h

14 Dit waren de zonen van
Esaus vrouw Oholib _ama, de
dochter van _Ana en de klein-
dochter van Z _ibeon: zij schonk
Esau J _eüs, Ja _̈elam en Korach.
15 Dit zijn de stamhoofden die

van Esau afstammen: i de zonen
van Esaus eerstgeboren zoon El _i-
faz: stamhoofd T _eman, stamhoofd
_Omar, stamhoofd Z _efo, stamhoofd
K _enaz, j 16 stamhoofd Korach,
stamhoofd G _aëtam en stamhoofd
_Amalek. Dat zijn de stamhoofden
van El _ifazk in het land Edom. Dat
zijn de zonen van _Ada.

17 Dit zijn de zonen van Esaus
zoon R _ehuël: stamhoofd N _ahath,
stamhoofd Z _era, stamhoofd S _am-
ma en stamhoofd M _izza. Dat zijn
de stamhoofden van R _ehuël in het
land Edom. l Dat zijn de zonen van
Esaus vrouw B _asmath.

18 Tot slot zijn dit de zo-
nen van Esaus vrouw Oholib _ama:
stamhoofd J _eüs, stamhoofd Ja _̈e-
lam en stamhoofd Korach. Dat

36:7 �Of ‘als vreemdelingen verbleven’.

zijn de stamhoofden van Esaus
vrouw Oholib _ama, de dochter
van _Ana.

19 Dat zijn de zonen van Esau,
oftewel Edom,a en hun stamhoof-
den.

20 Dit zijn de zonen van de
Horiet S _eı̈r, de bewoners van
het land:b L _otan, S _obal, Z _ibeon,
_Ana,c 21 D _ison, _Ezer en D _isan.d
Dat zijn de stamhoofden van de
Horieten, de zonen van S _eı̈r, in
het land Edom.

22 De zonen van L _otan wa-
ren H _ori en H _emam, en de zus
van L _otan was T _imna.e

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

24 Dit zijn de zonen van Z _i-
beon:f _Ajja en _Ana. Dit is de
_Ana die de warmwaterbronnen
in de woestijn gevonden heeft
toen hij voor zijn vader Z _ibeon
de ezels hoedde.

25 Dit zijn de kinderen van
_Ana: D _ison en een dochter,
Oholib _ama.

26 Dit zijn de zonen van D _i-
son: H _emdan, _Esban, J _ithran
en Ch _eran.g

27 Dit zijn de zonen van
_Ezer: B _ilhan, Z _aävan en _Akan.
28 Dit zijn de zonen van D _i-

san: Uz en _Aran.h
29 Dit zijn de stamhoofden van

de Horieten: stamhoofd L _otan,
stamhoofd S _obal, stamhoofd Z _i-
beon, stamhoofd _Ana, 30 stam-
hoofd D _ison, stamhoofd _Ezer en
stamhoofd D _isan. i Dat zijn de
stamhoofden van de Horieten in
het land S _eı̈r.

31 Dit zijn de koningen die in
het land Edom regeerden j voor-
dat er een koning over de Israë-
lieten� regeerde.k 32 B _ela, de
zoon van B _eor, regeerde in Edom.
Zijn stad heette Dinh _aba. 33 Na
de dood van B _ela werd J _obab, de

36:31 �Lett.: ‘zonen van Israël’.
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zoon van Z _era uit B _ozra, in zijn
plaats koning. 34 Na de dood
van J _obab werd H _usam uit het
land van de Temanieten koning.
35 Na de dood van H _usam werd
H _adad koning. Hij was de zoon
van B _edad en versloeg de Midia-
nietena in het gebied� van Moab.
Zijn stad heette _Avith. 36 Na
de dood van H _adad werd S _am-
la uit Masr _eka koning. 37 Na de
dood van S _amla werd Saul uit
Reh _oboth aan de Rivier koning.
38 Na de dood van Saul werd
Baäl-H _anan, de zoon van _Ach-
bor, koning. 39 Na de dood van
Baäl-H _anan, de zoon van _Ach-
bor, werd H _adar koning. Zijn
stad heette P _aü en zijn vrouw
was Mehet _abeël, de dochter van
M _atred, de dochter van Mez _a-
hab.

40 Dit zijn de namen van
de stamhoofden van Esau, inge-
deeld volgens hun families en
naar hun plaatsen: stamhoofd
T _imna, stamhoofd _Alva, stam-
hoofd J _etheth,b 41 stamhoofd
Oholib _ama, stamhoofd _Ela, stam-
hoofd P _inon, 42 stamhoofd K _e-
naz, stamhoofd T _eman, stam-
hoofd M _ibzar, 43 stamhoofd
M _agdiël en stamhoofd _Iram. Dat
zijn de stamhoofden van Edom,
ingedeeld volgens hun dorpen
in het land dat ze bezaten.c Dat
was Esau, de vader van Edom.d

37 Jakob bleef in het land Ka-
naän wonen, waar zijn va-

der als vreemdeling had ge-
woond.e

2 Dit is de geschiedenis van
Jakob.

Toen Jozeff 17 jaar oud was,
hoedde hij de kuddeg samen met
de zonen van B _ilhah en de zonen
van Z _ilpa, i de vrouwen van zijn
vader. En Jozef vertelde aan hun
vader dat zijn broers slechte din-
gen deden. 3 Israël hield meer
van Jozef dan van al zijn ande-

36:35 �Lett.: ‘veld’.

re zonena omdat hij al oud was
toen hij hem kreeg, en hij liet
een speciaal gewaad� voor hem
maken. 4 Toen zijn broers za-
gen dat hun vader meer van hem
hield dan van hen, gingen ze hem
haten, en ze konden niet meer
vriendelijk� met hem praten.

5 Later had Jozef een droom
en hij vertelde die aan zijn
broers,b waardoor ze hem nog
meer gingen haten. 6 Hij zei
tegen ze: ‘Moet je horen wat
ik gedroomd heb. 7 We waren
midden op het land schoven aan
het binden en toen kwam mijn
schoof overeind en bleef recht-
op staan. Jullie schoven kwamen
eromheen staan en bogen voor
de mijne.’c 8 Zijn broers zeiden:
‘Wil je soms koning over ons
worden en over ons heersen?’d
Vanwege zijn dromen en wat hij
zei, gingen ze hem dus nog meer
haten.

9 Daarna had hij nog een
droom, en hij vertelde die aan
zijn broers: ‘Ik heb weer een
droom gehad. Dit keer bogen de
zon, de maan en 11 sterren voor
mij.’e 10 Toen hij dat aan zijn
vader en aan zijn broers vertel-
de, wees zijn vader hem terecht
en zei: ‘Wat betekent die droom
van jou? Moeten ik, je moeder en
je broers ons soms diep voor jou
komen neerbuigen?’ 11 En zijn
broers werden jaloers op hem,f
maar zijn vader onthield wat Jo-
zef had gezegd.

12 Op een keer lieten zijn
broers de kudde van hun vader
dicht bij Sichemg grazen. 13 La-
ter zei Israël tegen Jozef: ‘Je
broers zijn toch bij Sichem de
kudde aan het hoeden? Ik wil
graag dat je naar ze toe gaat.’
‘Dat is goed’, antwoordde hij.
14 Daarop zei hij tegen hem: ‘Ga
alsjeblieft kijken of het goed gaat

37:3 �Of ‘een prachtig lang kleed’.
37:4 �Lett.: ‘vreedzaam’.

HFST. 36
a Ge 25:1, 2

Ex 2:15
Nu 31:2

b 1Kr 1:51-54

c De 2:5

d Ge 25:30
Ge 36:8

��������������������

HFST. 37
e Ge 23:3, 4

Ge 28:1, 4
Heb 11:8, 9

f Ge 30:25
Ge 46:19

g Ge 47:3

h Ge 35:25

i Ge 35:26
��������������������

2de kolom
a 1Kr 2:1, 2

b Ge 37:19

c Ge 42:6, 9

d Ge 45:8
Ge 49:26

e Ge 44:14
Ge 45:9

f Han 7:9

g Ge 33:18

91 GENESIS 36:34–37:14



met je broers. Kijk ook hoe het
met de kudde is en laat het mij
dan weten.’ Zo stuurde hij hem
vanuit het dal� van H _ebrona naar
Sichem. 15 Toen Jozef later in
een veld rondzwierf, kwam hij
een man tegen die hem vroeg:
‘Wat zoek je?’ 16 Hij antwoord-
de: ‘Ik zoek mijn broers. Kunt u
me vertellen waar ze de kudden
hoeden?’ 17 De man zei: ‘Ze
zijn al vertrokken, want ik heb
ze horen zeggen: “Laten we naar
D _othan gaan.”’ Jozef ging zijn
broers dus achterna en trof ze bij
D _othan aan.

18 Ze zagen hem al in de
verte aankomen en nog voordat
hij bij ze was, begonnen ze een
plan te smeden om hem te do-
den. 19 Ze zeiden tegen elkaar:
‘Kijk! Daar heb je die dromer.b
20 Kom, laten we hem doden en
hem in een van de waterputten
gooien. We zullen zeggen dat een
wild dier hem heeft verslonden.
Dan zullen we weleens zien wat
er van zijn dromen terechtkomt.’
21 Toen Rubenc dat hoorde, pro-
beerde hij hem uit hun han-
den te redden. ‘Laten we hem
niet om het leven brengen’,�d
zei hij. 22 ‘Vergiet geen bloed.e
Gooi hem in deze waterput in
de wildernis, maar doe hem geen
kwaad.’�f Het was zijn bedoeling
om hem uit hun handen te red-
den en hem naar zijn vader terug
te brengen.

23 Zodra Jozef bij zijn broers
was gekomen, trokken ze hem
zijn kleed uit, het speciale ge-
waad dat hij droeg.g 24 Vervol-
gens pakten ze hem beet en
gooiden hem in de waterput. De
put was op dat moment leeg; er
stond geen water in.

25 Daarna gingen ze zitten
om te eten. Toen ze opkeken, za-

37:14 �Of ‘de laagvlakte’. 37:21 �Of
‘zijn ziel niet slaan’. 37:22 �Of ‘sla niet
de hand aan hem’.

gen ze een karavaan Ismaëlietena

uit Gilead aankomen. De kamelen
waren beladen met gomhars,�
balsem en harsrijke schors,b en
ze waren op weg naar Egypte.
26 Juda zei tegen zijn broers:
‘Wat hebben we eraan als we onze
broer doden en zijn bloed be-
dekken?�c 27 Kom, laten we hem
aan de Ismaëlieten verkopend in
plaats van hem te doden.� Hij is
tenslotte onze broer, ons eigen
vlees en bloed.’ Ze luisterden naar
hun broer. 28 Toen de Midianiti-
schee handelaars voorbijkwamen,
trokken ze Jozef uit de water-
put en verkochten ze hem voor
20 zilverstukken aan de Ismaë-
lieten.f Die mannen namen Jozef
mee naar Egypte.

29 Toen Ruben later weer bij
de waterput kwam en zag dat Jo-
zef er niet meer in zat, scheurde
hij zijn kleren. 30 Hij ging te-
rug naar zijn broers en riep uit:
‘De jongen is weg! Wat moet ik
nu?’

31 Ze namen Jozefs gewaad,
slachtten een geitenbok en doop-
ten het gewaad in het bloed.
32 Daarna lieten ze het specia-
le gewaad naar hun vader bren-
gen met de boodschap: ‘Dit heb-
ben we gevonden. Wilt u eens
kijken of dit het gewaad van uw
zoon is?’g 33 Jakob bekeek het
en riep uit: ‘Dit is het gewaad
van mijn zoon! Hij moet ver-
slonden zijn door een wild dier!
Jozef is vast in stukken ge-
scheurd!’ 34 Toen scheurde Ja-
kob zijn kleren, deed een zak
om zijn middel en rouwde lange
tijd om zijn zoon. 35 Al zijn zo-
nen en dochters probeerden hem
steeds te troosten, maar hij wil-
de niet getroost worden en zei:
‘Ik zal rouwend om mijn zoon
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het Graf�a in gaan!’ En zijn vader
bleef om hem treuren.

36 Intussen verkochten de
Midianieten Jozef in Egypte aan
P _otifar, een hofbeambte van de
faraob die aan het hoofd van de
wachters stond.c

38 Rond die tijd ging Juda bij
zijn broers weg. Hij zette

zijn tent neer in de buurt van
de plaats waar H _ira woonde, een
Adullamitische man. 2 Daar zag
Juda de dochter van een Ka-
naänietd die S _ua heette. Hij nam
haar tot vrouw en sliep met haar,
3 en ze werd zwanger. Later
kreeg ze een zoon en Juda noem-
de hem Er.e 4 Ze werd opnieuw
zwanger en kreeg een zoon die ze
_Onan noemde. 5 Later kreeg ze
nog een zoon, die ze de naam S _e-
lah gaf. Hij� was in _Achzibf toen
ze S _elah ter wereld bracht.

6 Na verloop van tijd koos
Juda een vrouw voor zijn eerst-
geboren zoon Er, en haar naam
was Tamar.g 7 Maar omdat Er,
Juda’s eerstgeboren zoon, slecht
was in Jehovah’s ogen, bracht Je-
hovah hem ter dood. 8 Daarom
zei Juda tegen _Onan: ‘Sluit een
zwagerhuwelijk met de vrouw van
je broer. Slaap met haar en ver-
wek nageslacht voor je broer.’h
9 Maar _Onan wist dat het nage-
slacht niet als dat van hem zou
worden gezien.i Dus liet hij tel-
kens als hij gemeenschap met de
vrouw van zijn broer had, zijn
zaad op de grond terechtkomen
om zijn broer geen nageslacht
te geven. j 10 Jehovah keurde af
wat hij deed en daarom bracht
hij ook hem ter dood.k 11 Toen
zei Juda tegen zijn schoondoch-
ter Tamar: ‘Ga als weduwe in het
huis van je vader wonen totdat
mijn zoon S _elah volwassen is.’ Hij
dacht namelijk: misschien sterft

37:35 �Of ‘Sjeool’, het collectieve graf
van de mensheid. Zie Woordenlijst.
38:5 �D.w.z. Juda.

ook hij, net als zijn broers.a Ta-
mar ging dus weer in het huis van
haar eigen vader wonen.

12 Na lange tijd stierf Juda’s
vrouw, de dochter van S _ua.b Toen
de rouwtijd voorbij was, ging Juda
samen met zijn vriend, de Adul-
lamiet H _ira,c naar zijn schaap-
scheerders in T _imna.d 13 Tamar
kreeg te horen: ‘Je schoonvader
is op weg naar T _imna om zijn
schapen te scheren.’ 14 Ze deed
haar weduwekleding uit, sluier-
de zich en bedekte zich met een
sjaal. Ze ging bij de poort van
En _aı̈m zitten, dat op de weg naar
T _imna ligt. S _elah was namelijk
inmiddels volwassen en toch had
haar schoonvader haar niet aan
hem tot vrouw gegeven.e

15 Toen Juda haar zag, dacht
hij meteen dat ze een prostituee
was, omdat ze haar gezicht be-
dekt had. 16 Hij ging naar haar
toe aan de kant van de weg
en zei: ‘Ik wil graag met je
naar bed.’ Hij wist namelijk niet
dat ze zijn schoondochter was.f
Maar ze vroeg: ‘Wat zult u me
in ruil daarvoor geven?’ 17 Hij
antwoordde: ‘Ik zal je een gei-
tenbokje uit mijn kudde sturen.’
Toen zei ze: ‘Krijg ik tot die tijd
een onderpand van u?’ 18 ‘Wat
voor onderpand zal ik je ge-
ven?’, vroeg hij. Ze antwoordde:
‘Uw zegelringg met het snoer, en
de staf die u in uw hand hebt.’
Hij gaf die aan haar en had ge-
meenschap met haar, en ze werd
zwanger. 19 Daarna stond ze
op en vertrok. Ze deed de sjaal
af en trok haar weduwekleding
weer aan.

20 Juda stuurde zijn vriend,
de Adullamiet,h met het geiten-
bokje om het onderpand terug te
krijgen van de vrouw, maar hij
kon haar niet vinden. 21 Hij in-
formeerde bij de mannen van de
plaats: ‘Waar is die tempelpros-
tituee die in En _aı̈m langs de
weg zat?’ Maar ze zeiden: ‘Er
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is hier nog nooit een tempelpros-
tituee geweest.’ 22 Uiteindelijk
ging hij terug naar Juda en zei:
‘Ik heb haar nergens kunnen
vinden, en bovendien zeiden de
mannen van de plaats: “Er is hier
nog nooit een tempelprostituee
geweest.”’ 23 Toen zei Juda:
‘Laat ze alles maar houden, an-
ders maken we onszelf nog bela-
chelijk. Ik heb in elk geval een
geitenbokje gestuurd, maar jij
kon haar niet vinden.’

24 Maar zo’n drie maanden la-
ter kreeg Juda te horen: ‘Je
schoondochter Tamar heeft zich
als een hoer gedragen en daar-
door is ze nu zwanger.’ Daarop
zei Juda: ‘Breng haar naar bui-
ten. Ze moet verbrand worden!’a
25 Toen ze haar kwamen ha-
len, liet ze tegen haar schoonva-
der zeggen: ‘Ik ben zwanger
van de eigenaar van deze voor-
werpen.’ Ze zei verder: ‘Kijk
eens goed van wie deze zegel-
ring met dit snoer en deze staf
zijn.’b 26 Juda bekeek de voor-
werpen en zei: ‘Ze is rechtvaardi-
ger dan ik, want ik heb haar niet
aan mijn zoon S _elah gegeven.’c
En hij had nooit meer gemeen-
schap met haar.

27 Toen ze moest bevallen,
bleek ze een tweeling in haar buik
te hebben. 28 Tijdens de beval-
ling stak een van de twee zijn
hand naar buiten, en de vroed-
vrouw deed meteen een rode
draad om zijn hand. Ze zei: ‘Deze
kwam als eerste tevoorschijn.’
29 Maar hij trok zijn hand weer
terug en meteen kwam zijn broer
tevoorschijn. Ze riep uit: ‘Wat
heb jij een doorbraak veroor-
zaakt!’ Daarom werd hij P _erez�
genoemd.d 30 Daarna kwam zijn
broer tevoorschijn met de rode
draad om zijn hand, en hij kreeg
de naam Z _era.e

38:29 �Bet.: ‘doorbraak’, waarschijnlijk
duidt dit op inscheuren bij de bevalling.

39 Jozef was door de Ismaëlie-
tena naar Egypte gebracht.b

Een Egyptenaar die P _otifar heet-
te,c een hofbeambte van de farao
en hoofd van de wachters, had
hem van hen gekocht. 2 Maar
Jehovah was met Jozef.d Daar-
door ging het in alles goed met
hem, en hij werd aangesteld over
het huis van zijn meester, de
Egyptenaar. 3 Zijn meester zag
dat Jehovah met hem was en dat
Jehovah hem liet slagen in alles
wat hij deed.

4 Jozef kwam steeds meer bij
zijn meester in de gunst en hij
werd zijn persoonlijke bedien-
de. P _otifar stelde hem aan over
zijn huis en gaf hem het toezicht
over al zijn bezittingen. 5 Van-
af het moment dat hij hem over
zijn huis en zijn bezittingen had
aangesteld, zegende Jehovah het
huis van de Egyptenaar vanwege
Jozef. En Jehovah’s zegen rustte
op alles wat hij had, in het huis
en op het veld.e 6 Uiteindelijk
vertrouwde hij al zijn bezittingen
aan Jozef toe. Hij hoefde zich
nergens zorgen om te maken be-
halve om wat hij zou eten. En
Jozef werd een knappe, goedge-
bouwde man.

7 Na verloop van tijd begon de
vrouw van zijn meester verlan-
gend naar Jozef te kijken en ze
zei: ‘Kom bij me liggen.’ 8 Maar
hij weigerde dat en zei tegen
de vrouw van zijn meester: ‘Nu
ik hier ben, maakt mijn mees-
ter zich geen zorgen meer over
wat er in het huis gebeurt, en
al zijn bezittingen heeft hij aan
mij toevertrouwd. 9 Niemand in
dit huis heeft een hogere positie
dan ik, en hij heeft me helemaal
niets onthouden behalve u, om-
dat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik
dan zoiets slechts kunnen doen
en in feite zondigen tegen God?’f

10 Dag in dag uit probeerde
ze Jozef over te halen, maar hij
gaf niet toe: hij ging niet bij haar
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liggen en hij bleef ook niet bij
haar. 11 Maar op een dag ging
hij het huis binnen om zijn werk
te doen terwijl er verder nie-
mand van de bedienden in huis
was. 12 Ineens pakte ze hem bij
zijn kleed en zei: ‘Kom bij me lig-
gen!’ Maar hij liet zijn kleed in
haar handen achter en vluchtte
naar buiten. 13 Toen ze zag dat
hij zijn kleed bij haar had ach-
tergelaten en naar buiten was ge-
vlucht, 14 riep ze naar de be-
dienden� en zei: ‘Mijn man heeft
die Hebreeër in huis gehaald om
ons belachelijk te maken! Hij wil-
de bij me komen liggen, maar
ik ben heel hard gaan gillen.
15 Toen hij me hoorde gillen en
schreeuwen, liet hij zijn kleed
naast me liggen en vluchtte naar
buiten.’ 16 Ze legde zijn kleed
naast zich en wachtte totdat zijn
meester thuiskwam.

17 Toen vertelde ze hem het-
zelfde verhaal: ‘De Hebreeuwse
slaaf die jij in huis hebt gehaald,
is bij me gekomen om me bela-
chelijk te maken. 18 Maar toen
ik begon te gillen en te schreeu-
wen, liet hij zijn kleed naast me
liggen en vluchtte naar buiten.’
19 Zodra P _otifar van zijn vrouw
hoorde wat zijn slaaf haar had
aangedaan, werd hij woedend.
20 Hij liet Jozef oppakken en in
de gevangenis zetten waar de ge-
vangenen van de koning vastza-
ten. Zo belandde Jozef daar in
de gevangenis.a

21 Maar Jehovah was nog
steeds met Jozef en bleef loyale
liefde voor hem tonen. Hij zorg-
de ervoor dat hij bij het hoofd
van de gevangenis in de gunst
kwam.b 22 Het hoofd van de ge-
vangenis gaf Jozef het toezicht
over alle gevangenen. Jozef had
de leiding over al het werk dat ze
daar deden.c 23 Het hoofd van
de gevangenis had totaal geen

39:14 �Lett.: ‘mannen van haar huis’.

omkijken naar wat aan Jozef was
toevertrouwd, want Jehovah was
met Jozef. Jehovah liet hem sla-
gen in alles wat hij deed.a

40 Een tijd later zondigden de
opperschenkerb en de op-

perbakker van de koning van
Egypte tegen hun heer, de ko-
ning van Egypte. 2 De farao
werd kwaad op zijn twee diena-
ren, de opperschenker en de op-
perbakker.c 3 Hij liet ze opslui-
ten in het huis van het hoofd
van de wachters,d in de gevange-
nis waar ook Jozef zat.e 4 Het
hoofd van de wachters stelde Jo-
zef aan om voor hen te zorgen.f
En ze bleven een tijdlang� in de
gevangenis.

5 Terwijl de schenker en de
bakker van de koning van Egyp-
te in de gevangenis zaten, hadden
ze allebei in dezelfde nacht een
droom, en elke droom had zijn ei-
gen betekenis. 6 Toen Jozef de
volgende ochtend bij ze kwam,
zag hij dat ze somber waren.
7 ‘Waarom kijken jullie vandaag
zo somber?’, vroeg hij aan de die-
naren van de farao die samen met
hem in het huis van zijn meester
gevangenzaten. 8 Ze antwoord-
den: ‘We hebben allebei een
droom gehad, maar er is hier nie-
mand die onze droom kan uitleg-
gen.’ Toen zei Jozef: ‘Alleen God
kan toch uitleg geven?g Vertel
me eens wat jullie hebben ge-
droomd.’

9 De opperschenker vertelde
Jozef dus wat hij had gedroomd:
‘In mijn droom zag ik een wijn-
stok. 10 Aan die wijnstok za-
ten drie ranken. Hij liep uit, er
kwamen bloesems aan en daar-
uit groeiden trossen rijpe drui-
ven. 11 En ik had de beker van
de farao in mijn hand. Ik pluk-
te de druiven en perste ze uit in
zijn beker. Daarna gaf ik de be-
ker aan de farao.’ 12 Jozef zei
tegen hem: ‘Dit is de betekenis:

40:4 �Lett.: ‘dagen’.
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De drie ranken zijn drie dagen.
13 Over drie dagen zal de farao
je verheffen� en hij zal je in je
ambt herstellen.a Je zult de farao
weer zijn beker aanreiken, zoals
je vroeger deed toen je nog zijn
schenker was.b 14 Maar denk
aan mij als het weer goed met je
gaat. Toon alsjeblieft loyale liefde
voor me en vertel de farao over
mij, zodat ik uit deze gevange-
nis word vrijgelaten. 15 Eigen-
lijk ben ik ontvoerd uit het land
van de Hebreeën.c En hier heb-
ben ze me in de gevangenis� ge-
zet terwijl ik niets verkeerds heb
gedaan.’d

16 Toen de opperbakker merk-
te dat de uitleg gunstig was, zei
hij tegen Jozef: ‘Ik heb ook een
droom gehad: Ik had drie man-
den met wit brood op mijn hoofd.
17 In de bovenste mand zat al-
lerlei brood en gebak voor de fa-
rao, en er waren vogels die uit de
mand boven op mijn hoofd aten.’
18 Jozef antwoordde: ‘Dit is de
betekenis: De drie manden zijn
drie dagen. 19 Over drie dagen
zal de farao je onthoofden� en je
aan een paal hangen. En de vogels
zullen je vlees opeten.’e

20 Drie dagen later� was het
de verjaardag van de farao.f Hij
hield een feestmaal voor al zijn
dienaren en hij liet de opper-
schenker en de opperbakker bij
zich komen� in aanwezigheid
van zijn dienaren. 21 De opper-
schenker herstelde hij in zijn
ambt, en voortaan reikte hij de fa-
rao weer de beker aan. 22 Maar
de opperbakker hing hij op, zo-
als Jozef hun had uitgelegd.g
23 De opperschenker dacht ech-
ter niet meer aan Jozef. Hij ver-
gat hem.h

40:13 �Lett.: ‘je hoofd omhoogheffen’.
40:15 �Lett.: ‘regenput’, ‘kuil’. 40:19
�Lett.: ‘je hoofd van je omhoogheffen’.
40:20 �Lett.: ‘de derde dag’. �Lett.:
‘hij hief het hoofd omhoog van’.

41 Twee volle jaren later
droomdea de farao dat hij

aan de rivier de Nijl stond.
2 Uit de rivier kwamen zeven
mooie, vette koeien, en ze gingen
in het gras langs de Nijl grazen.b
3 Daarna kwamen er zeven an-
dere koeien uit de Nijl, lelijke en
magere koeien. Ze gingen naast
de vette koeien aan de oever
van de Nijl staan. 4 Vervolgens
aten de lelijke, magere koeien
de zeven mooie, vette koeien op.
Toen werd de farao wakker.

5 Hij viel weer in slaap en had
een tweede droom. Er was één
korenhalm waaruit zeven mooie,
dikke aren groeiden.c 6 Daar-
na groeiden er zeven aren die
dun waren en verschroeid door
de oostenwind. 7 En de dunne
aren slokten de zeven mooie, dik-
ke aren op. Toen werd de farao
wakker en hij besefte dat het een
droom was.

8 ’s Morgens was hij� erg ver-
ontrust. Hij riep alle magiërs van
Egypte en alle wijzen van het
land bij zich. De farao vertelde
hun zijn dromen, maar niemand
kon ze aan hem uitleggen.

9 Toen zei de opperschenker
tegen de farao: ‘Vandaag wil ik
u mijn zonden bekennen. 10 U
was kwaad op uw dienaren en
daarom zette u me gevangen in
het huis van het hoofd van de
wachters, zowel mij als de op-
perbakker.d 11 Daarna hadden
we in dezelfde nacht allebei een
droom. Elk van ons had een
droom met een eigen betekenis.e
12 Er was daar bij ons een jon-
ge Hebreeuwse man, een dienaar
van het hoofd van de wachters.f
Toen we onze dromen aan hem
vertelden,g legde hij ons uit wat
elke droom betekende. 13 Het
gebeurde precies zoals hij het
ons had uitgelegd. Ik werd in
mijn ambt hersteld, maar de bak-
ker werd opgehangen.’h

41:8 �Lett.: ‘zijn geest’.
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14 Hierop liet de farao Jo-
zef roepen,a en ze haalden hem
vlug uit de gevangenis.�b Jo-
zef schoor zich, deed andere kle-
ren aan en ging naar de farao.
15 De farao zei tegen hem: ‘Ik
heb een droom gehad, maar er is
niemand die hem kan uitleggen.
Nu heb ik over jou horen zeggen
dat je een droom maar hoeft te
horen of je kunt hem uitleggen.’c
16 Jozef antwoordde: ‘Het gaat
niet om mij! God zal de farao een
gunstige boodschap geven.’d

17 De farao vertelde Jozef: ‘In
mijn droom stond ik aan de oever
van de Nijl. 18 Uit de Nijl kwa-
men zeven mooie, vette koeien,
en ze gingen in het gras langs
de Nijl grazen.e 19 Daarna kwa-
men er zeven andere koeien: ma-
ger, uitgemergeld en erg lelijk. Ik
heb in heel Egypte nog nooit zul-
ke lelijke koeien gezien. 20 En
de magere, lelijke koeien aten de
zeven vette koeien op. 21 Maar
nadat ze die hadden opgegeten,
was daar niets van te merken,
want ze zagen er nog net zo
slecht uit als in het begin. Toen
werd ik wakker.

22 Daarna zag ik in mijn
droom een korenhalm waaruit
zeven mooie, dikke aren groei-
den.f 23 Vervolgens groeiden
er zeven verschrompelde aren
die dun waren en verschroeid
door de oostenwind. 24 En de
dunne aren slokten de zeven dik-
ke aren op. Ik heb dit aan de ma-
giërs verteld,g maar niemand kon
het me uitleggen.’h

25 Toen zei Jozef tegen de fa-
rao: ‘De dromen van de farao heb-
ben dezelfde betekenis. De ware
God heeft de farao bekendge-
maakt wat Hij gaat doen. i 26 De
zeven goede koeien zijn zeven ja-
ren, en ook de zeven goede aren
zijn zeven jaren. De dromen be-
tekenen hetzelfde. 27 De zeven
magere, slechte koeien die na de

41:14 �Lett.: ‘regenput’, ‘kuil’.

eerste kwamen, zijn zeven jaren,
en de zeven lege aren die waren
verschroeid door de oostenwind,
zullen zeven jaren van hongers-
nood zijn. 28 Het is zoals ik te-
gen u zei: de ware God heeft
de farao laten zien wat Hij gaat
doen.

29 Er komen zeven jaren van
grote overvloed in heel Egypte.
30 Maar daarna zullen er zeven
jaren van hongersnood aanbre-
ken, en alle overvloed in Egypte
zal vergeten worden en de hon-
gersnood zal het land uitputten.a
31 De hongersnood zal zo zwaar
zijn dat er niemand meer zal te-
rugdenken aan de eerdere over-
vloed in het land. 32 Dat u de
droom twee keer hebt gekregen,
betekent dat het besluit van de
ware God vaststaat, en de ware
God gaat het binnenkort uitvoe-
ren.

33 Laat de farao daarom een
verstandig en wijs man zoeken
en die over Egypte aanstellen.
34 Laat de farao maatregelen
nemen en in het land opzich-
ters aanstellen, en laat hij tijdens
de zeven jaren van overvloedb

een vijfde van de opbrengst van
Egypte vorderen. 35 Ze moeten
in de komende goede jaren al
het voedsel verzamelen. Op be-
vel van de farao moeten ze in
de steden graan opslaan en het
goed bewaren.c 36 Het voedsel
moet dienen als voorraad voor
het land tijdens de zeven jaren
van hongersnood die over het
land zullen komen, zodat Egypte
niet van honger omkomt.’d

37 De farao en al zijn diena-
ren vonden het een goed voor-
stel. 38 De farao zei dus te-
gen zijn dienaren: ‘Is er iemand
anders te vinden zoals deze man,
in wie de geest van God is?’
39 Toen zei de farao tegen Jo-
zef: ‘Omdat God jou dit alle-
maal heeft laten weten, is er nie-
mand zo verstandig en wijs als
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jij. 40 Jij krijgt de leiding over
mijn huis, en mijn hele volk zal je
onvoorwaardelijk gehoorzamen.a
Alleen ik zal hoger zijn dan jij
omdat ik koning ben.’� 41 En
de farao vervolgde: ‘Ik stel je
aan over het hele land Egypte.’b
42 Toen deed de farao zijn ze-
gelring af en deed die aan Jo-
zefs hand. Hij liet hem kleding
van fijn linnen aantrekken en
hing een gouden ketting om zijn
hals. 43 Bovendien liet hij hem
rondrijden in zijn tweede erewa-
gen, en ze riepen voor hem uit:
‘Avrekh!’� Zo stelde hij hem aan
over heel Egypte.

44 Verder zei de farao tegen
Jozef: ‘Ik ben de farao, maar zon-
der jouw toestemming mag nie-
mand in heel Egypte ook maar
iets doen.’�c 45 Daarna gaf de
farao Jozef de naam Z _afnath
Paän _each en hij gaf hem _Asnath,d
de dochter van Potif _era, de pries-
ter van On,� tot vrouw. Zo kreeg
Jozef het toezicht over� Egypte.e
46 Jozef was 30 jaar oudf toen
hij voor de farao, de koning van
Egypte, verscheen.�

Toen ging Jozef bij de fa-
rao weg en hij reisde heel Egyp-
te door. 47 Tijdens de zeven ja-
ren van overvloed leverde het
land steeds een rijke oogst� op.
48 Hij verzamelde al het voedsel
dat Egypte in die zeven jaar op-
leverde, en hij sloeg het op in de
steden. In elke stad sloeg hij de
opbrengst van de omliggende ak-
kers op. 49 Jozef bleef enorme
hoeveelheden graan opslaan, als
het zand van de zee, totdat ze het
uiteindelijk opgaven de hoeveel-
heid bij te houden, want het was
gewoon niet meer bij te houden.

41:40 �Of ‘met betrekking tot de troon’.
41:43 �Blijkbaar een term waarmee
werd opgeroepen tot het tonen van eer
en respect. 41:44 �Lett.: ‘zijn hand of
zijn voet opheffen’. 41:45 �D.w.z. He-
liopolis. �Of ‘Jozef reisde door heel’.
41:46 �Of ‘in dienst kwam van’. 41:47
�Lett.: ‘bij handenvol’.

50 Voordat het jaar van de
hongersnood aanbrak, kregen
Jozef en _Asnath, de dochter van
Potif _era, de priester van On,
twee zonen.a 51 Jozef noemde
zijn eerstgeboren zoon Manas-
se,�b want hij zei: ‘God heeft me
al mijn problemen en het hele
huis van mijn vader laten verge-
ten.’ 52 De tweede noemde hij
Efraı̈m,�c want hij zei: ‘God heeft
me vruchtbaar gemaakt in het
land van mijn ellende.’d

53 Aan de zeven jaren van
overvloed in Egypte kwam een
eind,e 54 en de zeven jaren van
hongersnood braken aan, zoals
Jozef had gezegd.f In alle lan-
den ontstond hongersnood, maar
in heel Egypte was er brood.�g
55 Uiteindelijk kreeg ook heel
Egypte te lijden van de hongers-
nood, en het volk kwam bij de fa-
rao luid om brood roepen.h Toen
zei de farao tegen de Egyptena-
ren: ‘Ga naar Jozef en doe wat hij
jullie zegt.’ i 56 Overal op aar-
de was er honger. j Toen opende
Jozef alle graanschuren en ver-
kocht hij het graan aan de Egyp-
tenaren,k want de hongersnood
hield Egypte stevig in zijn greep.
57 Bovendien kwamen er men-
sen uit alle landen naar Egyp-
te om bij Jozef graan te kopen,
want de hongersnood had de hele
aarde in zijn greep. l

42 Toen Jakob hoorde dat er
in Egypte graan was,m zei

hij tegen zijn zonen: ‘Wat zitten
jullie elkaar aan te kijken? 2 Ik
heb gehoord dat er in Egypte
graan is. Ga ernaartoe en koop
wat graan voor ons, zodat we
in leven blijven en niet sterven.’n
3 Hierop vertrokken tien van Jo-
zefs broerso naar Egypte om
graan te kopen. 4 Maar Jakob
liet Benjamin,p Jozefs broer, niet
met zijn broers meegaan, want

41:51 �Bet.: ‘die vergeetachtig maakt’,
‘die doet vergeten’. 41:52 �Bet.: ‘dub-
bel vruchtbaar’. 41:54 �Of ‘voedsel’.
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hij zei: ‘Stel dat hij een dodelijk
ongeluk krijgt.’a

5 Zo kwamen Israëls zonen
graan kopen, samen met ande-
ren, want de hongersnood had
zich uitgebreid tot het land Ka-
naän.b 6 Jozef bestuurde het
landc en hij was degene die graan
verkocht aan alle mensen op aar-
de.d Toen Jozefs broers bij hem
kwamen, bogen ze diep voor
hem.e 7 Jozef zag zijn broers
en herkende ze meteen, maar hij
liet niet merken wie hij was.�f
Hij vroeg hun op strenge toon:
‘Waar komen jullie vandaan?’ Ze
antwoordden: ‘We komen uit Ka-
naän om voedsel te kopen.’g

8 Jozef herkende zijn broers
dus wel, maar zij herkenden hem
niet. 9 Onmiddellijk dacht Jo-
zef aan de dromen die hij over
hen had gehad,h en hij zei te-
gen ze: ‘Jullie zijn spionnen! Jul-
lie zijn gekomen om te kijken wat
de zwakke plekken van het land
zijn!’ 10 Ze antwoordden: ‘Nee,
mijn heer, uw dienaren zijn ge-
komen om voedsel te kopen.
11 We zijn allemaal zonen van
dezelfde man. We zijn eerlijke
mensen. Uw dienaren zijn geen
spionnen.’ 12 Maar hij zei: ‘Dat
is niet waar! Jullie zijn gekomen
om te kijken wat de zwakke plek-
ken van het land zijn!’ 13 Daar-
op zeiden ze: ‘Mijn heer, wij zijn
12 broers, i zonen van dezelfde
man j in Kanaän. De jongste is nu
bij onze vaderk en één is er niet
meer.’ l

14 Maar Jozef zei: ‘Ik blijf er-
bij: jullie zijn spionnen! 15 Ik
zal nagaan of jullie de waar-
heid spreken: Zo zeker als de fa-
rao leeft, jullie zullen hier niet
vertrekken voordat jullie jong-
ste broer hierheen gekomen is.m
16 Laat een van jullie teruggaan
om jullie broer te halen, terwijl
jullie gevangen blijven. Zo kan ik

42:7 �Of ‘verborg zijn identiteit’.

zien� of jullie de waarheid spre-
ken. En zo niet, dan zijn jullie
spionnen, zo zeker als de farao
leeft.’ 17 En hij liet ze drie da-
gen samen opsluiten.

18 Op de derde dag zei Jo-
zef tegen ze: ‘Ik heb ontzag voor
God. Doe dus wat ik zeg en blijf
in leven. 19 Als jullie eerlijke
mensen zijn, laat dan een van jul-
lie broers hier in de gevangenis
achter. De rest mag vertrekken
en graan meenemen om de hon-
ger van jullie gezinnen te stillen.a
20 Breng vervolgens jullie jong-
ste broer bij me. Dan zal blijken
dat jullie de waarheid hebben ge-
sproken en zullen jullie niet ster-
ven.’ Ze stemden daarmee in.

21 Ze zeiden tegen elkaar:
‘We worden vast gestraft vanwe-
ge onze broer,b want we zagen
zijn wanhoop� toen hij ons om
genade smeekte, maar we heb-
ben niet naar hem geluisterd.
Daarom overkomt ons deze ellen-
de.’ 22 Toen zei Ruben tegen
ze: ‘Ik had jullie toch gezegd:
“Doe de jongen geen kwaad”?�
Maar jullie wilden niet luiste-
ren.c En nu worden we ter ver-
antwoording geroepen vanwege
zijn bloed.’d 23 Maar ze wisten
niet dat Jozef hen kon verstaan,
want ze spraken met hem via
een tolk. 24 Hij trok zich terug
en begon te huilen.e Toen hij te-
rugkwam, sprak hij opnieuw met
hen. Hij koos Simeonf uit en liet
hem voor hun ogen in de boeien
slaan.g 25 Daarna gaf Jozef op-
dracht hun zakken met graan te
vullen, het geld van elke man in
zijn zak terug te leggen en ze
proviand mee te geven voor de
reis. En zo gebeurde het.

26 Ze laadden het graan op hun
ezels en vertrokken. 27 Toen
een van hen op de plaats waar ze

42:16 �Lett.: ‘jullie woorden toetsen’.
42:21 �Of ‘de wanhoop van zijn ziel’.
42:22 �Lett.: ‘Zondig niet tegen het
kind.’
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zouden overnachten zijn zak open-
maakte om zijn ezel voer te ge-
ven, zag hij boven in de zak zijn
geld liggen. 28 Hij zei tegen zijn
broers: ‘Ze hebben mijn geld te-
ruggegeven! Kijk, het zit hier in
mijn zak!’ De schrik sloeg ze om
het hart en ze zeiden angstig te-
gen elkaar: ‘Wat heeft God ons
nu aangedaan?’

29 Toen ze bij hun vader Ja-
kob in Kanaän kwamen, vertel-
den ze hem wat hun allemaal was
overkomen. Ze zeiden: 30 ‘De
man die het land bestuurt, was
heel onvriendelijk tegen onsa en
beschuldigde ons ervan dat we
spionnen waren. 31 Maar we
zeiden tegen hem: “We zijn eer-
lijke mensen. We zijn geen spion-
nen.b 32 Wij zijn 12 broers,c zo-
nen van dezelfde vader. Eén is
er niet meerd en de jongste is
nu bij onze vader in Kanaän.”e
33 Maar de man die het land be-
stuurt, zei tegen ons: “Zo zal ik
weten of jullie eerlijke mensen
zijn: Laat een van jullie broers
bij mij.f Neem iets mee om de
honger van jullie gezinnen te stil-
len en vertrek.g 34 Breng jullie
jongste broer bij me, zodat ik
weet dat jullie geen spionnen zijn
maar eerlijke mensen. Dan zal ik
jullie broer aan jullie teruggeven
en mogen jullie zakendoen in het
land.”’

35 Bij het leegmaken van hun
zakken vonden ze allemaal hun
geldbuidel in hun zak. Toen zij
en hun vader de geldbuidels za-
gen, werden ze bang. 36 Hun
vader Jakob riep uit: ‘Jullie pak-
ken mijn kinderen van me af!h
Jozef is er niet meer, i Simeon is
er niet meer j en nu willen jul-
lie ook nog Benjamin meenemen!
Dat mij dat allemaal moet over-
komen!’ 37 Toen zei Ruben te-
gen zijn vader: ‘U mag mijn eigen
twee zonen doden als ik hem niet
bij u terugbreng.k Vertrouw hem
aan mij toe, ik zal hem bij u

terugbrengen.’a 38 Maar hij zei:
‘Mijn zoon gaat niet met jullie
mee, want zijn broer is dood en
hij is de enige die nog is overge-
bleven.b Als hem tijdens de reis
een dodelijk ongeluk overkomt,
dan zou ik door jullie schuld
op mijn oude dag rouwendc het
Graf�d in gaan.’

43 De hongersnood in het
land was zwaar.e 2 Toen

het graan dat ze uit Egypte had-
den meegenomen op was,f zei
hun vader tegen ze: ‘Ga terug en
koop wat eten voor ons.’ 3 Juda
antwoordde: ‘De man heeft ons
duidelijk gewaarschuwd: “Jullie
mogen me alleen onder ogen ko-
men als jullie je broer meebren-
gen.”g 4 Als u onze broer met
ons mee stuurt, zullen we gaan
en eten voor u kopen. 5 Maar
als u hem niet mee stuurt, zul-
len we niet gaan, want de man
heeft tegen ons gezegd: “Jullie
mogen me alleen onder ogen ko-
men als jullie je broer meebren-
gen.”’h 6 ‘Wat hebben jullie me
aangedaan?’, zei Israël. i ‘Waar-
om hebben jullie die man verteld
dat jullie nog een broer hadden?’
7 Ze antwoordden: ‘De man in-
formeerde rechtstreeks naar ons
en onze familie. Hij vroeg: “Leeft
jullie vader nog? Hebben jullie
nog een broer?” En we hebben
die vragen gewoon beantwoord. j
Hoe konden wij nu weten dat hij
zou zeggen: “Breng jullie broer
hier”?’k

8 Toen drong Juda bij zijn va-
der Israël aan: ‘Laat de jongen
met me meegaan, l zodat we kun-
nen vertrekken. Dan blijven we
in leven en zullen we niet ster-
venm —wij en u en onze kinderen.n
9 Ik sta in voor zijn veiligheid.�o
U mag mij verantwoordelijk stel-
len. Als ik hem niet veilig bij u
terugbreng, dan heb ik voor al-

42:38 �Of ‘Sjeool’, het collectieve graf
van de mensheid. Zie Woordenlijst.
43:9 �Of ‘ik sta borg voor hem’.
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tijd tegen u gezondigd. 10 Trou-
wens, we hebben nu zo lang ge-
wacht dat we al twee keer heen
en weer hadden kunnen gaan.’

11 Hun vader Israël zei te-
gen hen: ‘Als het niet anders
kan, doe dan het volgende: Doe
de beste producten van het land
in jullie zakken en neem ze mee
als geschenk voor de man:a wat
balsem,b wat honing, gomhars,�
harsrijke schors,c pistachenoten
en amandelen. 12 Neem twee
keer zo veel geld mee, en neem
ook het geld mee terug dat bo-
ven in jullie zakken was gelegd.d
Misschien was het een vergis-
sing. 13 Neem jullie broer mee
en ga terug naar de man. 14 Ik
hoop dat God de Almachtige er-
voor zorgt dat de man medelij-
den met jullie heeft, zodat hij
jullie andere broer en Benjamin
vrijlaat. En als ik mijn kinde-
ren moet verliezen, dan moet het
maar zo zijn!’e

15 De mannen namen dit ge-
schenk en twee keer zo veel geld
mee. Toen gingen ze met Benja-
min op weg naar Egypte en ze
verschenen opnieuw voor Jozef.f
16 Toen Jozef zag dat Benjamin
bij hen was, zei hij meteen tegen
de man die over zijn huis ging:
‘Breng de mannen naar het huis.
Slacht dieren en maak een maal-
tijd klaar, want de mannen eten
vanmiddag bij mij.’ 17 De man
deed onmiddellijk wat Jozef hem
opdroegg en bracht hen naar Jo-
zefs huis. 18 Maar de mannen
werden bang toen ze naar zijn
huis werden gebracht. Ze zeiden:
‘We worden hierheen gebracht
vanwege het geld dat de vorige
keer in onze zakken was terug-
gelegd. Ze gaan ons vast aanval-
len, onze ezels afpakken en sla-
ven van ons maken!’h

19 Ze gingen dus naar de man
toe die over Jozefs huis ging
en spraken hem aan bij de in-

43:11 �Lett.: ‘ladanum’.

gang van het huis. 20 Ze zeiden:
‘Neem ons niet kwalijk, heer. We
zijn hier al eerder geweest om
eten te kopen.a 21 Maar toen we
op de plaats kwamen waar we
zouden overnachten en we onze
zakken openmaakten, ontdekten
we dat bij ons allemaal het geld
boven in onze zak lag, het volle
bedrag.b We willen het graag per-
soonlijk teruggeven. 22 Boven-
dien hebben we meer geld mee-
genomen om eten te kopen. We
weten niet wie het geld in onze
zakken heeft gelegd.’c 23 Toen
zei hij: ‘Het zit wel goed. Maak je
geen zorgen, jullie geld is eerst
bij mij gekomen. Het is jullie God
en de God van jullie vader die
een schat in jullie zakken heeft
gelegd.’ Daarna bracht hij Simeon
bij ze.d

24 Vervolgens bracht de man
hen in het huis van Jozef. Hij
gaf ze water om hun voeten te
wassen en voer voor hun ezels.
25 Ze maakten het geschenk
klaare voordat Jozef ’s middags
kwam, want ze hadden gehoord
dat ze daar de maaltijd zouden
gebruiken.f 26 Toen Jozef het
huis binnenkwam, brachten ze
het geschenk naar hem toe en
bogen diep voor hem.g 27 Hij
vroeg hoe het met ze ging en zei:
‘Hoe gaat het met jullie bejaarde
vader, over wie jullie me hebben
verteld? Leeft hij nog?’h 28 Ze
antwoordden: ‘Het gaat goed met
onze vader, uw dienaar. Hij leeft
nog.’ Toen bogen ze opnieuw
diep voor hem. i

29 Toen hij opkeek en zijn
broer Benjamin zag, de zoon van
zijn moeder, j vroeg hij: ‘Is dit jul-
lie jongste broer, over wie jullie
me hebben verteld?’k Vervolgens
zei hij: ‘Mag God je zegenen,
jongen.’ 30 Daarna haastte Jo-
zef zich naar buiten, want bij het
zien van zijn broer kon hij zijn
emoties niet meer beheersen, en
hij zocht een plaats waar hij
kon huilen. Hij trok zich terug in
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een kamer en barstte in tranen
uit.a 31 Toen waste hij zijn ge-
zicht en kwam de kamer uit. Hij
had zichzelf weer in bedwang en
zei: ‘Dien de maaltijd op.’ 32 Er
werd apart voor hem opgediend,
en apart voor zijn broers en voor
de Egyptenaren die bij hem aten.
De Egyptenaren konden name-
lijk niet samen met de Hebreeën
eten, want de Egyptenaren vin-
den dat afschuwelijk.b

33 De broers� kregen een
plaats tegenover hem op volgor-
de van leeftijd: van de oudste,
volgens zijn eerstgeboorterecht,c
tot de jongste. En de broers ke-
ken elkaar steeds vol verbazing
aan. 34 Hij liet telkens porties
van zijn tafel naar die van hen
brengen, maar Benjamins por-
tie maakte hij vijf keer zo groot
als die van de anderen.d Zo ble-
ven ze tijdens het feestmaal eten
en drinken totdat ze genoeg had-
den.

44 Later gaf hij de man die
over zijn huis ging de op-

dracht: ‘Vul de zakken van de
mannen met zo veel eten als ze
kunnen dragen en leg het geld
van elk van hen boven in zijn
zak.e 2 Maar leg mijn beker, de
zilveren beker, boven in de zak
van de jongste, samen met het
geld voor zijn graan.’ De man
deed wat Jozef hem opdroeg.

3 ’s Morgens, toen het licht
was geworden, vertrokken de
mannen met hun ezels. 4 Ze wa-
ren nog maar net de stad uit of
Jozef zei tegen de man die over
zijn huis ging: ‘Vlug, ga achter
de mannen aan! Als je ze inhaalt,
moet je tegen ze zeggen: “Waarom
hebben jullie goed met kwaad ver-
golden? 5 Waarom hebben jul-
lie de beker meegenomen waar-
uit mijn meester drinkt en die hij
gebruikt om voortekens te lezen?
Jullie hebben iets heel slechts
gedaan.”’

43:33 �Lett.: ‘ze’.

6 Hij haalde ze in en zei wat
hem was opgedragen. 7 Maar ze
zeiden: ‘Waarom zegt mijn heer
dat? Zoiets zouden uw dienaren
nooit doen. 8 Het geld dat we
boven in onze zakken hebben ge-
vonden, hebben we vanuit Kanaän
naar u teruggebracht.a Waarom
zouden we dan zilver of goud uit
het huis van uw meester stelen?
9 Als de beker bij een van ons ge-
vonden wordt, moet hij sterven en
de anderen zullen slaven van mijn
meester worden.’ 10 Hij zei: ‘Het
zal gebeuren zoals jullie zeggen.
Degene bij wie de beker gevon-
den wordt, zal mijn slaaf worden,
maar de rest van jullie zal on-
schuldig zijn.’ 11 Daarop zetten
ze allemaal snel hun eigen zak op
de grond en maakten die open.
12 Hij doorzocht ze grondig. Hij
begon bij de oudste en eindigde
bij de jongste. Uiteindelijk werd
de beker gevonden in Benjamins
zak.b

13 Toen scheurden ze hun
kleren. Ze tilden allemaal hun la-
ding weer op de ezels en gingen
terug naar de stad. 14 Judac

en zijn broers kwamen Jozefs
huis binnen terwijl hij daar nog
steeds was, en ze vielen voor hem
op hun knieën.d 15 Jozef zei te-
gen ze: ‘Wat hebben jullie ge-
daan? Wisten jullie niet dat een
man als ik heel goed voortekens
kan lezen?’e 16 Hierop zei Juda:
‘Heer, wat moeten we hierop ant-
woorden? Wat kunnen we zeg-
gen? Hoe kunnen we onze on-
schuld bewijzen?� De ware God
heeft de misdaad van uw slaven
ontdekt.f We zijn nu uw slaven,
zowel wij als degene bij wie de
beker is gevonden!’ 17 Maar hij
zei: ‘Geen denken aan! Alleen de
man bij wie de beker is gevonden,
zal mijn slaaf worden.g De rest
mag in vrede naar jullie vader te-
ruggaan.’

44:16 �Of ‘bewijzen dat we rechtvaardig
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18 Juda kwam naar voren en
zei: ‘Ik smeek u, heer, laat uw
slaaf alstublieft in uw aanwezig-
heid spreken. U bent net zo
machtig als de farao zelf,a maar
word niet boos op uw slaaf.
19 U vroeg aan uw slaven: “Heb-
ben jullie nog een vader of een
broer?” 20 We zeiden dus: “Ja
heer, we hebben een bejaarde va-
der en nog een broer, de jong-
ste.b Hij is geboren toen onze va-
der al oud was. Maar zijn broer
is dood,c zodat hij als enige
zoon van zijn moeder is overge-
bleven,d en zijn vader houdt heel
veel van hem.” 21 U zei toen te-
gen uw slaven: “Breng hem naar
me toe, zodat ik hem kan zien.”e
22 Maar we antwoordden: “De
jongen kan niet bij zijn vader
weg. Als hij wel zou weggaan,
zou zijn vader zeker sterven.”f

23 Toen zei u tegen uw slaven:
“Als jullie je jongste broer niet
meebrengen, mogen jullie me
niet meer onder ogen komen.”g

24 We gingen dus naar mijn
vader, uw slaaf, en vertelden hem
wat u had gezegd. 25 Later zei
onze vader: “Ga terug en koop
wat eten voor ons.”h 26 Maar
we zeiden: “We kunnen niet te-
ruggaan. We gaan alleen als onze
jongste broer bij ons is, want we
mogen de man niet onder ogen
komen als we onze jongste broer
niet bij ons hebben.” i 27 Toen
zei mijn vader, uw slaaf, tegen
ons: “Jullie weten heel goed dat
mijn vrouw mij maar twee zo-
nen heeft geschonken.j 28 Een
van hen is niet meer bij me.
Ik zei: ‘Hij is vast in stukken ge-
scheurd!’,k en ik heb hem tot nu
toe niet meer gezien. 29 Als jul-
lie ook deze zoon bij me wegha-
len en hem een dodelijk ongeluk
overkomt, dan zou ik door jullie
schuld op mijn oude dag verteerd
door verdrietl het Graf�m in gaan.”

44:29, 31 �Of ‘Sjeool’, het collectieve
graf van de mensheid. ZieWoordenlijst.

30 Mijn vader, uw slaaf, houdt
net zo veel van de jongen als
van zijn eigen leven.� Als ik nu
zonder hem terugkom 31 en hij
ziet dat de jongen er niet is, zal
hij sterven, en dan zal onze va-
der, uw slaaf, door onze schuld
op zijn oude dag rouwend het
Graf� in gaan. 32 Ikzelf sta bij
mijn vader borg voor de jongen.
Ik heb gezegd: “Als ik hem niet
bij u terugbreng, zal ik voor al-
tijd tegen mijn vader gezondigd
hebben.”a 33 Laat mij nu alstu-
blieft bij u blijven en uw slaaf
worden in plaats van de jongen,
zodat hij met zijn broers terug
kan gaan. 34 Hoe kan ik zonder
de jongen naar mijn vader terug-
gaan? Het verdriet dat mijn va-
der dan treft, zou ik niet kunnen
aanzien!’

45 Toen kon Jozef zich niet
langer goed houden in het

bijzijn van zijn bedienden.b Daar-
om riep hij: ‘Laat iedereen weg-
gaan!’ Er was verder niemand bij
toen Jozef aan zijn broers vertel-
de wie hij was.c

2 Hij begon zo hard te huilen
dat de Egyptenaren het hoorden
en dat het huis van de farao het
hoorde. 3 Uiteindelijk zei Jozef
tegen zijn broers: ‘Ik ben Jozef.
Leeft mijn vader nog?’ Maar zijn
broers konden van schrik geen
woord uitbrengen. 4 Daarom zei
Jozef tegen zijn broers: ‘Kom
toch dichterbij.’ Dat deden ze.

Vervolgens zei hij: ‘Ik ben Jo-
zef, jullie broer, die jullie aan de
Egyptenaren hebben verkocht.d
5 Maar wees niet bang en maak
elkaar geen verwijten dat jullie
me aan de Egyptenaren hebben
verkocht. Want God heeft me
voor jullie uit gestuurd om le-
vens te redden.e 6 Het is nu het
tweede jaar dat er hongersnood
in het land is, f en er komen nog
vijf jaren waarin er niet geploegd
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of geoogst zal worden. 7 Maar
God heeft me voor jullie uit ge-
stuurd om jullie voortbestaan�
op aarde� veilig te stellena en om
jullie op een grootse manier te
bevrijden en in leven te houden.
8 Ik ben dus niet door jullie
hierheen gestuurd, maar door de
ware God, zodat hij me kon aan-
stellen als belangrijkste raadge-
ver� van de farao, als heer over
zijn hele huis en als bestuurder
over heel Egypte.b

9 Ga snel terug naar mijn va-
der en zeg tegen hem: “Dit heeft
uw zoon Jozef gezegd: ‘God heeft
me aangesteld als heer over heel
Egypte.c Kom zo snel mogelijk
naar me toe.d 10 U kunt dicht
bij mij wonen, in de streek G _o-
sen,e samen met uw zonen, uw
kleinzonen, uw schapen, uw run-
deren en alles wat u bezit. 11 Ik
zal ervoor zorgen dat u daar te
eten hebt, want er komen nog vijf
jaren van hongersnood.f Dan zul-
len u, uw huis en alles wat u bezit
geen armoede lijden.’” 12 Jullie
en mijn broer Benjamin kunnen
nu met eigen ogen zien dat ik het
echt ben die tot jullie spreekt.g
13 Vertel mijn vader over de
hoge positie die ik in Egypte heb
en over alles wat jullie hebben
gezien. Haast je dus en breng
mijn vader hierheen.’

14 Toen viel hij zijn broer
Benjamin om de hals en huil-
de, en ook Benjamin huilde ter-
wijl hij hem omhelsde.h 15 Ver-
volgens kuste hij al zijn broers
en omhelsde hen huilend, waar-
na zijn broers met hem spraken.

16 Het nieuws dat Jozefs
broers waren gekomen, bereikte
het huis van de farao. En de farao
en zijn dienaren waren heel blij
toen ze dat hoorden. 17 Daar-
om zei de farao tegen Jozef: ‘Zeg
tegen je broers het volgende: “Be-

45:7 �Lett.: ‘een overblijfsel’. �Of ‘in
het land’. 45:8 �Lett.: ‘als vader’.

pak jullie lastdieren en ga naar
Kanaän. 18 Haal jullie vader en
jullie gezinnen op en breng ze
hierheen. Ik zal jullie het goede
van Egypte geven en jullie zul-
len eten� van het beste deel�
van het land.”a 19 En zeg ook
het volgende tegen ze:b “Neem
uit Egypte wagens meec zodat jul-
lie daarmee jullie kinderen, jullie
vrouwen en jullie vader hierheen
kunnen brengen.d 20 Maak je
niet druk over jullie bezittingen,e
want het beste van heel Egypte
is voor jullie.”’

21 De zonen van Israël deden
wat hun gezegd was. Jozef gaf ze
wagens mee, zoals de farao had
opgedragen, en hij gaf ze pro-
viand voor de reis. 22 Aan elk
van hen gaf hij een stel nieu-
we kleren, maar aan Benjamin
gaf hij 300 zilverstukken en vijf
stel nieuwe kleren.f 23 En aan
zijn vader stuurde hij het volgen-
de: tien ezels beladen met goe-
de dingen uit Egypte en tien eze-
linnen beladen met graan, brood
en proviand voor de reis van zijn
vader. 24 Zo liet hij zijn broers
op weg gaan, en bij hun vertrek
zei hij tegen ze: ‘Word onderweg
niet boos op elkaar.’g

25 Toen vertrokken ze uit
Egypte en ze kwamen bij hun
vader Jakob in Kanaän. 26 Ze
vertelden hem: ‘Jozef leeft nog,
en hij is de bestuurder van heel
Egypte!’h Maar hij bleef onbewo-
gen� bij dat bericht, want hij ge-
loofde ze niet. i 27 Toen ze hun
vader Jakob vertelden wat Jozef
allemaal tegen ze had gezegd en
toen hij de wagens zag die Jo-
zef had gestuurd om hem te ver-
voeren, leefde hij� op. 28 Israël
riep uit: ‘Nu weet ik genoeg! Mijn
zoon Jozef leeft nog! Ik moet
naar hem toe om hem te zien
voordat ik sterf!’ j

45:18 �Of ‘leven’. �Lett.: ‘het vet’.
45:26 �Lett.: ‘zijn hart werd ongevoe-
lig’. 45:27 �Lett.: ‘de geest van Jakob’.
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46 Israël ging dus op weg met
alles wat hij had.� Toen hij

in Bers _ebaa aankwam, bracht hij
slachtoffers aan de God van zijn
vader Isaäk.b 2 Toen sprak God
’s nachts in een visioen tot Israël
en zei: ‘Jakob, Jakob!’, waarop hij
zei: ‘Hier ben ik!’ 3 Hij zei: ‘Ik
ben de ware God, de God van je
vader.c Wees niet bang om naar
Egypte te gaan, want ik zal daar
een groot volk van je maken.d
4 Ikzelf zal met je meegaan naar
Egypte en ikzelf zal je ook weer
terugbrengen.e En Jozef zal zijn
hand op je ogen leggen.’�f

5 Daarna vertrok Jakob uit
Bers _eba, en de zonen van Israël
vervoerden hun vader Jakob, hun
kinderen en hun vrouwen op de
wagens die de farao had gestuurd
om hem te vervoeren. 6 Ze na-
men hun kudden en hun bezittin-
gen mee die ze in Kanaän verza-
meld hadden. Zo kwamen Jakob
en al zijn nakomelingen in Egyp-
te. 7 Hij nam zijn zonen en zijn
kleinzonen, zijn dochters en zijn
kleindochters mee naar Egypte
— al zijn nakomelingen.

8 Dit zijn de namen van Israëls
zonen — Jakob en zijn zonen —
die naar Egypte kwamen:g Ja-
kobs eerstgeboren zoon was Ru-
ben.h

9 De zonen van Ruben wa-
ren H _anoch, P _allu, H _ezron en
K _armi. i

10 De zonen van Simeon j

waren J _emuël, J _amin, _Ohad, J _a-
chin, Z _ohar en Saul,k de zoon
van een Kanaänitische vrouw.

11 De zonen van Levi l wa-
ren G _erson, K _ehath en Mer _a-
ri.m

12 De zonen van Judan wa-
ren Er, _Onan, S _elah,o P _erezp en
Z _era.q Maar Er en _Onan waren
in Kanaän gestorven.r

De zonen van P _erez waren
H _ezron en H _amul.s

46:1 �Of ‘al de zijnen’. 46:4 �D.w.z.
om ze bij Jakobs dood te sluiten.

13 De zonen van _Issaschar
waren T _ola, P _uva, Job en S _im-
ron.a

14 De zonen van Z _ebulonb

waren S _ered, _Elon en J _ahleël.c
15 Dat waren de zonen van

Lea, die ze Jakob in P _addan-
_Aram schonk. Ook schonk ze
hem zijn dochter Dina.d In to-
taal waren het 33 zonen en doch-
ters.�

16 De zonen van Gade wa-
ren Z _ifjon, H _aggi, S _uni, _Ezbon,
_Eri, Ar _odi en Ar _eli.f
17 De zonen van Aserg wa-

ren J _imna, J _isva, J _isvi en Be-
r _ia, en hun zus was S _erah.

De zonen van Ber _ia waren
H _eber en M _alkiël.h
18 Dat waren de zonen van

Z _ilpa, i die door Laban aan zijn
dochter Lea was gegeven. Zij
schonk Jakob in totaal 16 nako-
melingen.�

19 De zonen van Jakobs vrouw
Rachel waren Jozef j en Benja-
min.k

20 Jozef kreeg in Egypte Ma-
nasse l en Efraı̈mm bij _Asnath,n
de dochter van Potif _era, de
priester van On.�

21 De zonen van Benjamino

waren B _ela, B _echer, _Asbel,
G _era,p Na _̈aman, _Ehi, Ros, M _up-
pim, H _uppimq en Ard.r
22 Dat waren de zonen van

Jakob en Rachel: in totaal 14 per-
sonen.�

23 De zoon� van Dans was
H _usim.t

24 De zonen van N _aftaliu wa-
ren J _ahzeël, G _uni, J _ezer en S _il-
lem.v
25 Dat waren de zonen van

B _ilha, die door Laban aan zijn
dochter Rachel was gegeven. Zij
schonk Jakob in totaal zeven na-
komelingen.�
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26 Het aantal personen� dat

van Jakob afstamde en met hem
meeging naar Egypte was 66, de
vrouwen van Jakobs zonen niet
meegerekend.a 27 De zonen die
Jozef in Egypte had gekregen,
waren er twee in getal.� In totaal
kwamen er dus 70 personen� van
het huis van Jakob naar Egypte.b

28 Jakob stuurde Judac voor
zich uit om Jozef te vertellen dat
hij onderweg was naar G _osen.
Toen ze in G _osen aankwamen,d
29 liet Jozef zijn wagen klaar-
maken en ging hij op weg om zijn
vader Israël in G _osen te ontmoe-
ten. Toen hij voor hem stond,
viel hij hem meteen om de hals
en huilde lange tijd.� 30 Ver-
volgens zei Israël tegen Jozef:
‘Nu kan ik sterven, want ik heb
je met eigen ogen gezien en weet
dat je nog leeft.’

31 Jozef zei tegen zijn broers
en de rest van het huis van
zijn vader: ‘Laat me naar de fa-
rao gaane en tegen hem zeggen:
“Mijn broers zijn samen met de
rest van het huis van mijn vader
vanuit Kanaän hierheen geko-
men.f 32 De mannen zijn her-
dersg en veefokkers,h en ze heb-
ben hun schapen, hun runderen
en alles wat ze hebben, meegeno-
men.” i 33 Als jullie bij de farao
worden geroepen en hij vraagt:
“Wat is jullie beroep?”, 34 moe-
ten jullie zeggen: “Uw dienaren
zijn al van jongs af aan veefok-
kers, net als onze voorouders.” j
Dan zal hij jullie in de streek G _o-
sen laten wonen,k want de Egyp-
tenaren hebben een afkeer van
schaapherders.’ l

47 Jozef ging dus naar de fa-
rao en vertelde hem:m ‘Mijn

vader en mijn broers zijn met
hun schapen, hun runderen en al
hun bezittingen uit Kanaän geko-
men, en ze zijn nu in de streek

46:26, 27 �Of ‘zielen’. 46:27 �Of ‘twee
zielen’. 46:29 �Of ‘huilde telkens en
telkens weer aan zijn hals’.

G _osen.’a 2 Daarna stelde hij vijf
van zijn broers aan de farao
voor.b

3 De farao vroeg aan Jo-
zefs broers: ‘Wat is jullie beroep?’
Ze antwoordden: ‘Uw dienaren
zijn schaapherders, net als onze
voorouders.’c 4 Toen zeiden ze
tegen de farao: ‘We zijn gekomen
om als vreemdelingen in het land
te wonen,d want er is in Kanaän
geen weidegrond voor de kudde
van uw dienaren omdat de hon-
gersnood er zwaar is.e Laat uw
dienaren dus alstublieft in G _o-
sen wonen.’ f 5 Daarop zei de fa-
rao tegen Jozef: ‘Je vader en je
broers zijn naar je toe gekomen
6 en het land Egypte ligt voor je
open. Laat ze in het allerbeste
deel van het land wonen,g in G _o-
sen. En als er bekwame mannen
onder hen zijn, geef ze dan het
toezicht over mijn veestapel.’

7 Toen bracht Jozef zijn vader
Jakob bij de farao en stelde hem
aan hem voor. Jakob begroet-
te de farao met een zegenwens.
8 De farao vroeg aan Jakob: ‘Hoe
oud bent u?’ 9 Jakob antwoord-
de: ‘Ik heb nu 130 jaar rondge-
zworven.� Het zijn moeilijke jaren
geweest, maar het zijn er weinigh

vergeleken bij het aantal jaren dat
mijn voorvaders hebben rondge-
zworven.’�i 10 Daarna nam Ja-
kob met een zegenwens afscheid
van de farao.

11 Jozef gaf zijn vader en zijn
broers een stuk grond in het bes-
te deel van Egypte, in de streek
Ram _eses, j zoals de farao had ge-
zegd, zodat ze zich daar konden
vestigen. 12 En Jozef bleef zijn
vader, zijn broers en de rest van
het huis van zijn vader van voed-
sel� voorzien, afhankelijk van
het aantal kinderen dat ze had-
den.
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107 GENESIS 47:13-31
13 Door de zware hongers-

nood was er in het hele land geen
voedsel� meer. De inwoners van
Egypte en Kanaän raakten ern-
stig verzwakt door de honger.a
14 Door graan aan de mensen
te verkopen, verzamelde Jozef al
het geld dat in Egypte en Kanaän
te vinden was.b En Jozef bracht
het geld steeds naar het huis van
de farao. 15 Na verloop van tijd
was het geld uit Egypte en Ka-
naän op, en alle Egyptenaren
kwamen naar Jozef toe. Ze zei-
den: ‘Geef ons eten! Waarom zou-
den we voor uw ogen sterven
omdat ons geld op is?’ 16 Jozef
antwoordde: ‘Als jullie geen geld
meer hebben, geef me dan jullie
vee. Dan zal ik jullie eten geven
in ruil voor jullie vee.’ 17 Toen
brachten ze hun vee naar Jozef,
en Jozef gaf hun steeds voedsel
in ruil voor hun paarden, scha-
pen, geiten, runderen en ezels.
Hij bleef hen dat hele jaar van
voedsel voorzien in ruil voor al
hun vee.

18 Toen dat jaar om was, kwa-
men ze het jaar daarop weer naar
hem toe en zeiden: ‘We zullen
niet voor u verbergen, heer, dat
we al ons geld en al ons vee aan
u hebben gegeven. We hebben
niets meer over dat we u kun-
nen geven, behalve ons lichaam
en onze grond. 19 Waarom zou-
den wij en onze akkers voor uw
ogen ten onder gaan? Koop ons
en onze grond in ruil voor eten,
dan zullen we slaven worden van
de farao en zal onze grond van
hem worden. Geef ons zaad, zo-
dat we in leven blijven en niet
sterven en zodat onze grond niet
woest komt te liggen.’ 20 Toen
kocht Jozef alle grond van de
Egyptenaren voor de farao. Alle
Egyptenaren verkochten name-
lijk hun akkers omdat de hon-
gersnood heel zwaar was, en de
grond werd van de farao.

47:13 �Lett.: ‘brood’.

21 Vervolgens liet hij het volk
overbrengen naar steden, van het
ene uiteinde van Egypte tot het
andere.a 22 Alleen de grond van
de priesters kocht hij niet,b want
de priesters leefden van de rant-
soenen die ze van de farao kre-
gen. Daarom verkochten zij hun
grond niet. 23 Toen zei Jozef te-
gen het volk: ‘Nu heb ik jullie
en jullie grond voor de farao ge-
kocht. Hier hebben jullie zaad om
op de akkers te zaaien. 24 Van
de opbrengst moeten jullie een
vijfde deel aan de farao geven,c
maar vier delen kunnen jullie ge-
bruiken als zaad voor de akkers
en als voedsel voor jezelf, voor je
kinderen en voor de anderen in
je huis.’ 25 Ze antwoordden: ‘U
hebt ons leven gered.d Als we uw
goedkeuring hebben, heer, zullen
we slaven van de farao worden.’e
26 Toen vaardigde Jozef een wet
uit — en die is in Egypte nog
steeds van kracht — dat een vijf-
de deel voor de farao is. Alleen de
grond van de priesters werd niet
van de farao.f

27 Israël bleef in Egypte wo-
nen, in G _osen.g Ze vestigden zich
daar, kregen kinderen en werden
heel talrijk.h 28 En Jakob leef-
de nog 17 jaar in Egypte. Jakob
werd dus 147 jaar oud. i

29 Toen Israël niet lang meer
te leven had, j riep hij zijn zoon
Jozef bij zich en zei: ‘Als je echt
om me geeft, leg dan je hand
onder mijn bovenbeen en toon
loyale liefde en trouw voor me:
begraaf me alsjeblieft niet in
Egypte.k 30 Als ik sterf,� moet
je me uit Egypte wegbrengen en
me in het graf van mijn voor-
ouders begraven.’ l Daarop zei Jo-
zef: ‘Ik zal doen wat u vraagt.’
31 Toen zei Israël: ‘Zweer het
mij.’ Jozef zwoer het hemm en Is-
raël boog zich neer aan het
hoofdeinde van zijn bed.n
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leg’.

HFST. 47
a Ge 41:30, 31

b Ge 41:56
Ge 44:25

��������������������

2de kolom
a Ge 41:48, 49

b Ge 41:45

c Ge 41:34

d Ge 45:5
Han 7:11

e Ge 47:19

f Ge 47:22

g Ge 47:4

h Ex 1:7
De 10:22
Ps 105:24
Han 7:17

i Ge 47:9

j Ge 49:33

k Ge 46:4
Ge 50:13
Han 7:15, 16

l Ge 25:9, 10
Ge 49:29, 30

m Ge 50:5

n Heb 11:21



GENESIS 48:1-19 108

48 Later kreeg Jozef te ho-
ren: ‘Het gaat slecht met

uw vader.’ Toen ging hij met zijn
twee zonen, Manasse en Efraı̈m,
naar hem toe.a 2 Er werd tegen
Jakob gezegd: ‘Uw zoon Jozef
is gekomen.’ Israël verzamelde al
zijn krachten en ging overeind
zitten op zijn bed. 3 Jakob zei
tegen Jozef:

‘God de Almachtige is in Luz
in Kanaän aan me verschenen
en heeft me gezegend.b 4 Hij
zei tegen me: “Ik zal je vrucht-
baar en talrijk maken, en er
zullen vele volken uit je voort-
komen.c Ik zal dit land aan je na-
geslacht� geven als een blijvend
bezit.”d 5 De twee zonen die je
in Egypte gekregen hebt voordat
ik in Egypte bij je kwam, zijn van
mij.e Efraı̈m en Manasse zullen
van mij worden, net zoals Ruben
en Simeon van mij zijn.f 6 Maar
de kinderen die je na hen krijgt,
zullen van jou zijn. Hun erfdeel
zal de naam van hun twee broers
dragen.g 7 Toen ik uit P _addan
kwam, is Rachel in Kanaän aan
mijn zijde gestorven,h terwijl we
nog een eind van _Efrath waren. i
Daarom heb ik haar begraven
langs de weg naar _Efrath, ofte-
wel Bethlehem.’ j

8 Toen zag Israël Jozefs zonen
en vroeg: ‘Wie zijn dat?’ 9 Jo-
zef zei tegen zijn vader: ‘Dat zijn
mijn zonen, die God mij hier ge-
geven heeft.’k Hierop zei hij:
‘Breng ze alsjeblieft bij me, zo-
dat ik ze kan zegenen.’ l 10 Is-
raëls ogen waren door zijn hoge
ouderdom zo slecht geworden dat
hij niet meer kon zien. Daarom
bracht Jozef zijn zonen dicht bij
hem, en Israël kuste en omhelsde
hen. 11 Hij zei tegen Jozef: ‘Ik
had niet gedacht dat ik je� ooit
nog zou zien,m maar God heeft
me zelfs je nakomelingen� la-

48:4, 11 �Lett.: ‘zaad’. 48:11 �Lett.: ‘je
gezicht’.

ten zien.’ 12 Daarna haalde Jo-
zef zijn zonen bij Israëls knieën
weg, en hij boog diep.

13 Toen bracht Jozef zijn twee
zonen weer dicht bij hem. Aan
zijn rechterhand had hij Efraı̈m,a
die hij links van Israël plaats-
te, en aan zijn linkerhand had hij
Manasse,b die hij rechts van hem
plaatste. 14 Maar Israël stak
zijn rechterhand uit en legde die
op Efraı̈ms hoofd, hoewel dat de
jongste was, en zijn linkerhand
legde hij op Manasses hoofd. Hij
deed dat met opzet, hoewel Ma-
nasse de eerstgeboren zoon was.c
15 Toen zegende hij Jozef en
zei:d

‘De ware God, die mijn
voorvaders Abraham en
Isaäk hebben gediend,�e

de ware God, die mijn leven
lang mijn herder is geweest
tot nu toe,f

16 de engel die mij uit alle
ellende heeft bevrijd,g mag
hij de jongens zegenen.h

Ik wens dat mijn naam en
ook de naam van mijn
voorvaders, Abraham en
Isaäk, door hen voortleeft,�

en dat ze op aarde uitgroeien
tot een grote menigte.’ i

17 Toen Jozef zag dat zijn va-
der zijn rechterhand op Efraı̈ms
hoofd had gelegd, was hij het
daar niet mee eens. Daarom pro-
beerde hij de hand van zijn vader
te verplaatsen van Efraı̈ms hoofd
naar dat van Manasse. 18 Hij
zei tegen zijn vader: ‘Niet zo, va-
der, want dit is de eerstgeboren
zoon. j Leg uw rechterhand op
zijn hoofd.’ 19 Maar zijn vader
weigerde dat en zei: ‘Ik weet het,
mijn zoon, ik weet het. Ook uit
hem zal een volk voortkomen, en
ook hij zal groot worden. Maar

48:15 �Lett.: ‘vóór wie (...) hebben ge-
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uitgeroepen’.
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109 GENESIS 48:20–49:17
zijn jongere broer zal groter wor-
den dan hij,a en zijn nageslacht�
zal talrijk genoeg zijn om hele
volken te vormen.’b 20 Hij ze-
gende hen dus op die dagc en zei:

‘Mag Israël jou noemen als
ze een zegen uitspreken en
zeggen:

“Ik wens dat God je net zo
laat worden als Efraı̈m en
als Manasse.”’

Zo plaatste hij Efraı̈m vóór Ma-
nasse.

21 Toen zei Israël tegen Jo-
zef: ‘Ik ga sterven,d maar God zal
zeker met jullie zijn en jullie te-
rugbrengen naar het land van je
voorouders.e 22 En ik geef aan
jou één stuk land� meer dan aan
je broers. Dat land heb ik met
mijn zwaard en mijn boog op de
Amorieten veroverd.’

49 Jakob riep zijn zonen bij
zich en zei: ‘Kom allemaal

hier, dan kan ik jullie vertellen
wat er in de toekomst� met jul-
lie zal gebeuren. 2 Kom bij me
staan en luister, zonen van Ja-
kob, luister naar Israël, jullie va-
der.

3 Ruben, f jij bent mijn eerst-
geboren zoon,g mijn kracht en
de eerste vrucht van mijn voort-
plantingsvermogen, superieur in
waardigheid en sterkte. 4 Door
je roekeloosheid als onstuimig
water zul je niet superieur zijn,
want je bent in het bed van je
vader gaan liggen.h Je hebt toen
mijn bed onteerd.� Hij is in mijn
bed gaan liggen!

5 Simeon en Levi zijn broers. i
Ze gebruiken hun wapens als
werktuigen van geweld. j 6 Kom
niet in hun gezelschap, o mijn
ziel.� Sluit je niet aan bij hun
groep, o mijn eer.� Want in hun

48:19 �Lett.: ‘zaad’. 48:22 �Lett.: ‘één
bergrug’. 49:1 �Of ‘aan het einde van
de dagen’. 49:4 �Of ‘ontwijd’. 49:6
�Zie Woordenlijst. �Of mogelijk ‘ge-
zindheid’.

woede hebben ze mannen ge-
dood,a en voor hun plezier heb-
ben ze stieren de pezen door-
gesneden. 7 Vervloekt zijn hun
brute woede en hun wrede razer-
nij.b Ik zal hen verspreiden over
het land van Jakob en hen ver-
strooien over Israël.c

8 Maar jou, Juda,d zullen je
broers prijzen.e Je hand zal op
de nek van je vijanden zijn.f De
zonen van je vader zullen zich
voor je neerbuigen.g 9 Juda is
een leeuwenwelp.h Je zult je
prooi eten en daarna weer op-
staan, mijn zoon. Hij is gaan lig-
gen en heeft zich uitgestrekt als
een leeuw, en wie durft een leeuw
wakker te maken? 10 De scep-
ter zal niet van Juda worden weg-
genomen i en de heersersstaf zal
tussen zijn voeten blijven, totdat
Silo� komt, j en aan hem zal de ge-
hoorzaamheid van de volken toe-
komen.k 11 Hij zal zijn ezel aan
een wijnstok binden en het veu-
len van zijn ezel aan een eerste-
klas wijnstok, en hij zal zijn kle-
ding in wijn wassen en zijn
mantel in druivenbloed. 12 Zijn
ogen zijn donkerrood van de
wijn en zijn tanden wit van de
melk.

13 Z _ebulon l zal aan de zee wo-
nen, aan de kust waar de sche-
pen voor anker liggen,m en zijn
gebied zal zich uitstrekken rich-
ting Sidon.n

14 _Issascharo is een ezel met
sterke botten, die tussen de twee
zadeltassen ligt. 15 En hij zal
zien dat de rustplaats goed is en
dat het land aangenaam is. Hij
zal zijn schouders buigen om de
last te dragen en zal zich aan
dwangarbeid onderwerpen.

16 Danp zal als een van de
stammen van Israël rechtspre-
ken over zijn volk.q 17 Laat Dan

49:10 �Bet.: ‘hij van wie het is’, ‘hij aan
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een slang zijn langs de weg, een
hoornslang langs het pad, die het
paard in de hielen bijt, zodat de
ruiter achterovervalt.a 18 Ik zal
wachten op redding van u, o Je-
hovah.

19 Gadb zal door een rovers-
bende overvallen worden, maar
hij zal terugslaan en ze op de hie-
len zitten.c

20 Aserd zal een overvloed aan
brood� hebben, en hij zal voor-
zien in koninklijke lekkernijen.e

21 N _aftalif is een ranke hin-
de. Hij spreekt aangename woor-
den.g

22 Jozefh is de jonge scheut
van een vruchtbare boom, een
vruchtbare boom bij een bron.
Zijn takken reiken tot over de
muur. 23 Maar de boogschut-
ters bleven hem aanvallen. Ze
schoten op hem en koesterden
wrok tegen hem. i 24 En toch
bleef zijn boog gespannen, j en
zijn handen bleven sterk en soe-
pel.k Dat was dankzij de han-
den van de machtige van Jakob,
de herder, de steen van Israël.
25 Hij� is afkomstig van de God
van je vader, die je zal helpen. Hij
is met de Almachtige, die je zal
zegenen met de zegeningen van
de hemel boven, met de zegenin-
gen van de diepte beneden, l met
de zegeningen van de borsten en
de moederschoot. 26 De zege-
ningen van je vader zullen supe-
rieur zijn aan de zegeningen van
de eeuwige bergen, aan de kost-
bare dingen van de eeuwige heu-
vels.m Ze zullen op het hoofd van
Jozef blijven, op de kruin van de-
gene die uitverkoren is onder zijn
broers.n

27 Benjamino zal blijven ver-
scheuren als een wolf.p ’s Mor-
gens zal hij zijn prooi eten en
’s avonds zal hij de buit verde-
len.’q

49:20 �Of ‘vet voedsel’. 49:25 �D.w.z.
Jozef.

28 Dat waren de 12 stammen
van Israël, en dat is wat hun va-
der tegen hen zei toen hij hen ze-
gende. Hij gaf ze allemaal hun ei-
gen zegen.a

29 Daarna gaf hij ze de op-
dracht: ‘Binnenkort word ik tot
mijn volk vergaderd.�b Begraaf
me bij mijn voorvaders in de grot
in het veld van de Hethiet _Efron.c
30 Dat is de grot in het veld van
Machp _ela, dat tegenover M _amré
in Kanaän ligt, het veld dat
Abraham van de Hethiet _Efron
heeft gekocht om het te gebrui-
ken als begraafplaats. 31 Daar
zijn Abraham en zijn vrouw
Sara begraven.d Daar zijn Isaäk
en zijn vrouw Rebekka begra-
ven,e en daar heb ik Lea begra-
ven. 32 Het veld en de grot zijn
gekocht van de zonen van Heth.’f

33 Dat waren de laatste in-
structies die Jakob aan zijn zo-
nen gaf. Toen trok hij zijn voe-
ten weer op het bed. Hij blies de
laatste adem uit en werd tot zijn
volk vergaderd.�g

50 Jozef wierp zich huilend op
zijn vaderh en kuste hem.

2 Daarna gaf Jozef de artsen die
hij in dienst had opdracht zijn va-
der te balsemen. i De artsen bal-
semden Israël 3 en ze namen
de volledige periode van 40 da-
gen voor hem, want zo lang duurt
het om iemand te balsemen. De
Egyptenaren rouwden 70 dagen
om hem.

4 Nadat de rouwtijd voorbij
was, zei Jozef tegen de diena-
ren� van de farao: ‘Als ik jul-
lie goedkeuring heb, breng dan
deze boodschap over aan de fa-
rao: 5 “Mijn vader heeft me een
eed laten zweren. j Hij zei: ‘Bin-
nenkort ga ik sterven.k Je moet
me begraven in het grafl dat ik in
Kanaän heb uitgehouwen.’m Laat
me dus alstublieft vertrekken

49:29, 33 �Een poëtische uitdrukking
voor de dood. 50:4 �Lett.: ‘het huis’.
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en mijn vader begraven. Daar-
na zal ik terugkomen.”’ 6 De fa-
rao antwoordde: ‘Ga maar en be-
graaf je vader, zoals hij je heeft
laten zweren.’a

7 Jozef vertrok dus om zijn
vader te begraven. Alle diena-
ren van de farao gingen met hem
mee, de oudstenb van zijn hof en
alle oudsten van Egypte, 8 en
ook het hele huis van Jozef, zijn
broers en het huis van zijn va-
der.c Alleen hun kleine kinderen,
hun schapen en hun runderen
lieten ze achter in de streek G _o-
sen. 9 Er gingen ook wagensd

en ruiters mee. Het was een heel
grote stoet. 10 Ze kwamen bij
de dorsvloer van _Atad, die in de
Jordaanstreek is. Daar rouwden
ze lang en bitter om hem, en hij
treurde zeven dagen om zijn va-
der. 11 De Kanaänieten, die in
dat gebied woonden, zagen hen
op de dorsvloer van _Atad rou-
wen en riepen uit: ‘De Egyptena-
ren zijn in diepe rouw!’ Daarom
kreeg die plaats, die in de Jor-
daanstreek ligt, de naam Abel-
Mizr _aı̈m.�

12 Zo deden zijn zonen pre-
cies wat hij hun had opgedra-
gen.e 13 Ze brachten hem naar
Kanaän en begroeven hem in de
grot van het veld van Machp _e-
la, het veld tegenover M _amré dat
Abraham van de Hethiet _Efron
had gekocht om het te gebrui-
ken als begraafplaats.f 14 Na-
dat Jozef zijn vader begraven
had, ging hij terug naar Egypte,
samen met zijn broers en ieder-
een die met hem was meegegaan
om zijn vader te begraven.

15 Na de dood van hun vader
zeiden Jozefs broers tegen elkaar:
‘Misschien koestert Jozef wel
wrok tegen ons en wil hij ons be-
taald zetten wat we hem allemaal
hebben aangedaan.’g 16 Daarom
stuurden ze Jozef het volgende

50:11 �Bet.: ‘rouw van de Egyptenaren’.

bericht: ‘Je vader heeft ons vóór
zijn dood opgedragen: 17 “Dit
moeten jullie tegen Jozef zeggen:
‘Ik smeek je, vergeef alsjeblieft de
misdaad van je broers en de zon-
de die ze hebben begaan door je
kwaad te doen.’” Alsjeblieft, ver-
geef de misdaad van de dienaren
van de God van je vader.’ Toen ze
zo tot Jozef spraken, begon hij te
huilen. 18 Daarna kwamen zijn
broers. Ze vielen voor hem neer
en zeiden: ‘Wij zijn je slaven!’a
19 Jozef zei tegen ze: ‘Wees niet
bang. Ik neem toch niet de plaats
van God in? 20 Jullie wilden me
kwaad doen,b maar God wilde het
goed laten aflopen om het leven
van veel mensen te redden, zoals
hij nu doet.c 21 Wees dus niet
bang. Ik zal jullie en je kleine kin-
deren van voedsel blijven voor-
zien.’d Zo troostte hij hen en stel-
de hij hen gerust.

22 Jozef bleef in Egypte wo-
nen, hij en de familie� van zijn
vader. Hij werd 110 jaar oud.
23 Jozef kreeg Efraı̈ms zonen te
zien tot de derde generatie,e en
ook de zonen van M _achir,f de
zoon van Manasse. Ze werden op
Jozefs knieën geboren.� 24 Uit-
eindelijk zei Jozef tegen zijn
broers: ‘Binnenkort ga ik ster-
ven. Maar God zal zeker aan jul-
lie denken:g hij zal jullie uit dit
land wegleiden en jullie naar het
land brengen dat hij met een eed
aan Abraham, Isaäk en Jakob
heeft beloofd.’h 25 Toen liet Jo-
zef de zonen van Israël een eed
zweren. Hij zei: ‘God zal zeker
aan jullie denken. Jullie moeten
mijn lichaam� hiervandaan mee-
nemen.’ i 26 Jozef stierf toen hij
110 jaar oud was. Hij werd gebal-
semd j en in een doodskist gelegd,
in Egypte.

50:22 �Lett.: ‘het huis’. 50:23 �D.w.z.
dat hij ze als zijn zonen behandelde en
ze speciale aandacht gaf. 50:25 �Lett.:
‘gebeente’.
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EXODUS
I N H O U D

1 Israëlieten talrijk in Egypte (1-7)
Farao onderdrukt Israëlieten (8-14)
Vroedvrouwen hebben ontzag
voor God (15-22)

2 Mozes geboren (1-4)
Dochter farao adopteert Mozes (5-10)
Mozes vlucht naar Midian,
trouwt met Zippora (11-22)
God hoort hulpgeroep Israëlieten (23-25)

3 Mozes en brandende doornstruik (1-12)
Jehovah verklaart zijn naam (13-15)
Jehovah geeft Mozes instructies (16-22)

4 Drie wonderen die Mozes moet doen (1-9)
Mozes voelt zich onbekwaam (10-17)
Mozes terug naar Egypte (18-26)
Weerzien Mozes en Aäron (27-31)

5 Mozes en Aäron naar farao (1-5)
Onderdrukking neemt toe (6-18)
Israël geeft Mozes en Aäron
de schuld (19-23)

6 Opnieuw vrijheid beloofd (1-13)
Jehovah’s naam niet volledig
geopenbaard (2, 3)

Afstamming Mozes en Aäron (14-27)
Mozes opnieuw naar farao (28-30)

7 Jehovah sterkt Mozes (1-7)
Aärons staf wordt slang (8-13)
Plaag 1: water in bloed veranderd (14-25)

8 Plaag 2: kikkers (1-15)
Plaag 3: muggen (16-19)
Plaag 4: steekvliegen (20-32)

Gosen niet getroffen (22, 23)

9 Plaag 5: vee sterft (1-7)
Plaag 6: zweren opmens en dier (8-12)
Plaag 7: hagel (13-35)

Farao zal Gods kracht zien (16)
Jehovah’s naamwordt
bekendgemaakt (16)

10 Plaag 8: sprinkhanen (1-20)
Plaag 9: duisternis (21-29)

11 Tiende plaag aangekondigd (1-10)
Israëlieten vragen om geschenken (2)

12 Pascha ingesteld (1-28)
Bloed op deurposten spatten (7)

Plaag 10: eerstgeborenen sterven (29-32)
Begin uittocht (33-42)

Eind van 430 jaar (40, 41)
Instructies voor deelname Pascha (43-51)

13 Mannelijke eerstgeborenen zijn
van Jehovah (1, 2)
Feest van de Ongezuurde Broden (3-10)
Mannelijke eerstgeborenen
aan God gewijd (11-16)
Israël richting Rode Zee geleid (17-20)
Wolk- en vuurkolom (21, 22)

14 Israël bereikt zee (1-4)
Farao achtervolgt Israël (5-14)
Israël gaat door Rode Zee (15-25)
Egyptenaren verdrinken in zee (26-28)
Israël stelt vertrouwen in Jehovah (29-31)

15 Overwinningslied Mozes en Israël (1-19)
Tegenzang Mirjam (20, 21)
Bitter water zoet gemaakt (22-27)

16 Volk klaagt over voedsel (1-3)
Jehovah hoort geklaag (4-12)
Kwartels en manna (13-21)
Geen manna op sabbat (22-30)
Manna bewaard als herinnering (31-36)

17 Geklaag over water bij Horeb (1-4)
Water uit rots (5-7)
Aanval en nederlaag Amalekieten (8-16)

18 Komst Jethro en Zippora (1-12)
Jethro’s raad om rechters
aan te stellen (13-27)

19 Bij de berg Sinaı̈ (1-25)
Israël wordt koninkrijk
van priesters (5, 6)
Volk geheiligd om naar
God te gaan (14, 15)

20 De tien geboden (1-17)
Israël vol ontzag door schouwspel (18-21)
Instructies voor aanbidding (22-26)

21 Rechterlijke beslissingen
voor Israël (1-36)
over Hebreeuwse slaven (2-11)
over geweld tegenover
medemens (12-27)
over dieren (28-36)

22 Rechterlijke beslissingen
voor Israël (1-31)
over diefstal (1-4)
over schade aan gewassen (5, 6)
over vergoedingen en eigendom (7-15)
over verleiding (16, 17)
over aanbidding en sociale
gerechtigheid (18-31)
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1 En dit zijn de namen van Is-
raëls zonen die met Jakob

naar Egypte kwamen, ieder met
zijn gezin:a 2 Ruben, Simeon,
Levi, Juda,b 3 _Issaschar, Z _ebu-
lon, Benjamin, 4 Dan, N _aftali,
Gad en Aser.c 5 In totaal had Ja-
kob 70 nakomelingen.� Jozef was
al langer in Egypte.d 6 Uiteinde-

1:5 �Of ‘alle zielen die uit Jakobs dij
voortkwamen, waren 70 zielen’.

lijk stierf Jozef,a en ook al zijn
broers en die hele generatie stier-
ven. 7 En de Israëlieten� kregen
veel kinderen en namen enorm in
aantal toe. Al snel werden ze zo
talrijk en sterk dat ze het hele
land bevolkten.b

8 Na verloop van tijd kwam
er in Egypte een nieuwe koning
aan de macht, die niets van Jozef

1:7 �Lett.: ‘zonen van Israël’.

23 Rechterlijke beslissingen voor Israël (1-19)
over eerlijk en rechtvaardig gedrag (1-9)
over sabbatten en feesten (10-19)

Engel zal Israël leiden (20-26)
Verovering en grenzen land (27-33)

24 Volk bereid zich aan verbond
te houden (1-11)
Mozes op berg Sinaı̈ (12-18)

25 Bijdragen voor tabernakel (1-9)
De ark (10-22)
De tafel (23-30)
De lampenstandaard (31-40)

26 De tabernakel (1-37)
De tentkleden (1-14)
De paneellijsten en
de voetstukken (15-30)
Het gordijn en de afscherming (31-37)

27 Het brandofferaltaar (1-8)
Het voorhof (9-19)
Olie voor lampenstandaard (20, 21)

28 Priesterkleding (1-5)
De efod (6-14)
De borsttas (15-30)

Urim en tummim (30)
De mouwloze mantel (31-35)
Tulband met gouden plaat (36-39)
Andere priesterkleding (40-43)

29 Installatie priesters (1-37)
Dagelijks offer (38-46)

30 Het reukofferaltaar (1-10)
Telling en geld voor verzoening (11-16)
Het koperen wasbekken (17-21)
Speciaal mengsel voor zalfolie (22-33)
Samenstelling heilige wierook (34-38)

31 Vakmensen vervuld met Gods geest (1-11)
Sabbat teken tussen God en Israël (12-17)
De twee stenen platen (18)

32 Aanbidding gouden kalf (1-35)
Mozes hoort vreemd gezang (17, 18)
Mozes smijt stenen platen stuk (19)
Levieten trouw aan Jehovah (26-29)

33 God geeft terechtwijzing (1-6)
Tent van samenkomst buiten kamp (7-11)
Mozes wil Jehovah’s majesteit
zien (12-23)

34 Nieuwe stenen platen gemaakt (1-4)
Mozes ziet Jehovah’s majesteit (5-9)
Details verbond herhaald (10-28)
Mozes’ gezicht heeft
stralende glans (29-35)

35 Instructies voor sabbat (1-3)
Bijdragen voor tabernakel (4-29)
Bezaleël en Oholiab met
geest vervuld (30-35)

36 Meer dan genoeg bijdragen (1-7)
Bouw tabernakel (8-38)

37 De ark gemaakt (1-9)
De tafel (10-16)
De lampenstandaard (17-24)
Het reukofferaltaar (25-29)

38 Het brandofferaltaar (1-7)
Het koperen bekken (8)
Het voorhof (9-20)
Lijst materialen tabernakel (21-31)

39 Priesterkleding gemaakt (1)
De efod (2-7)
De borsttas (8-21)
De mouwloze mantel (22-26)
Andere priesterkleding (27-29)
De gouden plaat (30, 31)
Mozes inspecteert tabernakel (32-43)

40 Tabernakel opgebouwd (1-33)
Jehovah’s majesteit vult
tabernakel (34-38)
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af wist. 9 Hij zei tegen zijn
volk: ‘Het volk Israël is groter en
machtiger dan wij.a 10 We moe-
ten verstandig zijn en maatrege-
len nemen, anders wordt het volk
steeds groter. Als er dan oorlog
uitbreekt, zullen ze zich bij onze
vijanden aansluiten, ons aanval-
len en het land verlaten.’

11 Er werden dus opzichters�
over hen aangesteld om hen met
zware arbeid te onderdrukken:b
de Israëlieten moesten voorraad-
steden voor de farao bouwen,
namelijk P _ithom en Ra _ämses.c
12 Maar hoe meer ze onderdrukt
werden, hoe talrijker ze werden
en hoe meer ze zich verspreid-
den. De Egyptenaren werden
doodsbang voor hen.d 13 Daar-
om dwongen de Egyptenaren de
Israëlieten tot zware slavenar-
beid.e 14 Ze maakten hun het le-
ven erg moeilijk en lieten hen
leemmortel en bakstenen maken
en zwaar werk doen op het veld.
De Egyptenaren dwongen hen dus
tot allerlei vormen van slaven-
arbeid onder ellendige omstandig-
heden.f

15 Later sprak de koning van
Egypte met de Hebreeuwse vroed-
vrouwen S _ifra en P _ua 16 en zei
tegen ze: ‘Wanneer jullie de He-
breeuwse vrouwen bij de beval-
ling helpen,g let dan goed op:�
als er een jongen geboren wordt,
moeten jullie hem doden, maar
als het een meisje is, mag ze
blijven leven.’ 17 Maar de vroed-
vrouwen hadden ontzag voor de
ware God en deden niet wat
de koning van Egypte hun had
opgedragen; ze lieten de jonge-
tjes in leven.h 18 Na verloop van
tijd liet de koning van Egypte
de vroedvrouwen halen en vroeg:
‘Waarom hebben jullie de jonge-
tjes in leven gelaten?’ 19 De
vroedvrouwen antwoordden: ‘De
Hebreeuwse vrouwen zijn niet

1:11 �Of ‘oversten van dwangarbeid’.
1:16 �Lett.: ‘en hen zien op de baar-
stoel’.

zoals de Egyptische. Ze zijn zo
sterk dat ze al bevallen zijn voor-
dat de vroedvrouw bij ze is.’

20 Daarom zegende God de
vroedvrouwen. Het volk bleef in
aantal toenemen en werd heel
sterk. 21 Omdat de vroedvrou-
wen ontzag voor de ware God
hadden getoond, beloonde hij ze
later met kinderen. 22 Uitein-
delijk gebood de farao zijn hele
volk: ‘Gooi elke pasgeboren zoon
van de Hebreeën in de Nijl, maar
laat elke dochter in leven.’a

2 Rond die tijd trouwde een man
van het huis van Levi met een

dochter van Levi.b 2 De vrouw
werd zwanger en bracht een zoon
ter wereld. Ze zag hoe mooi hij
was en hield hem drie maanden
lang verborgen.c 3 Toen ze hem
niet langer kon verbergen,d nam
ze een mand� van papyrus, be-
streek die met asfalt en pek en
legde het kind erin. Ze zette de
mand tussen het riet aan de oever
van de Nijl. 4 Zijn zuse bleef in
de buurt om te kijken wat er met
hem zou gebeuren.

5 Op een bepaald moment
kwam de dochter van de farao
naar de Nijl om te baden. Terwijl
haar dienaressen langs de oever
van de Nijl liepen, zag ze op-
eens de mand tussen het riet
en ze stuurde meteen haar sla-
vin om de mand te halen.f 6 Ze
maakte de mand open en zag het
kind. Het jongetje huilde en ze
had medelijden met hem, maar
ze zei: ‘Het is een kind van de He-
breeën.’ 7 Toen zei zijn zus te-
gen de dochter van de farao:
‘Zal ik een Hebreeuwse voed-
ster halen die het kind voor u
kan voeden?’ 8 ‘Dat is goed’,
zei de dochter van de farao. Met-
een ging het meisje de moeder
van het kindg halen. 9 De doch-
ter van de farao zei tegen haar:
‘Neem het kind mee en voed het
voor mij. Ik zal je ervoor beta-

2:3 �Of ‘arkje’, ‘kistje’.
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len.’ De vrouw nam het kind dus
mee en voedde het. 10 Toen
het kind wat ouder was, bracht
ze het naar de dochter van de fa-
rao, en die nam hem aan als haar
zoon.a Ze gaf hem de naam Mo-
zes,� ‘want’, zei ze, ‘ik heb hem
uit het water getrokken’.b

11 Toen Mozes volwassen was
geworden,� ging hij op een keer
naar zijn Hebreeuwse broeders.
Hij zag de zware dwangarbeidc

die ze moesten doen en hij was
er ook getuige van dat een Egyp-
tenaar een van hen afranselde.
12 Hij keek om zich heen en toen
hij verder niemand zag, doodde
hij de Egyptenaar en verborg hem
onder het zand.d

13 De volgende dag ging hij
er weer op uit en zag twee
Hebreeuwse mannen met elkaar
vechten. Hij vroeg aan degene die
ongelijk had: ‘Waarom sla je ie-
mand van je eigen volk?’e 14 De
man antwoordde: ‘Wie heeft jou
als leider en rechter over ons aan-
gesteld? Ben je soms van plan mij
ook te doden, net als die Egyp-
tenaar?’f Mozes schrok en dacht:
het is dus bekend geworden!

15 Toen de farao hiervan hoor-
de, wilde hij Mozes doden. Maar
Mozes vluchtte voor de farao. Hij
kwam in het land M _idiang terecht
en ging daar bij een put zitten.
16 De priester van M _idianh had
zeven dochters. Ze kwamen wa-
ter putten en vulden de drinkbak-
ken om de kudde van hun vader
te drinken te geven. 17 Maar zo-
als altijd kwamen er herders die
hen wegjoegen. Daarop kwam Mo-
zes de vrouwen te hulp� en gaf
de kudde te drinken. 18 Toen ze
thuiskwamen bij hun vader R _e-
huël,�i vroeg hij verbaasd: ‘Hoe
komt het dat jullie vandaag zo
snel terug zijn?’ 19 Ze antwoord-
den: ‘Een Egyptenaar j heeft ons

2:10 �Bet.: ‘uitgetrokken’, d.w.z. uit het
water gered. 2:11 �Of ‘terwijl Mozes
sterk werd’. 2:17 �Of ‘verdedigde (...)
de vrouwen’. 2:18 �D.w.z. Jethro.

gered van de herders, en hij
heeft zelfs water voor ons geput
en de kudde te drinken gegeven.’
20 Hij zei tegen zijn dochters:
‘Waar is hij dan? Waarom heb-
ben jullie de man daar achter-
gelaten? Ga hem halen, dan kan
hij bij ons komen eten.’ 21 Hier-
na stemde Mozes erin toe bij de
man te gaan wonen, en R _ehuël
gaf zijn dochter Zipp _oraa aan Mo-
zes tot vrouw. 22 Later kreeg ze
een zoon en Mozes noemde hem
G _ersom,�b want hij zei: ‘Ik ben
een vreemdeling geworden in een
vreemd land.’c

23 Na lange tijd� stierf de ko-
ning van Egypte,d maar nog steeds
gingen de Israëlieten gebukt onder
de slavernij en klaagden ze luid.
En hun hulpgeroep bleef opstijgen
naar de ware God.e 24 Na ver-
loop van tijd luisterde God naar
hun jammerkretenf en God dacht
aan zijn verbond� met Abraham,
Isaäk en Jakob.g 25 God zag dus
de ellende van de Israëlieten en
trok zich hun lot aan.

3 Mozes werd herder van de
kudde van zijn schoonvader

Jethro,h de priester van M _idian.
Op een dag dreef hij de kudde
naar de westkant van de woes-
tijn en uiteindelijk kwam hij bij de
berg van de ware God, de H _oreb. i
2 Toen verscheen Jehovah’s en-
gel aan hem in een vuurvlam
midden in een doornstruik. j Ter-
wijl Mozes toekeek, zag hij dat de
doornstruik in brand stond maar
toch niet verbrandde. 3 ‘Wat
vreemd dat die doornstruik niet
verbrandt’, zei hij. ‘Dat ga ik van
dichtbij bekijken.’ 4 Toen Jeho-
vah zag dat hij ernaartoe ging
om te kijken, riep God van-
uit de doornstruik naar hem: ‘Mo-
zes! Mozes!’, waarop hij zei: ‘Hier
ben ik.’ 5 Toen zei Hij: ‘Kom niet
dichterbij. Trek je sandalen uit,
want je staat op heilige grond.’

2:22 �Bet.: ‘een inwonende vreemdeling
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�Zie Woordenlijst.

HFST. 2
a Heb 11:24, 25

b Han 7:21

c Ex 1:11
Ex 3:7
Han 7:23

d Han 7:24

e Han 7:26

f Han 7:27, 28

g Ge 25:1, 2
Ex 3:1
Ex 4:19

h Ex 18:12

i Ex 4:18
Ex 18:1
Nu 10:29

j Han 7:22
��������������������

2de kolom
a Ex 18:2-4

Nu 12:1

b 1Kr 23:15

c Han 7:29

d Ex 7:7
Han 7:30

e Ex 3:7
1Kon 8:51

f Han 7:34

g Ge 15:13, 14
Ex 6:5
Nu 20:15, 16

��������������������

HFST. 3
h Ex 2:16

Ex 18:1

i Ex 24:12, 13
1Kon 19:8, 9

j Han 7:30-34

115 EXODUS 2:10–3:5



6 Hij zei verder: ‘Ik ben de
God van je vader, de God van
Abraham,a de God van Isaäkb en
de God van Jakob.’c Daarop ver-
borg Mozes zijn gezicht, want hij
durfde niet naar de ware God
te kijken. 7 Jehovah voegde er-
aan toe: ‘Ik heb gezien hoe moei-
lijk mijn volk het in Egypte heeft,
en ik heb hun hulpgeroep vanwe-
ge hun onderdrukkers gehoord.
Ik weet heel goed wat voor lij-
den ze ondergaan.d 8 Ik zal af-
dalen om ze uit de greep van
de Egyptenarene te bevrijden en
om ze vanuit Egypte naar een
goed en uitgestrekt land te bren-
gen, naar een land dat over-
vloeit van melk en honing, f het
gebied van de Kanaänieten, de
Hethieten, de Amorieten, de Fe-
rezieten, de Hevieten en de Jebu-
sieten.g 9 Het luide geroep van
het volk Israël heeft me bereikt,
en ik heb ook gezien hoe wreed
de Egyptenaren hen onderdruk-
ken.h 10 Kom nu, ik stuur je
naar de farao. Jij zult mijn volk,
de Israëlieten, uit Egypte leiden.’ i

11 Maar Mozes zei tegen de
ware God: ‘Wie ben ik dat ik
naar de farao zou gaan en de Is-
raëlieten uit Egypte zou leiden?’
12 Daarop zei hij: ‘Ik zal laten
zien dat ik met je ben, j en dit zal
voor jou het teken zijn dat ik je
heb gestuurd: nadat je het volk
uit Egypte hebt geleid, zullen jul-
lie op deze berg de ware God
aanbidden.’�k

13 Maar Mozes zei tegen de
ware God: ‘Stel dat ik naar de Is-
raëlieten ga en tegen ze zeg: “De
God van jullie voorvaders heeft
me naar jullie toe gestuurd.” Als
ze dan tegen me zeggen: “Wat is
zijn naam?”, l wat moet ik dan ant-
woorden?’ 14 God zei tegen Mo-
zes: ‘Ik zal worden wat ik wil�
worden.’�m En hij voegde eraan

3:12 �Lett.: ‘dienen’. 3:14 �Of ‘verkies
te’. �Of ‘ik zal bewijzen te zijn wat ik
zal bewijzen te zijn’. Zie App. A4.

toe: ‘Dit moet je tegen de Israëlie-
ten zeggen: “‘Ik zal worden’ heeft
me naar jullie toe gestuurd.”’a
15 Ook zei God tegen Mozes:

‘Dit moet je tegen de Israëlieten
zeggen: “Jehovah, de God van jul-
lie voorvaders, de God van Abra-
ham,b de God van Isaäkc en de
God van Jakob,d heeft mij naar
jullie toe gestuurd.” Dat is mijn
naam voor altijd,e en zo wil ik
van generatie op generatie herin-
nerd worden. 16 Ga dus en roep
de oudsten van Israël bij elkaar.
Zeg tegen ze: “Jehovah, de God
van jullie voorvaders, de God van
Abraham, Isaäk en Jakob, is aan
mij verschenen en heeft gezegd:
‘Ik heb gezienf wat jullie in Egyp-
te wordt aangedaan en ik heb me
jullie lot aangetrokken. 17 Daar-
om zeg ik jullie: ik zal jullie bevrij-
den van de onderdrukkingg door
de Egyptenaren en jullie leiden
naar het land van de Kanaänieten,
de Hethieten, de Amorieten,h de
Ferezieten, de Hevieten en de Je-
busieten, i naar een land dat over-
vloeit van melk en honing.’” j

18 Ze zullen zeker naar je luis-
teren,k en jij en de oudsten van
Israël moeten naar de koning van
Egypte gaan en tegen hem zeg-
gen: “Jehovah, de God van de He-
breeën, l heeft met ons gespro-
ken. Laat ons daarom alstublieft
drie dagreizen ver de woestijn
in trekken, zodat we slachtof-
fers kunnen brengen aan Je-
hovah, onze God.”m 19 Maar ik
weet heel goed dat de koning van
Egypte jullie geen toestemming
zal geven om te gaan, tenzij hij
door een sterke hand gedwongen
wordt.n 20 Daarom zal ik mijn
hand moeten uitstrekken om
Egypte te treffen met allerlei in-
drukwekkende daden. Daarna zal
hij jullie laten gaan.o 21 Ik zal
ervoor zorgen dat de Egyptena-
ren dit volk goedgezind zijn. En
als jullie weggaan, zullen jullie
zeker niet met lege handen ver-
trekken.p 22 Iedere vrouw moet

HFST. 3
a Ge 17:1, 7
b Ge 26:24
c Ge 28:13

Ge 32:9
Mt 22:32
Han 7:32

d Ex 1:11
Jes 63:9
Han 7:34

e Ex 12:51
f Nu 13:26, 27
De 27:3

g Ge 10:15-17
Ex 33:1, 2
De 7:1
Joz 3:10
Ne 9:7, 8

h Ex 1:11
i Ps 105:26, 38
Han 7:34

j De 31:23
Joz 1:5
Jes 41:10
Ro 8:31
Fil 4:13

k Ex 19:2
De 4:11, 12

l Ex 15:3
Ps 96:8
Ps 135:13
Ho 12:5
Jo 17:26
Ro 10:13

m Job 23:13
Jes 14:27
Jo 12:28

��������������������

2de kolom
a Ex 6:3, 7

Ro 9:17
b Ge 17:1, 7
c Ge 26:24
d Ge 28:13

Mt 22:32
e Ps 135:13
f Ge 50:24
Ex 13:19

g Ge 15:13, 14
Le 26:13

h Ge 15:16
i Ex 23:23
j Nu 13:27
De 8:7-9

k Ex 4:31
l Ge 14:13
m Ex 5:3

Ex 10:25, 26
n Ex 5:2

Ex 14:8
Ro 9:17

o Ex 7:3
Ex 12:33
De 6:22

p Ex 11:2
Ex 12:35, 36

EXODUS 3:6-22 116



aan haar buurvrouw en aan de
vrouw die bij haar in huis woont
zilveren en gouden voorwerpen
en kleding vragen, en die moeten
jullie je zonen en dochters laten
dragen. Zo zullen jullie de Egyp-
tenaren beroven.’�a

4 Mozes antwoordde: ‘Maar wat
als ze me niet geloven en niet

naar me luisteren?b Want ze zul-
len zeggen: “Jehovah is niet aan
jou verschenen.”’ 2 Toen zei Je-
hovah tegen hem: ‘Wat heb je
daar in je hand?’, waarop hij ant-
woordde: ‘Een staf.’ 3 Hij zei:
‘Gooi hem op de grond.’ Toen Mo-
zes dat deed, werd de staf een
slang,c en Mozes deinsde achter-
uit. 4 Jehovah zei tegen Mozes:
‘Steek je hand uit en pak de slang
bij zijn staart.’ Hij stak zijn hand
uit en pakte de slang, waarop die
in zijn hand weer een staf werd.
5 Toen zei God: ‘Hierdoor zullen
ze geloven dat Jehovah, de God
van hun voorvaders, de God van
Abraham, de God van Isaäk en de
God van Jakob,d aan je versche-
nen is.’e

6 Jehovah zei verder: ‘Steek
je hand alsjeblieft in de boven-
ste plooi van je gewaad.’ Daarop
stak Mozes zijn hand in de
plooi van zijn gewaad. Toen hij
zijn hand er weer uit trok, was
die sneeuwwit, aangetast door
melaatsheid!�f 7 Daarna zei Hij:
‘Steek je hand opnieuw in de plooi
van je gewaad.’ Dat deed Mozes
en toen hij zijn hand eruit trok,
was die weer net zo gezond als de
rest van zijn lichaam!� 8 Hij zei:
‘Als ze je niet geloven en het eer-
ste teken niet genoeg voor ze is,
zal het tweede tekeng ze zeker
overtuigen. 9 Maar als ze zelfs
die twee tekenen niet geloven en
nog steeds niet naar je willen luis-
teren, moet je wat water uit de
Nijl halen en dat op de grond uit-

3:22 �Of ‘uitschudden’, ‘kaalplukken’.
4:6 �Zie Woordenlijst. 4:7 �Lett.:
‘vlees’.

gieten. Het water dat je uit de Nijl
haalt, zal op het droge verande-
ren in bloed.’a

10 Maar Mozes zei tegen Jeho-
vah: ‘Neem me niet kwalijk, Jeho-
vah, maar ik ben nooit een goede
spreker geweest — vroeger niet,
en ook niet nu u tot uw die-
naar gesproken hebt. Ik kan na-
melijk moeilijk uit mijn woorden
komen.’�b 11 Jehovah zei tegen
hem: ‘Wie heeft de mens een mond
gegeven en wie maakt iemand
stom, doof, ziend of blind? Ben ik,
Jehovah, niet degene die dat doet?
12 Ga nu, en ik zal met je zijn
als je spreekt� en ik zal je leren
wat je moet zeggen.’c 13 Maar
Mozes antwoordde: ‘Neem me niet
kwalijk, Jehovah, stuur alstublieft
iemand anders, wie u maar wilt.’
14 Toen werd Jehovah kwaad op
Mozes, en hij zei: ‘Je hebt toch een
broer, de Leviet Aäron?d Ik weet
dat hij een goede spreker is. Hij
is al naar je onderweg en hij� zal
blij zijn je te zien.e 15 Praat met
hem en vertel hem wat hij moet
zeggen.�f Ik zal met jou en met
hem zijn als jullie spreken,g en ik
zal jullie leren wat jullie moeten
doen. 16 Hij zal namens jou het
volk toespreken. Hij zal je woord-
voerder zijn, en jij zult als God
voor hem zijn.�h 17 En je moet
deze staf in je hand nemen om er
de wonderen� mee te doen.’ i

18 Mozes ging terug naar zijn
schoonvader j Jethro en zei te-
gen hem: ‘Ik zou graag terug-
gaan naar mijn broeders in Egyp-
te om te zien of ze nog leven.’
‘Ga in vrede’, antwoordde Jethro.
19 Daarna zei Jehovah in M _i-
dian tegen Mozes: ‘Ga terug naar
Egypte, want alle mannen die jou
wilden doden,� zijn gestorven.’k
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20 Toen zette Mozes zijn
vrouw en zijn zonen op een ezel
en ging terug naar Egypte. Ook
nam hij de staf van de ware God
in zijn hand. 21 Jehovah zei ver-
der tegen Mozes: ‘Als je terug
bent in Egypte, moet je voor de
farao alle wonderen doen waar-
voor ik je de kracht heb gegeven.a
Ik zal echter toelaten dat hij� kop-
pig wordtb en hij zal het volk niet
laten gaan.c 22 Je moet tegen de
farao zeggen: “Dit zegt Jehovah:
‘Israël is mijn zoon, mijn eerst-
geboren zoon.d 23 Ik zeg je: laat
mijn zoon gaan om mij te aan-
bidden.� Maar als je weigert hem
te laten gaan, dood ik jouw zoon,
jouw eerstgeboren zoon.’”’e

24 Toen ze onderweg ergens
overnachtten, kwam Jehovahf

naar hem toe en probeerde hem
te doden.g 25 Uiteindelijk pakte
Zipp _orah een stuk vuursteen,� be-
sneed haar zoon en liet zijn voor-
huid zijn voeten aanraken. Ze zei:
‘Het is omdat je een bloedbruide-
gom voor me bent.’ 26 Daarom
liet Hij hem gaan. Ze zei toen ‘een
bloedbruidegom’ vanwege de be-
snijdenis.

27 Jehovah zei tegen Aäron:
‘Ga de woestijn in, Mozes tege-
moet.’ i Hij ging dus op weg en ont-
moette hem bij de berg van de
ware God. j Hij begroette hem
met een kus. 28 Mozes bracht
Aäron op de hoogte van alle woor-
den van Jehovah, die hem ge-
stuurd had,k en van alle wonde-
ren� die Hij hem opgedragen had
te doen. l 29 Daarna gingen Mo-
zes en Aäron opweg en riepen alle
oudsten van de Israëlieten bij el-
kaar.m 30 Aäron vertelde hun al-
les wat Jehovah tegen Mozes
gezegd had, en hij deed de wonde-
ren�n voor de ogen van het volk.
31 Hierop geloofde het volk.o
Toen ze hoorden dat Jehovah aan

4:21 �Lett.: ‘zijn hart’. 4:23 �Lett.: ‘die-
nen’. 4:25 �Of ‘mes van vuursteen’.
4:28, 30 �Lett.: ‘tekenen’.

de Israëlietena had gedacht en dat
hij hun ellende had gezien,b kniel-
den ze en bogen ze diep.

5 Daarna gingen Mozes en
Aäron naar de farao. Ze zei-

den tegen hem: ‘Dit heeft Jeho-
vah, de God van Israël, gezegd:
“Laat mijn volk gaan om in de
woestijn een feest voor mij te vie-
ren.”’ 2 Maar de farao zei: ‘Wie
is Jehovah,c dat ik hem zou ge-
hoorzamen en Israël zou laten
gaan?d Ik ken Jehovah helemaal
niet, en ik zal Israël zeker niet la-
ten gaan.’e 3 Ze zeiden: ‘De God
van de Hebreeën heeft met ons
gesproken. Laat ons alstublieft
drie dagreizen ver de woestijn in
trekken om slachtoffers te bren-
gen aan Jehovah, onze God.f An-
ders zal hij ons treffen met ziek-
te of met het zwaard.’ 4 Maar de
koning van Egypte antwoordde:
‘Mozes en Aäron, waarom houden
jullie het volk van het werk af?
Vooruit, aan het werk!’�g 5 De
farao zei verder: ‘Kijk eens hoe
groot het volk� is. En jullie wil-
len dat ze allemaal ophouden met
werken!’

6 Nog diezelfde dag gaf de fa-
rao de opzichters en hun voor-
mannen het bevel: 7 ‘Jullie mo-
gen het volk geen stro meer geven
om bakstenen te maken.h Laten
ze zelf maar stro gaan verzame-
len. 8 Maar eis wel dat ze even-
veel bakstenen maken als eerst.
Verlaag de hoeveelheid niet, want
ze zijn lui� en daarom roepen ze:
“We willen gaan, we willen slacht-
offers brengen aan onze God!”
9 Laat ze harder werken en houd
ze druk bezig, zodat ze geen aan-
dacht hebben voor leugens.’

10 De opzichters i en hun voor-
mannen gingen dus naar het volk
en zeiden: ‘Dit heeft de farao ge-
zegd: “Ik geef jullie geen stro
meer. 11 Ga je eigen stro maar

5:4 �Of ‘ga jullie lasten dragen’. 5:5
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verzamelen en zie maar waar je
het vandaan haalt! Maar zorg er
wel voor dat je nog steeds even-
veel bakstenen maakt.”’ 12 Het
volk verspreidde zich over heel
Egypte om stoppels te verza-
melen als vervanging van het
stro. 13 En de opzichters bleven
bij hen aandringen: ‘Jullie moe-
ten elke dag je werk afmaken, net
als toen jullie nog stro kregen.’
14 Bovendien werden de voor-
mannen van de Israëlieten, die de
opzichters van de farao over hen
hadden aangesteld, geslagen.a Ze
kregen te horen: ‘Waarom hebben
jullie gisteren en vandaag niet
evenveel bakstenen gemaakt als
eerst?’

15 De voormannen van de Is-
raëlieten gingen naar de farao
en klaagden: ‘Waarom behandelt
u uw dienaren zo? 16 Uw die-
naren krijgen geen stro en toch
wordt tegen ons gezegd: “Maak
bakstenen!” Uw dienaren worden
geslagen, terwijl de schuld bij uw
eigen volk ligt.’ 17 Maar de fa-
rao zei: ‘Jullie zijn lui,� gewoon
lui!�b Daarom zeggen jullie: “We
willen gaan, we willen slacht-
offers brengen aan Jehovah.”c
18 Vooruit, aan het werk! Jullie
krijgen geen stro, maar zorg er
wel voor dat je dezelfde hoeveel-
heid bakstenen maakt.’

19 De voormannen van de Is-
raëlieten begrepen dat ze er
heel slecht voor stonden omdat
ze elke dag nog evenveel bakste-
nen moesten maken als daarvoor.
20 Toen ze bij de farao van-
daan kwamen, troffen ze Mozes
en Aäron, die op hen stonden
te wachten. 21 Meteen zeiden ze
tegen hen: ‘We hopen dat Jeho-
vah het ziet en jullie oordeelt.
Door jullie schuld hebben de fa-
rao en zijn dienaren een hekel
aan ons� en jullie hebben hun een

5:17 �Of ‘aan het verslappen’. 5:21
�Of ‘jullie hebben ons bij de farao en
zijn dienaren in een kwade reuk ge-
bracht’.

zwaard in handen gegeven om ons
te doden.’a 22 Toen richtte Mo-
zes zich tot Jehovah en vroeg:
‘Jehovah, waarom doet u het
volk dit aan? Waarom hebt u mij
gestuurd? 23 Vanaf het moment
dat ik naar de farao ben gegaan
om in uw naam te spreken,b be-
handelt hij het volk slechter,c en
u hebt uw volk helemaal niet ge-
red.’d

6 Jehovah antwoordde Mozes:
‘Nu zul je zien wat ik de fa-

rao zal aandoen.e Een sterke
hand zal hem dwingen om hen te
laten gaan, en een sterke hand
zal hem dwingen om hen uit zijn
land weg te jagen.’f

2 Vervolgens zei God tegen
Mozes: ‘Ik ben Jehovah. 3 Aan
Abraham, Isaäk en Jakob ben ik
altijd verschenen als God de Al-
machtige,g maar wat mijn naam
Jehovahh betreft, daarmee heb ik
me niet aan hen geopenbaard.i
4 Ook heb ik een verbond met
hen gesloten om hun Kanaän te
geven, het land waar ze als vreem-
delingen hebben gewoond.j 5 Ik
heb de jammerkreten van de Is-
raëlieten gehoord, die door de
Egyptenaren als slaven worden
behandeld, en ik heb gedacht aan
mijn verbond.k

6 Zeg dus tegen de Israëlieten:
“Ik ben Jehovah, en ik zal jul-
lie bevrijden van de dwangarbeid
voor de Egyptenaren en van jul-
lie slavernij aan hen.l Ik zal jullie
verlossen met een uitgestrekte�
arm en zware straffen.�m 7 Ik
zal jullie als volk aannemen en
ik zal jullie God zijn.n Dan zullen
jullie weten dat ik Jehovah ben,
jullie God, die jullie bevrijdt van
de dwangarbeid in Egypte. 8 Ik
zal jullie naar het land brengen
dat ik met een eed� aan Abra-
ham, Isaäk en Jakob beloofd heb,
en ik zal het jullie in bezit ge-
ven.o Ik ben Jehovah.”’p

6:6 �Of ‘machtige’. �Of ‘oordelen’. 6:8
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9 Mozes gaf deze boodschap
later aan de Israëlieten door,
maar ze luisterden niet naar hem
omdat ze ontmoedigd waren door
de zware slavenarbeid.a

10 Toen zei Jehovah tegen Mo-
zes: 11 ‘Ga naar de farao, de ko-
ning van Egypte, en zeg hem dat
hij de Israëlieten uit zijn land
moet laten vertrekken.’ 12 Maar
Mozes antwoordde Jehovah: ‘Zelfs
de Israëlieten hebben niet naar
me geluisterd.b Zou de farao dan
wel naar me luisteren, terwijl ik
moeilijk uit mijn woorden kom?’�c
13 Maar Jehovah vertelde Mozes
en Aäron opnieuw welke bevelen
ze moesten geven aan de Israë-
lieten en aan de farao, de koning
van Egypte, om de Israëlieten uit
Egypte weg te kunnen leiden.

14 Dit zijn de hoofden van
hun vaderlijke huizen: De zonen
van Israëls eerstgeboren zoon Ru-
bend waren H _anoch, P _allu, H _ez-
ron en K _armi.e Dat zijn de fami-
lies van Ruben.

15 De zonen van Simeon wa-
ren J _emuël, J _amin, _Ohad, J _a-
chin, Z _ohar en Saul, de zoon van
een Kanaänitische vrouw.f Dat
zijn de families van Simeon.

16 Dit zijn de namen van de zo-
nen van Levi,g van wie hun fami-
lies afstamden: G _erson, K _ehath en
Mer _ari.h Levi werd 137 jaar oud.

17 De zonen van G _erson, in-
gedeeld volgens hun families,
waren L _ibni en S _imeı̈. i

18 De zonen van K _ehath wa-
ren _Amram, J _izhar, H _ebron en
_Uzziël. j K _ehath werd 133 jaar
oud.

19 De zonen van Mer _ari wa-
ren M _ahli en M _usi.
Dat waren de families van de

Levieten, ingedeeld volgens hun
afstamming.k

20 _Amram trouwde met Jo-
ch _ebed, de zus van zijn vader. l Ze
schonk hem Aäron en Mozes.m
_Amram werd 137 jaar oud.

6:12 �Lett.: ‘onbesneden van lippen ben’.

21 De zonen van J _izhar waren
Korach,a N _efeg en Z _ichri.

22 De zonen van _Uzziël waren
M _isaël, Els _afanb en S _ithri.

23 Aäron trouwde met Elis _e-
ba, de dochter van Ammin _adab
en de zus van Nah _esson.c Ze
schonk hem N _adab, Ab _ihu, Ele _a-
zar en _Ithamar.d

24 De zonen van Korach wa-
ren _Assir, Elk _ana en Abi _asaf.e
Dat waren de families van de
Korachieten.f
25 Ele _azar,g de zoon van

Aäron, trouwde met een van de
dochters van P _utiël. Ze schonk
hem P _inehas.h

Dat waren de hoofden van de
vaderlijke huizen van de Levieten,
ingedeeld volgens hun families.i

26 Tegen deze Aäron en Mo-
zes zei Jehovah: ‘Leid het volk
Israël uit Egypte, georganiseerd
in groepen.’�j 27 Zij waren het
die tegen de farao, de koning van
Egypte, zeiden dat ze de Israëlie-
ten uit Egypte wilden leiden. Het
waren deze Mozes en Aäron.k

28 Op die dag, toen Jeho-
vah in Egypte tot Mozes sprak,
29 zei Jehovah tegen Mozes: ‘Ik
ben Jehovah. Vertel de farao, de
koning van Egypte, alles wat ik
tegen je zeg.’ 30 Mozes zei te-
gen Jehovah: ‘Ik kom niet goed
uit mijn woorden,� dus waarom
zou de farao naar me luisteren?’ l

7 Toen zei Jehovah tegen Mo-
zes: ‘Ik heb je als God ge-

maakt� voor de farao, en je eigen
broer Aäron zal je profeet wor-
den.m 2 Je moet alles herhalen
wat ik je opdraag. Je broer Aäron
zal het woord voeren bij de fa-
rao, en de farao zal de Israë-
lieten uit zijn land laten vertrek-
ken. 3 Maar ik zal toelaten dat
de farao� koppig wordt,n en ik zal

6:26 �Lett.: ‘volgens hun legers’. 6:30
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in Egypte veel tekenen en won-
deren doen.a 4 Omdat de farao
niet naar jullie zal luisteren, zal ik
Egypte de macht van mijn hand
tonen. Ik zal mijn grote menigte,�
mijn volk, de Israëlieten, weglei-
den uit Egypte, dat ik zwaar zal
straffen.b 5 En de Egyptenaren
zullen beslist weten dat ik Jeho-
vahc ben wanneer ik mijn hand
naar Egypte uitstrek en de Israë-
lieten uit hun midden wegleid.’
6 Mozes en Aäron deden wat Je-
hovah hun had opgedragen. Pre-
cies zo deden ze het. 7 Mozes
was 80 jaar en Aäron 83 jaar toen
ze tot de farao spraken.d

8 Jehovah zei tegen Mozes en
Aäron: 9 ‘Als de farao tegen jul-
lie zegt: “Doe een wonder”, moet
je tegen Aäron zeggen: “Pak je
staf en gooi die voor de farao op
de grond.” De staf zal dan een
grote slang worden.’e 10 Mozes
en Aäron gingen dus naar de fa-
rao en deden precies wat Jeho-
vah had geboden. Aäron gooide
zijn staf voor de farao en zijn
dienaren op de grond en de staf
werd een grote slang. 11 Daar-
op liet de farao de wijzen en
de tovenaars komen, en de ma-
giërs van Egyptef deden met hun
toverkunsten hetzelfde.g 12 Elk
van hen gooide zijn staf op de
grond en het werden grote slan-
gen. Maar Aärons staf verslond
die van hen. 13 Toch weigerde
de farao� koppigh naar hen te
luisteren, zoals Jehovah had ge-
zegd.

14 Jehovah zei tegen Mozes:
‘Het hart van de farao is ongevoe-
lig i en hij weigert het volk te la-
ten gaan. 15 Ga morgenochtend
naar de farao toe, wanneer hij
naar de Nijl gaat. Wacht aan de
oever van de rivier op hem, met
in je hand de staf die in een
slang veranderde. j 16 Zeg tegen
hem: “Jehovah, de God van de He-
breeën, heeft me naar u toe ge-

7:4 �Lett.: ‘mijn legers’. 7:13, 22 �Lett.:
‘het hart van de farao’.

stuurda met de boodschap: ‘Laat
mijn volk gaan om mij in de woes-
tijn te aanbidden.’� Maar tot nu
toe hebt u niet geluisterd. 17 Dit
zegt Jehovah: ‘Hierdoor zul je we-
ten dat ik Jehovah ben.b Ik sla
met de staf die in mijn hand is, op
het water van de Nijl, en het zal
in bloed veranderen. 18 De vis-
sen in de Nijl zullen doodgaan en
de rivier zal stinken, en de Egyp-
tenaren zullen geen water uit de
Nijl meer kunnen drinken.’”’

19 Toen zei Jehovah tegen
Mozes: ‘Zeg tegen Aäron: “Steek
de staf die je in je hand hebt uit
over het water van Egypte,c van
de rivieren, de kanalen,� de moe-
rassend en de hele watervoor-
raad,� zodat ze bloed worden.”
Er zal bloed zijn in heel Egypte,
zelfs in de houten en de stenen
bakken.’ 20 Onmiddellijk deden
Mozes en Aäron wat Jehovah
hun had opgedragen. Aäron hief
de staf op en sloeg er voor de
ogen van de farao en zijn diena-
ren mee op het water van de Nijl,
en al het water in de rivier ver-
anderde in bloed.e 21 De vissen
in de rivier gingen doodf en de ri-
vier begon te stinken. De Egyp-
tenaren konden geen water meer
uit de Nijl drinkeng en overal in
Egypte was bloed.

22 Maar de magiërs van Egyp-
te deden met hun geheime to-
verkunsten hetzelfde,h zodat de
farao� koppig bleef. Hij luister-
de niet naar hen, zoals Jehovah
had gezegd. i 23 De farao ging
terug naar zijn huis en ook deze
keer trok hij zich er niets van
aan.� 24 Ondertussen groeven
alle Egyptenaren in de omge-
ving van de Nijl naar drinkwater,
want ze konden geen water uit de
Nijl drinken. 25 Er gingen ze-
ven volle dagen voorbij nadat Je-
hovah de Nijl had getroffen.

7:16 �Lett.: ‘dienen’. 7:19 �D.w.z. de
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voirs’. 7:23 �Of ‘ook dit nam hij niet
ter harte’.
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8 Toen zei Jehovah tegen Mo-
zes: ‘Ga naar de farao en zeg

tegen hem: “Dit zegt Jehovah:
‘Laat mijn volk gaan om mij te
aanbidden.�a 2 Als je blijft wei-
geren ze te laten gaan, straf ik je
hele gebied met een kikkerplaag.b
3 De Nijl zal wemelen van de kik-
kers. Ze zullen uit de rivier ko-
men en binnendringen in je huis,
in je slaapkamer en in je bed,
in de huizen van je dienaren en
bij je volk, in je ovens en in je
baktroggen.�c 4 De kikkers zul-
len over jou, je volk en al je die-
naren komen.’”’

5 Later zei Jehovah tegen Mo-
zes: ‘Zeg tegen Aäron: “Steek
de staf die je in je hand hebt
uit over de rivieren, de Nijlka-
nalen en de moerassen, en laat
de kikkers over Egypte komen.”’
6 Aäron strekte zijn hand uit
over het water van Egypte, en de
kikkers kwamen tevoorschijn en
bedekten het hele land. 7 Maar
de magiërs deden met hun gehei-
me toverkunsten hetzelfde: ook
zij lieten kikkers over Egypte ko-
men.d 8 Toen liet de farao Mo-
zes en Aäron halen en zei: ‘Smeek
Jehovah dat hij mij en mijn volk
van de kikkers verlost,e want ik
wil het volk laten gaan zo-
dat ze slachtoffers kunnen bren-
gen aan Jehovah.’ 9 Mozes ant-
woordde: ‘Aan u is de eer om
te bepalen wanneer ik moet sme-
ken of u, uw dienaren, uw volk
en uw huizen van de kikkers ver-
lost mogen worden. Alleen in de
Nijl zullen nog kikkers overblij-
ven.’ 10 ‘Morgen’, zei de farao.
‘Het zal gebeuren zoals u hebt ge-
zegd,’ zei Mozes, ‘zodat u zult we-
ten dat er niemand anders is zoals
Jehovah, onze God.f 11 De kik-
kers zullen uit uw huizen verdwij-
nen, zodat u, uw dienaren en uw
volk ervan bevrijd zijn. Er zullen
alleen nog kikkers overblijven in
de Nijl.’g

8:1 �Lett.: ‘dienen’. 8:3 �D.w.z. bakken
waarin deeg gekneed werd.

12 Mozes en Aäron gingen bij
de farao weg, en Mozes smeek-
te Jehovah om een eind te maken
aan de kikkerplaag waarmee Hij
de farao getroffen had.a 13 Je-
hovah deed wat Mozes vroeg, en
de kikkers in de huizen, op de bin-
nenplaatsen en op de velden gin-
gen dood. 14 Ze werden overal
op hopen gelegd en het land be-
gon te stinken. 15 Zodra de fa-
rao zag dat de plaag voorbij was,
verhardde hij zijn hart.b Zoals Je-
hovah had gezegd, weigerde hij
naar hen te luisteren.

16 Jehovah zei tegen Mozes:
‘Zeg tegen Aäron: “Steek je staf
uit en sla ermee op de grond.
Dan zal in heel Egypte het stof
veranderen in muggen.”’ 17 En
zo gebeurde het: Aäron stak de
staf uit die hij in zijn hand
had en sloeg op de grond, waar-
na er muggen verschenen die
op mens en dier gingen zitten.
Al het stof op de grond in heel
Egypte veranderde in muggen.c
18 De magiërs probeerden met
hun geheime toverkunstend het-
zelfde te doen en muggen tevoor-
schijn te laten komen, maar dat
lukte niet. Alle mensen en die-
ren kwamen onder de muggen
te zitten. 19 De magiërs zeiden
tegen de farao: ‘Het is de vinger
van God!’e Maar de farao� bleef
koppig, en hij luisterde niet naar
hen, zoals Jehovah had gezegd.

20 Toen zei Jehovah tegen
Mozes: ‘Morgenvroeg zal de fa-
rao naar het water gaan. Wacht
hem daar op en zeg tegen hem:
“Dit heeft Jehovah gezegd: ‘Laat
mijn volk gaan om mij te aanbid-
den. 21 Maar als je mijn volk
niet laat gaan, stuur ik steek-
vliegen af op jou, je dienaren, je
volk en je huizen. De huizen van
alle Egyptenaren zullen vergeven
zijn van de steekvliegen, en zelfs
de grond waarop ze� staan, zal
ermee bedekt zijn. 22 Op die

8:19 �Lett.: ‘het hart van de farao’.
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dag zal ik de streek G _osen, waar
mijn volk woont, afgescheiden
houden: daar zullen geen steek-
vliegen zijn.a Zo zul je weten dat
ik, Jehovah, hier in het land aan-
wezig ben.b 23 En ik zal onder-
scheid maken tussen mijn volk
en jouw volk. Morgen zal dit
wonder� gebeuren.’”’

24 Jehovah deed wat hij had
gezegd: dichte zwermen steek-
vliegen drongen het huis van de
farao, de huizen van zijn dienaren
en heel Egypte binnen.c De steek-
vliegen waren een ramp voor het
land.d 25 Uiteindelijk liet de fa-
rao Mozes en Aäron roepen en
hij zei: ‘Ga slachtoffers aan jul-
lie God brengen, maar blijf in het
land.’ 26 ‘Dat zou niet juist zijn,’
antwoordde Mozes, ‘want wat we
aan Jehovah, onze God, zouden
offeren, zou voor de Egyptena-
ren iets walgelijks zijn.e Als we
voor de ogen van de Egyptena-
ren zo’n slachtoffer zouden bren-
gen, zouden ze ons zeker steni-
gen! 27 We zullen drie dagreizen
ver de woestijn in trekken en
daar zullen we slachtoffers bren-
gen aan Jehovah, onze God, zoals
hij ons heeft gezegd.’f

28 De farao zei: ‘Ik zal jullie la-
ten gaan om in de woestijn slacht-
offers te brengen aan Jehovah,
jullie God. Ga alleen niet te ver
weg. En bid voor mij.’g 29 Toen
zei Mozes: ‘Goed, ik ga bij u weg,
en ik zal tot Jehovah bidden. Mor-
gen zullen de farao, zijn dienaren
en zijn volk verlost zijn van de
steekvliegen. Maar de farao moet
ons niet opnieuw bedriegen� door
te weigeren het volk te laten gaan
om slachtoffers aan Jehovah te
brengen.’h 30 Daarna ging Mo-
zes bij de farao weg en bad tot
Jehovah.i 31 Jehovah deed wat
Mozes vroeg, en de steekvliegen
verdwenen bij de farao, zijn die-
naren en zijn volk. Niet één bleef
er over. 32 Maar opnieuw ver-

8:23 �Lett.: ‘teken’. 8:29 �Of ‘voor de
gek houden’.

hardde de farao zijn hart en hij
liet het volk niet gaan.

9 Toen zei Jehovah tegen Mo-
zes: ‘Ga naar de farao en zeg

tegen hem: “Dit heeft Jehovah,
de God van de Hebreeën, gezegd:
‘Laat mijn volk gaan om mij te
aanbidden.�a 2 Als je blijft wei-
geren hen te laten gaan en je hen
nog langer vasthoudt, 3 zal Je-
hovah zijn handb opheffen tegen
je vee dat op het veld is. De paar-
den, ezels, kamelen, runderen
en schapen zullen een vreselijke
ziekte krijgen.c 4 En Jehovah
zal beslist onderscheid maken
tussen het vee van Israël en het
vee van Egypte: bij de Israëlieten
zal geen enkel dier doodgaan.’”’d
5 Jehovah stelde ook het tijdstip
vast door te zeggen: ‘Morgen zal
Jehovah dit in het land doen.’

6 De volgende dag liet Jeho-
vah dat gebeuren, en heel wat
vee� van Egypte ging dood.e Maar
geen enkel dier van de Israë-
lieten stierf. 7 De farao liet na-
vraag doen, en bij de Israëlieten
was inderdaad geen enkel dier ge-
storven. Toch bleef het hart van
de farao ongevoelig, en hij liet het
volk niet gaan.f

8 Daarna zei Jehovah tegen
Mozes en Aäron: ‘Neem in bei-
de handen roet uit een kalkoven,
en Mozes moet het voor de ogen
van de farao in de lucht gooien.
9 Het zal zich als fijn stof over
heel Egypte verspreiden, en het
zal in heel Egypte bij mens en dier
etterende zweren veroorzaken.’

10 Ze haalden dus roet uit een
kalkoven en gingen voor de farao
staan. Mozes gooide het in de
lucht, waarna mens en dier on-
der de etterende zweren kwam
te zitten. 11 De magiërs kon-
den vanwege de zweren niet voor
Mozes staan, want de magiërs
en alle andere Egyptenareng za-
ten onder de zweren. 12 Maar

9:1 �Lett.: ‘dienen’. 9:6 �Of ‘allerlei
vee’.
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Jehovah liet toe dat de farao�
koppig werd, en de farao luister-
de niet naar hen, zoals Jehovah
tegen Mozes had gezegd.a

13 Toen zei Jehovah tegen
Mozes: ‘Sta morgen vroeg op,
verschijn voor de farao en zeg
tegen hem: “Dit heeft Jehovah,
de God van de Hebreeën, gezegd:
‘Laat mijn volk gaan om mij te
aanbidden. 14 Want nu richt ik
al mijn plagen tegen jou,� je die-
naren en je volk, zodat je zult we-
ten dat er op de hele aarde nie-
mand is als ik.b 15 Want ik had
mijn hand ondertussen al kun-
nen uitsteken om jou en je volk
met een vreselijke ziekte te tref-
fen, en dan zou je van de aarde
zijn weggevaagd. 16 Maar dit is
de reden dat ik je in leven heb
gelaten: om je mijn kracht te to-
nen en om mijn naam over de
hele aarde bekend te laten ma-
ken.c 17 Ben je nog steeds te
trots om mijn volk te laten gaan?
18 Morgen om deze tijd zal ik
het zo zwaar laten hagelen als
in Egypte nog nooit is voorgeko-
men sinds de dag dat het land is
ontstaan. 19 Geef daarom op-
dracht om al je vee en alles wat
je op het veld hebt, in veiligheid
te brengen. Ieder mens en dier
dat nog op het veld is en niet
naar binnen is gebracht, zal ster-
ven wanneer het gaat hagelen.’”’

20 De dienaren van de fa-
rao die ontzag hadden voor het
woord van Jehovah, brachten
hun slaven en hun vee in veilig-
heid, 21 maar degenen die het
woord van Jehovah niet serieus�
namen, lieten hun slaven en hun
vee op het veld.

22 Jehovah zei tegen Mozes:
‘Strek je hand uit naar de hemel,
zodat het in heel Egypte gaat ha-
gelen,d op mens en dier en op alle
gewassen in Egypte.’e 23 Mozes
stak zijn staf uit naar de hemel,

9:12, 35 �Lett.: ‘het hart van de farao’.
9:14 �Lett.: ‘je hart’. 9:21 �Lett.: ‘ter
harte’.

en Jehovah liet het donderen en
hagelen en hij liet vuur� op de
aarde neerkomen. Jehovah liet
het aanhoudend hagelen in Egyp-
te. 24 Er viel hagel en er flits-
te vuur tussen de hagel door.
Het had in Egypte nog nooit zo
hard gehageld zolang het volk
bestond.a 25 Overal in Egypte
sloeg de hagel neer op alles wat
op het veld was, van mens tot
dier. Alle planten en alle bomen
van het veld werden vernield.b
26 Alleen in G _osen, waar de Is-
raëlieten woonden, viel geen ha-
gel.c

27 Toen liet de farao Mozes en
Aäron roepen. Hij zei tegen ze:
‘Deze keer heb ik gezondigd.
Jehovah is rechtvaardig, en ik
en mijn volk hebben ongelijk.
28 Smeek Jehovah dat er een
eind komt aan Gods donder en
hagel. Dan ben ik bereid jullie te
laten gaan en hoeven jullie niet
langer te blijven.’ 29 Mozes ant-
woordde: ‘Zodra ik de stad uit
ben, zal ik mijn handen opheffen
naar Jehovah. De donder zal op-
houden en er zal geen hagel meer
vallen. Dan zult u weten dat de
aarde van Jehovah is.d 30 Toch
weet ik al dat u en uw dienaren
ook dan nog steeds geen ontzag
zullen hebben voor Jehovah God.’

31 Het vlas en de gerst waren
platgeslagen, want de gerst stond
al in de aar en het vlas stond in de
knop. 32 Maar de tarwe en de
spelt werden niet vernield, want
die gewassen zijn later.� 33 Mo-
zes ging bij de farao weg, de
stad uit, en hij hief zijn handen
op naar Jehovah. De donder en
de hagel hielden op en er stortte
geen regen meer neer.e 34 Toen
de farao zag dat de regen, de
hagel en de donder waren opge-
houden, zondigde hij opnieuw en
verhardde hij zijn hart,f zowel hij
als zijn dienaren. 35 De farao�

9:23 �Misschien krachtige bliksemflit-
sen. 9:32 �Of ‘komen later in het sei-
zoen’.
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bleef koppig, en hij liet de Israë-
lieten niet gaan, zoals Jehovah
via Mozes had gezegd.a

10 Toen zei Jehovah tegen
Mozes: ‘Ga naar de farao,

want ik heb toegelaten dat zijn
hart en het hart van zijn diena-
ren ongevoelig is geworden,b zo-
dat ik deze wonderen� van mij
voor zijn ogen kan doen.c 2 Dan
kun je aan je zonen en je kleinzo-
nen vertellen hoe streng ik tegen
Egypte ben opgetreden en welke
wonderen� ik bij hen heb gedaan.d
En jullie zullen beslist weten dat
ik Jehovah ben.’

3 Mozes en Aäron gingen
naar de farao en zeiden tegen
hem: ‘Dit heeft Jehovah, de God
van de Hebreeën, gezegd: “Hoe-
lang blijf je nog weigeren je aan
mij te onderwerpen?e Laat mijn
volk gaan om mij te aanbidden.�
4 Als je blijft weigeren mijn volk
te laten gaan, laat ik morgen
sprinkhanen over je land komen.
5 Ze zullen de hele oppervlak-
te van het land bedekken, en er
zal geen grond meer te zien zijn.
Wat er na de hagel voor jullie
was overgebleven, zullen ze op-
eten, en ze zullen al jullie bomen
die in het veld groeien, kaalvre-
ten.f 6 Je huizen en de huizen
van al je dienaren en van heel
Egypte zullen vol sprinkhanen
zijn, zoals je vaders en je groot-
vaders nog nooit hebben meege-
maakt.”’g Daarop draaide hij zich
om en ging bij de farao weg.

7 Toen zeiden de dienaren van
de farao tegen hem: ‘Hoelang zal
deze man nog ellende� over ons
brengen? Laat die mannen gaan
om Jehovah, hun God, te aanbid-
den. Beseft u nog niet dat Egyp-
te geruı̈neerd is?’ 8 Mozes en
Aäron werden dus opnieuw bij
de farao gebracht. ‘Ga Jehovah,
jullie God, maar aanbidden’, zei
hij tegen ze. ‘Maar wie gaan er

10:1, 2 �Lett.: ‘tekenen’. 10:3 �Lett.:
‘dienen’. 10:7 �Lett.: ‘een valstrik’.

eigenlijk allemaal mee?’ 9 Mozes
antwoordde: ‘We gaan met jong
en oud, met onze zonen en
onze dochters, onze schapen en
onze runderen,a want we gaan
een feest voor Jehovah vieren.’b
10 Hierop zei de farao: ‘Dán zou
Jehovah echt met jullie zijn,c als
ik jullie met je kinderen liet gaan!
Het is duidelijk dat jullie iets
slechts van plan zijn. 11 Daar
komt niets van in! Alleen de man-
nen mogen gaan om Jehovah te
aanbidden, want dat is wat jullie
gevraagd hebben.’ Toen werden
ze bij de farao weggejaagd.

12 Jehovah zei tegen Mozes:
‘Strek je hand uit over Egypte
zodat de sprinkhanen over het
hele land komen en alle plan-
ten opeten, alles wat de ha-
gel heeft overgelaten.’ 13 Met-
een stak Mozes zijn staf uit
over Egypte, en Jehovah liet die
hele dag en die hele nacht een
oostenwind over het land waaien.
Toen het ochtend werd, had
de oostenwind de sprinkhanen
meegebracht. 14 Zo kwamen er
sprinkhanen in heel Egypte. Ze
streken neer in het hele gebied
van Egypte.d Het was een bijzon-
der zware plaag:e er waren nog
nooit zo veel sprinkhanen ge-
weest en er zouden er ook nooit
meer zo veel komen. 15 Ze be-
dekten de oppervlakte van het
hele land, en het land zag zwart
van de sprinkhanen. Ze verslon-
den alle planten in het land en
alle vruchten aan de bomen die
de hagel had overgelaten. In heel
Egypte bleef aan de bomen en op
het land geen groen meer over.

16 De farao liet snel Mozes en
Aäron halen en zei: ‘Ik heb gezon-
digd tegen Jehovah, jullie God,
en tegen jullie. 17 Vergeef alsje-
blieft deze keer nog mijn zonde
en smeek Jehovah, jullie God, dat
hij mij nog van deze ene dodelij-
ke plaag verlost.’ 18 Toen ging
hij� bij de farao weg en bad tot
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Jehovah.a 19 Daarop liet Jeho-
vah de wind draaien, zodat het
een krachtige westenwind werd,
die de sprinkhanen wegvoerde
en ze de Rode Zee in joeg. Er
bleef in heel Egypte geen enke-
le sprinkhaan over. 20 Maar Je-
hovah liet toe dat de farao� kop-
pig werd,b en hij liet de Israëlieten
niet gaan.

21 Toen zei Jehovah tegen Mo-
zes: ‘Strek je hand uit naar de he-
mel, dan komt er duisternis over
Egypte, een duisternis die zo dicht
is dat ze tastbaar is.’ 22 Onmid-
dellijk strekte Mozes zijn hand uit
naar de hemel, waarop er in heel
Egypte een dichte duisternis ont-
stond, drie dagen lang.c 23 Ze
konden elkaar niet zien, en drie
dagen lang verliet niemand van
hen zijn huis. Maar waar de Is-
raëlieten woonden, was het licht.d
24 Daarna riep de farao Mozes en
zei: ‘Ga Jehovah maar aanbidden.e
Jullie mogen zelfs je kinderen
meenemen. Alleen jullie schapen
en runderen moeten achterblij-
ven.’ 25 Maar Mozes zei: ‘U moet
ook voor slachtoffers en brand-
offers zorgen,� die we aan Je-
hovah, onze God, zullen offeren.f
26 Ook ons vee zal met ons mee-
gaan. Geen enkel dier� mag ach-
terblijven, want we zullen een aan-
tal van die dieren gebruiken om
Jehovah, onze God, te aanbidden.
En pas als we daar zijn aangeko-
men, weten we wat we aan Jeho-
vah zullen offeren.’ 27 Maar Je-
hovah liet toe dat de farao� koppig
werd, en die gaf hun geen toe-
stemming om te gaan.g 28 De fa-
rao zei tegen hem: ‘Verdwijn uit
mijn ogen! Waag het niet hier nog
eens te komen,� want op de dag
dat je hier weer komt,� zul je ster-
ven.’ 29 Hierop zei Mozes: ‘Zoals

10:20, 27; 11:10 �Lett.: ‘het hart van de
farao’. 10:25 �Of ‘ons ook toestemming
geven om (...) mee te nemen’. 10:26
�Lett.: ‘geen hoef’. 10:28 �Lett.: ‘te pro-
beren mijn gezicht te zien’. �Lett.: ‘mijn
gezicht ziet’.

u wilt. Ik zal u niet meer onder
ogen komen.’

11 Toen zei Jehovah tegen
Mozes: ‘Ik zal nog één

plaag over de farao en Egypte la-
ten komen. Daarna zal hij jullie la-
ten gaan.a Wanneer hij dat doet,
zal hij jullie letterlijk het land
uit jagen.b 2 Zeg tegen het volk
dat alle mannen en vrouwen aan
hun buren om zilveren en gou-
den voorwerpen moeten vragen.’c
3 En Jehovah zorgde ervoor dat
de Egyptenaren het volk goedge-
zind waren. Bovendien stond Mo-
zes in hoog aanzien in Egypte,
zowel bij de dienaren van de farao
als bij het volk.

4 Toen zei Mozes: ‘Dit heeft
Jehovah gezegd: “Rond midder-
nacht zal ik rondgaan door Egyp-
te.d 5 Alle eerstgeborenen in
Egypte zullen sterven,e van de
eerstgeborene van de farao, die
op zijn troon zit, tot de eerst-
geborene van de slavin die aan de
handmolen werkt. Ook alle eerst-
geboren dieren zullen sterven.f
6 Overal in Egypte zal een luid
gejammer zijn zoals er nog nooit
is geweest en ook nooit meer zal
zijn.g 7 Maar bij de Israëlieten
zal zelfs geen hond blaffen� te-
gen mens of dier. Zo zullen jullie
weten dat Jehovah onderscheid
kan maken tussen de Egyptena-
ren en de Israëlieten.”h 8 En al
uw dienaren zullen naar me toe
komen, zich voor me neerbuigen
en zeggen: “Vertrek met het hele
volk dat u volgt.” i En dan zal ik
vertrekken.’ Daarop ging hij woe-
dend bij de farao weg.

9 Jehovah zei tegen Mozes:
‘De farao zal niet naar jullie luis-
teren. j Zo zullen mijn wonderen
in Egypte nog talrijker worden.’k
10 Mozes en Aäron deden al deze
wonderen voor de ogen van de fa-
rao, l maar Jehovah liet toe dat de
farao� koppig werd, zodat hij de
Israëlieten niet uit zijn land liet
vertrekken.m
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12 Jehovah zei in Egypte tegen
Mozes en Aäron: 2 ‘Deze

maand zal voor jullie de begin-
maand zijn, de eerste maand van
het jaar.a 3 Zeg tegen de hele
gemeenschap van Israël: “Op de
tiende dag van deze maand moet
ieder voor zich een lamb uitkie-
zen voor zijn familie,� één lam
per huis. 4 Maar als de familie
te klein is voor een heel lam, dan
moeten ze� het in hun huis met
hun naaste buren delen. Ze moe-
ten daarbij rekening houden met
het aantal personen� en nagaan
hoeveel iedereen ervan zal eten.
5 Het lam moet een eenjarig man-
netje zijn zonder gebreken.c In
plaats van een schaap mogen jul-
lie ook een geit kiezen. 6 Jullie
moeten er tot de 14de dag van deze
maand voor zorgen.d Dan moet
de hele gemeente van Israël het
in de avondschemering�e slachten.
7 Ze moeten wat van het bloed
nemen en dat spatten op de twee
deurposten en de balk boven de
deuropening van de huizen waar
ze het lam eten.f

8 Diezelfde nacht moeten ze
het vlees eten.g Ze moeten het
boven het vuur roosteren en het
samen met ongezuurd broodh en
bittere kruiden i eten. 9 Eet niets
ervan rauw of gekookt in water,
maar rooster het boven het vuur,
de kop samen met de schenkels
en de ingewanden. 10 Jullie mo-
gen er niets van bewaren tot de
volgende ochtend. Wat er ’s och-
tends nog over is, moeten jullie
verbranden. j 11 En zo moeten
jullie het eten: met je gordel om,�
je sandalen aan en je staf in de
hand. Jullie moeten het haastig
eten. Het is het Pascha voor Jeho-
vah. 12 Want ik zal in die nacht
rondgaan door Egypte en alle
eerstgeborenen van mens en dier
in Egypte doden.k Ik zal het von-

12:3 �Lett.: ‘huis van vaders’. 12:4
�Lett.: ‘hij’. �Of ‘zielen’. 12:6 �Lett.:
‘tussen de twee avonden’. 12:11 �Lett.:
‘je heupen omgord’.

nis voltrekken aan alle goden van
Egypte.a Ik ben Jehovah. 13 Het
bloed zal een teken zijn op de hui-
zen waar jullie zijn. En ik zal het
bloed zien en jullie voorbijgaan,
en de vernietigende plaag zal jul-
lie niet treffen wanneer ik Egyp-
te straf.b

14 Deze dag moeten jullie her-
denken, en van generatie op gene-
ratie moeten jullie deze dag vie-
ren als een feest voor Jehovah.
Het is een blijvend voorschrift
dat jullie deze dag vieren. 15 Ze-
ven dagen lang moeten jullie on-
gezuurd brood eten.c Op de eerste
dag moeten jullie de zuurdesem�
uit jullie huizen verwijderen. Als
iemand tijdens die zeven dagen
iets eet wat gezuurd is, moet die
persoon� uit Israël worden ver-
wijderd.� 16 Op de eerste dag
moeten jullie een heilige bijeen-
komst houden en op de zevende
dag nog een heilige bijeenkomst.
Op die dagen mag er niet gewerkt
worden.d Het enige wat jullie mo-
gen doen, is het voedsel klaarma-
ken dat jullie� nodig hebben.

17 Jullie moeten het Feest
van het Ongezuurde Brood blij-
ven vieren,e want op deze dag
zal ik jullie als grote menigte� uit
Egypte leiden. En jullie moeten
deze dag van generatie op gene-
ratie vieren; het is een blijvend
voorschrift. 18 Vanaf de avond
van de 14de dag van de eerste
maand tot de avond van de 21ste
dag van die maand moeten jullie
ongezuurd brood eten.f 19 Ze-
ven dagen lang mag er geen
zuurdesem in jullie huizen wor-
den aangetroffen. Als iemand
iets eet wat gezuurd is, of hij nu
een vreemdeling of een geboren
Israëliet is,g moet die persoon�
uit de gemeenschap van Israël
worden verwijderd.h 20 Jullie
mogen niets eten wat gezuurd is.
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In al jullie huizen moeten jullie
ongezuurd brood eten.”’

21 Mozes riep meteen alle
oudsten van Israëla bij elkaar en
zei: ‘Kies voor jullie families jon-
ge dieren� uit en slacht het pa-
schaoffer. 22 Doop daarna een
bosje hysop in het bloed dat in
een schaal is opgevangen, en be-
strijk de balk boven de deurope-
ning en de twee deurposten met
het bloed. Tot de ochtend mag
niemand van jullie zijn huis uit
gaan. 23 Als Jehovah dan rond-
gaat om de Egyptenaren met de
plaag te straffen en hij het bloed
op de balk boven de deuropening
en op de twee deurposten ziet,
zal Jehovah de deur zeker voor-
bijgaan. Hij zal niet toelaten dat
de dodelijke plaag� jullie huizen
binnenkomt.b

24 Jullie moeten deze gebeur-
tenis herdenken. Het is een blij-
vend voorschrift voor jullie en
jullie zonen.c 25 Ook als jullie in
het land gekomen zijn dat Jeho-
vah jullie zal geven zoals hij heeft
gezegd, moeten jullie deze vie-
ring steeds houden.d 26 En als
jullie zonen je vragen: “Wat is
de betekenis van deze viering?”,e
27 dan moeten jullie zeggen: “Het
is het slachtoffer van het Pascha
voor Jehovah. Hij ging in Egypte
de huizen van de Israëlieten voor-
bij en spaarde de mensen in onze
huizen toen hij de Egyptenaren
met een plaag strafte.”’

Het volk viel op hun knieën
en boog diep. 28 De Israëlieten
vertrokken en deden zoals Je-
hovah Mozes en Aäron geboden
had.f Precies zo deden ze het.

29 Om middernacht doodde
Jehovah elke eerstgeborene in
Egypte:g van de eerstgeborene
van de farao, die op zijn troon
zat, tot de eerstgeborene van de
gevangene die in de gevangenis�
zat. Ook doodde hij alle eerst-

12:21 �D.w.z. jonge schapen of geiten.
12:23 �Lett.: ‘de verwoesting’. 12:29
�Lett.: ‘het huis van de waterput’.

geboren dieren.a 30 De farao,
al zijn dienaren en alle andere
Egyptenaren stonden die nacht
op, en er werd luid gehuild on-
der de Egyptenaren, want er was
geen huis zonder dode.b 31 Die-
zelfde nacht nog liet hij Mozes
en Aäronc komen, en hij zei: ‘Ver-
trek! Ga bij mijn volk weg, jul-
lie en de andere Israëlieten! Ga
Jehovah maar aanbidden,� zoals
jullie hebben gezegd.d 32 Neem
ook jullie schapen, geiten en run-
deren mee en vertrek, zoals jullie
hebben gezegd.e Maar ik wil wel
dat jullie me zegenen.’

33 Toen drongen de Egypte-
naren er bij het volk op aan
om snel uit het land te vertrek-
ken.f ‘Want anders gaan we alle-
maal dood!’,g zeiden ze. 34 Het
volk nam dus het meeldeeg mee
voordat het gezuurd was. Ze wik-
kelden hun baktroggen� in hun
kleren en droegen die op hun
schouders. 35 De Israëlieten de-
den wat Mozes had gezegd en
vroegen de Egyptenaren om zilve-
ren en gouden voorwerpen en om
kleding.h 36 Jehovah zorgde er-
voor dat de Egyptenaren het volk
goedgezind waren, zodat die hun
gaven waar ze om vroegen. Zo be-
roofden� ze de Egyptenaren.i

37 Toen vertrokken de Israë-
lieten vanuit Ram _eses j naar S _uk-
kothk — zo’n 600.000 mannen,�
de kinderen niet meegerekend. l
38 Er ging een grote groep vreem-
delingen�m met hen mee, en ook
schapen, geiten en runderen, een
grote hoeveelheid vee. 39 Van
het deeg dat ze uit Egypte had-
den meegenomen, bakten ze ron-
de, ongezuurde broden. Het deeg
was niet gezuurd, want ze waren

12:31 �Lett.: ‘dienen’. 12:34 �D.w.z.
bakken waarin deeg gekneed werd.
12:36 �Of ‘uitschudden’, ‘kaalplukken’.
12:37 �Lett.: ‘mannen te voet’. Blijkbaar
mannen die geschikt waren voor militai-
re dienst. 12:38 �Of ‘groot gemengd
gezelschap’, d.w.z. een gemengde groep
niet-Israëlieten, onder wie Egyptenaren.
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zo plotseling uit Egypte wegge-
jaagd dat ze geen proviand voor
zichzelf hadden klaargemaakt.a

40 De duur van het verblijf
van de Israëlieten, die in Egypte
hadden gewoond,b was 430 jaar.c
41 Toen de 430 jaar verstreken
waren, precies op die dag, ver-
trok de grote menigte� van Je-
hovah uit Egypte. 42 Dit is een
nacht waarin ze zullen vieren dat
Jehovah hen uit Egypte heeft ge-
leid. Deze nacht moet door het
hele volk Israël van generatie op
generatie worden herdacht ter
ere van Jehovah.d

43 Vervolgens zei Jehovah te-
gen Mozes en Aäron: ‘Voor het
Pascha gelden de volgende voor-
schriften: Geen enkele vreemde-
ling mag ervan eten.e 44 Maar
als iemand een slaaf heeft die
met geld is gekocht, moet je hem
besnijden.f Pas dan mag hij er-
van eten. 45 Een buitenlander
die bij jullie woont en een loon-
arbeider mogen er niet van eten.
46 Het moet in één huis ge-
geten worden. Je mag niets van
het vlees buiten het huis bren-
gen en de botten mogen niet ge-
broken worden.g 47 De hele ge-
meenschap van Israël moet het
vieren. 48 Als er een vreemde-
ling bij jullie woont en hij het
Pascha voor Jehovah wil vieren,
dan moeten al zijn mannelijke
familieleden besneden worden.
Dan mag hij het vieren, en hij zal
als een geboren Israëliet worden.
Maar iemand die niet besneden
is, mag er niet van eten.h 49 Er
zal één wet gelden voor de gebo-
ren Israëliet en voor de vreemde-
ling die bij jullie woont.’ i

50 Alle Israëlieten deden wat
Jehovah Mozes en Aäron had op-
gedragen. Precies zo deden ze
het. 51 Op die dag leidde Jeho-
vah de Israëlieten met hun grote
menigte� uit Egypte.

12:41 �Lett.: ‘legers’. 12:51 �Lett.: ‘hun
legers’.

13 Verder zei Jehovah tegen
Mozes: 2 ‘Heilig voor mij�

elke mannelijke eerstgeborene�
van de Israëlieten, van mens en
dier. Die zijn van mij.’a

3 Toen zei Mozes tegen het
volk: ‘Herdenk deze dag, de dag
waarop jullie zijn vertrokken uit
Egypte,b uit het huis van slaver-
nij. Want met een sterke hand
heeft Jehovah jullie hier wegge-
haald.c Daarom mag er niets ge-
geten worden dat gezuurd is.
4 Op deze dag vertrekken jul-
lie, in de maand abib.�d 5 Wan-
neer Jehovah je in het land ge-
bracht heeft van de Kanaänieten,
de Hethieten, de Amorieten, de
Hevieten en de Jebusieten,e het
land dat hij met een eed aan je
voorvaders heeft beloofdf en dat
overvloeit van melk en ho-
ning,g dan moet je in deze maand
de herdenking houden. 6 Zeven
dagen lang moet je ongezuurd
brood eten,h en op de zevende
dag is er een feest voor Jeho-
vah. 7 Er moet in die zeven da-
gen ongezuurd brood worden ge-
geten.i Niets dat gezuurd is, mag
bij je aangetroffen worden, j en in
je hele gebied� mag geen zuur-
desem te vinden zijn. 8 En op
die dag moet je je zoon vertel-
len: “Zo herdenk ik wat Jehovah
voor me heeft gedaan toen ik uit
Egypte vertrok.”k 9 Het zal voor
jou als een teken op je hand zijn
en als een herinneringsteken op
je voorhoofd,�l zodat Jehovah’s
wet op je lippen� zal zijn. Want
met een sterke hand heeft Jeho-
vah je uit Egypte geleid. 10 Je
moet dit voorschrift elk jaar op
de vastgestelde tijdm opvolgen.

11 Wanneer Jehovah je in het
land van de Kanaänieten brengt,
dat hij met een eed aan jou en

13:2 �Of ‘zonder voor mij af’. �Lett.:
‘elke eerstgeborene die elke moeder-
schoot opent’. 13:4 �Zie App. B15.
13:7 �Lett.: ‘grenzen’. 13:9 �Lett.: ‘tus-
sen je ogen’. �Lett.: ‘in je mond’.
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je voorvaders beloofd heeft aan
jou te geven,a 12 dan moet je
elke eerstgeboren zoon� aan Je-
hovah wijden, en ook alle eerst-
geboren mannetjes van het vee
dat van jou wordt. Ze zijn van Je-
hovah.b 13 Elke eerstgeboren
ezel moet je loskopen met een
schaap. Als je hem niet loskoopt,
moet je zijn nek breken. Ook elke
eerstgeboren zoon moet je los-
kopen.c

14 Als je zoon later aan je
vraagt: “Wat betekent dit?”, dan
moet je tegen hem zeggen: “Met
een sterke hand heeft Jehovah
ons uit Egypte geleid, uit het
huis van slavernij.d 15 Toen de
farao koppig weigerde ons te la-
ten gaan,e heeft Jehovah elke
eerstgeborene in Egypte gedood,
van de eerstgeborene van de
mens tot de eerstgeborene van
het vee.f Daarom offer ik alle
eerstgeboren mannetjes� aan Je-
hovah en koop ik elke eerstgebo-
ren zoon los.” 16 Het moet als
een teken op je hand zijn en als
een band op je voorhoofd,�g want
met een sterke hand heeft Jeho-
vah ons uit Egypte geleid.’

17 Toen de farao het volk liet
gaan, leidde God hen niet door
het land van de Filistijnen, ook
al was dat een kortere weg. Want
God zei: ‘Het volk kon weleens
van gedachten veranderen als ze
met oorlog te maken krijgen,
en dan zullen ze teruggaan naar
Egypte.’ 18 Daarom liet God het
volk een omweg maken langs de
weg door de woestijn bij de Rode
Zee.h De Israëlieten trokken in
gevechtsformatie weg uit Egypte.
19 Mozes nam ook het lichaam�
van Jozef mee, want Jozef had
de zonen van Israël plechtig laten
zweren: ‘God zal zeker aan jullie
denken, en jullie moeten mijn li-

13:12 �Lett.: ‘iedereen die de moeder-
schoot opent’. 13:15 �Lett.: ‘alles wat
de moederschoot opent’. 13:16 �Lett.:
‘tussen je ogen’. 13:19 �Lett.: ‘gebeen-
te’.

chaam� hiervandaan meenemen.’a
20 Ze vertrokken uit S _ukkoth en
sloegen hun kamp op bij _Etham,
aan de rand van de woestijn.

21 Jehovah ging voor ze uit,
overdag in een wolkkolom om ze
de weg te wijzenb en ’s nachts
in een vuurkolom om ze licht te
geven. Zo konden ze overdag en
’s nachts reizen.c 22 Overdag
was er de wolkkolom die vóór
het volk bleef, en ’s nachts de
vuurkolom.d

14 Jehovah zei tegen Mozes:
2 ‘Zeg tegen de Israëlieten

dat ze moeten omkeren en hun
kamp moeten opslaan vóór Pi-
H _achiroth, tussen M _igdol en de
zee, tegenover Baäl-S _efon.e Daar,
bij de zee, moeten jullie je kamp
opslaan. 3 Dan zal de farao over
de Israëlieten zeggen: “Ze zijn
verdwaald in het land. Ze zijn in-
gesloten door de woestijn.” 4 Ik
zal toelaten dat de farao� koppig
wordt,f en hij zal hen achtervol-
gen. Ik zal mezelf grootmaken ten
koste van de farao en zijn hele le-
ger.g Dan zullen de Egyptenaren
weten dat ik Jehovah ben.’h Dat
deden ze dus.

5 Later werd aan de koning
van Egypte gemeld dat het volk
gevlucht was. Onmiddellijk ver-
anderde de houding� van de fa-
rao en zijn dienaren tegenover
het volk, i en ze zeiden: ‘Waar-
om hebben we Israël laten gaan?
Nu zijn we onze slaven kwijt!’
6 Daarom maakte hij zijn strijd-
wagens klaar, en hij nam zijn
mannen met zich mee. j 7 Hij
nam de 600 beste wagens mee en
ook alle andere wagens van Egyp-
te, allemaal bemand met solda-
ten. 8 Jehovah liet dus toe dat
de farao,� de koning van Egyp-
te, koppig werd, zodat hij de Is-
raëlieten achternaging, terwijl die
vol vertrouwen� op weg waren.k
9 De Egyptenaren achtervolgden

14:4, 8 �Lett.: ‘het hart van de farao’.
14:5 �Lett.: ‘het hart’. 14:8 �Lett.: ‘met
opgeheven hand’.
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hen,a en de wagenpaarden van
de farao, zijn ruiters en zijn le-
ger haalden hen in terwijl ze hun
kamp hadden opgeslagen bij de
zee, bij Pi-H _achiroth, tegenover
Baäl-S _efon.

10 Toen de farao dichterbij
kwam, zagen de Israëlieten in-
eens dat de Egyptenaren hen ach-
tervolgden. De Israëlieten werden
doodsbang en gingen tot Jeho-
vah roepen.b 11 Ze zeiden tegen
Mozes: ‘Waren er in Egypte soms
geen graven, dat je ons hiernaar-
toe hebt gebracht om in de woes-
tijn te sterven?c Wat heb je ons
aangedaan door ons uit Egypte te
leiden? 12 Dit is precies wat we
bedoelden toen we in Egypte te-
gen je zeiden: “Laat ons met rust.
Laat ons de Egyptenaren maar
dienen.” Want we kunnen beter
de Egyptenaren dienen dan in de
woestijn sterven.’d 13 Toen zei
Mozes tegen het volk: ‘Wees niet
bang.e Houd vol en zie hoe Je-
hovah jullie vandaag zal redden.f
Want de Egyptenaren die jullie
vandaag nog zien, zullen jullie
nooit meer terugzien.g 14 Je-
hovah zelf zal voor jullie strij-
den,h en jullie zullen stil zijn.’

15 Jehovah zei tegen Mozes:
‘Waarom blijf je tot mij roepen?
Zeg tegen de Israëlieten dat ze
hun kamp opbreken. 16 En jij,
steek de staf die je in je hand hebt
uit over de zee en splijt de zee in
tweeën. Dan kunnen de Israëlie-
ten over droog land dwars door
de zee gaan. 17 Maar ik zal toe-
laten dat de Egyptenaren� koppig
worden, zodat ze hen achterna-
gaan. Zo zal ik mezelf grootma-
ken ten koste van de farao en
zijn hele leger, zijn strijdwagens
en zijn ruiters.i 18 Dan zullen de
Egyptenaren weten dat ik Jeho-
vah ben, als ik mezelf grootmaak
ten koste van de farao, zijn strijd-
wagens en zijn ruiters.’j

14:17 �Lett.: ‘het hart van de Egyptena-
ren’.

19 De engel van de ware Goda

die voor het kamp van Israël
uit ging, verplaatste zich toen
en stelde zich achter hen op. En
de wolkkolom die vóór hen was,
ging naar achterenb en stelde
zich daar op. 20 Zo kwam de
wolkkolom tussen het kamp van
de Egyptenaren en het kamp van
Israël te staan.c Aan de ene kant
was de wolk donker en aan de an-
dere kant verlichtte hij de nacht.d
Daardoor kwam het ene kamp de
hele nacht niet in de buurt van
het andere.

21 Toen strekte Mozes zijn
hand uit over de zee.e Jehovah
liet de zee terugwijken door een
sterke oostenwind, die de hele
nacht waaide, waardoor de zee-
bodem in droog land verander-
de.f En het water werd in twee-
en gespleten.g 22 De Israëlieten
trokken dus dwars door de zee
over droog land,h terwijl het wa-
ter rechts en links van hen een
muur vormde. i 23 De Egypte-
naren achtervolgden hen, en alle
paarden, strijdwagens en ruiters
van de farao gingen achter hen
aan, de zee in. j 24 Tijdens de
morgenwake� keek Jehovah van-
uit de vuur- en wolkkolomk naar
het leger van de Egyptenaren,
en hij zaaide paniek onder hen.
25 Hij liet steeds wielen van hun
wagens af lopen, waardoor ze
moeite hadden om ze te bestu-
ren. Ze riepen: ‘Laten we vluchten
voor Israël, want Jehovah strijdt
voor hen tegen de Egyptenaren!’l

26 Jehovah zei tegen Mozes:
‘Strek je hand uit over de zee, dan
zal het water terugstromen over
de Egyptenaren, hun strijdwagens
en hun ruiters.’ 27 Mozes strek-
te meteen zijn hand uit over de
zee, en tegen het aanbreken van
de morgen stroomde de zee te-
rug naar haar gewone plaats. Ter-
wijl de Egyptenaren ervoor op de
vlucht sloegen, schudde Jehovah
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ze midden in de zee af.a 28 Het
terugstromende water overspoel-
de de strijdwagens en de ruiters
en het hele leger van de farao dat
achter hen aan de zee in was ge-
gaan.b Niemand van hen bleef ge-
spaard.c

29 Maar de Israëlieten liepen
over droog land dwars door de
zee,d terwijl het water rechts en
links van hen een muur vorm-
de.e 30 Zo redde Jehovah Israël
op die dag uit de handen van
de Egyptenaren, f en Israël zag
de Egyptenaren dood langs de
zee liggen. 31 Ook zag Israël de
grote kracht� die Jehovah tegen
de Egyptenaren had gebruikt.
Het volk kreeg ontzag voor Jeho-
vah en stelde vertrouwen in Je-
hovah en in zijn dienaar Mozes.g

15 Toen zongen Mozes en de
Israëlieten dit lied voor Je-

hovah:h
‘Ik wil zingen voor Jehovah,
want hij heeft zich hoog
verheven. i

Paard en berijder heeft hij in
de zee geslingerd. j

2 Mijn sterkte en mijn macht
is Jah,� want hij is mijn
redding geworden.k

Hij is mijn God en ik zal hem
loven, l de God van mijn va-
derm en ik zal hem eren.n

3 Jehovah is een machtige
strijder.o Jehovah is zijn
naam.p

4 De strijdwagens en het leger
van de farao heeft Hij in de
zee geworpen,q

en zijn beste soldaten zijn
weggezonken in de Rode
Zee.r

5 Het kolkende water over-
spoelde hen, ze zonken als
een steen naar de diepte.s

6 Uw rechterhand, o Jehovah,
heeft enorme kracht.t

Uw rechterhand, o Jehovah,
kan een vijand verpletteren.

14:31 �Lett.: ‘hand’. 15:2 � ‘Jah’ is een
verkorte vorm van de naam Jehovah.

7 In uw grote majesteit kunt
u degenen neerwerpen die
tegen u opstaan.a

Uw woede ontbrandt en
verteert hen als stoppels.

8 Met de adem van uw neus-
gaten werd het water
opgestuwd.

Het bleef staan als een dam.
Het kolkende water stolde in
het hart van de zee.

9 De vijand zei: “Ik zal ze
achtervolgen! Ik zal ze
inhalen!

Ik zal buit verdelen totdat ik�
genoeg heb!

Ik zal mijn zwaard trekken!
Mijn hand zal hen onder-
werpen!”b

10 U blies met uw adem, de zee
overspoelde hen.c

Ze zonken als lood in het
machtige water.

11 Wie van de goden is als u,
o Jehovah?d

Wie is als u, zo indruk-
wekkend in heiligheid?e

U bent degene die vereerd
moet worden met lof-
liederen, degene die
wonderen doet.f

12 U strekte uw rechterhand uit
en de aarde slokte hen op.g

13 In uw loyale liefde leidde
u het volk dat u hebt
losgekocht.h

In uw kracht zult u hen
naar uw heilige woonplaats
voeren.

14 Volken moeten het horen, i
ze zullen huiveren.

Angst� zal de bewoners van
Filist _ea aangrijpen.

15 Doodsbang zullen de stam-
hoofden van Edom zijn,

en de machtige heersers�
van Moab zullen beven. j

Alle bewoners van Kanaän
zullen wanhopig zijn.k
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16 Schrik en vrees zal hen
overvallen.a

Versteend van angst zullen
ze zijn door de grootheid
van uw arm,

wanneer uw volk voorbij-
trekt, o Jehovah,

wanneer het volk dat
u hebt voortgebracht,b
voorbijtrekt.c

17 U zult hen meenemen en
planten op de berg van uw
erfdeel,d

de vaste plaats die u voor
uzelf hebt klaargemaakt
om er te wonen, o Jehovah,

een heiligdom, o Jehovah,
dat uw handen hebben
gebouwd.

18 Jehovah zal voor altijd en
eeuwig als koning regeren.e

19 Toen de paarden, strijd-
wagens en ruiters van de
farao de zee in gingen, f

liet Jehovah het water van
de zee over hen terug-
stromen,g

maar het volk Israël liep over
droog land dwars door de
zee.’h

20 Vervolgens nam de profe-
tes Mirjam, de zus van Aäron,
een tamboerijn in haar hand, en
alle vrouwen volgden haar dan-
send met tamboerijnen. 21 Mir-
jam zong als antwoord op de man-
nen:

‘Zing voor Jehovah, want hij
heeft zich hoog verheven. i

Paard en berijder heeft hij in
de zee geslingerd.’ j

22 Later leidde Mozes Israël
weg van de Rode Zee, en ze gin-
gen naar de woestijn van Sur.
Drie dagen lang trokken ze door
de woestijn, maar ze vonden geen
water. 23 Ze kwamen bij M _ara,�k
maar ze konden het water van
M _ara niet drinken, omdat het bit-
ter was. Daarom gaf hij er de
naam M _ara aan. 24 Het volk be-

15:23 �Bet.: ‘bitterheid’.

gon tegen Mozes te klagen.a ‘Wat
moeten we drinken?’, zeiden ze.
25 Hij riep Jehovah aanb en Je-
hovah leidde hem naar een boom.
Toen hij die in het water gooide,
werd het water zoet.

Daar stelde Hij voor hen een
voorschrift en een procedure
voor de rechtspraak vast, en
daar stelde Hij hen op de proef.c
26 Hij zei: ‘Als jullie precies doen
wat Jehovah, jullie God, zegt en
doen wat goed is in zijn ogen en
luisteren naar zijn geboden en je
houden aan al zijn voorschrif-
ten,d zal ik jullie met geen en-
kele van de ziekten treffen die
ik over de Egyptenaren heb ge-
bracht.e Want ik, Jehovah, genees
jullie.’f

27 Vervolgens kwamen ze bij
_Elim, waar 12 waterbronnen en
70 palmbomen waren. Daar sloe-
gen ze hun kamp op bij het water.

16 Later vertrok de hele ge-
meenschap van Israël uit

_Elim. Op de 15de dag van de
tweede maand na hun vertrek uit
Egypte bereikten ze de woestijn
van Sin,g die tussen _Elim en de
Sinaı̈ ligt.

2 Daar in de woestijn begon
de hele gemeenschap van Israël
tegen Mozes en Aäron te klagen.h
3 De Israëlieten zeiden steeds
weer: ‘Waren we maar door Je-
hovah’s hand gestorven in Egyp-
te, toen we bij de vleespotten za-
ten, i toen we brood aten zo veel
we wilden. Nu hebben jullie ons
naar deze woestijn gebracht om
het hele volk� van honger te la-
ten omkomen.’ j

4 Toen zei Jehovah tegen Mo-
zes: ‘Luister, ik laat voor jullie
brood uit de hemel regenen.k En
iedereen van het volk moet er
elke dag op uit gaan om te ver-
zamelen wat hij nodig heeft. l Op
die manier kan ik testen of ze
zich wel of niet aan mijn wet

16:3 �Lett.: ‘gemeente’. Zie Woorden-
lijst.
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zullen houden.�a 5 Maar wat ze
op de zesde dagb verzamelen om
te bereiden, moet het dubbele
zijn van wat ze op de andere da-
gen verzamelen.’c

6 Mozes en Aäron zeiden dus
tegen de Israëlieten: ‘Vanavond
zullen jullie zeker weten dat het
Jehovah is die jullie uit Egyp-
te heeft geleid.d 7 Morgenoch-
tend zullen jullie Jehovah’s glorie
zien, want Jehovah heeft jullie
geklaag tegen hem gehoord. Wie
zijn wij, dat jullie tegen ons kla-
gen?’ 8 Mozes zei verder: ‘Als
Jehovah jullie vanavond vlees
te eten geeft en morgenochtend
brood zo veel jullie willen, zullen
jullie beseffen dat Jehovah jul-
lie geklaag tegen hem heeft ge-
hoord. Maar wie zijn wij? Jullie
klagen niet tegen ons, maar te-
gen Jehovah.’e

9 Toen zei Mozes tegen Aäron:
‘Zeg tegen de hele gemeen-
schap van Israël: “Kom voor Je-
hovah staan, want hij heeft jul-
lie geklaag gehoord.”’f 10 Zodra
Aäron tot de hele gemeenschap
van Israël gesproken had, draai-
den ze zich om naar de woestijn.
En daar verscheen Jehovah’s glo-
rie in de wolk.g

11 Jehovah zei verder tegen
Mozes: 12 ‘Ik heb het geklaag
van de Israëlieten gehoord.h Zeg
tegen ze: “In de avondscheme-
ring� zullen jullie vlees eten en
in de morgen zullen jullie volop
brood hebben. i Dan zullen jullie
weten dat ik Jehovah, jullie God,
ben.”’ j

13 Die avond kwamen er kwar-
tels, zo veel dat het kamp ermee
bezaaid was.k En ’s morgens lag
er overal rond het kamp een laag
dauw. 14 Nadat de dauw ver-
dampt was, bleek de woestijn be-
dekt te zijn met een fijn, schilfer-
achtig laagje, l zo fijn als rijp op
de grond. 15 ‘Wat is dat?’, vroe-
gen de Israëlieten elkaar toen

16:4 �Lett.: ‘wandelen in’. 16:12 �Lett.:
‘tussen de twee avonden’.

ze het zagen, want ze wisten
niet wat het was. Mozes zei te-
gen ze: ‘Het is het brood dat
Jehovah jullie als voedsel geeft.a
16 Dit heeft Jehovah geboden:
“Iedereen moet zo veel verzame-
len als hij kan eten. Jullie moe-
ten per persoon een gomer�b ne-
men, voor iedereen� die in je tent
woont.”’ 17 Dat deden de Israë-
lieten. Sommige verzamelden veel
en andere weinig. 18 Als ze het
dan per gomer gingen meten, had
degene die veel had verzameld,
niet te veel, en degene die wei-
nig had verzameld, niet te wei-
nig.c Iedereen verzamelde zo veel
hij kon eten.

19 Toen zei Mozes tegen ze:
‘Niemand mag er iets van over-
laten tot de volgende ochtend.’d
20 Maar ze luisterden niet naar
Mozes. Sommigen lieten er wat
van over tot de volgende och-
tend, en toen zaten er wormen in
en stonk het. Mozes werd daar-
om kwaad op hen. 21 Elke och-
tend verzamelden ze het, ieder-
een zo veel hij kon eten. Zodra
de zon heet werd, smolt het.

22 Op de zesde dag verzamel-
den ze twee keer zo veel brood,e
twee gomer per persoon. De hoof-
den van de gemeenschap kwamen
het bij Mozes melden. 23 Daar-
op zei hij tegen ze: ‘Dat is wat Je-
hovah heeft gezegd. Morgen zal
er volledige rust� zijn, een heili-
ge sabbat voor Jehovah.f Bak wat
je wilt bakken en kook wat je wilt
koken.g Leg wat over is opzij en
bewaar het tot de volgende och-
tend.’ 24 Ze bewaarden het dus
tot de volgende ochtend, zoals
Mozes had geboden, en het stonk
niet en er zaten ook geen maden
in. 25 Toen zei Mozes: ‘Dit moe-
ten jullie vandaag eten, want van-
daag is een sabbat voor Jehovah.
Vandaag zullen jullie het niet op
de grond vinden. 26 Zes dagen

16:16 �Ongeveer 2,2 l. Zie App. B14.
�Of ‘elke ziel’. 16:23 �Of ‘een sabbat-
viering’.

HFST. 16
a De 8:2

b Ex 35:2

c Ex 16:22

d Ex 6:7
Nu 16:28, 29

e Nu 21:7
1Sa 8:7

f Ex 16:2
Nu 11:1

g Ex 13:21
Nu 16:19
Mt 17:5

h Nu 14:27

i Ps 105:40

j Ex 4:5
Ex 6:7

k Nu 11:31, 34
Ps 78:27-29

l Nu 11:7
De 8:3
Ne 9:15

��������������������

2de kolom
a Nu 21:5

De 8:14, 16
Joz 5:11, 12
Jo 6:31, 32
Jo 6:58
1Kor 10:1, 3

b Ex 16:36

c 2Kor 8:15

d Mt 6:11, 34

e Ex 16:5

f Ex 20:8
Ex 31:15
Ex 35:2
Le 23:3

g Nu 11:7, 8

EXODUS 16:5-26 134



zullen jullie het verzamelen, maar
op de zevende dag, de sabbat,a zal
er niets zijn.’ 27 Sommigen van
het volk gingen op de zevende dag
toch naar buiten om het te verza-
melen, maar ze vonden niets.

28 Daarom zei Jehovah tegen
Mozes: ‘Hoelang weigeren jullie
nog mijn geboden en mijn wet-
ten na te leven?b 29 Vergeet
niet dat Jehovah jullie de sabbat
heeft gegeven.c Daarom geeft hij
jullie op de zesde dag brood voor
twee dagen. Iedereen moet op
de zevende dag blijven waar hij
is; niemand mag zijn plaats ver-
laten.’ 30 Het volk hield dus op
de zevende dag de sabbat.�d

31 De Israëlieten noemden het
brood ‘manna’.� Het was wit als
korianderzaad en het smaakte als
platte honingkoeken.e 32 Mozes
zei: ‘Dit heeft Jehovah geboden:
“Neem er een gomer van en be-
waar die voor alle generaties na
jullie.f Dan kunnen ze het brood
zien dat ik jullie in de woes-
tijn te eten heb gegeven toen ik
jullie uit Egypte leidde.”’ 33 Ver-
volgens zei Mozes tegen Aäron:
‘Neem een kruik, doe daar een go-
mer manna in en zet die vóór Je-
hovah. Het is iets dat alle gene-
raties na jullie moeten bewaren.’g
34 Aäron zette het toen voor de
getuigenis�h zodat het bewaard
zou worden, zoals Jehovah Mo-
zes geboden had. 35 De Israëlie-
ten aten het manna 40 jaar lang, i
totdat ze bij een land kwamen dat
bewoond was. j Ze aten het man-
na totdat ze bij de grens van Ka-
naän kwamen.k 36 Een gomer is
een tiende van een efa.�

17 De hele gemeenschap van
Israël vertrok uit de woes-

tijn van Sin. l Ze reisden in etap-
pes volgens Jehovah’s bevel,m en
ze sloegen hun kamp op bij R _a-

16:30 �Of ‘rustte dus op de zeven-
de dag’. 16:31 �Waarschijnlijk afgeleid
van het Hebreeuws voor ‘wat is dat?’
16:34 �Zie Woordenlijst. 16:36 �Een
efa was 22 l. Zie App. B14.

fidim.a Maar daar was voor het
volk geen water om te drinken.

2 Het volk begon met Mo-
zes te ruziënb en zei: ‘Geef
ons water te drinken.’ Maar Mo-
zes zei: ‘Waarom maken jullie
ruzie met mij? Waarom blijven
jullie Jehovah op de proef stel-
len?’c 3 Maar het volk had hevi-
ge dorst. Ze bleven tegen Mozes
klagend en zeiden: ‘Waarom heb
je ons uit Egypte gehaald? Om
ons, onze zonen en ons vee van
dorst te laten sterven?’ 4 Uit-
eindelijk riep Mozes tot Jehovah:
‘Wat moet ik toch met dit volk
beginnen? Nog even en ze gaan
me stenigen!’

5 Toen zei Jehovah tegen Mo-
zes: ‘Ga samen met een aantal
oudsten van Israël voor het volk
uit en neem je staf mee, waar-
mee je op de Nijl hebt gesla-
gen.e Neem die in je hand en ga.
6 Ik zal daar op de rots in H _o-
reb vóór je staan. Je moet op
de rots slaan en er zal water
uit komen, zodat het volk kan
drinken.’f Dat deed Mozes terwijl
de oudsten van Israël toekeken.
7 Hij noemde die plaats M _assa�g
en M _eriba,�h omdat de Israëlie-
ten ruzie hadden gemaakt en Je-
hovah op de proef hadden ge-
steld i door te zeggen: ‘Is Jehovah
in ons midden of niet?’

8 Toen kwamen de Amalekie-
ten j en ze vielen Israël in R _afidim
aan.k 9 Mozes zei tegen Jozua: l
‘Kies een aantal mannen uit en
trek ten strijde tegen de Amale-
kieten. Morgen ga ik op de top
van de heuvel staan, met de staf
van de ware God in mijn hand.’
10 Jozua deed wat Mozes hem
had opgedragenm en trok ten
strijde tegen de Amalekieten.
Mozes, Aäron en Hurn klommen
naar de top van de heuvel.

11 Zolang Mozes zijn handen
omhooghield, waren de Israëlie-
ten het sterkst, maar zodra

17:7 �Bet.: ‘op de proef stellen’, ‘be-
proeving’. �Bet.: ‘ruzie’.
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hij zijn handen liet zakken, wa-
ren de Amalekieten het sterkst.
12 Toen Mozes’ handen zwaar
werden, haalden ze een steen
voor hem waarop hij kon gaan
zitten. Aäron en Hur gingen elk
aan een kant van hem staan om
zijn handen te ondersteunen, zo-
dat zijn handen niet bewogen tot-
dat de zon onderging. 13 Zo ver-
sloeg Jozua het leger van _Amalek
met het zwaard.a

14 Jehovah zei tegen Mozes:
‘Schrijf dit in het boek, zodat
het niet vergeten zal worden,�
en herhaal het tegen Jozua: “Ik
zal elke herinnering aan _Amalek
van onder de hemel uitwissen.”’b
15 Vervolgens bouwde Mozes een
altaar en noemde het Jehovah-
N _issi.� 16 Hij zei: ‘Omdat _Ama-
leks hand tegen de troon van
Jahc is, zal Jehovah van gene-
ratie op generatie in oorlog met
hem zijn.’d

18 Jethro, de priester van M _i-
dian en de schoonvader

van Mozes,e hoorde wat God al-
lemaal voor Mozes en voor zijn
volk Israël had gedaan, hoe Jeho-
vah Israël uit Egypte had geleid.f
2 Jethro� had Zipp _ora, de vrouw
van Mozes, bij zich opgenomen
nadat ze naar hem was terugge-
stuurd, 3 samen met haar twee
zonen.g De ene zoon heette G _er-
som,�h want Mozes had gezegd:
‘Ik ben een vreemdeling gewor-
den in een vreemd land.’ 4 De
andere heette Eli _̈ezer,� want Mo-
zes had gezegd: ‘De God van mijn
vader is mijn helper, die me ge-
red heeft van het zwaard van de
farao.’ i

5 Mozes’ schoonvader Jethro
kwam samen met de zonen en
de vrouw van Mozes naar de plek
in de woestijn waar Mozes zijn

17:14 �Of ‘als herinnering’. 17:15 �Bet.:
‘Jehovah is mijn signaalmast’. 18:2
�Lett.: ‘Jethro, Mozes’ schoonvader’.
18:3 �Bet.: ‘een inwonende vreemdeling
daar’. 18:4 �Bet.: ‘mijn God is helper’.

kamp had opgeslagen, bij de berg
van de ware God.a 6 Hij liet
Mozes weten: ‘Ik, je schoonva-
der Jethro,b ben met je vrouw en
haar twee zonen naar je onder-
weg.’ 7 Meteen ging Mozes zijn
schoonvader tegemoet, en hij
boog diep en kuste hem. Ze vroe-
gen elkaar hoe ze het maakten,
en daarna gingen ze de tent in.

8 Mozes vertelde zijn schoon-
vader alles wat Jehovah ter wille
van Israël met de farao en Egyp-
te had gedaan,c welke moeilijkhe-
den ze onderweg allemaal hadden
meegemaaktd en hoe Jehovah hen
had gered. 9 Jethro was blij dat
Jehovah zo veel goeds voor Israël
had gedaan en hen uit Egypte�
had bevrijd. 10 Toen zei Jethro:
‘Laat Jehovah geëerd worden. Hij
heeft jullie bevrijd van Egypte en
van de farao, en hij heeft het
volk bevrijd uit de macht van
Egypte! 11 Nu weet ik dat Je-
hovah groter is dan alle ande-
re goden,e door wat hij met de-
genen heeft gedaan die zijn volk
met minachting hebben behan-
deld.’ 12 Daarna bracht Mozes’
schoonvader Jethro een brand-
offer en slachtoffers aan God. En
Aäron en alle oudsten van Israël
kwamen om vóór de ware God een
maaltijd te gebruiken samen met
Mozes’ schoonvader.

13 De volgende dag nam Mo-
zes zoals gewoonlijk plaats om
recht te spreken over het volk.
Van ’s morgens tot ’s avonds
stonden er mensen vóór Mozes.
14 Mozes’ schoonvader zag wat
hij allemaal voor het volk deed.
Hij zei: ‘Wat doe je toch alle-
maal voor het volk? Waarom zit
je hier helemaal alleen terwijl al
die mensen van ’s morgens tot
’s avonds voor je staan?’ 15 Mo-
zes zei tegen zijn schoonvader:
‘Omdat de mensen naar me toe
blijven komen om God te raadple-
gen. 16 Als er een geschil ont-

18:9 �Lett.: ‘de hand van Egypte’.
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staat, wordt het aan me voorge-
legd. Dan spreek ik recht tussen
hen en maak ik hun de beslissin-
gen van de ware God en zijn wet-
ten bekend.’a

17 Mozes’ schoonvader zei te-
gen hem: ‘Je pakt het niet goed
aan. 18 Zo raak je helemaal uit-
geput, zowel jij als het volk dat
bij je is, want dit is veel te
zwaar voor je. Je kunt het niet
alleen aan. 19 Luister naar me.
Ik zal je advies geven en God zal
met je zijn.b Jij moet het volk
bij de ware God vertegenwoordi-
gen,c en jij moet de zaken voor de
ware God brengen.d 20 Jij moet
hun leren wat de voorschriften
en de wetten zijne en hun vertel-
len welke weg ze moeten gaan�
en welk werk ze moeten doen.
21 Maar kies daarnaast uit het
volk bekwame mannenf die ont-
zag voor God hebben, betrouw-
baar zijn en oneerlijke winst ha-
ten.g Stel die over het volk aan
als leiders over duizend, leiders
over honderd, leiders over vijf-
tig en leiders over tien.h 22 Als
er een geschil ontstaat,� moeten
zij rechtspreken over het volk.
Elke moeilijke zaak zullen ze aan
jou voorleggen, i maar in elke klei-
ne zaak zullen ze zelf uitspraak
doen. Laat hen de last samen met
je dragen en maak het zo makke-
lijker voor jezelf.j 23 Als je dat
doet en God het je zo opdraagt,
dan zul je de druk aankunnen en
zal iedereen tevreden naar huis
gaan.’

24 Mozes luisterde onmiddel-
lijk naar zijn schoonvader en
deed alles wat hij had gezegd.
25 Mozes koos uit heel Israël be-
kwame mannen en stelde die aan
over het volk, als leiders over
duizend, leiders over honderd,
leiders over vijftig en leiders
over tien. 26 Zij spraken recht
over het volk als er een geschil

18:20 �Lett.: ‘bewandelen’. 18:22
�Lett.: ‘op elk moment’.

ontstond. Moeilijke zaken legden
ze steeds aan Mozes voor,a maar
in elke kleine zaak deden ze zelf
uitspraak. 27 Daarna deed Mo-
zes zijn schoonvader uitgeleide,b
en hij ging terug naar zijn land.

19 In de derde maand na-
dat de Israëlieten uit Egyp-

te waren weggegaan, op dezelfde
dag, bereikten ze de Sinaı̈woes-
tijn. 2 Ze waren vertrokken uit
R _afidim,c kwamen aan in de Sinaı̈-
woestijn en sloegen hun kamp op.
Israël sloeg zijn kamp daar op te-
genover de berg.d

3 Daarna ging Mozes de berg
op, naar de ware God. Jehovah
riep naar hem vanaf de berg:e
‘Zeg tegen het huis van Ja-
kob, laat de Israëlieten weten:
4 “Jullie hebben zelf gezien wat
ik met de Egyptenaren heb ge-
daanf, en hoe ik jullie op arends-
vleugels heb gedragen en bij me
heb gebracht.g 5 Als jullie pre-
cies doen wat ik zeg en jul-
lie je aan mijn verbond houden,
dan zullen jullie van alle volken
beslist mijn speciale bezit� wor-
den,h want de hele aarde is van
mij. i 6 Jullie zullen voor mij
een koninkrijk van priesters en
een heilige natie worden.” j Breng
die woorden aan de Israëlieten
over.’

7 Mozes ging dus terug, riep
de oudsten van het volk bij elkaar
en vertelde hun alles wat Jeho-
vah hem geboden had.k 8 Daar-
na antwoordde het hele volk una-
niem: ‘We zijn bereid alles te
doen wat Jehovah heeft gezegd.’ l
Meteen ging Mozes het ant-
woord van het volk aan Jehovah
overbrengen. 9 Jehovah zei te-
gen Mozes: ‘Luister, ik kom naar
je toe in een donkere wolk, zodat
het volk het kan horen als ik met
je praat en zodat ze ook voor al-
tijd vertrouwen in jou zullen heb-
ben.’ Toen vertelde Mozes Jeho-
vah wat het volk had gezegd.
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10 Vervolgens zei Jehovah te-
gen Mozes: ‘Ga naar het volk en
heilig hen vandaag en morgen,
en ze moeten hun kleren wassen.
11 En ze moeten klaar zijn voor
de derde dag, want op de der-
de dag zal Jehovah voor de ogen
van het hele volk op de berg Si-
naı̈ neerdalen. 12 Je moet rond-
om grenzen aangeven voor het
volk en tegen ze zeggen: “Zorg er-
voor dat je niet de berg op gaat
of de grens aanraakt. Wie de berg
aanraakt, moet gedood worden.
13 Zo iemand mag met geen vin-
ger aangeraakt worden, maar hij
moet gestenigd of met pijlen neer-
geschoten worden. Of het nu gaat
om een mens of een dier, hij mag
niet in leven blijven.”a Pas als het
geluid van de ramshoorn klinkt,b
mogen ze naar de berg toe ko-
men.’

14 Toen daalde Mozes de berg
af naar het volk. Hij begon het
volk te heiligen en ze wasten hun
kleren.c 15 Hij zei tegen het
volk: ‘Maak je klaar voor de der-
de dag. Niemand mag seksuele
gemeenschap hebben.’�

16 Op de ochtend van de der-
de dag donderde en bliksemde
het. Er was een zware wolkd op
de berg en er klonk een zeer luid
hoorngeschal. Het hele volk in het
kamp begon te beven.e 17 Mozes
leidde het volk het kamp uit, de
ware God tegemoet, en ze gingen
aan de voet van de berg staan.
18 De berg Sinaı̈ was helemaal in
rook gehuld, want Jehovah daal-
de er in vuur op neer.f De rook er-
van steeg op als de rook van een
kalkoven, en de hele berg schud-
de hevig.g 19 Terwijl het hoorn-
geschal steeds sterker werd, be-
gon Mozes te spreken, en de stem
van de ware God antwoordde
hem.

20 Jehovah daalde dus neer
op de berg Sinaı̈, op de top van
de berg. Toen riep Jehovah Mo-
zes naar de top van de berg, en

19:15 �Lett.: ‘Nader niet tot een vrouw.’

Mozes ging naar boven.a 21 Je-
hovah zei tegen Mozes: ‘Ga naar
beneden en waarschuw het volk
dat ze niet proberen dichter-
bij te komen om naar Jehovah
te kijken, want dan zullen ve-
len van hen sterven. 22 En de
priesters die geregeld tot Jeho-
vah naderen, moeten zich hei-
ligen, anders zal Jehovah hen
doden.’�b 23 Mozes zei toen te-
gen Jehovah: ‘Het volk kan niet
dichter bij de berg Sinaı̈ ko-
men, want u hebt ons al gewaar-
schuwd toen u zei: “Geef gren-
zen aan rondom de berg en heilig
hem.”’c 24 Maar Jehovah zei te-
gen hem: ‘Ga, daal af, en kom
daarna weer naar boven, samen
met Aäron. Maar zorg ervoor dat
de priesters en het volk niet naar
Jehovah toe komen, anders zal
hij hen doden.’d 25 Mozes daal-
de af naar het volk en vertelde
het hun.

20 Toen sprak God al deze
woorden:e

2 ‘Ik ben Jehovah, je God, die
je uit Egypte heeft geleid, uit het
huis van slavernij.f 3 Je mag
buiten mij� geen andere goden
hebben.g

4 Maak geen beelden, geen
enkele afbeelding� van iets in de
hemel boven of op de aarde be-
neden of in het water onder de
aarde.h 5 Buig je er niet voor
neer en laat je er niet toe verlei-
den ze te vereren, i want ik, Je-
hovah, je God, ben een God die
volledige� toewijding eist. j Voor
de overtredingen van vaders laat
ik zonen boeten en ook de derde
en de vierde generatie van hen
die mij haten. 6 Maar voor de-
genen die mij liefhebben en zich
aan mijn geboden houden,k toon
ik loyale liefde tot in de duizend-
ste generatie.

19:22 �Lett.: ‘losbarsten tegen’. 20:3
�Of ‘in strijd met mij’. Lett.: ‘tegen mijn
gezicht’. 20:4 �Of ‘gedaante’, ‘gestal-
te’. 20:5 �Of ‘exclusieve’.
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7 Gebruik de naam van Jeho-
vah, je God, niet op een onwaar-
dige manier,a want Jehovah zal
degene die Zijn naam op een on-
waardige manier gebruikt, niet
ongestraft laten.b

8 Onderhoud de sabbat als
een heilige dag.c 9 Zes dagen
heb je om te werken en al je ar-
beid te doen,d 10 maar de ze-
vende dag is een sabbat voor Je-
hovah, je God. Je mag dan geen
enkel werk doen. Dat geldt voor
jou, je zoon, je dochter, je slaaf,
je slavin en je vee, en voor de
vreemdeling die bij je in de stad�
woont.e 11 Want in zes dagen
heeft Jehovah de hemel, de aar-
de en de zee gemaakt en alles
wat ze bevatten, en op de zeven-
de dag begon hij te rusten.f Daar-
om zegende Jehovah de sabbat
en hij maakte die heilig.

12 Eer� je vader en je moeder.g
Dan zul je lang leven in het land
dat Jehovah, je God, je geeft.h

13 Pleeg geen moord. i
14 Pleeg geen overspel. j
15 Steel niet.k
16 Leg geen valse verklaring

af als je tegen iemand getuigt. l
17 Verlang niet naar het huis

van een ander. Verlang ook niet
naar zijn vrouw,m zijn slaaf, zijn
slavin, zijn stier, zijn ezel of iets
anders wat van hem is.’n

18 Het hele volk was getuige
van de donder, de bliksem, het
geluid van de hoorn en de roken-
de berg. Toen het volk dat zag,
begonnen ze te beven en bleven
ze op een afstand staan.o 19 Ze
zeiden tegen Mozes: ‘Spreek jij
maar met ons, dan zullen wij
luisteren. Maar laat God niet met
ons spreken, want dan sterven
we!’p 20 Mozes zei tegen het
volk: ‘Wees niet bang, want de
ware God is gekomen om jullie
op de proef te stellen,q zodat jul-
lie altijd ontzag voor hem zullen

20:10 �Lett.: ‘binnen je poorten’. 20:12
�Of ‘toon respect voor’.

hebben en jullie niet zullen zon-
digen.’a 21 Het volk bleef dus
op een afstand staan, maar Mo-
zes ging naar de donkere wolk
toe, waar de ware God was.b

22 Toen zei Jehovah tegen Mo-
zes: ‘Zeg dit tegen de Israëlieten:
“Jullie hebben zelf gezien dat ik
vanuit de hemel met jullie gespro-
ken heb.c 23 Jullie mogen geen
goden van zilver maken om die
naast mij te aanbidden, en jul-
lie mogen geen goden van goud
maken.d 24 Je moet een altaar
van aarde voor me maken. Daar-
op zul je je brandoffers en je
vredeoffers� brengen en je scha-
pen, geiten en runderen offe-
ren. Op elke plaats waar ik mijn
naam zal laten herdenken,e zal ik
naar je toe komen en je zegenen.
25 Als je een stenen altaar voor
me maakt, mag je het niet bouwen
met stenen die met gereedschap
bewerkt zijn.�f Want als je het
wel met een beitel bewerkt, zul
je het ontheiligen. 26 En mijn al-
taar mag geen treden hebben,
anders zouden je geslachtsdelen�
zichtbaar worden als je daarlangs
omhooggaat.”

21 Dit zijn de rechterlijke be-
slissingen die je aan hen

moet overbrengen:g
2 Als je een Hebreeuwse slaaf

koopt,h zal hij je zes jaar als slaaf
dienen, maar in het zevende jaar
zal hij vrijgelaten worden zon-
der dat hij iets hoeft te betalen. i
3 Als hij alleen is gekomen, zal
hij ook alleen weggaan. Was hij
al getrouwd, dan zal zijn vrouw
samen met hem weggaan. 4 Als
zijn meester hem een vrouw
heeft gegeven en zij hem zonen
of dochters heeft geschonken,
zullen de vrouw en haar kinde-
ren van haar meester worden, en
hij zal alleen weggaan. j 5 Maar
als de slaaf aandringt: “Ik houd
van mijn meester en van mijn
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vrouw en zonen. Ik wil niet vrij-
gelaten worden”,a 6 dan moet
zijn meester hem voor de ware
God brengen. Vervolgens zal de
meester de slaaf tegen de deur
of de deurpost zetten en zijn
oor met een priem doorboren.
Dan blijft hij zolang hij leeft zijn
slaaf.

7 Als een man zijn dochter
als slavin verkoopt, zal ze niet
vrijkomen zoals een mannelijke
slaaf. 8 Als haar meester haar
niet als bijvrouw wil omdat ze
hem niet bevalt, en hij haar door
iemand anders laat kopen,� dan
heeft hij niet het recht om haar
aan buitenlanders te verkopen,
want hij heeft haar bedrogen.
9 Als hij haar voor zijn zoon uit-
kiest, moet hij haar de rechten
van een dochter geven. 10 Als
hij er een andere vrouw bij neemt,
mag hij de eerste vrouw niet te-
kortdoen wat betreft voedsel,
kleding en de huwelijksplicht.b
11 Als hij haar die drie dingen
niet geeft, dan mag ze weggaan
zonder geld te betalen.

12 Wie een ander zo hard slaat
dat hij sterft, moet zelf ter dood
worden gebracht.c 13 Maar als
hij het niet met opzet doet en
de ware God toelaat dat het ge-
beurt, dan kan hij vluchten naar
een plaats die ik je zal aan-
wijzen.d 14 Als iemand woedend
wordt op zijn medemens en hem
met voorbedachten rade doodt,e
dan moet hij sterven, ook al moet
je hem bij mijn altaar vandaan
halen.f 15 Wie zijn vader of zijn
moeder slaat, moet ter dood wor-
den gebracht.g

16 Als iemand een ander ont-
voert,h moet hij ter dood wor-
den gebracht, i of hij hem nu
verkocht heeft of hem nog ge-
vangen blijkt te houden. j

17 Wie zijn vader of zijn moe-
der vervloekt,� moet ter dood
worden gebracht.k

21:8 �Lett.: ‘ loskopen’. 21:17 �Of
‘kwaad afsmeekt over’.

18 Als mannen ruzie maken
en de één de ander met een
steen of met zijn vuist� slaat en
hij niet sterft maar wel het bed
moet houden, moet het volgen-
de gebeuren: 19 Als hij weer
kan opstaan en met behulp van
een stok buiten rond kan lopen,
dan mag degene die hem gesla-
gen heeft, niet gestraft worden.
Wel moet hij de gewonde man
zolang die nog niet helemaal ge-
nezen is, een vergoeding geven
voor de tijd dat hij niet kan wer-
ken.

20 Als iemand zijn slaaf of
slavin met een stok slaat en die
door zijn hand sterft, moet die
gewroken worden.a 21 Maar als
hij nog één of twee dagen in le-
ven blijft, mag hij niet gewroken
worden, want hij is met het geld
van zijn eigenaar gekocht.

22 Als mannen met elkaar
vechten en een zwangere vrouw
verwonden met als gevolg dat
haar kind te vroeg geboren
wordt,�b maar niemand overlijdt,�
dan moet de dader de schade-
vergoeding betalen die de echtge-
noot van de vrouw hem oplegt. Hij
moet die door tussenkomst van de
rechters betalen.c 23 Maar als
er wel iemand komt te overlijden,
dan geldt: een leven voor een le-
ven,�d 24 een oog voor een oog,
een tand voor een tand, een hand
voor een hand, een voet voor een
voet,e 25 een brandwond voor
een brandwond, een wond voor
een wond, een buil voor een buil.

26 Als iemand zijn slaaf of
slavin op het oog slaat en het
oog verloren gaat, moet hij de
slaaf als vergoeding voor zijn
oog vrijlaten.f 27 En als hij zijn
slaaf of slavin een tand uitslaat,
moet hij de slaaf als vergoeding
voor zijn tand vrijlaten.

21:18 �Of mogelijk ‘een stuk gereed-
schap’. 21:22 �Lett.: ‘en haar kinderen
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28 Als een stier een man of
een vrouw stoot en hij of zij
sterft, moet de stier gestenigd
wordena en mag zijn vlees niet
gegeten worden. De eigenaar van
de stier gaat vrijuit. 29 Maar
als een stier al stotig was en
de eigenaar gewaarschuwd was
maar de stier niet heeft bewaakt,
en de stier een man of een
vrouw doodt, moet de stier geste-
nigd worden en moet ook de eige-
naar ter dood worden gebracht.
30 Als hem een losprijs� wordt
opgelegd, dan moet hij alles be-
talen wat hem zou worden op-
gelegd om zijn leven� los te ko-
pen. 31 Ook als de stier een
zoon of een dochter stoot, moet
er in overeenstemming met deze
bepaling� tegen de eigenaar van
de stier worden opgetreden.
32 Als de stier een slaaf of sla-
vin stoot, moet de eigenaar van
de stier de prijs van 30 sikkels�
aan zijn of haar meester betalen,
en de stier moet gestenigd wor-
den.

33 Als iemand het deksel van
een put haalt of een put graaft
en die niet afdekt, en er een stier
of een ezel in valt, 34 dan moet
de eigenaar van de put de schade
vergoeden:b hij moet dat bedrag
aan de eigenaar van het dier be-
talen, en het dode dier zal van
hem worden. 35 Als iemands
stier de stier van een ander ver-
wondt en die stier sterft, dan
moeten ze de levende stier ver-
kopen en de opbrengst delen;
ook het dode dier moeten ze ver-
delen. 36 Maar als al bekend
was dat een stier stotig was en
de eigenaar de stier toch niet
had bewaakt, dan moet de eige-
naar het dier vergoeden, een
stier voor een stier. Het dode
dier zal van hem worden.

21:30 �Of ‘schadevergoeding’. �Of
‘ziel’. 21:31 �Of ‘rechterlijke beslissing’.
21:32 �Een sikkel woog 11,4 g. Zie App.
B14.

22 Als iemand een stier of
een schaap steelt en hij

het dier slacht of verkoopt, moet
hij het vergoeden: vijf stieren
voor een stier en vier schapen
voor een schaap.a

2 (Als iemand een diefb bij het
inbreken betrapt en hem dood-
slaat, laadt hij daarmee geen
bloedschuld op zich. 3 Maar als
het na zonsopgang gebeurt, is er
wel sprake van bloedschuld.)

De dief moet een vergoeding
geven. Bezit hij niets, dan moet
hij verkocht worden als vergoe-
ding voor wat hij gestolen heeft.
4 Als wat hij gestolen heeft nog
levend bij hem wordt aangetrof-
fen, of het nu een stier, een ezel
of een schaap is, moet hij het
dubbel vergoeden.

5 Als iemand zijn vee loslaat
om het in een veld of een wijn-
gaard te laten grazen en hij de
dieren in het veld van een an-
der laat grazen, dan moet hij het
beste van zijn eigen veld of wijn-
gaard als vergoeding geven.

6 Als er brand ontstaat en het
vuur overslaat op doornstrui-
ken met als gevolg dat gebun-
deld graan, graan op een akker
of een heel veld in vlammen op-
gaat, dan moet degene die het
vuur heeft aangestoken, vergoe-
den wat verbrand is.

7 Als iemand geld of voorwer-
pen in bewaring geeft aan zijn
medemens, en het wordt uit het
huis van die man gestolen, dan
moet de dief, als hij gevonden
wordt, het dubbel vergoeden.c
8 Wordt de dief niet gevonden,
dan moet de eigenaar van het
huis voor de ware God gebracht
wordend om vast te stellen of hij
zich de bezittingen van zijn mede-
mens heeft toegeëigend.� 9 Bij
elk geval van onrechtmatig be-
zit, of het nu gaat om een
stier, een ezel, een schaap, een

22:8 �Lett.: ‘zijn hand heeft uitgestoken
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kledingstuk of iets anders wat
verloren is en waarvan een an-
der zegt: “Dat is van mij!”, moe-
ten beide partijen hun zaak aan
de ware God voorleggen.a Degene
die door God schuldig wordt ver-
klaard, moet zijn medemens een
dubbele vergoeding geven.b

10 Als iemand een ander
vraagt om op zijn vee te let-
ten, bijvoorbeeld op een ezel, een
stier of een schaap, en het dier
sterft, raakt verminkt of wordt
meegenomen zonder dat iemand
het ziet, 11 dan moet de ander
hem vóór Jehovah zweren dat hij
zich de bezittingen van zijn mede-
mens niet heeft toegeëigend;� en
de eigenaar moet daar genoegen
mee nemen. De ander hoeft geen
vergoeding te geven.c 12 Maar
als het dier van hem gestolen is,
moet hij het de eigenaar vergoe-
den. 13 Als het door een wild
dier is verscheurd, moet hij het
dode dier meenemen als bewijs.
Hij hoeft geen vergoeding te ge-
ven voor iets wat door een wild
dier verscheurd is.

14 Als iemand vraagt of hij
een dier van zijn medemens mag
lenen en het dier raakt verminkt
of sterft terwijl de eigenaar er
niet bij is, dan moet degene die
het geleend heeft het vergoeden.
15 Als de eigenaar er wel bij is,
hoeft hij geen vergoeding te ge-
ven. Als het dier gehuurd was,
geldt de huurprijs als de vergoe-
ding.

16 Als een man een maagd
verleidt die niet verloofd is en ge-
meenschap met haar heeft, moet
hij de bruidsprijs voor haar beta-
len zodat ze zijn vrouw wordt.d
17 Als haar vader resoluut wei-
gert haar aan hem te geven, moet
de man hem toch een bedrag be-
talen gelijk aan de bruidsprijs.

18 Een tovenares mag niet in
leven gelaten worden.e

22:11 �Lett.: ‘zijn hand niet heeft uitge-
stoken naar’.

19 Wie gemeenschap heeft
met een dier, moet beslist ter
dood worden gebracht.a

20 Wie slachtoffers brengt aan
andere goden dan aan Jehovah,
moet ter dood worden gebracht.�b

21 Een vreemdeling die bij jul-
lie woont, mag je niet slecht be-
handelen of onderdrukken,c want
jullie hebben zelf als vreemdelin-
gen in Egypte gewoond.d

22 Een weduwe of een vader-
loos kind� mag je niet slecht
behandelen.e 23 Als je ze toch
slecht behandelt en ze tot mij roe-
pen om hulp, dan zal ik dat zeker
horen.f 24 Mijn woede zal los-
barsten en ik zal jullie doden met
het zwaard, zodat jullie vrouwen
weduwe worden en jullie kinderen
geen vader meer hebben.

25 Als je geld leent aan ie-
mand van mijn volk die arm� is,
iemand die in je omgeving woont,
gedraag je dan niet als een geld-
schieter� en vraag geen rente van
hem.g

26 Als je het bovenkleed van je
medemens als onderpand neemt,h
moet je het hem vóór zonsonder-
gang teruggeven. 27 Want het is
zijn enige bedekking, de kleding
waarmee hij zijn lichaam� toe-
dekt. Waarin moet hij anders sla-
pen?i Als hij tot mij roept, zal ik
hem zeker horen, want ik ben vol
medeleven.�j

28 Je mag God niet vervloe-
ken�k en ook een leider van je
volk mag je niet vervloeken. l

29 Aarzel niet om offers te
brengen van je rijke opbrengst en
van de overvloed van je persen.�m
Je eerstgeboren zoon moet je aan
mij geven.n 30 En doe met het
eerstgeboren jong van je stier en
je schaap het volgende:o laat het

22:20 �Of ‘voor de vernietiging wor-
den bestemd’. 22:22 �Of ‘wees’.
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zeven dagen bij zijn moeder en
geef het op de achtste dag aan
mij.a

31 Jullie moeten laten zien
dat jullie een heilig volk voor mij
zijn,b en het vlees van een dier
dat op het veld door een wild
dier verscheurd is, mogen jullie
niet eten.c Jullie moeten het aan
de honden voeren.

23 Verspreid geen verhalen
die niet waar zijn.d Je mag

een schuldige niet te hulp komen
door met kwade bedoelingen te
getuigen.e 2 Je mag de massa
niet volgen in het kwaad, en je
mag het recht niet verdraaien
door een getuigenis af te leggen
om de massa tevreden te stel-
len.� 3 Je moet onpartijdig zijn
in de rechtszaak van iemand die
arm is.f

4 Als je een verdwaalde stier
of ezel van je vijand tegenkomt,
moet je die bij hem terugbren-
gen.g 5 Als je ziet dat de ezel
van iemand die een hekel aan
je heeft, bezweken is onder zijn
last, dan mag je niet werkeloos
toezien. Je moet hem helpen het
dier te bevrijden.h

6 Bij een rechtszaak mag je
het recht van iemand die arm is
niet verdraaien. i

7 Houd je ver van valse be-
schuldigingen� en breng de on-
schuldige en de rechtvaardige
niet ter dood, want wie zoiets
slechts doet, zal ik niet recht-
vaardig verklaren.�j

8 Neem geen steekpenningen
aan, want steekpenningen ma-
ken ziende mensen blind en kun-
nen de woorden van rechtvaar-
dige mensen verdraaien.k

9 Je mag een vreemdeling die
bij jullie woont niet onderdruk-
ken. Jullie weten hoe het is om
een vreemdeling te zijn,� want

23:2 �Of ‘dat populair is’. 23:7 �Lett.:
‘een vals woord’. �Of ‘vrijuit laten
gaan’. 23:9 �Of ‘kennen het leven (de
ziel) van een vreemdeling’.

jullie hebben zelf als vreemdelin-
gen in Egypte gewoond.a

10 Zes jaar achtereen moet je
je land inzaaien en de opbrengst
oogsten.b 11 Maar in het ze-
vende jaar moet je het braak la-
ten liggen en mag je het niet be-
bouwen, en de armen onder je
volk zullen ervan eten. Wat ze
overlaten, zullen de wilde dieren
opeten. Hetzelfde geldt voor je
wijngaard en je olijfbomen.

12 Zes dagen heb je om te
werken, maar op de zevende dag
mag je niet werken. Dan kun-
nen je stier en je ezel uitrusten
en kunnen de zoon van je slavin
en de vreemdeling die bij jullie
woont, op krachten komen.c

13 Zorg ervoor dat jullie alles
doen wat ik heb gezegd.d Jullie
mogen de naam van andere go-
den niet noemen; laat hun naam
niet over je lippen� komen.e

14 Drie keer per jaar moe-
ten jullie een feest voor mij vie-
ren.f 15 Je moet het Feest van
het Ongezuurde Brood vieren.g
Zoals ik je heb opgedragen, zul
je zeven dagen lang ongezuurd
brood eten op de vastgestelde
tijd in de maand abib,�h want
toen zijn jullie uit Egypte ver-
trokken. Niemand mag met lege
handen voor mij verschijnen. i
16 Ook moet je het Oogstfeest�
vieren, het feest van de eerste
opbrengst van je werk, van wat
je op de akker gezaaid hebt. j Aan
het eind van het jaar, wanneer je
de laatste opbrengst van je werk
binnenhaalt, moet je het Inza-
melingsfeest� vieren.k 17 Drie
keer per jaar moeten alle man-
nen� onder jullie voor de ware
Heer, Jehovah, verschijnen. l

18 Je mag het bloed van mijn
slachtoffer niet offeren samen

23:13 �Lett.: ‘mond’. 23:15 �Zie App.
B15. 23:16 �Ook Wekenfeest of Pink-
steren genoemd. �Ook Loofhuttenfeest
genoemd. 23:17 �Of ‘personen van het
mannelijk geslacht’.
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met iets wat gezuurd is. En het
vet van de slachtoffers die op
mijn feesten gebracht worden,
mag niet tot de volgende morgen
bewaard worden.

19 Het beste van de eerste
opbrengst van je land moet je
naar het huis van Jehovah, je
God, brengen.a

Je mag een geitenbokje niet in
de melk van zijn moeder koken.b

20 Ik stuur een engel voor jul-
lie uitc om je onderweg te be-
schermen en je naar de plaats te
brengen die ik heb klaargemaakt.d
21 Let op hem en doe wat hij
zegt. Kom niet tegen hem in op-
stand — hij zal jullie overtredin-
gen niet vergeven,e want hij han-
delt in mijn naam.� 22 Maar als
je hem strikt gehoorzaamt en al-
les doet wat ik zeg, zal ik de
vijand van jullie vijanden zijn en
de tegenstander van jullie tegen-
standers. 23 Dan zal mijn en-
gel voor jullie uit gaan en hij
zal jullie brengen naar de Amo-
rieten, de Hethieten, de Fere-
zieten, de Kanaänieten, de He-
vieten en de Jebusieten, en ik
zal ze uitroeien.f 24 Je mag je
niet neerbuigen voor hun go-
den of je laten overhalen om die
te vereren, en je mag hun prak-
tijken niet navolgen.g In plaats
daarvan moet je hun afgoden
vernielen en hun heilige zuilen
stukslaan.h 25 Jullie moeten Je-
hovah, je God, dienen, i dan zal
hij je brood en water zegenen. j
Ik zal ziekte uit jullie midden la-
ten verdwijnen.k 26 Geen vrouw
in je land zal een miskraam krij-
gen of onvruchtbaar zijn, l en ik
zal je een lang leven schenken.�

27 Ik zal de angst voor mij
voor jullie uit sturen,m ik zal alle
volken die je tegenkomt in ver-
warring brengen en ik zal al je
vijanden voor je op de vlucht

23:21 �Lett.: ‘mijn naam is in hem’.
23:26 �Of ‘het getal van je dagen vol
maken’.

laten slaan.�a 28 Ik zal een ge-
voel van verslagenheid� voor jul-
lie uit sturen,b waardoor de He-
vieten, de Kanaänieten en de
Hethieten voor je verdreven zul-
len worden.c 29 Ik zal ze niet in
één jaar voor je verdrijven, an-
ders zou het land verwilderen
en zouden er zo veel wilde die-
ren komen dat je gevaar loopt.d
30 Ik zal ze geleidelijk voor je
verdrijven, totdat jullie talrijk
zijn en het land in bezit nemen.e

31 Het land dat ik jullie geef,
zal zich uitstrekken van de Rode
Zee tot aan de zee van de Filis-
tijnen, en van de woestijn tot aan
de Rivier.�f Want ik zal de bewo-
ners van het land in jullie handen
geven, en jullie zullen hen ver-
drijven.g 32 Sluit geen verbond
met hen of met hun goden.h
33 Ze mogen niet in je land blij-
ven wonen, anders zouden ze je
ertoe brengen tegen mij te zondi-
gen. Dan zou je hun goden gaan
vereren, wat beslist een valstrik
voor je zou zijn.’ i

24 Toen zei hij tegen Mozes:
‘Ga omhoog naar Jehovah

en buig je op een afstand neer,
samen met Aäron, N _adab, Ab _ihu j

en 70 oudsten van Israël. 2 Al-
leen Mozes mag tot Jehovah na-
deren. De anderen mogen niet
dichterbij komen, en het volk
mag niet met hem meegaan naar
boven.’k

3 Mozes kwam weer bij het
volk en vertelde hun alle woor-
den van Jehovah en alle rech-
terlijke beslissingen, l en het hele
volk verklaarde eenstemmig: ‘We
zijn bereid alles te doen wat Je-
hovah heeft gezegd.’m 4 Toen
schreef Mozes alle woorden van
Jehovah op.n Hij stond ’s mor-
gens vroeg op, bouwde aan de
voet van de berg een altaar en

23:27 �Of ‘ik zal ervoor zorgen dat al je
vijanden je de rug toekeren’. 23:28 �Of
mogelijk ‘paniek’, ‘angst’. 23:31 �D.w.z.
de Eufraat.
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richtte 12 zuilen op, één voor
elk van de 12 stammen van Is-
raël. 5 Daarna stuurde hij jonge
Israëlitische mannen op weg om
brandoffers te brengen en stie-
ren te offeren als vredeoffersa

voor Jehovah. 6 Mozes nam de
helft van het bloed en deed het
in schalen, en de andere helft
van het bloed sprenkelde hij op
het altaar. 7 Daarna nam hij het
boek van het verbond en las het
hardop voor aan het volk.b Ze zei-
den: ‘We zijn bereid alles te doen
wat Jehovah heeft gezegd, en we
zullen gehoorzaam zijn.’c 8 Ver-
volgens nam Mozes het bloed, be-
sprenkelde het volk ermeed en
zei: ‘Dit is het bloed van het
verbond dat Jehovah met jullie
heeft gesloten in overeenstem-
ming met al deze woorden.’e

9 Mozes, Aäron, N _adab, Ab _i-
hu en 70 oudsten van Israël gin-
gen omhoog, 10 en ze zagen de
God van Israël.f Het leek alsof er
onder zijn voeten een vloer van
saffier lag, die zo zuiver was als
de hemel zelf.g 11 De ware God
deed de voorname mannen van
Israëlh geen kwaad, en ze zagen
hem in een visioen en ze aten en
dronken.

12 Jehovah zei tegen Mozes:
‘Kom naar mij toe op de berg en
blijf er. Ik zal je de stenen pla-
ten geven waarop ik wetten en
geboden zal schrijven om hen te
onderwijzen.’ i 13 Mozes vertrok
samen met zijn dienaar Jozua, j
en Mozes ging de berg van de
ware God op.k 14 Maar tegen de
oudsten had hij gezegd: ‘Wacht
hier op ons tot we terug zijn. l
Aäron en Hurm zijn bij jullie.
Als iemand een rechtszaak heeft,
kan hij naar hen toe gaan.’n
15 Toen ging Mozes de berg op,
terwijl de wolk de berg bedekte.o

16 Jehovah’s gloriep bleef op
de berg Sinaı̈,q en de wolk be-
dekte de berg zes dagen lang.
Op de zevende dag riep hij Mo-
zes vanuit de wolk. 17 Voor de

Israëlieten die toekeken, zag Je-
hovah’s glorie eruit als een ver-
terend vuur op de top van de
berg. 18 Vervolgens ging Mozes
de wolk in, verder omhoog de
berg op.a En Mozes bleef 40 da-
gen en 40 nachten op de berg.b

25 Toen zei Jehovah tegen
Mozes: 2 ‘Zeg tegen de Is-

raëlieten dat ze mij een bijdrage
geven. Neem de bijdrage in ont-
vangst van iedereen die vanuit
zijn hart wil geven.c 3 Dit is de
bijdrage die jullie van hen moeten
aannemen: goud,d zilver,e koper,f
4 blauw draad, purperen� wol,
scharlakenrood� draad, fijn lin-
nen, geitenhaar, 5 roodgeverfde
ramsvellen, robbenvellen, acacia-
hout,g 6 lampolie,h balsem voor
de zalfoliei en voor de geurige
wierook, j 7 en onyxstenen en
andere stenen om de efod�k en de
borsttas l mee in te zetten. 8 Ze
moeten voor mij een heiligdom
maken, en ik zal bij hen wonen.m
9 Jullie moeten de tabernakel
en alle bijbehorende voorwerpen
precies maken naar het voor-
beeld� dat ik je laat zien.n

10 Ze moeten een ark� van
acaciahout maken, tweeënhalve
el� lang, anderhalve el breed en
anderhalve el hoog.o 11 Bekleed
de ark vervolgens vanbinnen en
vanbuiten met zuiver goudp en
maak er een gouden lijst� om-
heen.q 12 Giet vier gouden rin-
gen en bevestig die boven de vier
poten: twee ringen aan de ene
kant en twee ringen aan de an-
dere kant. 13 Maak draagstok-
ken van acaciahout en bekleed ze
met goud.r 14 Steek de stokken
door de ringen aan beide kanten
van de ark: daarmee moet de ark
gedragen worden. 15 De draag-
stokken moeten in de ringen van
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de ark blijven. Ze mogen er niet
uit gehaald worden.a 16 In de
ark moet je de getuigenis leggen,
die ik je zal geven.b

17 Je moet een deksel maken
van zuiver goud, tweeënhalve el
lang en anderhalve el breed.c
18 Maak twee cherubs van goud.
Je moet ze maken van gedre-
ven goud, op beide uiteinden van
het deksel.d 19 Maak de che-
rubs op beide uiteinden, één op
elk uiteinde van het deksel.
20 De twee vleugels van de che-
rubs moeten naar boven uitge-
spreid zijn, zodat ze met hun
vleugels het deksel overschadu-
wen,e en ze moeten tegenover el-
kaar staan. De gezichten van de
cherubs moeten naar het deksel
gekeerd zijn. 21 Leg het deksel f
op de ark, en in de ark moet je
de getuigenis leggen, die ik je zal
geven. 22 Daar, boven het dek-
sel, zal ik aan je verschijnen en
met je spreken.g Tussen de twee
cherubs die op de ark van de ge-
tuigenis zijn, zal ik alle geboden
aan je bekendmaken die je aan
de Israëlieten moet doorgeven.

23 Maak ook een tafelh van
acaciahout, twee el lang, één el
breed en anderhalve el hoog. i
24 Bekleed die met zuiver goud
en maak er een gouden lijst om-
heen. 25 Maak er een rand van
een handbreedte� omheen en
voorzie die van een gouden lijst.
26 Je moet er vier gouden rin-
gen voor maken en de ringen
bevestigen aan de vier hoeken,
waar de vier poten vastzitten.
27 De ringen moeten dicht bij de
rand zitten; het zijn de houders
voor de stokken waarmee de ta-
fel gedragen wordt. 28 Maak de
draagstokken van acaciahout en
bekleed ze met goud. Hiermee
moet de tafel gedragen worden.

29 Maak ook de bijbehorende
schotels en bekers en de kan-
nen en schalen waarmee drankof-

25:25 �Ongeveer 7,4 cm. Zie App. B14.

fers uitgegoten zullen worden. Je
moet ze van zuiver goud maken.a
30 Op de tafel, vóór mij, moet je
steeds het toonbrood leggen.b

31 Maak een lampenstandaardc

van zuiver goud. De lampenstan-
daard moet van gedreven goud
zijn en uit één stuk gemaakt wor-
den: de voet, de schacht, de ar-
men, de kelken, de knoppen en
de bloesems.d 32 De schacht van
de lampenstandaard moet zes zij-
armen hebben: drie armen aan de
ene kant en drie armen aan de an-
dere kant. 33 De armen aan de
ene kant moeten elk drie kelken
in de vorm van amandelbloemen
hebben, met telkens een knop
en een bloesem. Ook de armen
aan de andere kant moeten elk
drie kelken in de vorm van aman-
delbloemen hebben, met telkens
een knop en een bloesem. Zomoe-
ten de zes armen aan de schacht
van de lampenstandaard eruit-
zien. 34 Op de schacht van de
lampenstandaard zitten vier kel-
ken in de vorm van amandelbloe-
men, met telkens een knop en een
bloesem. 35 Er moet een knop
zitten onder de eerste twee zijar-
men aan de schacht, onder de vol-
gende twee armen en ook onder
de laatste twee armen. Zo moet
gedaan worden met de zes armen
aan de schacht. 36 De knoppen,
de armen en de hele lampenstan-
daard moeten uit één stuk zuiver,
gedreven goud bestaan.e 37 Je
moet er zeven lampen voor ma-
ken, en als de lampen worden aan-
gestoken, zullen ze schijnen op de
ruimte ervóór.f 38 Ook de snui-
ters� en de vuurpannen moeten
van zuiver goud zijn.g 39 De lam-
penstandaard en de bijbehorende
voorwerpen moeten gemaakt wor-
den van een talent� zuiver goud.
40 Houd je bij het maken ervan
aan het voorbeeld� dat je op de
berg is getoond.h

25:38 �Of ‘tangen’. Zie Woordenlijst.
25:39 �Een talent woog 34,2 kg. Zie
App. B14. 25:40 �Of ‘ontwerp’.
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26 De tabernakela moet je ma-
ken van tien tentkleden

van getwijnd fijn linnen, blauw
draad, purperen wol en schar-
lakenrood draad. Er moeten fi-
guren van geborduurde cherubsb

op aangebracht worden.c 2 Alle
tentkleden moeten dezelfde af-
metingen hebben:d elk tentkleed
moet 28 el� lang en 4 el breed
zijn. 3 Maak vijf tentkleden aan
elkaar vast, zodat die één reeks
vormen, en maak ook de ande-
re vijf tentkleden aan elkaar vast
in een reeks. 4 Maak lussen van
blauw draad aan de rand van het
tentkleed aan het eind van de
ene reeks. Doe hetzelfde aan de
buitenste rand van de andere
reeks waar ze zullen samenko-
men. 5 Maak 50 lussen aan het
ene tentkleed en 50 lussen aan de
rand van het andere tentkleed,
zodat de lussen tegenover elkaar
zitten op de plek waar de tent-
kleden samenkomen. 6 Je moet
50 gouden haken maken en de
tentkleden met de haken aan el-
kaar vastmaken, zodat de taber-
nakel één geheel wordt.e

7 Maak ook kleden van geiten-
haarf voor de tent die over
de tabernakel heen komt. Je
moet 11 tentkleden maken.g 8 De
11 tentkleden moeten dezelfde af-
metingen hebben: elk tentkleed
moet 30 el lang en 4 el breed
zijn. 9 Maak vijf tentkleden aan
elkaar vast en doe hetzelfde met
de andere zes tentkleden. Het
zesde tentkleed, aan de voor-
kant van de tent, moet je om-
slaan. 10 Maak 50 lussen aan de
rand van het ene tentkleed, het
buitenste in de reeks, en 50 lussen
aan de rand van het andere tent-
kleed, op de plek waar ze samen-
komen. 11 Maak 50 koperen ha-
ken en steek de haken door de
lussen om de tentkleden met el-
kaar te verbinden, zodat het één
geheel wordt. 12 Van het deel

26:2 �Een el was 44,5 cm. Zie App. B14.

van de tentkleden dat overblijft,
moet de helft aan de achterkant
van de tabernakel overhangen.
13 Aan beide zijkanten blijft in de
lengte één el van de kleden over.
Laat die gedeelten afhangen om
de tabernakel te bedekken.

14 Maak voor de tent ook
een dekkleed van roodgeverfde
ramsvellen en daaroverheen een
dekkleed van robbenvellen.a

15 Voor de wanden van de ta-
bernakel moet je rechtopstaan-
de paneellijstenb van acaciahout
maken.c 16 Elke paneellijst moet
tien el hoog zijn en anderhalve el
breed. 17 Voorzie elke paneel-
lijst van twee pinnen� die naast
elkaar zitten.� Zo moet je alle
paneellijsten van de tabernakel
maken. 18 Maak 20 paneellijsten
voor de zuidkant van de taberna-
kel.

19 Maak onder die 20 paneel-
lijsten 40 zilveren voetstukken:�d
twee voetstukken waarin de twee
pinnen van de eerste paneel-
lijst passen en twee voetstuk-
ken waarin de twee pinnen van
elke volgende paneellijst passen.e
20 Maak ook voor de andere kant
van de tabernakel, de noordkant,
20 paneellijsten 21 met de bijbe-
horende 40 zilveren voetstukken:
twee voetstukken onder de eerste
paneellijst en twee voetstukken
onder elke volgende paneellijst.
22 Voor de achterwand van de
tabernakel, aan de westkant,
moet je zes paneellijsten maken.f
23 Maak ook twee paneellijsten
die als hoekstijlen kunnen dienen
voor de achterkant van de taber-
nakel. 24 Ze moeten uit twee de-
len bestaan die bovenaan bij de
eerste ring samenkomen. Zo moe-
ten beide paneellijsten gemaakt
worden om de twee hoekstijlen te
vormen. 25 Er moeten dus acht
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paneellijsten zijn met 16 zilve-
ren voetstukken: twee voetstuk-
ken onder de eerste paneellijst en
twee voetstukken onder elke vol-
gende paneellijst.

26 Maak stangen van acacia-
hout: vijf voor de paneellijsten
aan de ene kant van de taber-
nakel,a 27 vijf voor de paneel-
lijsten aan de andere kant van
de tabernakel en vijf voor de pa-
neellijsten aan de westkant, de
achterwand van de tabernakel.
28 De middelste stang moet van
de ene naar de andere kant over
het midden van de paneellijsten
lopen.

29 Bekleed de paneellijsten
met goudb en maak als houders
voor de stangen ringen van goud.
Ook de stangen moet je met goud
bekleden. 30 Maak de taberna-
kel volgens het voorbeeld dat je
op de berg is getoond.c

31 Je moet een gordijnd ma-
ken van blauw draad, purpe-
ren wol, scharlakenrood draad
en getwijnd fijn linnen. Er moe-
ten cherubs op geborduurd wor-
den. 32 Hang het aan vier zuilen
van acaciahout die met goud be-
kleed zijn. De bijbehorende haken
moeten van goud zijn en de zuilen
moeten op vier zilveren voetstuk-
ken staan. 33 Hang het gordijn
op onder de haken� en breng de
ark van de getuigenise daarheen,
achter het gordijn. Het gordijn
zal voor jullie een scheiding zijn
tussen het heiligef en het aller-
heiligste.g 34 Leg het deksel op
de ark van de getuigenis in het
allerheiligste.

35 Zet de tafel voor het gor-
dijn. De lampenstandaardh moet
aan de zuidkant van de taber-
nakel komen, tegenover de tafel,
die aan de noordkant moet staan.
36 Maak een afscherming� voor
de ingang van de tent, geweven

26:33 �Blijkbaar de haken waarmee de
tentkleden met elkaar verbonden wer-
den. 26:36 �Of ‘gordijn’.

van blauw draad, purperen wol,
scharlakenrood draad en getwijnd
fijn linnen.a 37 Maak voor de af-
scherming vijf zuilen van acacia-
hout en bekleed ze met goud.
Voorzie ze van gouden haken en
giet er vijf koperen voetstukken
voor.

27 Maak het altaar van acacia-
hout.b Het moet vierkant

zijn, vijf el� lang en vijf el breed,
en het moet drie el hoog zijn.c
2 Maak hoornsd op de vier hoe-
ken ervan. De hoorns moeten
deel uitmaken van het altaar, en
je moet het altaar met koper
bekleden.e 3 Maak bakken voor
het wegruimen van de as,� en
ook scheppen, schalen, vorken
en vuurpannen; alle bijbehoren-
de voorwerpen moeten van koper
worden gemaakt.f 4 Je moet een
rooster van koper maken voor het
altaar, en aan het rooster moet je
vier koperen ringen maken bij de
vier hoeken. 5 Plaats het roos-
ter onder de rand van het al-
taar. Het moet halverwege in het
altaar komen. 6 Maak voor het
altaar draagstokken van acacia-
hout en bekleed die met koper.
7 De draagstokken moeten in de
ringen worden gestoken, zodat
de stokken zich aan beide kanten
van het altaar bevinden wanneer
het gedragen wordt.g 8 Het al-
taar moet de vorm van een hol-
le kist hebben en moet van plan-
ken gemaakt worden. Het moet
precies zo worden gemaakt als
Hij het je op de berg heeft ge-
toond.h

9 Maak een voorhof i rond de
tabernakel. Aan de zuidkant van
het voorhof moeten over een
lengte van 100 el doeken van ge-
twijnd fijn linnen gehangen wor-
den. j 10 Er moeten 20 zuilen
met 20 koperen voetstukken voor

27:1 �Een el was 44,5 cm. Zie App. B14.
27:3 �Of ‘vettige as’, d.w.z. de as die
verzadigdwasmet het vet van de slacht-
offers.
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gemaakt worden. De haken en
de verbindingen� voor de zuilen
moeten van zilver zijn. 11 Ook
aan de noordkant moeten over
een lengte van 100 el doeken ge-
hangen worden, en er moeten
20 zuilen met 20 koperen voet-
stukken voor gemaakt worden,
met zilveren haken en verbin-
dingen voor de zuilen. 12 Aan
de westkant van het voorhof
moeten over de hele breedte van
50 el doeken gehangen worden,
met tien zuilen en tien voetstuk-
ken. 13 Aan de oostkant, rich-
ting zonsopgang, is het voorhof
50 el breed. 14 Aan de ene kant
moeten over een lengte van 15 el
doeken gehangen worden, met
drie zuilen en drie voetstukken.a
15 Ook aan de andere kant moe-
ten over een lengte van 15 el doe-
ken gehangen worden, met drie
zuilen en drie voetstukken.

16 De ingang van het voorhof
moet een afscherming� hebben
van 20 el lang, geweven van blauw
draad, purperen wol, scharlaken-
rood draad en getwijnd fijn lin-
nen,b met vier zuilen en vier bijbe-
horende voetstukken.c 17 Alle
zuilen rond het voorhof moeten
zilveren verbindingsstukken en
zilveren haken hebben, maar de
voetstukken moeten van koper
zijn.d 18 De omheining van het
voorhof moet 100 el lang,e 50 el
breed en 5 el hoog zijn, ge-
maakt van getwijnd fijn linnen,
en de bijbehorende voetstukken
moeten van koper zijn. 19 Al
het gereedschap en alle voorwer-
pen die bij de dienst van de ta-
bernakel gebruikt worden, en ook
alle tentpinnen en alle pinnen van
het voorhof moeten van koper
zijn.f

20 Geef de Israëlieten op-
dracht om voor de verlichting
zuivere olijfolie� bij je te bren-

27:10 �Of ‘ringen’, ‘banden’ ter bevesti-
ging. 27:16 �Of ‘gordijn’. 27:20 �Of
‘zuivere olie van gestoten olijven’.

gen, om de lampen altijd te la-
ten branden.a 21 In de tent van
samenkomst, buiten het gordijn
dat voor de getuigenisb hangt,
moeten Aäron en zijn zonen er-
voor zorgen dat de lampen van
de avond tot de morgen blijven
branden vóór Jehovah.c Het is
een blijvend voorschrift voor de
Israëlieten, waar ze zich van ge-
neratie op generatie aan moeten
houden.d

28 Laat van de Israëlieten je
broer Aäron bij je komen,

samen met zijn zonen, zodat
hij mij als priester kan dienen:e
Aäron,f samen met N _adab, Ab _i-
hu,g Ele _azar en _Ithamar,h de zo-
nen van Aäron. i 2 Maak voor
je broer Aäron heilige kleding,
prachtige kleding die hem aan-
zien geeft.j 3 Spreek met ieder-
een die vaardigheden heeft,� de-
genen die ik de geest van wijsheid
gegeven heb.k Zij moeten Aärons
kleding maken voor zijn heiliging,
zodat hij mij als priester kan die-
nen.

4 Ze moeten de volgende kle-
dingstukken maken: een borst-
tas, l een efod,m een mouwloze
mantel,n een geruit gewaad, een
tulbando en een sjerp.p Ze moe-
ten de heilige kleding maken
voor je broer Aäron en zijn zo-
nen, zodat hij mij als priester
kan dienen. 5 Hiervoor moeten
de bekwame werkers het goud,
het blauwe draad, de purperen
wol, het scharlakenrode draad
en het fijne linnen gebruiken.

6 De efod moeten ze maken
van goud, blauw draad, purpe-
ren wol, scharlakenrood draad
en getwijnd fijn linnen, met
borduurwerk.q 7 De efod moet
twee schouderstukken hebben die
de beide uiteinden met elkaar
verbinden. 8 De geweven gor-
del,�r die aan de efod beves-
tigd wordt om hem goed op

28:3 �Lett.: ‘wijzen van hart’. 28:8 �Of
‘band’.

HFST. 27
a Ex 39:33, 40

b Ex 35:25

c Ex 38:18, 19

d Ex 38:17

e Ex 27:9

f Ex 38:20
Nu 3:36, 37

��������������������

2de kolom
a Ex 39:33, 37

Le 24:1-3

b Ex 26:33
Ex 40:3
Heb 9:2, 3

c Ex 30:8

d Nu 18:23
��������������������

HFST. 28
e Le 8:2

Heb 5:1

f Heb 5:4

g Le 10:1
Nu 26:61

h Ex 38:21
Le 10:16
1Kr 24:2

i Ex 6:23
1Kr 6:3

j Ex 29:5
Le 8:7

k Ex 31:6
Ex 36:1

l Ex 39:8, 15
Le 8:8

m Ex 39:2

n Ex 39:22

o Ex 39:27, 28
Ex 39:30, 31
Le 8:9

p Ex 39:27, 29
Le 8:7

q Ex 39:2-5

r Ex 29:5

149 EXODUS 27:11–28:8



zijn plek te houden, moet van
dezelfde materialen worden ge-
maakt: goud, blauw draad, purpe-
ren wol, scharlakenrood draad en
getwijnd fijn linnen.

9 Neem twee onyxstenena en
graveer daarin de namen van
de zonen van Israël,b 10 zes na-
men in de ene steen en de overi-
ge zes namen in de andere steen,
op volgorde van hun geboorte.
11 Een steensnijder moet de na-
men van de zonen van Israël in
de twee stenen graveren zoals
bij een zegel.c Daarna moet je de
stenen in gouden zettingen laten
vatten. 12 Je moet de twee ste-
nen op de schouderstukken van
de efod bevestigen als gedenk-
stenen voor de zonen van Is-
raël,d en Aäron moet hun namen
vóór Jehovah als een herinne-
ring op zijn beide schouderstuk-
ken dragen. 13 Maak zettingen
van goud 14 en twee kettinkjes
van zuiver goud, in de vorm van
een gevlochten koord,e en be-
vestig de gevlochten kettinkjes
aan de zettingen.f

15 Laat een borduurder de
borsttas van de rechtspraak ma-
ken.g Die moet net als de efod
gemaakt worden van goud, blauw
draad, purperen wol, scharlaken-
rood draad en getwijnd fijn lin-
nen.h 16 Als de borsttas dub-
belgevouwen is, moet hij vierkant
zijn, een span� lang en een span
breed. 17 Zet er vier rijen ste-
nen op. De eerste rij: robijn, to-
paas en smaragd. 18 De twee-
de rij: turkoois, saffier en jaspis.
19 De derde rij: lesjem,� agaat en
amethist. 20 De vierde rij: chry-
soliet, onyx en jade. Ze moeten
in gouden zettingen gevat wor-
den. 21 De stenen komen over-
een met de namen van de 12 zo-
nen van Israël. Elke steen moet

28:16 �D.w.z. de span van de hand,
zo’n 22 cm. Zie App. B14. 28:19 �Een
edelsteen, mogelijk barnsteen, hyacint,
opaal of toermalijn.

gegraveerd worden zoals een ze-
gel, waarbij elke naam een van de
12 stammen vertegenwoordigt.

22 Maak aan de borsttas ge-
vlochten kettinkjes, als koorden
van zuiver goud.a 23 Je moet
twee gouden ringen voor de
borsttas maken en die aan de bei-
de hoeken� van de borsttas be-
vestigen. 24 Steek de twee gou-
den koorden door de twee ringen
aan de hoeken van de borsttas.
25 Haal de beide uiteinden van
de twee koorden door de twee
zettingen en bevestig ze aan de
schouderstukken van de efod,
aan de voorkant. 26 Maak twee
gouden ringen en bevestig die
aan de beide hoeken� op de bin-
nenrand van de borsttas, aan de
kant van de efod.b 27 Maak nog
twee gouden ringen aan de voor-
kant van de efod, onder de twee
schouderstukken, vlak bij de ver-
binding, boven de geweven gor-
del van de efod.c 28 De borsttas
moet op zijn plek gehouden wor-
den met een blauw koord dat de
ringen van de borsttas verbindt
met de ringen van de efod. Zo
blijft de borsttas op zijn plek op
de efod, boven de geweven gor-
del.

29 Aäron moet de namen van
de zonen van Israël op de borst-
tas van de rechtspraak op zijn
hart dragen wanneer hij het hei-
lige binnengaat, als een constan-
te herinnering in aanwezigheid
van Jehovah. 30 Je moet de
urim en de tummim�d in de borst-
tas van de rechtspraak leggen,
en ze moeten op Aärons hart zijn
wanneer hij voor Jehovah ver-
schijnt. Aäron moet dit middel
om recht te spreken over de Is-
raëlieten altijd op zijn hart dra-
gen in Jehovah’s aanwezigheid.

31 De mouwloze mantel voor
onder de efod moet je helemaal

28:23 �D.w.z. de bovenhoeken. 28:26
�D.w.z. de benedenhoeken. 28:30 �Zie
Woordenlijst.
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van blauw draad maken.a 32 In
het midden moet een halsope-
ning� zijn. De wever moet rondom
de opening een rand weven zoals
die van een borstpantser,� om in-
scheuren te voorkomen. 33 Op
de hele zoom moet je granaatap-
pels aanbrengen van blauw draad,
purperen wol en scharlakenrood
draad, met gouden belletjes ertus-
sen. 34 Je moet een gouden bel-
letje afwisselen met een granaat-
appel, om en om, op de hele
zoom van de mantel. 35 Aäron
moet de mantel dragen als hij
dienst doet, en het geluid ervan
moet gehoord worden wanneer
hij het heiligdom binnengaat om
voor Jehovah te verschijnen en
wanneer hij naar buiten komt, zo-
dat hij niet sterft.b

36 Je moet een blinkende
plaat van zuiver goud maken en
daarin, zoals bij een zegel, gra-
veren: “Heiligheid behoort Jeho-
vah toe.”c 37 Maak de plaat met
een blauw koord aan de tulband
vast,d en zorg dat die op de
voorkant van de tulband blijft zit-
ten. 38 De plaat moet op Aärons
voorhoofd komen, en Aäron moet
de verantwoordelijkheid dragen
als iemand zondigt tegen de heili-
ge dingen,e die de Israëlieten heb-
ben opgedragen door ze als een
heilig offer aan te bieden. De
plaat moet altijd op zijn voor-
hoofd blijven, zodat ze Jehovah’s
goedkeuring kunnen krijgen.

39 Je moet het geruite gewaad
weven van fijn linnen. Maak ook
een tulband van fijn linnen en een
geweven sjerp.f

40 En maak voor Aärons zo-
nen prachtige gewaden, sjerpen
en hoofddeksels,g die hun aan-
zien geven.h 41 Laat je broer
Aäron en zijn zonen die kleding
aantrekken, en je moet hen zal-
ven, i installeren�j en heiligen, en

28:32 �Of ‘een opening voor het hoofd’.
�Of ‘maliënkolder’, ‘wapenrok’. 28:41
�Lett.: ‘hun hand vullen’.

ze zullen mij als priester dienen.
42 Maak ook korte broeken� van
linnen voor ze om hun naakt-
heid� te bedekken.a De broeken
moeten van de heupen tot op de
dijen reiken. 43 Aäron en zijn
zonen moeten die dragen als ze
de tent van samenkomst binnen-
gaan of als ze bij het altaar ko-
men om in de heilige plaats
dienst te doen. Anders zullen ze
schuld op zich laden en sterven.
Het is een blijvend voorschrift
voor hem en zijn nageslacht.�

29 Doe het volgende om hen
te heiligen, zodat ze mij als

priester kunnen dienen. Neem
een jonge stier en twee rammen
zonder gebreken.b 2 Maak van
tarwebloem ongezuurd brood,
ongezuurde ringvormige broden,
met olie bereid, en ongezuurde
platte koeken, met olie bestre-
ken,c 3 en leg die in een mand.
Bied ze in de mand aan,d samen
met de stier en de twee rammen.

4 Je moet Aäron en zijn zo-
nen naar de ingang van de
tent van samenkomste laten ko-
men en hen met water was-
sen.f 5 Neem vervolgens de kle-
dingg en trek Aäron het gewaad,
de mouwloze mantel voor onder
de efod, de efod en de borsttas
aan, en bind de geweven gordel�
van de efod stevig om zijn mid-
del.h 6 Zet de tulband op zijn
hoofd en bevestig het heilige te-
ken van opdracht� aan de tul-
band. i 7 Neem dan de zalfolie j

en giet die over zijn hoofd uit om
hem te zalven.k

8 Laat vervolgens zijn zonen
naar voren komen en trek ze
de gewaden aan. l 9 Bind ze de
sjerpen om, zowel Aäron als zijn
zonen, en zet ze het hoofddek-
sel op. Het priesterschap zal van
hen worden; het is een blijvend
voorschrift.m Zo moet je Aäron

28:42 �Of ‘onderkleding’. �Lett.:
‘vlees’. 28:43 �Lett.: ‘zaad’. 29:5 �Of
‘band’. 29:6 �Of ‘de heilige diadeem’.
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en zijn zonen installeren om als
priester te dienen.�a

10 Breng daarna de stier vóór
de tent van samenkomst en laat
Aäron en zijn zonen hun handen
op de kop van de stier leggen.b
11 Slacht de stier vóór Jeho-
vah, bij de ingang van de tent
van samenkomst.c 12 Doe wat
bloed van de stier op je vin-
ger en strijk het op de hoorns
van het altaar.d Giet de rest van
het bloed uit aan de voet van het
altaar.e 13 Neem al het vetf dat
de ingewanden bedekt, het aan-
hangsel van de lever en de bei-
de nieren met het vet eraan, en
verbrand dat zodat het op het al-
taar in rook opgaat.g 14 Maar
het vlees, de huid en de darm-
inhoud van de stier moet je bui-
ten het kamp verbranden. Het is
een zondeoffer.

15 Neem vervolgens een van
de rammen en laat Aäron en zijn
zonen hun handen op de kop van
de ram leggen.h 16 Slacht de
ram, neem zijn bloed en bespren-
kel alle kanten van het altaar er-
mee. i 17 Snijd de ram in stuk-
ken, was de ingewanden j en de
schenkels en leg de stukken bij el-
kaar, samen met de kop. 18 Je
moet de hele ram verbranden,
zodat die op het altaar in rook op-
gaat. Het is een brandoffer voor
Jehovah, waarvan de geur aange-
naam� is voor hem.k Het is een
vuuroffer voor Jehovah.

19 Neem dan de andere ram
en laat Aäron en zijn zonen hun
handen op de kop van de ram
leggen.l 20 Slacht de ram, neem
wat van zijn bloed en doe dat op
de rechteroorlel van Aäron, op
de rechteroorlel van zijn zonen,
op de duim van hun rechterhand
en op de grote teen van hun
rechtervoet. Besprenkel alle kan-
ten van het altaar met het bloed.

29:9 �Lett.: ‘de hand van Aäron en
de hand van zijn zonen vullen’. 29:18
�Of ‘kalmerend’, ‘geruststellend’. Lett.:
‘rustgevend’.

21 Neem daarna wat van het
bloed dat op het altaar is en wat
van de zalfolie,a en spat dat op
Aäron en zijn kleding en op zijn
zonen en hun kleding, zodat hij
en zijn kleding en zijn zonen en
hun kleding heilig zijn.b

22 Neem vervolgens het vet
van de ram, de vetstaart, het
vet dat de ingewanden bedekt,
het aanhangsel van de lever, de
beide nieren met het vet er-
aanc en de rechterpoot, want het
is een installatieram.d 23 Neem
ook een rond brood, een ring-
vormig brood dat met olie bereid
is en een platte koek uit de mand
met ongezuurd brood die vóór
Jehovah staat. 24 Leg dat alles
op de handen van Aäron en van
zijn zonen en beweeg het heen
en weer als een beweegoffer vóór
Jehovah. 25 Neem het daarna
uit hun handen en verbrand het
op het altaar, boven op het brand-
offer, als een vuuroffer voor Je-
hovah, waarvan Jehovah de geur
aangenaam vindt.

26 Neem dan het borststuk
van de installatieram,e die voor
Aäron wordt geofferd, en beweeg
het heen en weer als een beweeg-
offer vóór Jehovah. Dat wordt
jouw deel. 27 Heilig het borst-
stuk van het beweegoffer en de
poot van het heilige deel dat be-
wogen is en dat genomen is van
de installatieram,f van wat voor
Aäron en zijn zonen geofferd
is. 28 Het wordt van Aäron en
zijn zonen op basis van een blij-
vend voorschrift waar de Israë-
lieten zich aan moeten houden,
want het is een heilig deel, en
het zal een heilig deel worden
dat de Israëlieten moeten geven.g
Van hun vredeoffersh is het hun
heilige deel voor Jehovah.

29 De heilige kleding i van
Aäron zal door zijn zonenj na
hem gedragen worden wanneer ze
als priester gezalfd en geı̈nstal-
leerd worden. 30 De zoon die
hem als priester opvolgt en die
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de tent van samenkomst binnen-
gaat om dienst te doen in de hei-
lige plaats, moet de kleding ze-
ven dagen dragen.a

31 Neem de installatieram en
kook het vlees ervan op een hei-
lige plaats.b 32 Aäron en zijn
zonen moeten het vlees van de
ram en het brood uit de mand bij
de ingang van de tent van samen-
komst eten.c 33 Ze moeten de
dingen eten waarmee verzoening
gedaan is om hen als priester te
installeren� en hen te heiligen.
Maar een onbevoegde� mag er
niet van eten, want het zijn hei-
lige dingen.d 34 Als er de vol-
gende ochtend nog wat vlees van
het installatieoffer of wat brood
over is, dan moet je dat verbran-
den.e Het mag niet gegeten wor-
den, want het is heilig.

35 Zo moet je met Aäron en
zijn zonen doen, precies zoals
ik je heb opgedragen. Hun in-
stallatie als priester� moet zeven
dagen duren.f 36 Offer dagelijks
de stier voor het zondeoffer als
verzoening, reinig het altaar van
zonde door er verzoening voor te
doen en zalf het altaar om het te
heiligen.g 37 Zeven dagen lang
moet je verzoening voor het al-
taar doen, en je moet het heiligen
zodat het een allerheiligst altaar
wordt.h Iedereen die het altaar
aanraakt, moet heilig zijn.

38 Offer elke dag weer i het vol-
gende op het altaar: twee eenjari-
ge rammen. 39 Offer de ene jon-
ge ram ’s morgens en de andere in
de avondschemering.�j 40 Voor
de eerste jonge ram moet er een
tiende efa� meelbloem bij gedaan
worden, vermengd met een kwart
hin� olie,� en ook een drankoffer

29:33 �Lett.: ‘hun hand te vullen’.
�Lett.: ‘vreemde’, een man die niet uit
Aärons familie kwam. 29:35 �Lett.: ‘het
vullen van hun hand’. 29:39, 41 �Lett.:
‘tussen de twee avonden’. 29:40 �Een
efa was 22 l. Zie App. B14. �Een hin was
3,67 l. Zie App. B14. �Of ‘olie van gesto-
ten olijven’.

van een kwart hin wijn. 41 Offer
de tweede jonge ram in de avond-
schemering,�met hetzelfde graan-
offer en drankoffer als ’s morgens.
Draag dat aan Jehovah op als een
vuuroffer waarvan de geur aange-
naam is voor hem. 42 Het is een
vast brandoffer dat in al jullie ge-
neraties vóór Jehovah gebracht
moet worden bij de ingang van de
tent van samenkomst, waar ik aan
jullie zal verschijnen om met jul-
lie te spreken.a

43 Ik zal daar aan de Israëlie-
ten verschijnen, en die plaats zal
door mijn glorie geheiligd wor-
den.b 44 Ik zal de tent van sa-
menkomst en het altaar heiligen,
en ik zal Aäron en zijn zonen
heiligen,c zodat ze mij als pries-
ter kunnen dienen. 45 Ik zal bij
het volk Israël wonen, en ik zal
hun God zijn.d 46 Dan zullen ze
weten dat ik Jehovah, hun God,
ben, die hen uit Egypte heeft ge-
leid om bij hen te wonen.e Ik ben
Jehovah, hun God.

30 Maak een altaar voor het
branden van wierook.f Je

moet het van acaciahout ma-
ken.g 2 Het moet vierkant zijn,
één el� lang en één el breed,
en het moet twee el hoog zijn.
De hoorns moeten er één geheel
mee vormen.h 3 Bekleed het al-
taar met zuiver goud: de boven-
kant, alle zijkanten en de hoorns.
Maak er ook een gouden lijst� om-
heen. 4 Maak aan weerskanten
onder de lijst twee gouden ringen,
als houders voor de stokken waar-
mee het altaar gedragen wordt.
5 Maak de draagstokken van aca-
ciahout en bekleed ze met goud.
6 Zet het altaar voor het gordijn
waarachter de ark van de getuige-
nis staat, i voor het deksel dat de
getuigenis bedekt, waar ik aan je
zal verschijnen.j

7 Aäronk moet elke morgen
geurige wierookl op het altaar

30:2 �Een el was 44,5 cm. Zie App. B14.
30:3 �Of ‘sierlijst’.
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brandena als hij de lampenb in
orde brengt. 8 Ook als Aäron
in de avondschemering� de lam-
pen aansteekt, moet hij wierook
branden. Het is een vast reuk-
offer vóór Jehovah dat alle gene-
raties na jullie moeten brengen.
9 Jullie mogen op het altaar al-
leen de voorgeschreven wierookc

offeren en geen brandoffers of
graanoffers, en jullie mogen er
ook geen drankoffers op uitgie-
ten. 10 Aäron moet eenmaal per
jaar verzoening doend voor het al-
taar door wat bloed van het zon-
deoffer van de verzoeninge op de
hoorns ervan te doen. Dat moet
in alle generaties na jullie gebeu-
ren. Het is allerheiligst voor Je-
hovah.’

11 Vervolgens zei Jehovah te-
gen Mozes: 12 ‘Als je onder de
zonen van Israël een telling
houdt,f moet elk van hen tijdens
de telling een losprijs voor zijn
leven� aan Jehovah geven, zodat
ze niet door een plaag worden
getroffen als ze worden geregis-
treerd. 13 Iedereen die geregis-
treerd wordt, moet het volgende
geven: een halve sikkel� volgens
de standaardsikkel van de heilige
plaats.�g (Een sikkel komt over-
een met 20 gera.)� Een halve sik-
kel is de bijdrage voor Jehovah.h
14 Iedereen van 20 jaar en ouder
die wordt geregistreerd, moet de
bijdrage voor Jehovah geven. i
15 De rijke mag niet meer ge-
ven dan de halve sikkel als bij-
drage voor Jehovah om verzoe-
ning te doen voor zijn leven,�
en de arme mag niet minder ge-
ven. 16 Het zilvergeld voor de
verzoening dat de Israëlieten ge-
ven, moet je bestemmen voor
de dienst van de tent van samen-

30:8 �Lett.: ‘tussen de twee avonden’.
30:12 �Of ‘ziel’. 30:13 �Een sikkel
woog 11,4 g. Zie App. B14. �Of ‘vol-
gens de heilige sikkel’. �Een gera woog
0,57 g. Zie App. B14. 30:15, 16 �Of
‘jullie ziel’.

komst, als een herinnering in Je-
hovah’s aanwezigheid voor de Is-
raëlieten, om verzoening te doen
voor hun leven.’�

17 Jehovah zei verder tegen
Mozes: 18 ‘Maak een koperen
wasbekken met onderstel,a zet
het tussen de tent van samen-
komst en het altaar, en doe
er water in.b 19 Aäron en zijn
zonen moeten daar hun han-
den en voeten wassen.c 20 Als
ze de tent van samenkomst bin-
nengaan of bij het altaar komen
om dienst te doen en vuuroffers
in rook te laten opgaan voor Je-
hovah, moeten ze zich met wa-
ter wassen zodat ze niet ster-
ven. 21 Ze moeten hun handen
en voeten wassen, zodat ze niet
sterven. Dat is een blijvend voor-
schrift voor hen, voor Aäron en
zijn nakomelingen, van generatie
op generatie.’d

22 Ook zei Jehovah tegen Mo-
zes: 23 ‘Neem nu de beste spe-
cerijen: 500 eenheden gestolde
mirre, half zo veel — 250 eenhe-
den — zoete kaneel, 250 eenheden
zoete kalmoes 24 en 500 eenhe-
den kassie, gewogen volgens de
standaardsikkel van de heilige
plaats,e samen met een hin� olijf-
olie. 25 Maak daarvan een hei-
lige zalfolie; die moet vakkundig
bereid worden.�f Het moet een
heilige zalfolie zijn.

26 Zalf daarmee de tent van
samenkomstg en de ark van de ge-
tuigenis, 27 en ook de tafel en
alle bijbehorende voorwerpen, de
lampenstandaard en de bijbeho-
rende voorwerpen, het reukoffer-
altaar, 28 het brandofferaltaar
en alle bijbehorende voorwerpen,
en het bekken met onderstel.
29 Je moet ze heiligen, zodat
ze allerheiligst worden.h Iedereen
die ze aanraakt, moet heilig zijn.i
30 Zalf Aäronj en zijn zonen,k en

30:24 �Een hin was 3,67 l. Zie App. B14.
30:25 �Of ‘zoals het werk van een zalf-
bereider’.
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heilig ze om mij als priester te
dienen.a

31 Zeg tegen de Israëlieten:
“Dit moet een heilige zalfolie
voor mij blijven van generatie op
generatie.b 32 De olie mag niet
worden aangebracht op iemands
lichaam,� en jullie mogen niets
maken met een vergelijkbare sa-
menstelling. Het is iets heiligs.
Het moet iets heiligs voor jullie
blijven. 33 Als iemand een ver-
gelijkbare zalf maakt of er iets
van gebruikt voor een onbevoeg-
de,� moet hij uit zijn volk worden
verwijderd.”’�c

34 Vervolgens zei Jehovah te-
gen Mozes: ‘Neem een gelijke
hoeveelheid van de volgende geu-
rige stoffen:d stacte, oniche, geu-
rig galbanum en zuivere geurige
hars. 35 Maak hiervan wierook.e
Het specerijenmengsel moet vak-
kundig� bereid worden en het
moet gezouten, f zuiver en hei-
lig zijn. 36 Je moet een deel
ervan tot fijn poeder stampen
en iets ervan vóór de getuige-
nis leggen in de tent van samen-
komst, waar ik aan je zal verschij-
nen. Het moet allerheiligst voor
jullie zijn. 37 Jullie mogen wie-
rook met deze samenstelling niet
voor eigen gebruik maken.g Bezie
het als iets heiligs voor Jehovah.
38 Wie iets vergelijkbaars maakt
om van de geur te genieten, moet
uit zijn volk worden verwijderd.’

31 Jehovah zei verder tegen
Mozes: 2 ‘Ik heb Bez _aleëlh

uitgekozen,� de zoon van _Uri, de
zoon van Hur, uit de stam Juda. i
3 Ik zal hem vervullen met de
geest van God en hem wijsheid,
verstand en vakkennis op aller-
lei gebied geven 4 om ontwer-

30:32 �Lett.: ‘het vlees van mensen’.
30:33 �Lett.: ‘vreemde’, een man die
niet uit Aärons familie kwam. 30:33;
31:14 �Of ‘ter dood worden gebracht’.
30:35 �Of ‘zoals het werk van een zalf-
bereider’. 31:2 �Lett.: ‘bij naam geroe-
pen’.

pen te maken, om met goud, zil-
ver en koper te werken, 5 om
stenen te snijden en te zetten,a
en om hout te bewerken.b 6 Ver-
der heb ik Oh _oliab,c de zoon van
Ahis _amach, uit de stam Dan, aan-
gesteld om hem te helpen. Ik leg
wijsheid in het hart van iedereen
die vaardigheden heeft,� zodat ze
alles kunnen maken wat ik je heb
opgedragen:d 7 de tent van sa-
menkomst,e de ark van de getui-
genisf en het dekselg dat erop ligt,
de hele uitrusting van de tent,
8 de tafelh met de bijbehorende
voorwerpen, de lampenstandaard
van zuiver goud met alle bijbeho-
rende voorwerpen, i het reukoffer-
altaar, j 9 het brandofferaltaark

met alle bijbehorende voorwer-
pen, het bekken met onderstel, l
10 de fijn geweven kleding, de
heilige kleding voor de priester
Aäron, de priesterkleding voor
zijn zonen,m 11 de zalfolie en de
geurige wierook voor het heilig-
dom.n Ze zullen alles doen wat ik
je heb opgedragen.’

12 Toen zei Jehovah tegen Mo-
zes: 13 ‘Zeg tegen de Israëlieten:
“Let er vooral op dat jullie mijn
sabbatten onderhouden,o want
het is van generatie op generatie
een teken tussen mij en jullie, zo-
dat jullie weten dat ik, Jehovah,
het ben die jullie heiligt. 14 Jul-
lie moeten de sabbat onderhou-
den, want die is heilig voor jullie.p
Wie de sabbat ontheiligt, moet ge-
dood worden. Als iemand op die
dag werk doet, moet die per-
soon� uit het midden van zijn volk
worden verwijderd.�q 15 Zes da-
gen mag er gewerkt worden, maar
op de zevende dag is het sab-
bat, een dag van volledige rust.r
Die dag is heilig voor Jeho-
vah. Iedereen die op de sabbat
werk doet, moet ter dood wor-
den gebracht. 16 De Israëlieten
moeten de sabbat onderhouden;

31:6 �Lett.: ‘wijs van hart is’. 31:14
�Of ‘ziel’.

HFST. 30
a Ex 40:15

b Ex 37:29
1Kon 1:39
Ps 89:20

c Ex 30:37, 38

d Ex 25:3, 6

e Ex 37:29
Ps 141:2
Opb 5:8

f Le 2:13

g Ex 30:31, 32
��������������������

HFST. 31
h Ex 37:1

i Ex 35:30-34
1Kr 2:20

��������������������

2de kolom
a Ex 28:9-11

b 2Kr 2:13, 14

c Ex 38:23

d Ex 36:1

e Ex 36:8

f Ex 37:1

g Ex 37:6

h Ex 37:10

i Ex 37:17, 24

j Ex 37:25

k Ex 38:1
Ex 40:6

l Ex 30:18
Ex 38:8

m Ex 28:2, 15
Ex 39:1, 27
Le 8:7

n Ex 30:25, 35
Ex 37:29

o Ex 20:8
Le 19:30
Kol 2:16, 17

p De 5:12

q Ex 35:2
Nu 15:32, 35

r Ex 16:23
Ex 20:10

155 EXODUS 30:31–31:16



dat moeten ze in elke generatie
doen. Het is een blijvend verbond.
17 Het is een blijvend teken tus-
sen mij en het volk Israël,a want
in zes dagen heeft Jehovah de he-
mel en de aarde gemaakt, en op
de zevende dag hield hij op met
werken en nam hij rust.”’�b

18 Nadat hij dat op de berg
Sinaı̈ tegen Mozes had gezegd,
gaf hij hem de twee platen van
de getuigenis,c stenen platen, be-
schreven door Gods vinger.d

32 Toen het volk merkte dat
Mozes lang op de berg

bleefe en maar niet terugkwam,
verzamelden ze zich rond Aäron.
Ze zeiden tegen hem: ‘Maak een
god voor ons die voor ons uit kan
gaan,f want we weten niet wat er
gebeurd is met die Mozes, de man
die ons uit Egypte heeft geleid.’
2 Aäron zei tegen ze: ‘Neem de
gouden oorringeng die jullie vrou-
wen, jullie zonen en jullie doch-
ters in hun oren hebben en breng
die bij mij.’ 3 Hierop deden ze
allemaal hun gouden oorringen
af en brachten die naar Aäron.
4 Hij nam het goud van hen aan,
vormde het met een graveerijzer
en maakte er een beeld� van een
kalf van.h Daarop zeiden ze: ‘O Is-
raël, dit is jullie God, die jullie uit
Egypte heeft geleid.’i

5 Toen Aäron dat zag, bouw-
de hij vóór het beeld een altaar.
‘Morgen is er een feest voor Je-
hovah’, riep hij. 6 De volgende
dag stonden ze vroeg op, en ze
gingen brandoffers brengen en
vredeoffers aanbieden. Daarna
ging het volk zitten om te eten
en te drinken. Toen stonden ze
op om plezier te maken. j

7 Jehovah zei tegen Mozes:
‘Ga naar beneden, want jouw
volk, dat je uit Egypte hebt geleid,
gedraagt zich verdorven.k 8 Nu
al zijn ze afgeweken van de weg
die ik hun gezegd heb te gaan. l

31:17 �Of ‘ging hij zich verkwikken’.
32:4 �Of ‘gegoten beeld’.

Ze hebben een beeld gemaakt van
een kalf. Ze blijven zich voor het
beeld neerbuigen, er slachtoffers
aan brengen en zeggen: “O Is-
raël, dit is jullie God, die jullie uit
Egypte heeft geleid.”’ 9 Jehovah
zei verder tegen Mozes: ‘Ik heb
gezien dat dit een koppig� volk
is.a 10 Laat me mijn gang gaan,
dan zal ik ze in mijn brandende
woede uitroeien. En uit jou zal
ik een groot volk laten voortko-
men.’b

11 Maar Mozes probeerde Je-
hovah, zijn God, milder te stem-
menc en zei: ‘Jehovah, waarom
zou u uw brandende woede rich-
ten op uw volk nadat u ze met
grote kracht en met een ster-
ke hand uit Egypte hebt geleid?d

12 Dan zullen de Egyptenaren
zeggen: “Hij heeft ze met kwade
bedoelingen bevrijd. Hij wilde ze
in de bergen doden en ze van de
aardbodem wegvagen.”e Laat uw
brandende woede varen en zie
ervan af� dit onheil over uw volk
te brengen. 13 Denk aan uw
dienaren Abraham, Isaäk en Is-
raël, aan wie u bij uzelf gezworen
hebt: “Ik zal jullie nageslacht�
zo talrijk maken als de sterren
aan de hemel, f en aan jullie nage-
slacht� zal ik dit hele land geven
dat ik heb aangewezen, zodat ze
het kunnen innemen als een blij-
vend bezit.”’g

14 Toen zag Jehovah ervan
af� het onheil over zijn volk te
brengen dat hij had aangekon-
digd.h

15 Mozes draaide zich om en
ging de berg af met de twee pla-
ten van de getuigenis i in zijn han-
den.j Die waren aan beide kan-
ten beschreven, aan de voorkant
en aan de achterkant. 16 De pla-
tenwaren Gods eigenwerk, en het
schrift dat erin gegrift was, was
Gods eigen schrift.k 17 Toen Jo-

32:9 �Lett.: ‘hard van nek’. 32:12 �Of
‘voel spijt’. 32:13 �Lett.: ‘zaad’. 32:14
�Of ‘voelde spijt’.
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zua het geschreeuw van het volk
hoorde, zei hij tegen Mozes: ‘Het
klinkt alsof er oorlog is in het
kamp.’ 18 Maar Mozes zei:

‘Het klinkt niet als het ge-
zang bij een overwinning,�

het klinkt niet als het ge-
jammer bij een nederlaag.

Ik hoor een ander soort
gezang.’

19 Toen Mozes in de buurt
van het kamp kwam en het kalfa
en het gedans zag, werd hij ra-
zend. Hij smeet de platen aan de
voet van de berg aan stukken.b
20 Hij greep het kalf dat ze had-
den gemaakt, verbrandde het en
verpulverde het.c Daarna strooi-
de hij de as uit op het water en
gaf de Israëlieten opdracht ervan
te drinken.d 21 Mozes zei tegen
Aäron: ‘Wat heeft dit volk je aan-
gedaan dat je ze zo’n grote zonde
hebt laten begaan?’ 22 Aäron
antwoordde: ‘Wees niet boos,
mijn heer. Je weet toch dat het
volk geneigd is slechte dingen te
doen.e 23 Ze zeiden tegen me:
“Maak een god voor ons die voor
ons uit kan gaan, want we weten
niet wat er gebeurd is met die
Mozes, de man die ons uit Egyp-
te heeft geleid.”f 24 Daarom zei
ik: “Wie goud heeft, moet het af-
doen en het aan mij geven.” Toen
gooide ik het in het vuur en dit
kalf kwam eruit.’

25 Mozes besefte dat het volk
losgeslagen was omdat Aäron ze
hun gang had laten gaan, en dat
ze zichzelf te schande maakten
tegenover hun vijanden. 26 Mo-
zes ging bij de ingang� van het
kamp staan en zei: ‘Wie staat
aan Jehovah’s kant? Die moet bij
mij komen!’g Toen verzamelden
alle Levieten zich om hem heen.
27 Hij zei tegen ze: ‘Dit heeft
Jehovah, de God van Israël, ge-
zegd: “Jullie moeten allemaal je
zwaard omdoen. Ga het hele

32:18 �Of ‘machtige daad’. 32:26
�Lett.: ‘poort’.

kamp door, van ingang tot in-
gang, en dood zelfs je broer, je
buurman of je vriend.”’a 28 De
Levieten deden wat Mozes had
gezegd, en ze doodden die dag
ongeveer 3000 man. 29 Toen
zei Mozes: ‘Jullie moeten je van-
daag voor Jehovah afzonderen,�
want jullie hebben allemaal ge-
streden tegen je eigen zoon en je
eigen broer.b Vandaag zal hij jul-
lie zegenen.’c

30 Meteen de volgende dag zei
Mozes tegen het volk: ‘Jullie heb-
ben een heel grote zonde begaan.
Ik ga nu de berg op naar Jehovah
om te zien of ik jullie van je zon-
de kan vrijpleiten.’d 31 Mozes
ging dus terug naar Jehovah en
zei: ‘Dit volk heeft een grote zon-
de begaan. Ze hebben voor zich-
zelf een god van goud gemaakt!e
32 Maar als u het wilt, vergeef
dan hun zonde.f Zo niet, schrap
me dan alstublieft uit het boek
dat u geschreven hebt.’g 33 Je-
hovah antwoordde Mozes: ‘Alleen
wie tegen mij gezondigd heeft,
zal ik uit mijn boek schrappen.
34 Ga nu op weg en leid het volk
naar de plaats waarover ik met
je gesproken heb. Mijn engel zal
voor je uit gaan,h en op de dag dat
ik ze ter verantwoording roep, zal
ik ze voor hun zonde straffen.’
35 Toen strafte Jehovah het volk
met een plaag omdat ze het kalf
hadden gemaakt, dat Aäron had
gemaakt.

33 Jehovah zei verder tegen
Mozes: ‘Vertrek van hier

met het volk dat je uit Egypte
hebt geleid. Ga naar het land dat
ik aan Abraham, Isaäk en Jakob
beloofd heb met deze eed: “Aan
jouw nageslacht� zal ik het ge-
ven.” i 2 Ik zal een engel voor je
uit sturen j en ik zal de Kanaänie-
ten, de Amorieten, de Hethieten,
de Ferezieten, de Hevieten en
de Jebusieten verdrijven.k 3 Ga

32:29 �Lett.: ‘jullie hand vullen’. 33:1
�Lett.: ‘zaad’.
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naar een land dat overvloeit van
melk en honing.a Maar ik zal niet
met jullie meetrekken, want jul-
lie zijn een koppig� volkb en ik
zou jullie onderweg kunnen uit-
roeien.’c

4 Toen het volk dat slechte
bericht hoorde, gingen ze rou-
wen. Geen van hen deed siera-
den om. 5 Jehovah zei tegen
Mozes: ‘Zeg tegen de Israëlie-
ten: “Jullie zijn een koppig volk.d
In één ogenblik zou ik door jul-
lie midden kunnen gaan en jullie
kunnen uitroeien.e Ik zal erover
nadenken wat ik met jullie ga
doen. Draag ondertussen geen
sieraden.”’ 6 Vanaf die gebeur-
tenis bij de berg H _oreb droegen�
de Israëlieten hun sieraden niet
meer.

7 Mozes nam zijn tent en sloeg
die een eind buiten het kamp op,
en hij noemde het een tent van
samenkomst. Iedereen die Jeho-
vah wilde raadplegen,f ging naar
de tent van samenkomst, die zich
buiten het kamp bevond. 8 Tel-
kens als Mozes op weg ging naar
de tent, stond iedereen op en
ging bij de ingang van zijn eigen
tent staan, en ze staarden Mo-
zes na totdat hij de tent was bin-
nengegaan. 9 Als Mozes dan de
tent binnenging, daalde de wolk-
kolomg neer en bleef bij de in-
gang van de tent staan terwijl
God met Mozes sprak.h 10 Als
het volk de wolkkolom bij de in-
gang van de tent zag staan, bogen
ze zich allemaal neer bij de ingang
van hun eigen tent. 11 Jehovah
sprak persoonlijk� met Mozes, i
zoals een mens met een ander
mens spreekt. En als Mozes terug-
ging naar het kamp, ging Jozua, j
de zoon van Nun, zijn dienaar en
helper,k niet uit de tent weg.

12 Mozes zei tegen Jehovah: ‘U
zegt tegen mij: “Laat dit volk ver-

33:3 �Lett.: ‘hard van nek’. 33:6 �Lett.:
‘ontdeden zich van’. 33:11 �Lett.: ‘van
gezicht tot gezicht’.

der trekken”, maar u hebt me niet
laten weten wie u met me mee zult
sturen. Bovendien hebt u gezegd:
“Ik ken je bij naam� en je hebt
gunst gevonden in mijn ogen.”
13 Als ik inderdaad gunst heb ge-
vonden in uw ogen, maak me dan
alstublieft uw wegen bekend,a zo-
dat ik u leer kennen en in uw gunst
blijf. En bedenk toch dat dit volk
úw volk is.’b 14 Daarop zei hij:
‘Ikzelf� zal met je meegaanc en ik
zal je rust geven.’d 15 Mozes ant-
woordde: ‘Als u� niet zelf meegaat,
laat ons dan niet hiervandaan ver-
trekken. 16 Hoe zullen de men-
sen anders weten dat ik en uw
volk uw gunst hebben? Dat kan
alleen als u met ons meegaat,e zo-
dat duidelijk is dat ik en uw volk
verschillen van alle andere vol-
ken op aarde.’f

17 Jehovah zei tegen Mozes:
‘Ook dit verzoek van je zal ik in-
willigen, omdat je gunst hebt ge-
vonden in mijn ogen en ik je
bij naam ken.’ 18 Hierop zei hij:
‘Laat me alstublieft uw glorie
zien.’ 19 Maar hij zei: ‘Ik zal al
mijn goedheid voor je langs laten
gaan, en ik zal de naam van Je-
hovahg in jouw aanwezigheid uit-
roepen. Ik zal gunst tonen aan
wie ik wil en ik zal barmhartig
zijn voor wie ik wil.’h 20 Maar
hij voegde eraan toe: ‘Mijn gezicht
kun je niet zien, want geen mens
kan mij zien en in leven blijven.’

21 Jehovah zei verder: ‘Hier is
een plek dicht bij mij. Ga op de
rots staan. 22 Als mijn glorie
voor je langs gaat, zal ik je in
een rotskloof zetten, en ik zal mijn
hand beschermend voor je hou-
den totdat ik voorbij ben gegaan.
23 Daarna zal ik mijn hand weg-
halen, en dan zul je me van ach-
teren zien. Maar mijn gezicht kun
je niet zien.’ i

33:12 �Of ‘ik heb je uitgekozen’. 33:14
�Lett.: ‘mijn gezicht’. 33:15 �Lett.: ‘uw
gezicht’.

HFST. 33
a Ex 3:8

De 8:7-9

b Ex 32:9
De 9:6
Han 7:51

c Ex 32:10
Nu 16:21

d Ex 34:9
De 9:6
Han 7:51

e Nu 16:45

f Ex 18:25, 26
Nu 27:1-5

g Ex 13:21
Ps 99:7

h Nu 11:16, 17
Nu 12:5

i Ex 33:22, 23
Nu 12:8
De 34:10
Jo 1:18
Jo 6:46
Han 7:38

j Nu 11:28
De 1:38
Joz 1:1

k Ex 17:9
Ex 24:13

��������������������

2de kolom
a Ps 25:4

Ps 27:11
Ps 86:11
Ps 119:33
Jes 30:21

b De 9:26

c Ex 13:21
Ex 40:34
Joz 1:5, 17
Jes 63:9

d Joz 21:44
Joz 23:1

e Nu 14:13, 14

f De 4:34
2Sa 7:23
Ps 147:20

g Ex 3:13
Ex 6:3
Ex 34:6

h Ro 9:15

i Jo 1:18

EXODUS 33:4-23 158



34 Toen zei Jehovah tegen
Mozes: ‘Hak twee stenen

platen uit, gelijk aan de eerste.a
Ik zal op de platen de woorden
schrijven die ook op de eerste pla-
ten stonden,b die je stukgegooid
hebt.c 2 Zorg dat je morgen-
vroeg klaar bent, want ’s morgens
moet je de berg Sinaı̈ op gaan en
daar op de top van de berg vóór
mij gaan staan.d 3 Er mag nie-
mand met je mee naar boven
gaan, en op de hele berg mag ver-
der niemand te zien zijn. Er mo-
gen zelfs geen schapen, geiten of
runderen vóór de berg grazen.’e

4 Mozes hakte dus twee ste-
nen platen uit, gelijk aan de eer-
ste. Hij stond ’s morgens vroeg
op en ging de berg Sinaı̈ op,
zoals Jehovah hem had opgedra-
gen. De twee stenen platen nam
hij mee. 5 Toen daalde Jeho-
vah neerf in de wolk. Hij kwam
daar bij Mozes staan en riep
de naam Jehovah uit.g 6 Jeho-
vah ging voor hem langs en riep:
‘Jehovah, Jehovah, een God die
barmhartigh en meelevend�i is,
die niet snel kwaad wordtj en die
vol loyale liefde�k en waarheid�l
is, 7 die loyale liefde toont voor
duizendenm en die fouten, over-
tredingen en zonden vergeeft.n
Maar hij laat schuldigen beslist
niet ongestrafto en hij laat zonen
en kleinzonen, en ook de der-
de en de vierde generatie, boe-
ten voor de overtredingen van
vaders.’p

8 Onmiddellijk viel Mozes op
zijn knieën en boog diep. 9 Hij
zei: ‘Jehovah, als ik gunst heb ge-
vonden in uw ogen, trek dan als-
tublieft met ons mee,q Jehovah,
ook al zijn we een koppig�r volk.
Vergeef ons onze overtredingen
en zonden,s en aanvaard ons
als uw eigen bezit.’ 10 Hij ant-
woordde: ‘Ik sluit een verbond:

34:6 �Of ‘goedgunstig’. �Of ‘liefde-
rijke goedheid’. �Of ‘trouw’. 34:9
�Lett.: ‘hard van nek’.

Ik zal voor de ogen van je hele
volk bijzondere dingen doen die
nergens op aarde en onder geen
enkel volk zijn gedaan.�a En alle
mensen die om je heen wonen,
zullen het werk van Jehovah
zien, want wat ik voor je doe, is
ontzagwekkend.b

11 Houd je aan wat ik je van-
daag opdraag.c Ik zal de Amorie-
ten, de Kanaänieten, de Hethie-
ten, de Ferezieten, de Hevieten
en de Jebusieten voor jullie ver-
drijven.d 12 Let erop dat je geen
verbond sluit met de bewoners
van het land waar je naartoe
gaat,e want anders zou dat een
valstrik voor jullie kunnen zijn.f
13 Jullie moeten in plaats daar-
van hun altaren afbreken, hun
heilige zuilen verbrijzelen en hun
heilige palen� omhakken.g 14 Je
mag je niet voor een andere god
neerbuigen,h want van Jehovah is
bekend� dat hij volledige� toewij-
ding eist.� Ja, hij is een God die
volledige toewijding eist. i 15 Let
erop dat je geen verbond sluit
met de bewoners van het land,
want als ze hun goden vereren�
en slachtoffers aan hun goden
brengen, j zal iemand je uitnodi-
gen en zul je van zijn slachtoffer
eten.k 16 En dan zul je je zonen
laten trouwen met hun dochters, l
en hun dochters zullen hun go-
den vereren� en zullen ervoor
zorgen dat je zonen ontrouw wor-
den door hun goden ook te gaan
vereren.m

17 Je mag geen goden van ge-
goten metaal maken.n

18 Je moet het Feest van het
Ongezuurde Brood vieren.o Eet
ongezuurd brood, zoals ik je heb
opgedragen. Doe dat zeven da-
gen lang op de vastgestelde tijd
in de maand abib,�p want in de

34:10 �Of ‘geschapen’. 34:13 �Zie
Woordenlijst. 34:14 �Lett.: ‘Jehovah,
zijn naam is’. �Of ‘exclusieve’. �Of
‘dat hij geen rivalen tolereert’. 34:15, 16
�Of ‘zich prostitueren met hun goden’.
34:18 �Zie App. B15.
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maand abib zijn jullie uit Egypte
vertrokken.

19 Elke mannelijke eerstge-
borene� is van mij,a ook die van
je vee, of het nu om een rund� of
een schaap gaat.b 20 Het eerst-
geboren jong van een ezel moet
je loskopen met een schaap. Als
je hem niet loskoopt, moet je zijn
nek breken. Ook elke eerstgebo-
ren zoon moet je loskopen.c Nie-
mand mag met lege handen voor
mij verschijnen.

21 Zes dagen heb je om te
werken, maar op de zevende dag
moet je rust� houden.d Zelfs als
het de tijd is om te ploegen of te
oogsten, moet je rust houden.

22 Vier het Wekenfeest met
de eerste opbrengst van de tar-
weoogst, en vier het Inzame-
lingsfeest� bij de jaarwisseling.e

23 Drie keer per jaar moeten
alle mannen� onder jullie voor
de ware Heer, Jehovah, de God
van Israël, verschijnen.f 24 Ik
zal de volken voor jullie verdrij-
veng en ik zal jullie een uitge-
strekt gebied geven. En niemand
zal jullie land in bezit proberen
te nemen terwijl jullie drie keer
per jaar op reis zijn om voor Je-
hovah, jullie God, te verschijnen.

25 Je mag het bloed van mijn
slachtoffer niet offeren samen
met iets wat gezuurd is.h En het
slachtoffer van het paschafeest
mag niet tot de volgende morgen
bewaard worden. i

26 Het beste van de eerste
opbrengst van je land moet je
naar het huis van Jehovah, je
God, brengen. j

Je mag een geitenbokje niet in
de melk van zijn moeder koken.’k

27 Jehovah zei verder tegen
Mozes: ‘Schrijf deze woorden op, l
want in overeenstemming met

34:19 �Lett.: ‘alles wat de moederschoot
opent’. �Lett.: ‘stier’. 34:21 �Of ‘sab-
bat’. 34:22 �Ook Loofhuttenfeest ge-
noemd. 34:23 �Of ‘personen van het
mannelijk geslacht’.

deze woorden sluit ik een verbond
met jou en met Israël.’a 28 Hij
bleef daar 40 dagen en 40 nach-
ten bij Jehovah, zonder dat hij
brood at of water dronk.b Toen
schreef Hij op de platen de woor-
den van het verbond, de tien ge-
boden.�c

29 Daarna daalde Mozes de
berg Sinaı̈ af, met de twee pla-
ten van de getuigenis in zijn han-
den.d Toen Mozes van de berg
af kwam, wist hij niet dat zijn
gezicht een stralende glans had
doordat hij met God had ge-
sproken. 30 Toen Aäron en de
andere Israëlieten Mozes zagen,
viel het ze op dat zijn gezicht een
stralende glans had, en ze durf-
den niet bij hem te komen.e

31 Maar Mozes riep hen bij
zich. Aäron en alle hoofden
van de gemeenschap kwamen bij
hem, en Mozes sprak met hen.
32 Daarna kwamen ook de ande-
re Israëlieten bij hem, en hij ver-
telde hun alle geboden die Jeho-
vah hem op de berg Sinaı̈ gegeven
had.f 33 Als Mozes ophield met
hen te spreken, bedekte hij zijn
gezicht steeds met een sluier.g
34 Maar steeds als Mozes naar
binnen ging om voor Jehovah te
verschijnen en met hem te spre-
ken, deed hij de sluier af totdat hij
weer naar buiten gingh om de Is-
raëlieten te vertellen welke gebo-
den hij ontvangen had. i 35 De Is-
raëlieten zagen dat Mozes’ gezicht
een stralende glans had. Vervol-
gens bedekte Mozes zijn gezicht
weer met de sluier totdat hij
naar binnen ging om met God� te
spreken. j

35 Later riep Mozes de hele
gemeenschap van Israël bij

elkaar en zei tegen ze: ‘Dit zijn
de dingen die Jehovah geboden
heeft te doen:k 2 Zes dagen mag
er gewerkt worden, maar de ze-
vende dag moet heilig voor jul-

34:28 �Lett.: ‘tien woorden’. Ook de de-
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lie worden. Dan is het sabbat, een
dag van volledige rust, bestemd
voor Jehovah.a Iedereen die op
die dag werk doet, zal ter dood
worden gebracht.b 3 Jullie mo-
gen op de sabbat geen vuur aan-
steken op de plek waar je woont.’

4 Toen zei Mozes tegen de
hele gemeenschap van Israël: ‘Dit
heeft Jehovah geboden: 5 “Haal
onder het volk een bijdrage
voor Jehovah op.c Laat iedereen
die een bereidwillig hartd heeft
een bijdrage voor Jehovah ge-
ven: goud, zilver, koper, 6 blauw
draad, purperen wol, scharlaken-
rood draad, fijn linnen, gei-
tenhaar,e 7 roodgeverfde rams-
vellen, robbenvellen, acaciahout,
8 lampolie, balsem voor de zalf-
olie en voor de geurige wierook,f
9 en onyxstenen en andere ste-
nen om de efod en de borsttasg

mee in te zetten.h
10 Laat iedereen onder jullie

die vaardigheden heeft,�i komen
om alles te maken wat Jehovah
geboden heeft: 11 de tabernakel
met de tent, het dekkleed, de ha-
ken, de paneellijsten, de stangen,
de zuilen met de voetstukken;�
12 de ark j met de draagstokken,k
het deksel l en het gordijnm dat als
afscherming dient; 13 de tafeln
met de draagstokken, alle bijbe-
horende voorwerpen en het toon-
brood;o 14 de lampenstandaardp

met de bijbehorende voorwer-
pen, de lampen en de lampolie;q
15 het reukofferaltaarr met de
draagstokken; de zalfolie en de
geurige wierook;s de afscher-
ming� voor de ingang van de
tabernakel; 16 het brandofferal-
taart met het koperen rooster, de
draagstokken en alle bijbehoren-
de voorwerpen; het bekken met
onderstel;u 17 de doeken voor
het voorhofv met de zuilen en
de voetstukken; de afscherming

35:10 �Lett.: ‘wijs van hart is’. 35:11
�D.w.z. voetstukken met een gat waarin
een pin paste. 35:15 �Of ‘het gordijn’.

van de ingang van het voor-
hof; 18 de tentpinnen van de
tabernakel en de tentpinnen van
het voorhof met de bijbehoren-
de koorden;a 19 de fijn geweven
kledingb voor de dienst in het hei-
ligdom, de heilige kleding voor de
priester Aäronc en de priesterkle-
ding voor zijn zonen.”’

20 Daarop ging de hele ge-
meenschap van Israël bij Mozes
weg. 21 En iedereen wiens hart
hem ertoe aanzetted en wiens
geest hem ertoe bewoog, kwam
Jehovah’s bijdrage brengen, zo-
dat die gebruikt kon worden voor
de tent van samenkomst, voor
de heilige kleding en voor alles
wat nodig was voor de aanbid-
ding. 22 Ze bleven komen, man-
nen en vrouwen, iedereen die een
bereidwillig hart had. Ze brach-
ten broches, oorringen, ringen
en andere sieraden, en ook aller-
lei gouden voorwerpen. Allemaal
boden ze hun geschenken� van
goud aan Jehovah aan.e 23 Ie-
dereen die blauw draad, purpe-
ren wol, scharlakenrood draad,
fijn linnen, geitenhaar, roodge-
verfde ramsvellen of robbenvel-
len in zijn bezit had, bracht dat.
24 Degenen die zilver en koper
schonken, brachten dat als bij-
drage voor Jehovah, en degenen
die acaciahout hadden dat ge-
bruikt kon worden voor het werk,
brachten dat.

25 Alle bekwame vrouwenf

sponnen met hun handen blauw
draad, purperen wol, scharlaken-
rood draad en fijn linnen, en ze
brachten wat ze gesponnen had-
den. 26 En alle bekwame vrou-
wen van wie het hart hen daartoe
aanzette, sponnen geitenhaar.

27 En de hoofden brachten
onyxstenen en andere stenen om
de efod en de borsttasg mee in
te zetten, 28 de balsem en de
olie voor de lampen, voor de zalf-
olieh en voor de geurige wierook. i

35:22 �Of ‘beweegoffers’.
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29 Alle mannen en vrouwen van
wie het hart hen ertoe aanzette
iets te brengen voor het werk dat
Jehovah via Mozes had geboden
te doen, brachten dat. De Israë-
lieten brachten dat als een vrij-
willig offer voor Jehovah.a

30 Toen zei Mozes tegen de Is-
raëlieten: ‘Jehovah heeft Bez _aleël
uitgekozen, de zoon van _Uri, de
zoon van Hur, uit de stam Juda.b
31 Hij heeft hem vervuld met de
geest van God en hem wijsheid,
verstand en vakkennis op allerlei
gebied gegeven 32 om ontwer-
pen te maken, om met goud, zil-
ver en koper te werken, 33 om
stenen te snijden en te zet-
ten, en om allerlei houtsnijwerk
te maken. 34 En hij heeft hem
en Oh _oliab,c de zoon van Ahis _a-
mach, uit de stam Dan, het ver-
mogen gegeven� om anderen op
te leiden. 35 Hij heeft hun de
vaardigheden� gegevend om al het
werk te doen van een ambachts-
man, van een ontwerper, van een
wever en van een borduurder die
werkt met blauw draad, purperen
wol, scharlakenrood draad en fijn
linnen. Deze mannen zullen aller-
lei werkzaamheden doen en aller-
lei ontwerpen maken.

36 Bez _aleël zal samenwerken
met Oh _oliab en elke be-

kwame� man aan wie Jehovah
wijsheid en verstand heeft ge-
geven, zodat hij weet hoe hij al
het werk voor de heilige dienst
moet doen zoals Jehovah heeft
geboden.’e

2 Toen riep Mozes Bez _aleël en
Oh _oliab en elke bekwame man bij
wie Jehovah wijsheid in het hart
had gelegd,f iedereen van wie
het hart hem ertoe aanzette zich
vrijwillig voor het werk aan te
bieden.g 3 Vervolgens namen ze
van Mozes alle bijdragenh in ont-
vangst die de Israëlieten hadden

35:34 �Lett.: ‘in zijn hart gelegd’. 35:35
�Lett.: ‘wijsheid van hart’. 36:1 �Lett.:
‘wijs van hart’.

gebracht voor het werk voor de
heilige dienst. Maar de Israëlie-
ten bleven hem vrijwillige offers
brengen, elke morgen weer.

4 Nadat de bekwame werkers
met het heilige werk waren be-
gonnen, kwamen ze een voor een
5 tegen Mozes zeggen: ‘De men-
sen brengen veel meer dan no-
dig is voor het werk dat Jehovah
heeft geboden.’ 6 Daarom liet
Mozes in het hele kamp bekend-
maken: ‘Mannen en vrouwen,
breng geen materialen meer voor
de heilige bijdrage.’ Zo werd voor-
komen dat de mensen nog meer
brachten. 7 Er was genoeg ma-
teriaal voor al het werk dat
moest gebeuren, zelfs meer dan
genoeg.

8 De bekwame werkersa maak-
ten de tabernakelb van tien tent-
kleden van getwijnd fijn lin-
nen, blauw draad, purperen wol
en scharlakenrood draad. En
hij� bracht er geborduurde che-
rubs op aan.c 9 Alle tentkleden
hadden dezelfde afmetingen: elk
tentkleed was 28 el� lang en
4 el breed. 10 Toen maakte hij
vijf tentkleden aan elkaar vast,
en ook de andere vijf tentkle-
den maakte hij aan elkaar vast.
11 Daarna maakte hij lussen van
blauw draad aan de rand van
de ene reeks tentkleden, op de
plek waar ze zouden samenko-
men. Hetzelfde deed hij met de
buitenste rand van de andere
reeks tentkleden, op de plek waar
ze zouden samenkomen. 12 Hij
maakte 50 lussen aan het ene
tentkleed en 50 lussen aan de
rand van het andere tentkleed op
de plek waar de reeksen zouden
samenkomen, zodat de lussen
tegenover elkaar zaten. 13 Ten
slotte maakte hij 50 gouden ha-
ken, en hij maakte de tentkle-
den met de haken aan elkaar
vast, zodat de tabernakel één ge-
heel werd.

36:8 �Kennelijk Bezaleël. 36:9 �Een el
was 44,5 cm. Zie App. B14.

HFST. 35
a Ex 36:5

2Kor 9:7

b Ex 31:2-6

c Ex 36:1

d Ex 31:3
��������������������

HFST. 36
e Ex 25:9

Ex 31:6

f Ex 28:3
Ex 35:10

g Ex 35:21, 26

h Ex 35:5-9
Sp 3:9
2Kor 9:7

��������������������
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a Ex 31:6

b Ex 25:9
Ex 39:32
Heb 9:9

c Ex 26:1-6
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14 Daarna maakte hij tentkle-
den van geitenhaar voor de tent
die over de tabernakel heen
kwam. Hij maakte 11 tentkleden.a
15 De 11 tentkleden hadden de-
zelfde afmetingen: elk tentkleed
was 30 el lang en 4 el breed.
16 Hij maakte vijf tentkleden
aan elkaar vast en deed hetzelf-
de met de andere zes tentkleden.
17 Vervolgens maakte hij 50 lus-
sen aan de rand van de buiten-
ste reeks tentkleden, op de plek
waar de reeksen samenkwamen,
en hij maakte 50 lussen aan de
rand van de andere reeks tentkle-
den die erop aansloot. 18 Ook
maakte hij 50 koperen haken
om de tentkleden met elkaar te
verbinden, zodat het één geheel
werd.

19 Hij maakte voor de tent
een dekkleed van roodgeverfde
ramsvellen en daaroverheen een
dekkleed van robbenvellen.b

20 Toen maakte hij voor de
wanden van de tabernakel recht-
opstaande paneellijstenc van aca-
ciahout.d 21 Elke paneellijst was
tien el hoog en anderhalve el
breed. 22 Elke paneellijst had
twee pinnen� die naast elkaar za-
ten.� Zo maakte hij alle paneel-
lijsten van de tabernakel. 23 Hij
maakte 20 paneellijsten voor
de zuidkant van de taberna-
kel. 24 Toen maakte hij 40 zil-
veren voetstukken voor onder de
20 paneellijsten: twee voetstuk-
ken waarin de twee pinnen van de
eerste paneellijst pasten en twee
voetstukken waarin de twee pin-
nen van elke volgende paneellijst
pasten.e 25 Ook voor de andere
kant van de tabernakel, de noord-
kant, maakte hij 20 paneellijsten
26 met de bijbehorende 40 zil-
veren voetstukken: twee voet-
stukken onder de eerste paneel-
lijst en twee voetstukken onder
elke volgende paneellijst.

36:22 �Of ‘tappen’. Of mogelijk ‘stijlen’.
�Of ‘die met elkaar verbonden waren’.

27 Voor de achterwand van
de tabernakel, aan de westkant,
maakte hij zes paneellijsten.a
28 Ook maakte hij twee paneel-
lijsten als hoekstijlen voor de
twee hoeken aan de achterkant
van de tabernakel. 29 De hoek-
stijlen bestonden uit twee delen
die bovenaan bij de eerste ring
samenkwamen. Zo maakte hij de
twee hoekstijlen. 30 Er waren
dus acht paneellijsten met 16 zil-
veren voetstukken: twee voet-
stukken onder elke paneellijst.

31 Vervolgens maakte hij stan-
gen van acaciahout: vijf voor de
paneellijsten aan de ene kant van
de tabernakel,b 32 vijf voor de
paneellijsten aan de andere kant
van de tabernakel en vijf voor de
paneellijsten aan de achterwand
van de tabernakel, de westkant.
33 De middelste stang maakte
hij zo dat die van het ene eind
tot het andere over het midden
van de paneellijsten liep. 34 Hij
bekleedde de paneellijsten met
goud en maakte ringen van goud
als houders voor de stangen.
Ook de stangen bekleedde hij
met goud.c

35 Verder maakte hij een gor-
dijnd van blauw draad, purperen
wol, scharlakenrood draad en ge-
twijnd fijn linnen. En hij bor-
duurde er cherubse op.f 36 Hij
maakte er vier zuilen van aca-
ciahout voor, bekleedde die met
goud en maakte er gouden ha-
ken bij. Ook goot hij vier zilve-
ren voetstukken voor de zuilen.
37 Daarna maakte hij een af-
scherming� voor de ingang van
de tent, geweven van blauw
draad, purperen wol, scharlaken-
rood draad en getwijnd fijn lin-
nen,g 38 en ook vijf zuilen met
bijbehorende haken. De toppen
en de verbindingen� bekleedde
hij met goud, maar de vijf bijbe-
horende voetstukken waren van
koper.

36:37 �Of ‘gordijn’. 36:38 �Of ‘ringen’,
‘banden’ ter bevestiging.

HFST. 36
a Ex 26:7-11

b Ex 26:14

c Ex 26:15-18

d Ex 25:10, 23
Ex 27:1
Ex 30:5
Ex 36:36

e Ex 26:19-21
��������������������

2de kolom
a Ex 26:22-25

b Ex 26:26-28

c Ex 26:29

d Ex 40:21
Heb 10:19, 20

e Ge 3:24

f Ex 26:31, 32

g Ex 26:36, 37
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37 Toen maakte Bez _aleëla de
arkb van acaciahout. Die

was tweeënhalve el� lang, ander-
halve el breed en anderhalve el
hoog.c 2 Hij bekleedde de ark
vanbinnen en vanbuiten met zui-
ver goud en maakte er een gou-
den lijst� omheen.d 3 Hij goot
vier gouden ringen voor boven
de vier poten: twee ringen voor
de ene kant en twee ringen voor
de andere kant. 4 Vervolgens
maakte hij draagstokken van
acaciahout en bekleedde ze met
goud.e 5 Hij stak de stokken
door de ringen aan beide kanten
van de ark: daarmee moest de
ark gedragen worden.f

6 Het deksel maakte hij van
zuiver goud.g Het was tweeën-
halve el lang en anderhalve el
breed.h 7 Ook maakte hij twee
cherubs i van gedreven goud op
beide uiteinden van het deksel. j
8 De ene cherub bevond zich op
het ene uiteinde en de andere
cherub op het andere uiteinde.
Hij maakte de cherubs op beide
uiteinden van het deksel. 9 De
twee cherubs hielden hun vleu-
gels naar boven uitgespreid, zo-
dat ze met hun vleugels het
deksel overschaduwden.k Ze be-
vonden zich tegenover elkaar en
hun gezichten waren naar het
deksel gekeerd. l

10 Toen maakte hij de tafel
van acaciahout.m Die was twee
el lang, één el breed en ander-
halve el hoog.n 11 Hij bekleed-
de de tafel met zuiver goud en
maakte er een gouden lijst om-
heen. 12 Vervolgens maakte hij
er een rand van een handbreed-
te� omheen, en hij voorzag die
van een gouden lijst. 13 Verder
goot hij vier gouden ringen en
bevestigde die aan de vier hoe-
ken waaraan de vier poten vast-
zaten. 14 De ringen zaten dicht
bij de rand, als houders voor de

37:1 �Een el was 44,5 cm. Zie App. B14.
37:2 �Of ‘sierlijst’. 37:12 �Ongeveer
7,4 cm. Zie App. B14.

stokken waarmee de tafel gedra-
gen zou worden. 15 De stokken
om de tafel mee te dragen, maak-
te hij van acaciahout en hij be-
kleedde ze met goud. 16 Daar-
na maakte hij van zuiver goud
de voorwerpen die op de tafel
moesten komen: de schotels, de
bekers en de schalen en kannen
waarmee de drankoffers uitge-
goten zouden worden.a

17 Verder maakte hij de lam-
penstandaardb van zuiver goud.
De lampenstandaard maakte hij
van gedreven goud en uit één
stuk: de voet, de schacht, de
kelken, de knoppen en de bloe-
sems.c 18 De schacht had zes
zijarmen: drie armen aan de ene
kant en drie armen aan de an-
dere kant. 19 Elke arm aan de
ene kant had drie kelken in de
vorm van amandelbloemen, met
telkens een knop en een bloe-
sem. Ook elke arm aan de an-
dere kant had drie kelken in de
vorm van amandelbloemen, met
telkens een knop en een bloe-
sem. Zo werden de zes armen ge-
maakt die aan de schacht van de
lampenstandaard zaten. 20 En
op de schacht van de lampen-
standaard zaten vier kelken in de
vorm van amandelbloemen, met
telkens een knop en een bloe-
sem. 21 Er zat een knop onder
de eerste twee zijarmen aan de
schacht, onder de volgende twee
armen en ook onder de laatste
twee armen. Dat gold voor de zes
armen aan de schacht van de
lampenstandaard. 22 De knop-
pen, de armen en de hele lam-
penstandaard werden gemaakt
uit één stuk zuiver, gedreven
goud. 23 Daarna maakte hij de
zeven lampen,d de snuiters� en
de vuurpannen van zuiver goud.
24 Hij maakte de lampenstan-
daard en alle bijbehorende voor-
werpen van een talent� zuiver
goud.

37:23 �Of ‘tangen’. Zie Woordenlijst.
37:24 �Een talent woog 34,2 kg. Zie
App. B14.

HFST. 37
a Ex 31:2-5

Ex 38:22

b Ex 40:3
Nu 10:33

c Ex 25:10-15

d Heb 9:4

e 2Kr 5:9

f Joz 3:8

g Le 16:2, 14
1Kr 28:11

h Ex 25:17-20

i Ge 3:24

j Ex 40:20

k Heb 9:5

l 1Sa 4:4
Ps 80:1

m Ex 40:4

n Ex 25:23-28
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a Ex 25:29

b Ex 40:24
Le 24:4
2Kr 13:11

c Ex 25:31-39

d Nu 8:2
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25 Het reukofferaltaara maak-
te hij van acaciahout. Het was
vierkant, één el lang en één el
breed, en het was twee el hoog.
De hoorns vormden er één geheel
mee.b 26 Hij bekleedde het al-
taar met zuiver goud: de boven-
kant, alle zijkanten en de hoorns.
Ook maakte hij er een gouden
lijst omheen. 27 Aan weerskan-
ten onder de lijst maakte hij twee
gouden ringen, als houders voor
de stokken waarmee het altaar
gedragen zou worden. 28 Daar-
na maakte hij de draagstokken
van acaciahout en bekleedde ze
met goud. 29 Hij maakte ook
de heilige zalfoliec en de zuivere,
geurige wierook,d die vakkundig
bereid werd.�

38 Hij maakte het brandoffer-
altaar van acaciahout. Het

was vierkant, vijf el� lang en vijf
el breed, en het was drie el hoog.e
2 Toen maakte hij hoorns op de
vier hoeken ervan. De hoorns
vormden er één geheel mee. Hij
bekleedde het altaar met koper.f
3 Daarna maakte hij alle voor-
werpen voor het altaar: de bak-
ken, de scheppen, de schalen, de
vorken en de vuurpannen. Alle
bijbehorende voorwerpen maakte
hij van koper. 4 Ook maakte hij
een rooster van koper voor het
altaar, onder de rand, tot halver-
wege het altaar. 5 Hij goot vier
ringen voor de vier hoeken bij
het koperen rooster, als houders
voor de draagstokken. 6 Vervol-
gens maakte hij de draagstokken
van acaciahout en bekleedde ze
met koper. 7 Hij stak de stok-
ken in de ringen aan beide kanten
van het altaar, om het ermee te
dragen. Hij maakte het altaar van
planken, in de vorm van een hol-
le kist.

8 Daarna maakte hij het kope-
ren bekkeng met koperen onder-
stel. Hiervoor gebruikte hij de

37:29 �Of ‘zoals het werk van een zalf-
bereider’. 38:1 �Een el was 44,5 cm.
Zie App. B14.

spiegels� van de vrouwen die vol-
gens regeling dienst deden bij de
ingang van de tent van samen-
komst.

9 Toen maakte hij het voor-
hof.a Hij maakte doeken van ge-
twijnd fijn linnen en hing die
aan de zuidkant van het voor-
hof over een lengte van 100 el.b
10 Er waren 20 zuilen en 20 voet-
stukken van koper, en de ha-
ken en de verbindingen� voor de
zuilen waren van zilver. 11 Ook
aan de noordkant werden over
een lengte van 100 el doeken ge-
hangen. De bijbehorende 20 zui-
len met 20 voetstukken waren
van koper. De haken en de
verbindingen voor de zuilen wa-
ren van zilver. 12 Aan de west-
kant werden over een lengte van
50 el doeken gehangen. Er waren
tien zuilen en tien voetstukken,
en de haken en de verbindingen
voor de zuilen waren van zilver.
13 De oostkant, richting zonsop-
gang, was 50 el breed. 14 Aan
de ene kant van de ingang wer-
den over een lengte van 15 el
doeken gehangen, met drie zui-
len en drie voetstukken. 15 En
aan de andere kant van de ingang
van het voorhof werden over een
lengte van 15 el doeken gehan-
gen, met drie zuilen en drie voet-
stukken. 16 Alle doeken rond-
om het voorhof waren gemaakt
van getwijnd fijn linnen. 17 De
voetstukken voor de zuilen wa-
ren van koper, de haken en de
verbindingen voor de zuilen wa-
ren van zilver, de toppen waren
bekleed met zilver en alle zuilen
van het voorhof hadden zilveren
verbindingsstukken.c

18 De afscherming� voor de
ingang van het voorhof was ge-
weven van blauw draad, purpe-
ren wol, scharlakenrood draad
en getwijnd fijn linnen. De af-
scherming was 20 el lang en 5 el

38:8 �D.w.z. spiegels van gepolijst me-
taal. 38:10 �Of ‘ringen’, ‘banden’ ter
bevestiging. 38:18 �Of ‘het gordijn’.

HFST. 37
a Ex 30:7

Ex 40:5
Ps 141:2
Opb 8:3

b Ex 30:1-5

c Ex 30:25, 33
Ex 40:9

d Ex 30:34, 35
Ps 141:2
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HFST. 38
e Ex 27:1-8

Ex 40:10

f 2Kr 1:5

g Ex 30:18
Le 8:11
1Kon 7:23
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2de kolom
a Ex 40:8

b Ex 27:9-15

c Ex 27:17
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hoog, even hoog als de doeken
van het voorhof.a 19 De vier bij-
behorende zuilen met de vier
voetstukken waren van koper. De
bijbehorende haken en verbin-
dingen waren van zilver en de
toppen waren bekleed met zil-
ver. 20 Alle tentpinnen voor de
tabernakel en voor de omheining
van het voorhof waren van ko-
per.b

21 Hier volgt de lijst van ma-
terialen die werden gebruikt voor
de tabernakel, de tabernakel van
de getuigenis.c Deze lijst werd op-
gesteld in opdracht van Mozes.
De Levietend kregen deze ver-
antwoordelijkheid en voerden die
uit onder leiding van _Ithamar,e
de zoon van de priester Aäron.
22 Bez _aleël,f de zoon van _Uri, de
zoon van Hur, uit de stam Juda,
deed alles wat Jehovah Mozes
had opgedragen. 23 Hij kreeg
hulp van Oh _oliab,g de zoon van
Ahis _amach, uit de stam Dan, een
ambachtsman. Die kon borduren
en weven met het blauwe draad,
de purperen wol, het scharlaken-
rode draad en het fijne linnen.

24 De totale hoeveelheid goud
die werd gebruikt voor al het
werk aan de heilige plaats was
gelijk aan de hoeveelheid goud
van het beweegoffer:h 29 talen-
ten� en 730 sikkels� volgens de
standaardsikkel van de heilige
plaats.� 25 En het zilver van de
geregistreerde leden van de ge-
meenschap bedroeg 100 talenten
en 1775 sikkels volgens de stan-
daardsikkel van de heilige plaats.
26 Dat was dus een halve sikkel
volgens de standaardsikkel van
de heilige plaats voor elke ge-
registreerde man van 20 jaar en
ouder, i in totaal 603.550 perso-
nen.j

27 Voor het gieten van de
voetstukken van de heilige plaats

38:24 �Een talent woog 34,2 kg. Zie
App. B14. �Een sikkel woog 11,4 g. Zie
App. B14. �Of ‘volgens de heilige sik-
kel’.

en de voetstukken voor het gor-
dijn werden 100 talenten ge-
bruikt; 100 voetstukken kwamen
overeen met 100 talenten, één ta-
lent per voetstuk.a 28 De 1775
sikkels gebruikte hij om haken
voor de zuilen te maken, de top-
pen van de zuilen te bekleden en
ze met elkaar te verbinden.

29 Het koper van het offer�
bedroeg 70 talenten en 2400 sik-
kels. 30 Hiermee maakte hij de
voetstukken voor de ingang van
de tent van samenkomst, het ko-
peren altaar met het koperen
rooster, alle voorwerpen van het
altaar, 31 de voetstukken rond-
om het voorhof, de voetstukken
voor de ingang van het voorhof,
alle tentpinnen van de taberna-
kel en alle tentpinnenb voor de
omheining van het voorhof.

39 Van het blauwe draad, de
purperen wol en het schar-

lakenrode draadc maakten ze fijn
geweven kleding voor de dienst
in de heilige plaats. Ze maakten
de heilige kleding voor Aäron,d
precies zoals Jehovah Mozes had
opgedragen.

2 Hij maakte de efode van
goud, blauw draad, purperen
wol, scharlakenrood draad en ge-
twijnd fijn linnen. 3 Ze pletten
gouden platen tot dunne bladen,
en hij sneed ze in draden om
die te verwerken tussen het blau-
we draad, de purperen wol, het
scharlakenrode draad en het fij-
ne linnen, en er werd mee gebor-
duurd. 4 Ze maakten schouder-
stukken voor de efod, die eraan
werden bevestigd om de beide uit-
einden met elkaar te verbinden.
5 En de geweven gordel,� die aan
de efod bevestigd werd om hem
goed op zijn plek te houden,f
werd van hetzelfde materiaal ge-
maakt, namelijk van goud, blauw
draad, purperen wol, scharlaken-
rood draad en getwijnd fijn lin-

38:29 �Of ‘beweegoffer’. 39:5 �Of
‘band’.

HFST. 38
a Ex 27:16

b Ex 27:19

c Ex 25:16
Ex 31:18
Nu 17:7

d Nu 3:6
Nu 4:46, 47

e Ex 6:23
Nu 4:28
1Kr 6:3

f Ex 31:2-5
Ex 35:30
Ex 36:1
Ex 37:1
2Kr 1:5

g Ex 31:6
Ex 35:34
Ex 36:2

h Ex 35:22

i Ex 30:15

j Ex 12:37
Nu 1:45, 46
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c Ex 35:23

d Ex 28:4, 5
Ex 29:5
Ex 35:10, 19

e Ex 28:6-8
Le 8:7

f Ex 29:5
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nen, precies zoals Jehovah Mozes
had opgedragen.

6 Toen vatten ze de onyxste-
nen in gouden zettingen, en ze
graveerden daarin de namen van
de zonen van Israël, zoals bij een
zegel.a 7 Hij bevestigde ze op de
schouderstukken van de efod als
gedenkstenen voor de zonen van
Israël,b precies zoals Jehovah Mo-
zes had opgedragen. 8 Daarna
borduurde hij vakkundig de borst-
tas,c net zoals de efod gebor-
duurd was: met goud, blauw
draad, purperen wol, scharlaken-
rood draad en getwijnd fijn lin-
nen.d 9 De borsttas die ze maak-
ten, vormde dubbelgevouwen een
vierkant zo lang en breed als
een span van de hand.� 10 Ze
zetten er vier rijen stenen op.
De eerste rij: robijn, topaas en
smaragd. 11 De tweede rij: tur-
koois, saffier en jaspis. 12 De
derde rij: lesjem,� agaat en ame-
thist. 13 En de vierde rij: chry-
soliet, onyx en jade. Ze werden in
gouden zettingen gevat. 14 De
stenen kwamen overeen met de
namen van de 12 zonen van Is-
raël. De namen werden gegra-
veerd zoals op een zegel, waarbij
elke naam een van de 12 stammen
vertegenwoordigde.

15 Vervolgens maakten ze aan
de borsttas gevlochten kettinkjes,
als koorden van zuiver goud.e
16 En ze maakten twee gouden
zettingen en twee gouden rin-
gen en bevestigden de twee rin-
gen aan de beide hoeken� van de
borsttas. 17 Daarna staken ze
de twee gouden koorden door
de twee ringen aan de hoeken
van de borsttas. 18 Ze haalden
de beide uiteinden van de twee
koorden door de twee zettingen
en bevestigden die aan de schou-
derstukken aan de voorkant van
de efod. 19 Vervolgens maak-

39:9 �Zo’n 22 cm. Zie App. B14. 39:12
�Een edelsteen, mogelijk barnsteen, hya-
cint, opaal of toermalijn. 39:16 �D.w.z.
de bovenhoeken.

ten ze twee gouden ringen en
bevestigden die aan de beide hoe-
ken� op de binnenrand van de
borsttas, aan de kant van de
efod.a 20 Toen maakten ze nog
twee gouden ringen en bevestig-
den die aan de voorkant van de
efod, onder de twee schouder-
stukken, vlak bij de verbinding,
boven de geweven gordel van de
efod. 21 Ten slotte gebruikten
ze een blauw koord om de rin-
gen van de borsttas te verbin-
den met de ringen van de efod,
zodat de borsttas op zijn plek
zou blijven op de efod, boven de
geweven gordel, precies zoals Je-
hovah Mozes had opgedragen.

22 Toen maakte hij de mouw-
loze mantel voor onder de efod.
De mantel was helemaal geweven
van blauw draad.b 23 In het
midden van de mantel was een
opening, met rondom de opening
een rand zoals die van een borst-
pantser,� om inscheuren te voor-
komen. 24 Daarna brachten ze
op de zoom van de mantel gra-
naatappels aan van blauw draad,
in elkaar gedraaid met purperen
wol en scharlakenrood draad.
25 Ook maakten ze belletjes van
zuiver goud en brachten de bel-
letjes tussen de granaatappels
aan op de hele zoom van de
mantel, tussen de granaatappels.
26 Ze wisselden een belletje af
met een granaatappel, om en om,
op de hele zoom van de mantel
die werd gebruikt voor de dienst,
precies zoals Jehovah Mozes had
opgedragen.

27 Daarna maakten ze de ge-
waden van geweven fijn lin-
nen voor Aäron en zijn zonen,c
28 de tulbandd van fijn linnen, de
prachtige hoofddekselse van fijn
linnen, de korte broeken�f van ge-
twijnd fijn linnen 29 en de sjerp,
geweven van getwijnd fijn linnen,

39:19 �D.w.z. de benedenhoeken. 39:23
�Of ‘maliënkolder’, ‘wapenrok’. 39:28
�Of ‘onderkleding’.
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blauw draad, purperen wol en
scharlakenrood draad, precies
zoals Jehovah Mozes had opge-
dragen.

30 Ten slotte maakten ze van
zuiver goud de blinkende plaat,
het heilige teken van opdracht,�
en graveerden daarin, zoals bij
een zegel, de woorden: ‘Heiligheid
behoort Jehovah toe.’a 31 Ze
maakten die met een koord van
blauw draad aan de tulband vast,
precies zoals Jehovah Mozes had
opgedragen.

32 Zo werd al het werk aan de
tabernakel, de tent van samen-
komst, voltooid, en de Israëlieten
deden alles wat Jehovah Mozes
had opgedragen.b Precies zo de-
den ze het.

33 Toen brachten ze de ta-
bernakelc naar Mozes, de tentd
met de hele bijbehorende uitrus-
ting: de haken,e de paneellijsten, f
de stangeng en de zuilen met
de voetstukken;h 34 het dek-
kleed van roodgeverfde ramsvel-
len, i het dekkleed van robbenvel-
len en het afschermingsgordijn; j
35 de ark van de getuigenis met
de draagbomenk en het deksel; l
36 de tafel, alle bijbehorende
voorwerpenm en het toonbrood;
37 de lampenstandaard van zui-
ver goud met de lampenn — de
hele reeks — alle bijbehorende
voorwerpeno en de lampolie;p
38 het gouden altaar,q de zalf-
olie,r de geurige wierooks en de
afschermingt voor de ingang van
de tent; 39 het koperen altaaru

met het koperen rooster, de
draagstokken,v alle bijbehorende
voorwerpenw en het bekken met
onderstel;x 40 de doeken voor
de omheining van het voorhof,
de zuilen met de voetstukken,y
de afscherming�z voor de ingang
van het voorhof met de tent-
koorden en de tentpinnen,a en
alle voorwerpen voor de dienst

39:30 �Of ‘de heilige diadeem’. 39:40;
40:5 �Of ‘het gordijn’.

van de tabernakel, voor de tent
van samenkomst; 41 de fijn ge-
weven kleding voor de dienst in
het heiligdom, de heilige kleding
voor de priester Aärona en de
priesterkleding voor zijn zonen.

42 De Israëlieten hadden al
het werk gedaan in overeenstem-
ming met alles wat Jehovah Mo-
zes had opgedragen.b 43 Mozes
inspecteerde al hun werk en zag
dat ze het precies zo hadden ge-
daan als Jehovah had geboden.
Toen zegende Mozes hen.

40 Toen zei Jehovah tegen
Mozes: 2 ‘Op de eerste

dag van de eerste maand moet je
de tabernakel, de tent van samen-
komst, opbouwen.c 3 Zet de ark
van de getuigenis erind en scherm
de ark af met het gordijn.e 4 Je
moet de tafelf naar binnen bren-
gen en de bijbehorende voorwer-
pen erop schikken. Breng ook de
lampenstandaardg naar binnen en
steek de lampen aan.h 5 Zet dan
het gouden reukofferaltaar i vóór
de ark van de getuigenis en hang
de afscherming� voor de ingang
van de tabernakel op. j

6 Zet het brandofferaltaark

vóór de ingang van de tabernakel,
de tent van samenkomst. 7 Zet
het bekken tussen de tent van sa-
menkomst en het altaar, en doe er
water in. l 8 Maak dan het voor-
hofm eromheen en hang de af-
schermingn voor de ingang van
het voorhof op. 9 Neem vervol-
gens de zalfolieo en zalf de ta-
bernakel en alles wat erin is.p Je
moet de tabernakel met alle bijbe-
horende voorwerpen heiligen, zo-
dat die heilig wordt. 10 Zalf het
brandofferaltaar en alle bijbeho-
rende voorwerpen. Heilig het al-
taar, zodat het een allerheiligst
altaar wordt.q 11 Zalf ook het
bekken met onderstel en heilig
het.

12 Laat dan Aäron en zijn zo-
nen bij de ingang van de tent
van samenkomst komen en was
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hen met water.a 13 Trek Aäron
de heilige kleding aanb en zalfc
en heilig hem, dan kan hij mij als
priester dienen. 14 Laat daarna
zijn zonen dichterbij komen en
trek ze de gewaden aan.d 15 Je
moet hen zalven net zoals je
hun vader gezalfd hebt,e zodat ze
mij als priester kunnen dienen.
Door hun zalving zal het pries-
terschap van hen blijven, van ge-
neratie op generatie.’f

16 Mozes deed alles zoals Je-
hovah het hem had opgedragen.g
Precies zo deed hij het.

17 Op de eerste dag van de
eerste maand van het tweede
jaar werd de tabernakel opge-
bouwd.h 18 Toen Mozes de ta-
bernakel opbouwde, zette hij de
voetstukken i neer, plaatste de
paneellijsten, j bracht de stangenk

aan en zette de zuilen rechtop.
19 Hij spreidde de tentl uit over
de tabernakel en legde het dek-
kleedm van de tent eroverheen,
precies zoals Jehovah hem had
opgedragen.

20 Daarna nam Mozes de ge-
tuigenisn en legde die in de ark.o
Hij bevestigde de draagstokkenp

aan de ark en legde het dekselq
op de ark.r 21 Hij bracht de ark
in de tabernakel, hing het af-
schermingsgordijns op zijn plek
en schermde zo de ark van de
getuigenis af,t precies zoals Je-
hovah hem had opgedragen.

22 Vervolgens zette Mozes de
tafelu in de tent van samenkomst
aan de noordkant van de taber-
nakel, buiten het gordijn, 23 en
daarop stapelde hij de brodenv

vóór Jehovah, precies zoals Je-
hovah hem had opgedragen.

24 Hij zette de lampenstan-
daardw in de tent van samen-
komst, aan de zuidkant van de
tabernakel, tegenover de tafel.
25 Toen stak hij de lampenx aan
vóór Jehovah, precies zoals Je-
hovah hem had opgedragen.

26 Vervolgens zette Mozes het
gouden altaary in de tent van

samenkomst, vóór het gordijn,
27 om daarop geurige wierooka

te branden,b precies zoals Jeho-
vah hem had opgedragen.

28 Toen hing hij de afscher-
mingc voor de ingang van de ta-
bernakel op.

29 Mozes zette het brandoffer-
altaard bij de ingang van de taber-
nakel, de tent van samenkomst,
zodat hij daarop het brandoffere

en het graanoffer kon brengen,
precies zoals Jehovah hem had
opgedragen.

30 Vervolgens zette hij het
bekken tussen de tent van sa-
menkomst en het altaar, en hij
deed er water in voor het was-
sen.f 31 Mozes en Aäron en zijn
zonen wasten daar hun handen
en voeten. 32 Telkens als ze de
tent van samenkomst binnengin-
gen of naar het altaar gingen,
wasten ze zich,g precies zoals Je-
hovah Mozes had opgedragen.

33 Ten slotte maakte hij het
voorhofh rondom de tabernakel
en het altaar en hing hij de af-
scherming voor de ingang van
het voorhof op. i

Zo voltooide Mozes het werk.
34 Toen overdekte de wolk de
tent van samenkomst, en Jeho-
vah’s glorie vulde de tabernakel. j
35 Mozes kon de tent van sa-
menkomst niet binnengaan, om-
dat de wolk erboven bleef rusten
en Jehovah’s glorie de taberna-
kel vulde.k

36 Tijdens alle etappes van
hun tocht braken de Israëlie-
ten hun kamp op als de wolk van
boven de tabernakel opsteeg. l
37 Maar als de wolk niet op-
steeg, braken ze hun kamp niet
op. Dat deden ze pas als de wolk
weer opsteeg.m 38 Want over-
dag was Jehovah’s wolk boven
de tabernakel, en ’s nachts was
er een vuur boven. Dat was voor
het hele huis van Israël zicht-
baar tijdens alle etappes van hun
tocht.n
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1 En Jehovah riep Mozes en zei
tegen hem vanuit de tent van

samenkomst:a 2 ‘Zeg tegen de
Israëlieten:� “Als iemand van jul-
lie Jehovah een offer uit het vee
wil aanbieden, moet dat een rund,
een schaap of een geit zijn.b

3 Als hij een rund wil aan-
bieden als brandoffer, moet dat
een mannetje zijn zonder gebre-
ken.c Hij moet dat uit eigen vrije
wild aanbieden vóór Jehovah bij
de ingang van de tent van samen-
komst. 4 Hij moet zijn hand op
de kop van het brandoffer leg-
gen, en het zal worden aanvaard
als verzoening voor hem.

5 Daarna moet de jonge stier
vóór Jehovah worden geslacht.
De priesters,e de zonen van
Aäron, moeten het bloed aanbie-
denf en er alle kanten van het
altaar bij de ingang van de tent
van samenkomst mee besprenke-
len. 6 Het brandoffer moet ge-
vild en in stukken gesneden
worden.g 7 De priesters, de zo-
nen van Aäron, moeten vuur
op het altaar brengenh en hout
op het vuur leggen. 8 De pries-
ters, de zonen van Aäron, moe-
ten de stukken van het offer i

met de kop en het niervet schik-
ken op het hout dat op het vuur
van het altaar ligt. 9 De inge-
wanden en de schenkels moeten
met water worden gewassen, en
de priester moet dat alles op het

1:2 �Lett.: ‘zonen van Israël’.

altaar als een brandoffer in rook
laten opgaan. Het is een vuurof-
fer waarvan de geur aangenaam�
is voor Jehovah.a

10 Als hij een schaap of geit
uit de kuddeb wil aanbieden als
brandoffer, moet dat een jong
mannetje zijn zonder gebreken.c
11 Het moet aan de noordkant
van het altaar vóór Jehovah wor-
den geslacht, en de priesters,
de zonen van Aäron, moeten
alle kanten van het altaar met
het bloed besprenkelen.d 12 Het
dier moet in stukken gesneden
worden, en de priester moet de
stukken met de kop en het niervet
schikken op het hout dat op het
vuur van het altaar ligt. 13 Hij
moet de ingewanden en de schen-
kels met water wassen, en de
priester moet dat alles aanbieden
en het op het altaar in rook la-
ten opgaan. Het is een brandoffer,
een vuuroffer waarvan de geur
aangenaam is voor Jehovah.

14 Maar als hij een vogel aan
Jehovah wil aanbieden als brand-
offer, moet dat een tortelduif of
een jonge duif zijn.e 15 De pries-
ter moet de vogel bij het altaar
aanbieden, hem de kop afknijpen
en hem op het altaar in rook la-
ten opgaan, maar zijn bloed moet
hij langs de zijkant van het altaar
laten wegvloeien. 16 Hij moet de
krop en de veren verwijderen en
naast het altaar gooien, aan de

1:9 �Of ‘kalmerend’, ‘geruststellend’.
Lett.: ‘rustgevend’.

25 Het sabbatsjaar (1-7)
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Dingen onvoorwaardelijk opdragen (28, 29)
Loskopen van tienden (30-34)
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oostkant, op de plaats voor de
as.�a 17 Hij moet hem bij zijn
vleugels inscheuren zonder hem
in tweeën te verdelen. Daarna
moet de priester hem in rook la-
ten opgaan op het hout dat op
het vuur van het altaar ligt. Het
is een brandoffer, een vuuroffer
waarvan de geur aangenaam is
voor Jehovah.

2 Als iemand� een graanofferb

aan Jehovah aanbiedt, moet
dat uit meelbloem bestaan, en
hij moet er olie overheen gie-
ten en er geurige hars op leg-
gen.c 2 Vervolgens moet hij het
naar de priesters, de zonen van
Aäron, brengen. De priester moet
een handvol nemen van de meel-
bloem, de olie en al de geurige
hars, en hij moet dat op het altaar
in rook laten opgaan als symbool�
van het hele offer.d Het is een
vuuroffer waarvan de geur aan-
genaam� is voor Jehovah. 3 Wat
er van het graanoffer overblijft, is
voor Aäron en zijn zonen,e als een
allerheiligst deel f van de vuur-
offers aan Jehovah.

4 Als je een graanoffer aan-
biedt dat in de oven gebakken
is, moet het van meelbloem ge-
maakt zijn: ongezuurde ringvor-
mige broden, met olie bereid, of
ongezuurde platte koeken, met
olie bestreken.g

5 Als je een graanoffer aan-
biedt dat op de bakplaat be-
reid is,h moet het van ongezuur-
de meelbloem gemaakt zijn, met
olie bereid. 6 Het moet in stuk-
ken worden gebroken en je moet
er olie overheen gieten. i Het is
een graanoffer.

7 Als je een graanoffer aan-
biedt dat in een pan bereid is,
moet het gemaakt zijn van meel-

1:16 �Of ‘vettige as’, d.w.z. de as die ver-
zadigd was met het vet van de slacht-
offers. 2:1 �Of ‘een ziel’. 2:2 �Of ‘her-
innering’, ‘vertegenwoordigend deel’.
�Of ‘kalmerend’, ‘geruststellend’. Lett.:
‘rustgevend’.

bloem met olie. 8 Je moet het
graanoffer dat daaruit bereid is
naar Jehovah brengen. Het moet
aangeboden worden aan de pries-
ter, die het naar het altaar zal
brengen. 9 En de priester moet
een deel van het graanoffer eraf
halen als symbool van het hele of-
fer,a en het op het altaar in rook
laten opgaan. Het is een vuur-
offer waarvan de geur aangenaam
is voor Jehovah.b 10 Wat er van
het graanoffer overblijft, is voor
Aäron en zijn zonen, als een al-
lerheiligst deel van de vuuroffers
aan Jehovah.c

11 Geen enkel graanoffer dat
jullie aan Jehovah aanbieden,
mag gezuurd zijn,d want je mag
geen zuurdesem� of honing als
een vuuroffer voor Jehovah in
rook laten opgaan.

12 Jullie mogen het wel aan
Jehovah aanbieden als offer van
de eerste opbrengst,�e maar het
mag niet op het altaar komen
voor een aangename geur.

13 Elk graanoffer dat je be-
reidt, moet met zout worden ge-
kruid; het zout van het verbond�
van je God mag niet bij je graan-
offer ontbreken. Aan elk offer
dat je brengt, moet je zout toe-
voegen.f

14 Als je het graanoffer van
de eerste opbrengst aan Jehovah
aanbiedt, moet je nieuw, geroos-
terd graan� aanbieden, grofgema-
len nieuwe korrels, als het graan-
offer van je eerste opbrengst.g
15 Je moet er olie op doen en
er geurige hars op leggen. Het
is een graanoffer. 16 De pries-
ter moet een deel van het grof-
gemalen graan en de olie met al
de geurige hars in rook laten op-
gaan als symbool van het hele
offer,h als een vuuroffer voor Je-
hovah.

2:11, 13 �Zie Woordenlijst. 2:12 �Of
‘eerstelingen’. Zie Woordenlijst. 2:14
�Of ‘geroosterde groene aren’.
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3 Als hij een vredeoffer�a wil
aanbieden en daarvoor een

rund uitkiest, een mannetje of een
vrouwtje, dan moet hij een dier
zonder gebreken aanbieden vóór
Jehovah. 2 Hij moet zijn hand op
de kop van zijn offer leggen, en
het moet bij de ingang van de tent
van samenkomst worden geslacht.
De priesters, Aärons zonen, moe-
ten alle kanten van het altaar met
het bloed besprenkelen. 3 Hij
moet een deel van het vredeoffer
aanbieden als een vuuroffer voor
Jehovah:b het vetc dat de ingewan-
den bedekt, al het vet rond de in-
gewanden, 4 en de beide nieren
met het vet dat daaraan zit bij de
lendenen. Tegelijk met de nieren
moet hij ook het aanhangsel van
de lever verwijderen.d 5 Aärons
zonen moeten dat alles op het al-
taar in rook laten opgaan, bo-
ven op het brandoffer dat op het
hout op het vuur ligt.e Het is een
vuuroffer waarvan de geur aan-
genaam� is voor Jehovah.f

6 Als hij een schaap of geit
wil aanbieden als vredeoffer aan
Jehovah, moet dat een mannetje
of een vrouwtje zijn zonder ge-
breken.g 7 Als hij een jonge ram
wil offeren, dan moet hij die vóór
Jehovah aanbieden. 8 Hij moet
zijn hand op de kop van zijn of-
fer leggen, en het moet vóór
de tent van samenkomst worden
geslacht. Aärons zonen moeten
alle kanten van het altaar met
het bloed ervan besprenkelen.
9 Hij moet het vet van het vrede-
offer aanbieden als een vuur-
offer voor Jehovah:h de hele vet-
staart, die hij bij het staartbeen
moet verwijderen, en ook het vet
dat de ingewanden bedekt, al het
vet rond de ingewanden, 10 en
de beide nieren met het vet dat
daaraan zit bij de lendenen. Te-
gelijk met de nieren moet hij

3:1 �Of ‘gemeenschapsoffer’. Zie Woor-
denlijst. 3:5 �Of ‘kalmerend’, ‘gerust-
stellend’. Lett.: ‘rustgevend’.

ook het aanhangsel van de lever
verwijderen.a 11 En de priester
moet dat alles op het altaar in
rook laten opgaan, als voedsel,�
een vuuroffer voor Jehovah.b

12 Als hij een geit wil offe-
ren, dan moet hij die vóór Jeho-
vah aanbieden. 13 Hij moet zijn
hand op de kop ervan leggen,
en het dier moet vóór de tent
van samenkomst worden geslacht.
Aärons zonen moeten alle kanten
van het altaar met het bloed ervan
besprenkelen. 14 Dit is het deel
dat hij als vuuroffer aan Jehovah
moet aanbieden: het vet dat de in-
gewanden bedekt, al het vet rond
de ingewanden,c 15 en de bei-
de nieren met het vet dat daaraan
zit bij de lendenen. Tegelijk met
de nieren moet hij ook het aan-
hangsel van de lever verwijderen.
16 De priester moet dat alles op
het altaar in rook laten opgaan,
als voedsel,� een vuuroffer dat
zorgt voor een aangename geur.
Al het vet is bestemd voor Jeho-
vah.d

17 Dit is een blijvend voor-
schrift voor al jullie generaties,
waar jullie ook wonen: jullie mo-
gen nooit vet of bloed eten.”’e

4 Jehovah zei verder tegen Mo-
zes: 2 ‘Zeg tegen de Israëlie-

ten: “Als iemand� onopzettelijkf

zondigt door een van de dingen te
doen die Jehovah verboden heeft,
dan geldt het volgende:

3 Als de gezalfde priesterg zon-
digth en schuld op het volk laadt,
dan moet hij een jonge stier zon-
der gebreken aan Jehovah aan-
bieden als zondeoffer voor de zon-
de die hij begaan heeft. i 4 Hij
moet de stier naar de ingang van
de tent van samenkomst j bren-
gen, vóór Jehovah. En hij moet
zijn hand op de kop van de
stier leggen en de stier vóór Je-
hovah slachten.k 5 Dan moet de
gezalfde priester l wat bloed van

3:11, 16 �Lett.: ‘brood’, d.w.z. als Gods
deel van het vredeoffer. 4:2 �Of ‘een
ziel’.

HFST. 3
a Le 22:21

Nu 6:13, 14

b Le 7:29-31

c Ex 29:13
Le 7:23-25
1Kon 8:64

d Le 7:1-4

e Le 6:12

f Le 4:29, 31

g Nu 6:13, 14

h Ex 29:22
Le 9:18-20
2Kr 7:7

��������������������

2de kolom
a Le 4:8, 9

Le 9:10

b Le 4:31

c Le 4:24, 26

d Le 7:23
1Sa 2:15-17

e Ge 9:4
Le 17:10, 13
De 12:23
Han 15:20, 29

��������������������

HFST. 4
f Le 5:17
Nu 15:27, 28

g Le 8:12
Le 21:10

h Nu 12:1, 11

i Heb 5:1-3
Heb 7:27

j Le 6:25

k Ex 29:10, 11

l Ex 30:30
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de stier nemen en dat in de tent
van samenkomst brengen. 6 De
priester moet zijn vinger in het
bloed dopena en vóór Jehovah ze-
ven keerb wat van het bloed voor
het gordijn van de heilige plaats
spatten. 7 De priester moet ook
wat van het bloed strijken op de
hoorns van het altaar waarop geu-
rige wierookc wordt gebrand, dat
in de tent van samenkomst staat,
vóór Jehovah. De rest van het
bloed van de stier moet hij uit-
gieten aan de voet van het brand-
offeraltaar,d dat bij de ingang van
de tent van samenkomst staat.

8 Dan moet hij al het vet van
de stier voor het zondeoffer ver-
wijderen, met inbegrip van het
vet dat de ingewanden bedekt, het
vet rond de ingewanden, 9 en
de beide nieren met het vet dat
daaraan zit bij de lendenen. Te-
gelijk met de nieren moet hij ook
het aanhangsel van de lever ver-
wijderen.e 10 Dat is hetzelfde als
wat verwijderd wordt bij een stier
voor het vredeoffer.f En de pries-
ter moet dat alles op het brand-
offeraltaar in rook laten opgaan.

11 Maar de huid van de stier en
al zijn vlees met de kop, de schen-
kels en de darmen met inhoudg

— 12 de rest van de stier — moet
hij buiten het kamp laten brengen,
naar een reine plaats, de plaats
waar de as� wordt gestort. Hij
moet het in een houtvuur ver-
brandenh op de plaats waar de as
wordt gestort.

13 Als de hele gemeenschap
van Israël schuldig is geworden
door onopzettelijk een zonde te
begaan, i maar de gemeente zich
er niet van bewust was dat ze
iets hadden gedaan wat Jehovah
verboden had, j 14 en de zonde
komt aan het licht, dan moet de
gemeente een jonge stier als zon-
deoffer aanbieden en die vóór de
tent van samenkomst brengen.

4:12 �Of ‘vettige as’, d.w.z. de as die ver-
zadigd was met het vet van de slacht-
offers.

15 De oudsten van de gemeen-
schap moeten vóór Jehovah hun
handen op de kop van de stier
leggen, en de stier moet vóór Je-
hovah worden geslacht.

16 Vervolgens moet de gezalf-
de priester wat bloed van de stier
in de tent van samenkomst bren-
gen. 17 De priester moet zijn
vinger in het bloed dopen en vóór
Jehovah zeven keer wat van het
bloed voor het gordijn spatten.a
18 Dan moet hij wat van het
bloed strijken op de hoorns van
het altaarb dat vóór Jehovah
staat, in de tent van samenkomst.
De rest van het bloed moet hij uit-
gieten aan de voet van het brand-
offeraltaar, dat bij de ingang van
de tent van samenkomst staat.c
19 Hij moet al het vet verwijde-
ren en dat op het altaar in rook
laten opgaan.d 20 Hij moet met
die stier hetzelfde doen als met de
stier voor het andere zondeoffer.
Dat moet de priester doen om ver-
zoening voor hen te doen,e en ze
zullen vergeving krijgen. 21 Hij
moet de stier buiten het kamp
laten brengen en hem verbran-
den, net zoals de eerste stier.f
Het is een zondeoffer voor de ge-
meente.g

22 Als een leiderh onopzettelijk
zondigt door een van de dingen te
doen die Jehovah, zijn God, ver-
boden heeft en daardoor schul-
dig is geworden, 23 of als hij
zich bewust wordt van een zonde
die hij tegen het gebod heeft be-
gaan, dan moet hij een geitenbok-
je zonder gebreken als offer bren-
gen. 24 Hij moet zijn hand op de
kop van het bokje leggen en het
slachten op de plaats waar het
brandoffer wordt geslacht, vóór
Jehovah.i Het is een zondeoffer.
25 De priester moet met zijn vin-
ger wat bloed van het zondeoffer
nemen en dat op de hoornsj van
het brandofferaltaar strijken. De
rest van het bloed moet hij aan
de voet van het brandofferaltaar
uitgieten.k 26 Hij moet al het vet
ervan op het altaar in rook laten

HFST. 4
a Le 8:15, 16

b Le 16:14, 19

c Ex 30:10

d Le 5:9

e Le 9:8, 10

f Le 3:3, 4

g Ex 29:14

h Le 8:14, 17
Heb 13:11

i Joz 7:11

j Nu 15:22-24
��������������������

2de kolom
a Ex 26:31

Ex 40:21
Heb 10:19, 20

b Ex 30:1, 6

c Ex 27:1
Ex 40:6

d Le 3:16

e Ex 32:30
Le 16:17
Nu 15:25
Ef 1:7
Heb 2:17

f Le 4:11, 12

g Le 16:15
1Jo 2:1, 2

h Ex 18:21

i Le 1:10, 11
Le 6:25
Le 7:2

j Le 9:8, 9
Le 16:18
Heb 9:22

k Le 8:15
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opgaan, net zoals het vet van het
vredeoffer.a Zo moet de priester
voor hem verzoening doen voor
zijn zonde, en hij zal vergeving
krijgen.

27 Als iemand� van het volk�
onopzettelijk zondigt en schul-
dig wordt doordat hij een van
de dingen doet die Jehovah ver-
boden heeft,b 28 of als hij zich
bewust wordt van een zonde
die hij heeft begaan, dan moet
hij een geitje, een vrouwtje zon-
der gebreken, als offer brengen
voor de zonde die hij heeft be-
gaan. 29 Hij moet zijn hand op
de kop van het zondeoffer leg-
gen en het zondeoffer op dezelf-
de plaats slachten als het brand-
offer.c 30 De priester moet met
zijn vinger wat bloed ervan ne-
men en dat op de hoorns van
het brandofferaltaar strijken. De
rest van het bloed moet hij aan
de voet van het altaar uitgie-
ten.d 31 De priester moet al het
vet ervan verwijderen,e net zoals
het vet van het vredeoffer wordt
verwijderd, f en hij moet dat op
het altaar in rook laten opgaan
als een geur die aangenaam� is
voor Jehovah. Zo moet de pries-
ter verzoening voor hem doen,
en hij zal vergeving krijgen.

32 Als de persoon een lam
als zondeoffer brengt, dan moet
dat een ooilam zonder gebreken
zijn. 33 Hij moet zijn hand op
de kop van het zondeoffer leggen
en het als zondeoffer slachten
op de plaats waar het brandoffer
wordt geslacht.g 34 De priester
moet met zijn vinger wat bloed
van het zondeoffer nemen en dat
op de hoorns van het brand-
offeraltaarh strijken. De rest van
het bloed moet hij aan de voet
van het altaar uitgieten. 35 Hij
moet al het vet ervan verwijde-
ren, op dezelfde manier als het

4:27; 5:1, 2, 4 �Of ‘een ziel’. 4:27
�Lett.: ‘volk van het land’. 4:31 �Of
‘kalmerend’, ‘geruststellend’. Lett.: ‘rust-
gevend’.

vet van de jonge ram voor het
vredeoffer wordt verwijderd, en
de priester moet dat op het al-
taar in rook laten opgaan boven
op de vuuroffers voor Jehovah.a
Zo moet de priester voor hem
verzoening doen voor de zonde
die hij heeft begaan, en hij zal
vergeving krijgen.b

5 Als iemand� een oproep hoort
om te getuigen,�c en hij is in-

derdaad getuige of heeft iets ge-
zien of is iets te weten gekomen,
maar hij geeft het niet aan, dan
zondigt hij. Hij moet de gevolgen
dragen van zijn overtreding.

2 En als iemand� iets onreins
aanraakt — of het nu gaat om het
kadaver van een onrein wild dier,
een onrein tam dier of een on-
rein krioelend dierd — dan is hij
onrein en is hij schuldig gewor-
den, ook al besefte hij het niet.
3 Ook als iemand zonder het te
beseffen de onreinheid van een
mens aanraakte — alles wat hem
onrein kan maken — en hij wordt
zich daarvan bewust, dan wordt
hij schuldig.

4 En als iemand� overhaast
zweert iets te doen — iets goeds
of iets slechts, het maakt niet uit
wat het is — maar later beseft
dat hij overhaast iets heeft ge-
zworen, dan wordt hij schuldig.�f

5 Als blijkt dat hij schul-
dig is aan een van deze dingen,
moet hij bekenneng in welk op-
zicht hij gezondigd heeft. 6 Hij
moet ook een schuldoffer aan
Jehovah brengen voor de zon-
de die hij heeft begaan,h name-
lijk een vrouwelijk dier, een ooi-
lam of een geitje, als zondeoffer.
Dan moet de priester voor hem
verzoening doen voor zijn zonde.

5:1 �Lett.: ‘een stem van een vervloe-
king (eed)’. Waarschijnlijk een bekend-
making van kwaaddoen waarbij een
vloek werd uitgesproken tegen de schul-
dige of tegen een getuige die geen ge-
tuigenis had afgelegd. 5:4 �Hier wordt
blijkbaar geı̈mpliceerd dat hij zijn eed
niet nakomt.

HFST. 4
a Le 3:3-5

b Nu 15:27-29

c Le 1:10, 11
Le 6:25

d Le 4:25
Le 8:15
Le 9:8, 9
Heb 9:22

e Le 3:16

f Le 3:3, 4

g Le 1:10, 11

h Le 4:25
Le 16:18

��������������������

2de kolom
a Ex 29:13, 14

Le 3:3, 4
Le 6:12
Le 9:8, 10

b Nu 15:28
1Jo 1:7
1Jo 2:1, 2

��������������������

HFST. 5
c Sp 29:24

d Le 11:21-24
Le 17:15
De 14:8

e Le 12:2
Le 13:3
Le 15:3
Nu 19:11

f Mt 5:33

g Nu 5:7
Ps 32:5
Sp 28:13
1Jo 1:9

h Le 7:1
Le 14:2, 12
Le 19:20, 21
Nu 6:12
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7 Maar als hij zich geen schaap
kan veroorloven, dan moet hij Je-
hovah twee tortelduiven of twee
jonge duivena als schuldoffer voor
de zonde brengen, één als zonde-
offer en één als brandoffer.b
8 Hij moet ze naar de priester
brengen, die eerst het ene dier als
zondeoffer zal aanbieden en het
dier vlak bij de nek de kop zal af-
knijpen, zonder die eraf te trek-
ken. 9 Hij zal wat bloed van het
zondeoffer tegen de zijkant van
het altaar spatten, maar de rest
van het bloed zal hij aan de voet
van het altaar laten wegvloeien.c
Het is een zondeoffer. 10 Het
andere dier zal hij als een brand-
offer behandelen volgens de voor-
geschreven procedure.d Zo moet
de priester voor hem verzoening
doen voor de zonde die hij heeft
begaan, en hij zal vergeving krij-
gen.e

11 Als hij zich geen twee tor-
telduiven of twee jonge duiven
kan veroorloven, dan moet hij als
offer voor zijn zonde een tien-
de efa�f meelbloem als zondeof-
fer brengen. Hij mag er geen olie
aan toevoegen en er geen geu-
rige hars op leggen, want het is
een zondeoffer. 12 Hij moet het
naar de priester brengen, en de
priester moet daarvan een hand-
vol nemen als symbool� van het
hele offer en dat op het altaar
in rook laten opgaan boven op
de vuuroffers voor Jehovah. Het
is een zondeoffer. 13 Zo moet
de priester voor hem verzoening
doen voor de zonde die hij heeft
begaan, om welke van deze zon-
den het ook gaat, en hij zal verge-
ving krijgen.g De rest van het of-
fer moet van de priester worden,h
net als bij het graanoffer.”’ i

14 Jehovah zei verder tegen
Mozes: 15 ‘Als iemand� zich on-
trouw gedraagt door onopzette-

5:11 �Een tiende efa was 2,2 l. Zie App.
B14. 5:12 �Of ‘herinnering’, ‘vertegen-
woordigend deel’. 5:15, 17; 6:2 �Of
‘een ziel’.

lijk tegen de heilige dingen van
Jehovah te zondigen,a dan moet
hij Jehovah een ram zonder ge-
breken uit de kudde als schuld-
offer brengen.b De waarde ervan
in zilveren sikkels� wordt vastge-
steld volgens de standaardsikkel
van de heilige plaats.�c 16 Hij
moet een vergoeding geven voor
de zonde die hij tegen de heili-
ge plaats heeft begaan, en er
nog een vijfde van de waarde aan
toevoegen.d Hij moet dat aan de
priester geven, zodat de priester
voor hem verzoening kan doene

met de ram voor het schuldoffer,
en hij zal vergeving krijgen.f

17 Als iemand� zonder het te
beseffen zondigt doordat hij een
van de dingen doet die Jehovah
verboden heeft, dan is hij toch
schuldig en moet hij de verant-
woordelijkheid dragen voor zijn
overtreding.g 18 Hij moet uit de
kudde een ram zonder gebreken,
volgens de vastgestelde waar-
de, naar de priester brengen als
schuldoffer.h Dan moet de pries-
ter voor hem verzoening doen
voor de onopzettelijke fout die hij
onbewust heeft begaan, en die zal
hem vergeven worden. 19 Het is
een schuldoffer. Hij heeft zich
beslist schuldig gemaakt aan een
zonde tegen Jehovah.’

6 Jehovah zei verder tegen Mo-
zes: 2 ‘Als iemand� zondigt

en zich ontrouw tegenover Je-
hovah gedraagti doordat hij zijn
naaste bedriegt in verband met
iets wat hem is toevertrouwd j

of als onderpand is gegeven, of
doordat hij zijn naaste besteelt of
afzet, 3 of doordat hij iets vindt
wat verloren was en erover liegt,
en hij ook nog een valse eed af-
legt nadat hij zo’n zonde heeft
begaan,k dan moet hij het vol-
gende doen: 4 Als hij gezondigd
heeft en schuldig is, moet hij te-
ruggeven wat hij gestolen heeft,
wat hij door afpersing of afzette-

5:15 �Een sikkel woog 11,4 g. Zie App.
B14. �Of ‘volgens de heilige sikkel’.

HFST. 5
a Lu 2:24

b Le 12:7, 8
Le 14:21, 22
Le 15:13-15

c Le 1:4, 5
Le 7:2
Heb 9:22

d Le 1:15-17

e Le 6:7

f Ex 16:36

g Le 4:26

h Le 2:10
Le 7:1, 6

i Le 6:14-16
1Kor 9:13

��������������������

2de kolom
a Le 10:17, 18

b Le 6:6

c Ex 30:13
Le 27:25

d Le 6:4, 5
Le 22:14
Nu 5:6, 7

e Ex 32:30

f Le 6:7
Le 19:22

g Le 5:2

h Le 6:6
��������������������

HFST. 6
i Nu 5:6

j Ex 22:7
Le 19:11

k Ex 22:10, 11
Le 19:12
Ef 4:25
Kol 3:9
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rij verkregen heeft, wat hem toe-
vertrouwd is, wat een ander ver-
loren had en hij gevonden heeft,
5 of wat maar ook waarover hij
een valse eed heeft afgelegd. Ook
moet hij het volledig vergoedena

en daar een vijfde van de waarde
aan toevoegen. Op de dag waar-
op zijn schuld wordt bewezen,
moet hij dat aan de eigenaar ge-
ven. 6 En hij moet een schuldof-
fer voor Jehovah naar de priester
brengen: een ram zonder gebre-
ken uit de kudde, volgens de vast-
gestelde waarde, als schuldoffer.b
7 De priester moet verzoening
voor hem doen vóór Jehovah, en
hij zal vergeving krijgen voor wat
hij ook maar gedaan heeft waar-
door hij schuldig is geworden.’c

8 Vervolgens zei Jehovah te-
gen Mozes: 9 ‘Geef Aäron en zijn
zonen deze instructies: “Voor het
brandoffer geldt de volgende wet:d
Het brandoffer moet de hele nacht
tot aan de morgen op de vuur-
haard op het altaar liggen, en het
vuur op het altaar moet brandend
worden gehouden. 10 De pries-
ter moet zijn linnen ambtsge-
waade aandoen en de korte broek�
van linnenf aantrekken om zijn
naaktheid� te bedekken. Dan moet
hij de as�g van het brandoffer
dat op het altaar door het vuur
verteerd is, verwijderen en naast
het altaar leggen. 11 Vervolgens
moet hij zijn kleren uittrekkenh en
andere kleren aandoen en de as
naar een reine plaats buiten het
kamp brengen. i 12 Het vuur op
het altaar moet brandend worden
gehouden. Het mag niet uitgaan.
De priester moet er elke morgen
houtj op branden en het brandof-
fer erop schikken, en hij moet het
vet van de vredeoffers daarop in
rook laten opgaan.k 13 Het vuur
op het altaar moet altijd brandend
worden gehouden. Het mag niet
uitgaan.

6:10 �Of ‘onderkleding’. �Lett.: ‘vlees’.
�Of ‘vettige as’, d.w.z. de as die verzadigd
was met het vet van de slachtoffers.

14 Voor het graanoffer geldt
de volgende wet:a De zonen van
Aäron moeten het vóór Jeho-
vah aanbieden, vóór het altaar.
15 Een van hen moet een hand-
vol meelbloem en wat olie van
het graanoffer nemen en ook alle
geurige hars die op het graan-
offer ligt, en hij moet dat op het
altaar in rook laten opgaan als
symbool� van het hele offer. De
geur ervan is aangenaam� voor
Jehovah.b 16 Aäron en zijn zo-
nen zullen eten wat ervan over-
blijft.c Als ongezuurd brood zal
het gegeten worden op een heilige
plaats. Ze zullen het eten in het
voorhof van de tent van samen-
komst.d 17 Het mag niet met
zuurdesem worden gebakken.e Ik
geef het hun als deel van mijn
vuuroffers.f Het is iets allerhei-
ligst,g net als het zondeoffer en
het schuldoffer. 18 Alle manne-
lijke nakomelingen van Aäron zul-
len het eten.h Van generatie op ge-
neratie zal dat deel van Jehovah’s
vuuroffers een blijvende voorzie-
ning voor hen zijn. i Alles wat er-
mee� in aanraking komt, zal hei-
lig worden.”’

19 Jehovah zei verder tegen
Mozes: 20 ‘Dit is het offer dat
Aäron en zijn zonen aan Jehovah
moeten aanbieden op de dag waar-
op hij wordt gezalfd:j een tien-
de efa�k meelbloem als een vast
graanoffer, l de ene helft ’s mor-
gens en de andere helft ’s avonds.
21 Het moet met olie worden be-
reid op een bakplaat.m Je moet
het goed met olie vermengen, en
het gebakken en in stukken aan-
bieden als een graanoffer waar-
van de geur aangenaam is voor Je-
hovah. 22 Ook elke nakomeling
die hem als gezalfde priester op-
volgt,n moet het bereiden. Het is

6:15 �Of ‘herinnering’, ‘vertegenwoor-
digend deel’. �Of ‘kalmerend’, ‘gerust-
stellend’. Lett.: ‘rustgevend’. 6:18 �Of
‘met de offers’. 6:20 �Een tiende efa
was 2,2 l. Zie App. B14.

HFST. 6
a Le 5:15, 16

Nu 5:6, 7

b Le 5:15
Le 7:1
Jes 53:10

c Le 5:18

d Ex 29:38-42
Nu 28:3
Heb 10:11

e Ex 28:39
Le 16:32
Ez 44:17

f Ex 28:42
Ex 39:27, 28

g Ex 27:3
Le 1:16

h Le 16:23
Ez 44:19

i Le 4:3, 12

j Le 1:7
Ne 13:30, 31

k Le 3:5, 16
��������������������

2de kolom
a Le 2:1

Nu 15:3, 4

b Le 2:2, 9
Le 5:11, 12

c Le 2:3
Le 5:13
Ez 44:29
1Kor 9:13

d Le 10:12

e Le 2:11

f Nu 18:9

g Le 2:3, 10

h Nu 18:10

i Le 24:8, 9

j Ex 30:30
Heb 5:1

k Ex 16:36

l Ex 29:1, 2
Ex 29:40, 41
Le 2:1
Le 9:17
Nu 28:4, 5

m Le 2:5
Le 7:9
1Kr 23:29

n De 10:6
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een blijvend voorschrift: het offer
moet in zijn geheel voor Jehovah
in rook opgaan. 23 Elk graanof-
fer van een priester moet in zijn
geheel worden geofferd. Het mag
niet gegeten worden.’

24 Vervolgens zei Jehovah te-
gen Mozes: 25 ‘Zeg tegen Aäron
en zijn zonen: “Voor het zondeof-
fer geldt de volgende wet:a Op de
plaats waar het brandoffer wordt
geslacht,b moet ook het zonde-
offer worden geslacht, vóór Je-
hovah. Het is iets allerheiligst.
26 De priester die het voor de
zonde offert, zal het eten.c Het zal
op een heilige plaats gegeten wor-
den, in het voorhof van de tent
van samenkomst.d

27 Alles wat met het vlees van
het offer in aanraking komt, zal
heilig worden, en als wat bloed
ervan op iemands kleding ge-
spat is, moet je dat kledingstuk
op een heilige plaats wassen.
28 De aardewerken pot waarin
het vlees gekookt is, moet ver-
brijzeld worden. Maar als het in
een koperen pot gekookt is, moet
die geschuurd en met water ge-
wassen worden.

29 Elke man die priester is
mag het eten.e Het is iets allerhei-
ligst.f 30 Maar als een deel van
het bloed van een zondeoffer de
tent van samenkomst is binnen-
gebracht om in de heilige plaats
verzoening te doen,g mag het zon-
deoffer niet worden gegeten. Het
moet verbrand worden.

7 Voor het schuldoffer geldt de
volgende wet:h Het is iets aller-

heiligst. 2 Het schuldoffer moet
geslacht worden op de plaats waar
de brandoffers worden geslacht,
en alle kanten van het altaar moe-
ten met het bloedi ervan bespren-
keld worden. j 3 De priester moet
al het vet ervan aanbieden:k de
vetstaart, het vet dat de ingewan-
den bedekt, 4 en de beide nie-
ren met het vet dat daaraan zit bij
de lendenen. Tegelijk met de nie-
ren moet hij ook het aanhangsel

van de lever verwijderen.a 5 De
priester moet dat alles op het al-
taar in rook laten opgaan als een
vuuroffer voor Jehovah.b Het is
een schuldoffer. 6 Elke man die
priester is mag het eten,c en het
moet op een heilige plaats gegeten
worden. Het is iets allerheiligst.d
7 De wet die geldt voor het zon-
deoffer, geldt ook voor het schuld-
offer; het is voor de priester die
er verzoening mee doet.e

8 De priester die voor iemand
een brandoffer aanbiedt, krijgt
de huidf van het brandoffer dat
aan hem werd aangeboden.

9 Elk graanoffer dat in de oven
gebakken is of dat in de pan of op
de bakplaatg bereid is, is voor de
priester die het aanbiedt. Het zal
van hem worden.h 10 Maar elk
graanoffer dat met olie vermengd
isi of dat droog is, j zal voor de zo-
nen van Aäron zijn. Ze krijgen al-
lemaal evenveel.

11 De volgende wet geldt voor
het vredeofferk dat iemand aan Je-
hovah kan aanbieden: 12 Wan-
neer hij het als een uiting van
dankbaarheid aanbiedt, l dan moet
hij samen met het dankoffer on-
gezuurde ringvormige broden aan-
bieden, met olie bereid, onge-
zuurde platte koeken, met olie
bestreken, en ringvormige bro-
den gemaakt van meelbloem,
goed vermengd met olie. 13 Bij
de vredeoffers die hij als dankof-
fer brengt, moet hij ook ringvor-
mige gezuurde broden aanbieden.
14 Van elk offer moet hij één stuk
als een heilig deel aan Jehovah
aanbieden. Het is voor de priester
die het bloed van de vredeoffers
sprenkelt.m 15 Het vlees van de
vredeoffers die hij als dankoffer
brengt, moet worden gegeten op
de dag dat hij het offert. Hij mag
er niets van bewaren tot de vol-
gende ochtend.n

16 Als het slachtoffer dat hij
brengt een gelofteoffero of een
vrijwillig offerp is, dan moet het
worden gegeten op de dag dat hij
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zijn slachtoffer aanbiedt. Wat er-
van overblijft, mag ook de vol-
gende dag nog worden gegeten.
17 Maar wat er op de derde dag
nog van het vlees van het slacht-
offer over is, moet verbrand
worden.a 18 Als er op de der-
de dag toch iets van het vlees
van zijn vredeoffer wordt gege-
ten, dan zal degene die het aan-
biedt, niet met goedkeuring wor-
den aanvaard. Het zal hem geen
voordeel opleveren; het is iets
walgelijks, en wie� ervan eet,
moet de gevolgen dragen van zijn
overtreding.b 19 Vlees dat met
iets onreins in aanraking komt,
mag niet gegeten worden. Het
moet verbrand worden. Iedereen
die rein is, mag het reine vlees
eten.

20 Als iemand� die onrein is
het vlees eet van het vredeof-
fer, dat voor Jehovah is, moet
hij� uit zijn volk worden verwij-
derd.�c 21 En als iemand� iets
onreins aanraakt, of het nu gaat
om de onreinheid van een mens,d
een onrein diere of iets anders
wat onrein en afschuwelijk is,f
en hij eet van het vlees van het
vredeoffer, dat voor Jehovah is,
dan moet hij� uit zijn volk wor-
den verwijderd.”’

22 Jehovah zei verder tegen
Mozes: 23 ‘Zeg tegen de Israëlie-
ten: “Jullie mogen geen vetg van
een stier, een jonge ram of een
geit eten. 24 Het vet van een
dier dat dood wordt aangetrof-
fen of dat door een ander dier
gedood is, mag wel voor andere
doelen worden gebruikt, maar het
mag beslist niet gegeten worden.h
25 Want wie vet eet van een dier
dat hij als vuuroffer aan Jehovah
aanbiedt, moet uit zijn volk wor-
den verwijderd.

26 Waar je ook woont, je mag
geen bloed eten, i niet van vo-

7:18 �Of ‘de ziel die’. 7:20, 21 �Of ‘een
ziel’. 7:20, 21 �Of ‘die ziel’. 7:20 �Of
‘ter dood worden gebracht’.

gels en niet van andere dieren.
27 Iedereen� die bloed eet, moet
uit zijn volk worden verwijderd.”’a

28 Vervolgens zei Jehovah te-
gen Mozes: 29 ‘Zeg tegen de Is-
raëlieten: “Als iemand een vre-
deoffer aan Jehovah brengt, moet
hij een deel van dat vredeoffer
aan Jehovah aanbieden.b 30 Met
zijn eigen handen moet hij het vetc
samen met het borststuk als een
vuuroffer aan Jehovah brengen,
en hij moet het heen en weer be-
wegen als een beweegofferd vóór
Jehovah. 31 De priester moet
het vet op het altaar in rook la-
ten opgaan,e maar het borststuk is
voor Aäron en zijn zonen.f

32 De rechterpoot van je vre-
deoffers moet je als een hei-
lig deel aan de priester geven.g
33 De zoon van Aäron die het
bloed van de vredeoffers en het
vet aanbiedt, krijgt de rechter-
poot als deel.h 34 Want ik neem
het borststuk van het beweeg-
offer en de poot van het heilige
deel van de vredeoffers van de
Israëlieten, en ik geef die aan de
priester Aäron en zijn zonen. Het
is een blijvend voorschrift voor
de Israëlieten. i

35 Dat is het deel van de vuur-
offers voor Jehovah dat gereser-
veerd moet worden voor Aäron
en zijn zonen, de priesters, van-
af de dag dat ze zijn aangeboden
om Jehovah als priester te die-
nen. j 36 Op de dag dat Jehovah
hen zalfde,k gebood hij dat ze dat
deel moesten krijgen van de Israë-
lieten. Het is een blijvend voor-
schrift voor al hun generaties.”’

37 Dat is de wet die geldt voor
het brandoffer, l het graanoffer,m
het zondeoffer,n het schuldoffer,o
het installatieofferp en het vre-
deoffer,q 38 zoals Jehovah Mo-
zes op de berg Sinaı̈ geboodr op
de dag dat hij de Israëlieten op-
droeg hun offers aan Jehovah aan
te bieden in de Sinaı̈woestijn.s

7:27 �Of ‘elke ziel’.
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8 Vervolgens zei Jehovah tegen
Mozes: 2 ‘Haal Aäron en zijn

zonen,a de kleding,b de zalfolie,c
de stier voor het zondeoffer, de
twee rammen en de mand met
ongezuurd brood,d 3 en laat de
hele gemeenschap samenkomen
bij de ingang van de tent van sa-
menkomst.’

4 Mozes deed wat Jehovah
hem had opgedragen, en de ge-
meenschap verzamelde zich bij de
ingang van de tent van samen-
komst. 5 Toen zei Mozes tegen
de gemeenschap: ‘Dit is wat Je-
hovah ons heeft opgedragen te
doen.’ 6 Mozes liet Aäron en zijn
zonen naar voren komen en was-
te ze met water.e 7 Daarna deed
hij Aäron het gewaadf aan, bond
hem de sjerpg om en trok hem de
mouwloze mantelh aan. Hij deed
hem de efod�i aan en maak-
te die vast met de geweven gor-
del�j van de efod, die hij hem ste-
vig ombond. 8 Vervolgens deed
hij hem de borsttask om en leg-
de daarin de urim en de tummim. l
9 Daarna zette Mozes hem de tul-
bandm op het hoofd, en aan de
voorkant van de tulband bevestig-
de hij de blinkende gouden plaat,
het heilige teken van opdracht,�n
zoals Jehovah hem had opgedra-
gen.

10 Toen nam Mozes de zalf-
olie en zalfde de tabernakel en
alles wat daarin was,o en heilig-
de dat alles. 11 Daarna spatte
hij zeven keer wat van de zalfolie
op het altaar, en hij zalfde het al-
taar, alle bijbehorende voorwer-
pen en het bekken met onderstel.
Zo heiligde hij die. 12 Tot slot
goot hij wat van de zalfolie over
Aärons hoofd uit en zalfde hem.
Zo heiligde hij hem.p

13 Vervolgens liet Mozes de
zonen van Aäron naar voren ko-
men en trok hun de gewaden aan,
bond hun de sjerpen om en zette

8:7 �Zie Woordenlijst. �Of ‘band’.
8:9 �Of ‘de heilige diadeem’.

hun de hoofddeksels op,�a zoals
Jehovah hem had opgedragen.

14 Toen liet hij de stier voor
het zondeoffer brengen, en Aäron
en zijn zonen legden hun handen
op de kop van de stier voor het
zondeoffer.b 15 Mozes slachtte
het dier, nam met zijn vinger wat
van het bloedc en streek het op
alle hoorns van het altaar om het
altaar van zonde te reinigen. De
rest van het bloed goot hij uit aan
de voet van het altaar. Zo heilig-
de hij het om er verzoening op te
doen. 16 Daarna nam Mozes al
het vet dat op de ingewanden zat,
het aanhangsel van de lever en
de beide nieren met hun vet, en
hij liet alles op het altaar in rook
opgaan.d 17 De rest van de stier
liet hij met de huid, het vlees en
de darminhoud buiten het kamp
verbranden,e zoals Jehovah hem
had opgedragen.

18 Toen liet hij de ram voor
het brandoffer naar voren bren-
gen, en Aäron en zijn zonen leg-
den hun handen op de kop van
de ram.f 19 Mozes slachtte de
ram en besprenkelde het altaar
aan alle kanten met het bloed.
20 Hij sneed de ram in stukken,
en hij liet de kop, de stukken
en het niervet in rook opgaan.
21 De ingewanden en de schen-
kels waste hij met water, waar-
na hij de hele ram op het altaar
in rook liet opgaan. Het was een
brandoffer waarvan de geur aan-
genaam� was. Het was een vuur-
offer voor Jehovah, zoals Jeho-
vah Mozes had opgedragen.

22 Toen liet hij de tweede ram
brengen, de installatieram,g en
Aäron en zijn zonen legden hun
handen op de kop van de ram.h
23 Mozes slachtte de ram, nam
wat van het bloed en deed dat op
de rechteroorlel van Aäron, op
de duim van zijn rechterhand en

8:13 �Of ‘en wond (...) om hun hoofd’.
8:21 �Of ‘kalmerend’, ‘geruststellend’.
Lett.: ‘rustgevend’.
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op de grote teen van zijn rech-
tervoet. 24 Vervolgens liet Mo-
zes Aärons zonen naar voren ko-
men en deed wat van het bloed
op hun rechteroorlel, op de duim
van hun rechterhand en op de
grote teen van hun rechtervoet.
Met de rest van het bloed be-
sprenkelde Mozes alle kanten van
het altaar.a

25 Toen nam hij het vet, de
vetstaart, al het vet dat op de
ingewanden zat, het aanhangsel
van de lever, de beide nieren
met hun vet en de rechter-
poot.b 26 Uit de mand met on-
gezuurd brood, die vóór Jehovah
stond, nam hij één ongezuurd
ringvormig brood,c één ringvor-
mig brood dat met olie bereid
wasd en één platte koek. Hij leg-
de die op de vette stukken en
de rechterpoot. 27 Daarna leg-
de hij dat alles op de handpalmen
van Aäron en zijn zonen om het
vervolgens als een beweegoffer
vóór Jehovah heen en weer te be-
wegen. 28 Toen nam Mozes al-
les uit hun handen en hij liet het
op het altaar boven op het brand-
offer in rook opgaan. Het was
een installatieoffer en de geur er-
van was aangenaam. Het was een
vuuroffer voor Jehovah.

29 Vervolgens nam Mozes het
borststuk en bewoog dat als een
beweegoffer vóór Jehovah heen
en weer.e Dat deel van de installa-
tieram was voor Mozes, zoals Je-
hovah Mozes had opgedragen.f

30 En Mozes nam wat van de
zalfolieg en wat van het bloed
dat op het altaar was en spat-
te dat op Aäron en zijn kleding
en op zijn zonen en hun kleding.
Zo heiligde hij Aäron en zijn kle-
dingh en zijn zonen en hun kle-
ding. i

31 Toen zei Mozes tegen
Aäron en zijn zonen: ‘Kook j het
vlees bij de ingang van de tent
van samenkomst, en eet het daar
met het brood dat in de instal-
latiemand zit. Want zo is het mij

opgedragen: “Aäron en zijn zo-
nen moeten het eten.”a 32 Wat
er van het vlees en het brood
overblijft, moeten jullie verbran-
den.b 33 Jullie mogen zeven da-
gen lang niet weggaan bij de
ingang van de tent van samen-
komst, totdat de dagen van jullie
installatie voorbij zijn, want het
duurt zeven dagen om jullie als
priester te installeren.�c 34 Je-
hovah heeft geboden dat we de
overige dagen hetzelfde moeten
doen als vandaag, om verzoening
voor jullie te doen.d 35 Zeven
dagen lang moeten jullie dag en
nacht bij de ingang van de tent
van samenkomst blijvene en jullie
verplichting tegenover Jehovah
nakomen,f zodat jullie niet ster-
ven; want zo is het mij geboden.’

36 En Aäron en zijn zonen de-
den alles wat Jehovah via Mozes
geboden had.

9 Op de achtste dagg riep Mo-
zes Aäron en zijn zonen en

de oudsten van Israël bij zich.
2 Hij zei tegen Aäron: ‘Haal voor
jezelf een jong kalf als zonde-
offerh en een ram als brandoffer,
dieren zonder gebreken, en bied
ze vóór Jehovah aan. 3 Maar
zeg tegen de Israëlieten: “Neem
een geitenbok als zondeoffer, en
een kalf en een jonge ram, alle-
bei van een jaar oud en zonder
gebreken, als brandoffer, 4 en
een stier en een ram als vrede-
offers, i om die vóór Jehovah te
offeren, en ook een graanoffer j

dat met olie vermengd is, want
vandaag zal Jehovah aan jullie
verschijnen.”’k

5 Ze brachten alles wat Mozes
geboden had vóór de tent van sa-
menkomst. Toen kwam de hele ge-
meenschap dichterbij om vóór Je-
hovah te staan. 6 En Mozes zei:
‘Dit is wat Jehovah jullie heeft op-
gedragen. Als jullie dat doen, zal
Jehovah zijn glorie aan jullie to-
nen.’ l 7 Toen zei Mozes tegen

8:33 �Lett.: ‘jullie hand te vullen’.
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Aäron: ‘Ga naar het altaar en
bied je zondeoffera en je brandof-
fer aan, en doe verzoening voor
jezelfb en je huis. Bied daarna het
offer van het volk aanc en doe
verzoening voor hen,d zoals Jeho-
vah geboden heeft.’

8 Aäron ging meteen naar
het altaar en slachtte het kalf
dat voor hemzelf als zondeoffer
bestemd was.e 9 Daarna boden
Aärons zonen hem het bloedf aan,
en hij doopte zijn vinger in het
bloed en streek het op de hoorns
van het altaar. De rest van het
bloed goot hij aan de voet van het
altaar uit.g 10 Het vet, de nie-
ren en het aanhangsel van de le-
ver van het zondeoffer liet hij op
het altaar in rook opgaan, zoals
Jehovah Mozes had opgedragen.h
11 Het vlees en de huid verbrand-
de hij buiten het kamp.i

12 Toen slachtte Aäron het
brandoffer. Zijn zonen reikten
hem het bloed aan en hij be-
sprenkelde alle kanten van het al-
taar ermee. j 13 Ze reikten hem
de stukken van het brandoffer
en de kop ervan aan, en hij liet
die op het altaar in rook opgaan.
14 Verder waste hij de ingewan-
den en de schenkels en liet die
op het brandoffer op het altaar in
rook opgaan.

15 Daarna bood hij het offer
voor het volk aan. Hij nam de bok
die voor het volk als zondeoffer
bestemd was, slachtte die en be-
reidde die als zondeoffer, net
zoals het eerste dier. 16 Toen
bood hij het brandoffer aan en
behandelde het volgens de voor-
geschreven procedure.k

17 Vervolgens bood hij het
graanoffer aan. l Hij nam er een
handvol van en liet dat op het
altaar in rook opgaan. Dat offer
kwam nog bij het morgenbrand-
offer.m

18 Daarna slachtte hij de stier
en de ram voor het vredeoffer, dat
voor het volk was. Zijn zonen reik-
ten hem het bloed aan en hij be-

sprenkelde alle kanten van het al-
taar ermee.a 19 Wat de vette
stukken van de stierb betreft, de
vetstaart van de ram, het vet dat
de ingewanden bedekt, de nieren
en het aanhangsel van de lever,c
20 al die vette stukken legden ze
op de borststukken, waarna hij de
vette stukken op het altaar in rook
liet opgaan.d 21 Maar de borst-
stukken en de rechterpoot be-
woog Aäron als een beweegoffer
vóór Jehovah heen en weer, zoals
Mozes geboden had.e

22 Nadat Aäron het zonde-
offer, het brandoffer en de vrede-
offers had gebracht, hief hij zijn
handen op naar het volk, zegen-
def hen en daalde af. 23 Tot slot
gingen Mozes en Aäron de tent
van samenkomst binnen. Toen ze
weer naar buiten kwamen, zegen-
den ze het volk.g

Daarna toonde Jehovah zijn
glorie aan het hele volk.h 24 Er
ging vuur uit van Jehovah i en dat
verteerde het brandoffer en de
vette stukken op het altaar. Toen
het volk dat zag, begonnen ze te
juichen en bogen ze diep. j

10 Later namen Aärons zo-
nen N _adab en Ab _ihuk alle-

bei hun vuurpan, deden er vuur
in en legden daar wierook l op.
Toen gingen ze vóór Jehovah on-
wettig vuur offeren,m wat hij hun
niet had opgedragen. 2 Hierop
ging er vuur uit van Jehovah dat
hen verteerde.n Zo stierven ze
vóór Jehovah.o 3 Toen zei Mo-
zes tegen Aäron: ‘Dit heeft Je-
hovah gezegd: “Ik moet geheiligd
worden door degenen die dicht
bij mij zijnp en ik moet voor de
ogen van het hele volk geëerd
worden.”’ Aäron zweeg.

4 Mozes riep M _isaël en Els _a-
fan, de zonen van Aärons oom _Uz-
ziël,q en zei tegen ze: ‘Kom hier,
haal je broeders bij de heilige
plaats weg en draag ze naar een
plek buiten het kamp.’ 5 Ze kwa-
men naar voren en droegen de li-
chamen, met de gewaden nog aan,
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naar een plek buiten het kamp,
zoals Mozes hun had gezegd.

6 Toen zei Mozes tegen Aäron
en zijn andere zonen Ele _azar en
_Ithamar: ‘Jullie mogen je haar
niet onverzorgd laten en je kle-
ren niet scheuren,a anders zullen
jullie sterven en zal God kwaad
worden op de hele gemeenschap.
Jullie broeders van het huis van
Israël zullen treuren om degenen
die Jehovah met vuur heeft ge-
dood. 7 Maar jullie mogen niet
weggaan bij de ingang van de
tent van samenkomst, anders zul-
len jullie sterven, want Jehovah’s
zalfolie is op jullie.’b Ze deden wat
Mozes had gezegd.

8 Toen zei Jehovah tegen
Aäron: 9 ‘Jij en je zonen mogen
geen wijn of andere alcoholische
dranken drinken wanneer jullie
de tent van samenkomst binnen-
gaan,c anders zullen jullie ster-
ven. Het is een blijvend voor-
schrift voor al jullie generaties.
10 Dat is om onderscheid te ma-
ken tussen wat heilig en niet hei-
lig is en tussen wat onrein en
rein is,d 11 en om de Israëlieten
alle voorschriften te leren die
Jehovah via Mozes aan hen heeft
bekendgemaakt.’e

12 Toen zei Mozes tegen Aäron
en zijn zonen die nog in leven wa-
ren, Ele _azar en _Ithamar: ‘Neem
het deel van het graanoffer dat
is overgebleven van de vuurof-
fers voor Jehovah en eet het als
ongezuurd brood naast het al-
taar, f want het is iets allerhei-
ligst.g 13 Jullie moeten het op
een heilige plaats eten,h want
het is het deel van de vuuroffers
voor Jehovah dat voor jou en je
zonen bestemd is. Zo is het mij
geboden. 14 Jij en je zonen en
dochters moeten ook het borst-
stuk van het beweegoffer en de
poot van het heilige deel i op een
reine plaats eten, j want die delen
van de vredeoffers van de Israë-
lieten zijn bestemd voor jou en je
zonen. 15 De poot van het hei-

lige deel en het borststuk van het
beweegoffer moeten tegelijk met
de vuuroffers van het vet worden
gebracht om die als beweegoffer
vóór Jehovah heen en weer te be-
wegen. Dat deel zal een blijven-
de voorziening zijn voor jou en
je zonen,a zoals Jehovah geboden
heeft.’

16 Mozes zocht overal naar
de bok voor het zondeofferb en
kwam erachter dat die volledig
was verbrand. Daarom werd hij
boos op Ele _azar en _Ithamar, de
zonen van Aäron die nog in leven
waren. Hij zei: 17 ‘Waarom heb-
ben jullie het zondeoffer niet ge-
geten in de heilige plaats?c Het is
namelijk iets allerheiligst en hij
heeft het aan jullie gegeven om
de verantwoordelijkheid te dra-
gen voor de overtreding van de
gemeenschap en om verzoening
voor hen te doen vóór Jehovah.
18 Nu is het bloed van het of-
fer de heilige plaats niet bin-
nengebracht.d Jullie hadden het
echt in de heilige plaats moe-
ten eten, zoals mij was opgedra-
gen.’ 19 Aäron antwoordde Mo-
zes: ‘Luister! Vandaag hebben ze
hun zondeoffer en hun brand-
offer vóór Jehovah aangeboden,e
en toch is mij dit allemaal over-
komen. Als ik vandaag het zonde-
offer had gegeten, zou Jehovah
daar dan blij mee zijn geweest?’
20 Toen Mozes dat hoorde, nam
hij er genoegen mee.

11 Jehovah zei tegen Mozes
en Aäron: 2 ‘Zeg tegen

de Israëlieten: “Dit zijn de land-
dieren� die jullie mogen eten:f
3 alle dieren die gespleten hoe-
ven hebben met een volledige
kloof en die herkauwen, mogen
gegeten worden.

4 Maar de volgende dieren die
herkauwen of gespleten hoeven
hebben, mogen jullie niet eten:
De kameel, want die herkauwt
wel maar heeft geen gespleten
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hoeven. Die is voor jullie onrein.a
5 Ook de klipdas,b want die her-
kauwt wel maar heeft geen ge-
spleten hoeven. Die is voor jullie
onrein. 6 Ook de haas, want die
herkauwt wel maar heeft geen
gespleten hoeven. Die is voor jul-
lie onrein. 7 Ook het varken,c
want het heeft wel gespleten
hoeven met een volledige kloof
maar het herkauwt niet. Het is
voor jullie onrein. 8 Jullie mo-
gen niet van hun vlees eten en
hun kadavers niet aanraken. Ze
zijn voor jullie onrein.d

9 Dit mogen jullie eten van al-
les wat in het water leeft: Alles
in de zee en in de rivieren wat
vinnen en schubben heeft, mo-
gen jullie eten.e 10 Maar alles in
de zee en in de rivieren wat geen
vinnen en schubben heeft, is
voor jullie iets walgelijks, of het
nu gaat om krioelende dieren of
andere dieren� die in het water
leven. 11 Ze moeten echt iets
walgelijks voor jullie zijn. Jullie
mogen hun vlees niet etenf en
jullie moeten een afschuw heb-
ben van hun kadavers. 12 Alles
in het water wat geen vinnen en
schubben heeft, is voor jullie iets
walgelijks.

13 Van deze vliegende dieren
moeten jullie een afschuw heb-
ben. Ze mogen niet gegeten wor-
den, want ze zijn iets walgelijks:
de arend,g de visarend, de zwar-
te gier,h 14 de rode wouw, alle
soorten zwarte wouwen, 15 alle
soorten raven, 16 de struisvo-
gel, de uil, de meeuw, alle soor-
ten valken, 17 de steenuil, de
aalscholver, de ransuil, 18 de
zwaan, de pelikaan, de gier,
19 de ooievaar, alle soorten rei-
gers, de hop en de vleermuis.
20 Ook elk gevleugeld insect�
dat op vier poten loopt, is voor
jullie iets walgelijks.

21 Alleen de gevleugelde in-
secten die op vier poten lopen

11:10 �Of ‘levende zielen’. 11:20 �Of
‘krioelend dier’.

en die ook een stel poten heb-
ben� waarmee ze kunnen sprin-
gen, mogen jullie eten. 22 De
volgende mag je eten: gewone
sprinkhanen, de verschillende
soorten treksprinkhanen, ande-
re eetbare sprinkhanena en kre-
kels. 23 Alle andere gevleugel-
de insecten die op vier poten
lopen, zijn voor jullie iets walge-
lijks. 24 Daardoor zouden jullie
jezelf onrein maken. Iedereen die
zo’n dier aanraakt als het dood
is, zal tot de avond onrein zijn.b
25 En wie zo’n dood dier op-
pakt, moet zijn kleren wassenc

en zal tot de avond onrein zijn.
26 Alle dieren die wel gesple-

ten hoeven hebben maar geen
volledige kloof en die niet herkau-
wen, zijn voor jullie onrein. Ieder-
een die ze aanraakt, zal onrein
zijn.d 27 Alle dieren met vier po-
ten die op hun hele voetzool lo-
pen, zijn voor jullie onrein. Ieder-
een die hun kadaver aanraakt, zal
tot de avond onrein zijn. 28 Wie
hun kadaver oppakt, moet zijn
kleren wassen,e en hij zal tot de
avond onrein zijn.f Die dieren zijn
voor jullie onrein.

29 Van de krioelende dieren
op aarde zijn de volgende voor
jullie onrein: de blindmuis, de
muis,g alle soorten hagedissen,
30 de gekko, de grote hagedis,
de salamander, de zandhagedis
en de kameleon. 31 Die krioe-
lende dieren zijn voor jullie on-
rein.h Iedereen die zo’n dier aan-
raakt als het dood is, zal tot de
avond onrein zijn. i

32 Elk voorwerp waarop ze
vallen als ze doodgaan, zal on-
rein zijn, of het nu gaat om een
houten voorwerp, een kleding-
stuk, een huid of een zak. Elk
voorwerp dat gebruikt wordt,
moet in water worden onderge-
dompeld en zal tot de avond on-
rein zijn. Daarna zal het weer
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rein zijn. 33 Als ze in een aarde-
werken kruik vallen, moet je die
verbrijzelen, en alles wat erin zat,
zal onrein zijn.a 34 Elke voed-
selsoort die in contact komt met
water uit zo’n kruik, zal onrein
zijn, en als er iets drinkbaars in
zo’n kruik zit, zal het onrein
zijn. 35 Alles waarop zo’n dood
dier valt, zal onrein zijn. Of het
nu om een oven of een kookstel�
gaat, het moet in stukken gebro-
ken worden. Die zijn onrein, en
ze moeten voor jullie onrein blij-
ven. 36 Maar als ze in een bron
of een waterput� vallen, zullen die
gewoon rein blijven. Iemand die
zo’n dood dier aanraakt, zal wél
onrein zijn. 37 Als zo’n dood
dier valt op plantenzaad dat nog
gezaaid moet worden, is het zaad
rein. 38 Maar als zo’n dood dier
valt op zaad dat natgemaakt is,
dan is het zaad voor jullie onrein.

39 Als een dier dat gegeten
mag worden doodgaat, zal iemand
die het kadaver aanraakt tot de
avond onrein zijn.b 40 Wie van
het kadaver eet, moet zijn kleren
wassen en zal tot de avond onrein
zijn.c Wie het kadaver oppakt,
moet zijn kleren wassen en zal
tot de avond onrein zijn. 41 Alle
krioelende dieren op aarde zijn
iets walgelijks.d Ze mogen niet ge-
geten worden. 42 Alle krioelen-
de dieren die op hun buik krui-
pen of die op vier poten lopen
of veelpotig zijn, mogen jullie niet
eten, want ze zijn iets walgelijks.e
43 Maak jezelf� niet tot iets wal-
gelijks door je met een krioelend
dier te verontreinigen, want dan
zou je onrein worden.f 44 Want
ik ben Jehovah, jullie God,g en
jullie moeten je heiligen en heilig
worden,h want ik ben heilig. i Ver-
ontreinig jezelf� dus niet met een
van de krioelende dieren op aar-
de. 45 Want ik ben Jehovah, die
jullie uit Egypte heeft geleid om

11:35 �Of ‘komfoor’, ‘stoof’. 11:36 �Of
‘waterreservoir’. 11:43, 44 �Of ‘je
ziel’.

te laten zien dat ik jullie God
ben,a en jullie moeten heilig zijn,b
want ik ben heilig.c

46 Dat is de wet in verband
met de landdieren, de vliegende
dieren, alle dieren� die zich in
het water bewegen en alle krioe-
lende dieren� op aarde, 47 om
onderscheid te maken tussen het
reine en het onreine, en tus-
sen de dieren die gegeten mogen
worden en de dieren die niet ge-
geten mogen worden.”’d

12 Jehovah zei verder tegen
Mozes: 2 ‘Zeg tegen de Is-

raëlieten: “Als een vrouw zwan-
ger� wordt en een jongen ter we-
reld brengt, zal ze zeven dagen
onrein zijn, net zoals tijdens de
dagen van onreinheid wanneer
ze menstrueert.e 3 Op de acht-
ste dag moet het kind� besneden
worden.f 4 Ze moet zich nog
33 dagen lang van het bloed rei-
nigen. Ze mag niets heiligs aan-
raken en ze mag niet in de heili-
ge plaats komen, totdat de dagen
van haar reiniging voorbij zijn.

5 Als ze een meisje ter wereld
brengt, zal ze 14 dagen onrein
zijn, net zoals ze tijdens haar
menstruatie onrein is. Daarna
moet ze zich nog 66 dagen van
het bloed reinigen. 6 Als de da-
gen van haar reiniging voor een
zoon of dochter voorbij zijn,
moet ze een jonge ram van nog
geen jaar oud als brandofferg en
een jonge duif of een tortelduif
als zondeoffer naar de ingang
van de tent van samenkomst
brengen, bij de priester. 7 Hij
moet het vóór Jehovah aanbie-
den om verzoening voor haar te
doen, en ze zal rein zijn van
haar bloedvloeiing. Dat is de wet
die geldt voor een vrouw die een
kind ter wereld brengt, of het
nu een jongen of een meisje is.
8 Maar als ze zich geen schaap
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kan veroorloven, moet ze twee
tortelduiven of twee jonge dui-
vena nemen, één als brandoffer
en één als zondeoffer. De pries-
ter moet verzoening voor haar
doen, en ze zal rein zijn.”’

13 Vervolgens zei Jehovah
tegen Mozes en Aäron:

2 ‘Als iemand op zijn huid� een
zwelling, uitslag of een vlek
heeft en het erop lijkt dat hij me-
laatsheid�b krijgt, dan moet hij
naar de priester Aäron worden
gebracht of naar een van zijn zo-
nen, de priesters.c 3 De pries-
ter moet de aangetaste plek op
de huid onderzoeken. Als het
haar op de aangetaste plek wit is
geworden en de besmetting die-
per blijkt te zitten dan de huid,
dan is het melaatsheid. De pries-
ter moet de plek onderzoeken
en de persoon onrein verklaren.
4 Maar als de vlek op de huid
wit is en niet dieper blijkt te zit-
ten dan de huid en het haar
op de plek niet wit is geworden,
dan moet de priester de besmet-
te persoon zeven dagen in qua-
rantaine plaatsen.d 5 Op de ze-
vende dag moet de priester hem
onderzoeken, en als blijkt dat
de aangetaste plek op de huid
niet veranderd is en niet groter
is geworden, dan moet de pries-
ter hem nog eens zeven dagen in
quarantaine plaatsen.

6 Op de zevende dag moet de
priester hem opnieuw onderzoe-
ken, en als de aangetaste plek op
de huid er dof uitziet en niet gro-
ter is geworden, moet de pries-
ter hem rein verklaren.e Het was
gewoon uitslag. De man moet
zijn kleren wassen en zal rein
zijn. 7 Maar als de uitslag� zich
duidelijk over de huid heeft uit-
gebreid nadat hij voor de pries-

13:2 �Lett.: ‘de huid van zijn vlees’.
�Het Hebreeuwse woord dat met ‘me-
laatsheid’ vertaald is, heeft een ruime
betekenis. Zie Woordenlijst. 13:7 �Of
‘infectie’.

ter is verschenen om rein ver-
klaard te worden, dan moet hij
opnieuw� voor de priester ver-
schijnen. 8 De priester moet de
uitslag op de huid onderzoeken,
en als die zich heeft uitgebreid,
moet de priester hem onrein ver-
klaren. Het is melaatsheid.a

9 Als er zich bij iemand me-
laatsheid ontwikkelt, moet hij
naar de priester worden ge-
bracht, 10 en die moet hem on-
derzoeken.b Als er op de huid
een witte zwelling zit waardoor
het haar wit is geworden en er
een open wondc in de zwelling
is, 11 dan is het chronische me-
laatsheid op de huid, en de pries-
ter moet hem onrein verklaren.
Hij hoeft de persoon niet in qua-
rantaine te plaatsen,d want hij is
onrein. 12 Als de melaatsheid de
hele huid heeft aangetast en de
persoon, voor zover de priester
het kan zien, van het hoofd tot
de voeten met melaatsheid bedekt
is, 13 en de priester hem onder-
zoekt en ziet dat de hele huid be-
dekt is met melaatsheid, dan moet
hij de zieke rein� verklaren. Hij
is helemaal wit geworden en hij is
rein. 14 Maar zodra er een open
wond op zijn huid verschijnt, zal
hij onrein zijn. 15 Als de pries-
ter de open wond ziet, moet hij
de persoon onrein verklaren.e De
open wond is onrein. Het is me-
laatsheid.f 16 Maar als de open
wond weer wit wordt, moet de
persoon bij de priester komen.
17 De priester moet hem onder-
zoeken,g en als de aangetaste plek
wit is geworden, moet de priester
de zieke rein verklaren. Hij is rein.

18 Als er op iemands huid
een zweer ontstaat die weer ge-
neest, 19 maar er vervolgens
op de plaats van de zweer een
witte zwelling of een roodachtig
witte vlek ontstaat, dan moet hij
zich aan de priester laten zien.
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20 De priester moet de plek on-
derzoeken,a en als die dieper
blijkt te zitten dan de huid en
het haar erop wit is geworden,
dan moet de priester hem onrein
verklaren. Er is op de plek van
de zweer melaatsheid ontstaan.
21 Maar als de priester de vlek
onderzoekt en ziet dat er geen
wit haar op zit en dat de vlek
niet dieper dan de huid zit en er
dof uitziet, dan moet de priester
hem zeven dagen in quarantai-
ne plaatsen.b 22 Als de vlek op
de huid duidelijk groter is gewor-
den, moet de priester hem on-
rein verklaren. Het is een ziekte.
23 Maar als de vlek op dezelfde
plaats is gebleven en niet groter
is geworden, dan is het gewoon
de ontsteking van de zweer, en
de priester moet hem rein ver-
klaren.c

24 En als iemand een brand-
wond heeft, en het rauwe vlees
van de wond een witte of rood-
achtig witte vlek wordt, 25 dan
moet de priester die onderzoe-
ken. Als het haar op de vlek
wit is geworden en de vlek die-
per blijkt te zitten dan de huid, is
er op de plaats van de wond me-
laatsheid ontstaan, en de priester
moet de persoon onrein verkla-
ren. Het is melaatsheid. 26 Maar
als de priester de vlek onder-
zoekt en ziet dat er geen wit haar
op zit en dat de vlek niet die-
per zit dan de huid en dof is, dan
moet hij de persoon zeven dagen
in quarantaine plaatsen.d 27 Op
de zevende dag moet de priester
hem onderzoeken. Als de vlek op
de huid duidelijk groter is gewor-
den, moet de priester de persoon
onrein verklaren. Het is melaats-
heid. 28 Maar als de vlek op de
huid op dezelfde plaats is geble-
ven en niet groter is geworden
en dof is, dan is het gewoon een
zwelling van de wond. De pries-
ter moet de persoon rein verkla-
ren, want het is een ontsteking
van de wond.

29 Als een man of een vrouw
een aandoening krijgt op het
hoofd of op de kin, 30 dan moet
de priester de aangetaste plek on-
derzoeken.a Als de plek dieper
blijkt te zitten dan de huid en het
haar op de plek geel en dun is,
dan moet de priester de persoon
onrein verklaren. Het is een aan-
doening aan de hoofdhuid of de
baard. Het is melaatsheid van het
hoofd of van de kin. 31 Maar als
de priester vaststelt dat de aan-
doening niet dieper zit dan de
huid en er geen zwart haar op de
plek groeit, dan moet de priester
de zieke zeven dagen in quaran-
taine plaatsen.b 32 Op de zeven-
de dag moet de priester de aan-
getaste plek onderzoeken, en als
de plek niet groter is geworden,
er geen geel haar op is gekomen
en de plek niet dieper blijkt te zit-
ten dan de huid, 33 dan moet de
persoon zich laten scheren, maar
de aangetaste plek mag niet ge-
schoren worden. Vervolgens moet
de priester de zieke nog eens ze-
ven dagen in quarantaine plaat-
sen.

34 Op de zevende dag moet
de priester de aangetaste plek
opnieuw onderzoeken. Als de
aangetaste plek op de hoofdhuid
of op de baard niet groter is ge-
worden en niet dieper blijkt te
zitten dan de huid, moet de pries-
ter de persoon rein verklaren, en
hij moet zijn kleren wassen en
hij zal rein zijn. 35 Maar als de
aangetaste plek op de huid zich
na zijn reiniging duidelijk uit-
breidt, 36 moet de priester hem
onderzoeken. Als de plek op de
huid groter is geworden, hoeft de
priester niet meer te letten op
geel haar. De persoon is onrein.
37 Maar als de priester vaststelt
dat de aangetaste plek niet gro-
ter is geworden en er zwart haar
op is gegroeid, is de aandoening
genezen. De persoon is rein, en
de priester moet hem rein ver-
klaren.c
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38 Als er op de huid� van
een man of een vrouw vlekken
ontstaan en de vlekken zijn wit,
39 dan moet de priester die on-
derzoeken.a Als de vlekken op de
huid dofwit zijn, is het een on-
schuldige uitslag die op de huid
is ontstaan. De persoon is rein.

40 Als een man zijn hoofd-
haar verliest en kaal wordt, is
hij rein. 41 Ook als hij voor op
zijn hoofd haar verliest en daar
kaal wordt, is hij rein. 42 Maar
als er op het kale gedeelte boven
of voor op zijn hoofd een rood-
achtig witte wond komt, is er
op de kale plek melaatsheid ont-
staan. 43 De priester moet hem
onderzoeken, en als de zwelling
door de aandoening op het kale
gedeelte boven of voor op zijn
hoofd roodachtig wit is en eruit-
ziet als melaatsheid op de huid,
44 dan is de persoon melaats.
Hij is onrein, en de priester moet
hem onrein verklaren vanwege de
aandoening op zijn hoofd. 45 De
melaatse die de ziekte heeft, moet
gescheurde kleren dragen en zijn
hoofdhaar onverzorgd laten, en
hij moet zijn snor bedekken en
roepen: “Onrein, onrein!” 46 Zo-
lang hij de ziekte heeft, zal hij
onrein zijn. Omdat hij onrein is,
moet hij in afzondering wonen.
Zijn woonplaats moet buiten het
kamp zijn.b

47 Als een kledingstuk be-
smet raakt met melaatsheid, of
het nu gaat om een wollen of een
linnen kledingstuk, 48 de sche-
ring� of de inslag� van het linnen
of van de wol, een dierenhuid of
iets wat van een huid gemaakt
is, 49 en de besmetting als een
geelachtig groene of roodachti-
ge plek te zien is op het kle-
dingstuk, de dierenhuid, de sche-
ring, de inslag of het voorwerp
dat van een huid gemaakt is,
dan is het met melaatsheid be-

13:38 �Lett.: ‘de huid van hun vlees’.
13:48 �Zie Woordenlijst.

smet en moet het aan de priester
worden getoond. 50 De priester
moet de aangetaste plek onder-
zoeken, en hij moet het besmette
voorwerp zeven dagen in quaran-
taine plaatsen.a 51 Als hij op de
zevende dag de aangetaste plek
onderzoekt en ziet dat de plek
op het kledingstuk, de schering,
de inslag of de dierenhuid (voor
welk doel de huid ook gebruikt
wordt) groter is geworden, dan is
het kwaadaardige melaatsheid en
is het voorwerp onrein.b 52 Hij
moet het kledingstuk of de sche-
ring of de inslag van de wol of
het linnen, of het voorwerp dat
van dierenhuid gemaakt is, ver-
branden, want het is kwaadaar-
dige melaatsheid. Het moet wor-
den verbrand.

53 Maar als de priester het on-
derzoekt en de aangetaste plek op
het kledingstuk, de schering, de
inslag of het voorwerp van die-
renhuid niet groter is gewor-
den, 54 dan moet hij opdracht
geven het besmette voorwerp te
wassen, en hij moet het nog
eens zeven dagen in quarantaine
plaatsen. 55 Nadat het besmet-
te voorwerp grondig gewassen is,
moet de priester het onderzoe-
ken. Als de aangetaste plek er
niet anders uitziet, is het voor-
werp onrein, ook al is de plek niet
groter geworden. Het voorwerp
moet verbrand worden, want het
is aan de voor- of achterkant in-
gevreten.

56 Als de priester de plek on-
derzocht heeft en de plek is dof
geworden nadat het voorwerp
grondig gewassen is, dan moet
hij het besmette stuk uit het kle-
dingstuk, de huid, de schering
of de inslag scheuren. 57 Maar
als de besmetting daarna ver-
schijnt op een ander deel van
het kledingstuk, de schering, de
inslag of het voorwerp van die-
renhuid, dan woekert het voort.
Elk besmet voorwerp moet ver-
brand worden.c 58 Als er na
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het wassen niets meer van de
besmetting te zien is op het kle-
dingstuk, de schering, de inslag
of het voorwerp van dierenhuid,
dan moet het een tweede keer
gewassen worden, en het zal rein
zijn.

59 Dat is de wet die bepaalt
wanneer een wollen of linnen
kledingstuk, een schering of een
inslag, of een voorwerp van die-
renhuid met melaatsheid besmet
is en rein of onrein verklaard
moet worden.’

14 Jehovah zei verder tegen
Mozes: 2 ‘De volgende wet

geldt voor de melaatse op de dag
van zijn reiniging, wanneer hij
naar de priester gebracht moet
worden.a 3 De priester moet
het kamp uit gaan om hem te on-
derzoeken. Als de melaatse van
de melaatsheid genezen is, 4 dan
moet de priester hem opdracht
geven om voor zijn reiniging
twee levende, reine vogels en ook
cederhout, scharlakenrood draad
en hysop mee te nemen.b 5 De
priester moet opdracht geven om
de ene vogel boven een aarde-
werken kruik met vers� water te
doden. 6 Dan moet hij de nog le-
vende vogel samen met het ceder-
hout, het scharlakenrode draad en
de hysop in het bloed dopen van
de vogel die boven het verse water
is gedood. 7 Vervolgens moet hij
daarmee zeven keer spatten op
degene die zich van de melaats-
heid reinigt, en hij moet hem rein
verklaren. De levende vogel moet
hij in het open veld vrijlaten.c

8 Degene die zich reinigt, moet
zijn kleren wassen, al zijn haar af-
scheren en zich met water was-
sen, en hij zal rein zijn. Daarna
mag hij in het kamp komen, maar
hij moet zeven dagen buiten zijn
tent wonen. 9 Op de zevende
dag moet hij al het haar van zijn
hoofd en kin en ook zijn wenk-
brauwen afscheren. Nadat hij al

14:5 �Of ‘stromend’.

zijn haar heeft afgeschoren, moet
hij zijn kleren en zichzelf met wa-
ter wassen, en hij zal rein zijn.

10 Op de achtste dag moet hij
twee jonge rammen zonder gebre-
ken meenemen, één ooilama van
nog geen jaar oud zonder gebre-
ken, drie tiende efa� meelbloem
met olie vermengd als graan-
offer,b en één log� olie.c 11 De
priester die hem rein verklaart,
moet die persoon samen met de
offers vóór Jehovah aanbieden bij
de ingang van de tent van sa-
menkomst. 12 De priester moet
de ene jonge ram samen met
de log olie als schuldoffer bren-
gen,d en hij moet die als een
beweegoffer vóór Jehovah heen
en weer bewegen.e 13 Dan moet
hij de jonge ram slachten op de
plaats waar het zondeoffer en het
brandoffer gewoonlijk worden ge-
slacht, f op een heilige plaats,
want het schuldoffer is net als
het zondeoffer bestemd voor de
priester.g Het is iets allerheiligst.h

14 Daarna moet de priester
wat bloed van het schuldoffer ne-
men en dat bij degene die zich rei-
nigt op de rechteroorlel doen, op
de duim van de rechterhand en
op de grote teen van de rechter-
voet. 15 De priester moet ook
wat van de log olie nemen i en
dat op zijn eigen linkerhandpalm
gieten. 16 Dan moet de pries-
ter zijn rechtervinger in de olie
in zijn linkerhandpalm dopen en
met zijn vinger zeven keer wat
van de olie vóór Jehovah spatten.
17 Vervolgens moet de priester
wat nemen van de rest van de
olie die in zijn handpalm is. Dat
moet hij bij degene die zich rei-
nigt op de rechteroorlel doen, op
de duim van de rechterhand en op
de grote teen van de rechtervoet,
over het bloed van het schuld-
offer heen. 18 Wat er nog over

14:10 �Drie tiende efa was 6,6 l. Zie
App. B14. �Een logwas 0,31 l. Zie App.
B14.
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is van de olie in de handpalm van
de priester, moet hij op het hoofd
doen van degene die zich reinigt.
Zo moet de priester vóór Jehovah
verzoening voor hem doen.a

19 De priester moet het zon-
deoffer brengenb om verzoening
te doen voor degene die zich van
zijn onreinheid reinigt, en daarna
moet hij het brandoffer slachten.
20 Vervolgens moet de priester
het brandoffer en het graanofferc

op het altaar offeren. Zo moet
de priester verzoening voor hem
doen,d en hij zal rein zijn.e

21 Maar als hij arm is en
zich dat alles niet kan veroorlo-
ven, moet hij één jonge ram als
schuldoffer nemen voor een be-
weegoffer, om voor zichzelf ver-
zoening te doen, samen met één
tiende efa� meelbloem vermengd
met olie als graanoffer, een log
olie 22 en twee tortelduiven of
twee jonge duiven, afhankelijk
van zijn middelen. De ene is voor
een zondeoffer en de andere voor
een brandoffer.f 23 Op de acht-
ste dagg moet hij dat voor zijn rei-
niging naar de priester brengen
bij de ingang van de tent van sa-
menkomst, vóór Jehovah.h

24 De priester moet de jonge
ram voor het schuldoffer i en de
log olie nemen, en hij moet ze
als een beweegoffer vóór Jeho-
vah heen en weer bewegen. j
25 Daarna moet de priester de
jonge ram voor het schuldoffer
slachten, en hij moet wat bloed
van het schuldoffer nemen en
dat bij degene die zich reinigt
op de rechteroorlel doen, op de
duim van de rechterhand en op
de grote teen van de rechter-
voet.k 26 De priester moet wat
van de olie op zijn eigen linker-
handpalm gieten. l 27 Dan moet
hij met zijn rechtervinger wat
van de olie uit zijn linkerhand-
palm nemen en dat zeven keer

14:21 �Een tiende efa was 2,2 l. Zie App.
B14.

vóór Jehovah spatten. 28 Ver-
volgens moet de priester wat van
de olie uit zijn handpalm nemen
en dat bij degene die zich rei-
nigt op de rechteroorlel doen, op
de duim van de rechterhand en
op de grote teen van de rechter-
voet, op dezelfde plekken waar
hij ook het bloed van het schuld-
offer heeft gedaan. 29 Daarna
moet de priester de olie die nog
op zijn handpalm over is, op het
hoofd doen van degene die zich
reinigt, om verzoening voor hem
te doen vóór Jehovah.

30 Hij moet de tortelduiven of
de jonge duiven offeren — afhan-
kelijk van zijn middelen,a 31 wat
hij zich dus heeft kunnen veroor-
loven — de ene als zondeofferb en
de andere als brandoffer samen
met het graanoffer. Zo moet de
priester verzoening doen voor de-
gene die zich reinigt, vóór Jeho-
vah.c

32 Dat is de wet die geldt
voor iemand die melaats is ge-
weest maar die niet de benodig-
de middelen heeft voor zijn rei-
niging.’

33 Toen zei Jehovah tegen
Mozes en Aäron: 34 ‘Wanneer
jullie in Kanaän gekomen zijn,d
het land dat ik jullie in be-
zit geef,e en ik in een huis in
jullie land melaatsheid laat ont-
staan, f 35 dan moet degene van
wie het huis is, het aan de pries-
ter melden en zeggen: “Ik heb in
mijn huis een besmetting gecon-
stateerd.” 36 De priester moet
opdracht geven het huis te ont-
ruimen voordat hij de besmet-
ting komt onderzoeken, zodat hij
niet alles wat in het huis is, on-
rein hoeft te verklaren. Daarna
zal de priester het huis komen in-
specteren. 37 Hij moet het aan-
getaste gedeelte onderzoeken, en
als de muren van het huis besmet
zijn met geelachtig groene of
roodachtige putjes die dieper blij-
ken te zitten dan het muuropper-
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vlak, 38 dan moet de priester
het huis via de ingang verlaten en
het huis zeven dagen in quaran-
taine plaatsen.a

39 Op de zevende dag moet
de priester terugkomen om het
huis te inspecteren. Als de be-
smetting zich verder over de mu-
ren van het huis heeft verspreid,
40 moet de priester opdracht
geven om de besmette stenen uit
te breken en die buiten de stad
op een onreine plaats te gooien.
41 Daarna moet hij de binnen-
muren van het huis grondig la-
ten afkrabben, en de verwijderde
leemmortel moet buiten de stad
op een onreine plaats gestort
worden. 42 Vervolgens moeten
ze de verwijderde stenen door
andere vervangen, en hij moet
het huis met andere leemmortel
laten bepleisteren.

43 Maar als de besmetting te-
rugkomt en in het huis uitbreekt
nadat de stenen zijn verwijderd
en het huis afgekrabd en opnieuw
bepleisterd is, 44 dan moet de
priester naar binnen gaan en het
huis inspecteren. Als de besmet-
ting zich in het huis heeft uit-
gebreid, is er kwaadaardige me-
laatsheidb in het huis. Het huis
is onrein. 45 Dan moet hij het
huis laten afbreken en moet hij
de stenen, de balken en alle leem-
mortel van het huis naar een on-
reine plaats buiten de stad laten
brengen.c 46 Wie het huis bin-
nenkomt op een van de dagen dat
het in quarantaine is,d zal tot de
avond onrein zijn,e 47 en wie in
het huis gaat liggen of er eet,
moet zijn kleren wassen.

48 Maar als de priester komt
en ziet dat de besmetting zich
niet in het huis heeft uitgebreid
nadat het opnieuw is bepleisterd,
dan moet hij het huis rein verkla-
ren, want de besmetting is ver-
dwenen. 49 Om het huis te rei-
nigen van onreinheid,� moet hij

14:49, 52 �Lett.: ‘zonde’.

twee vogels, cederhout, scharla-
kenrood draad en hysop nemen.a
50 De ene vogel moet hij bo-
ven een aardewerken kruik met
vers water doden. 51 Dan moet
hij het cederhout, de hysop, het
scharlakenrode draad en de nog
levende vogel nemen. Die moet
hij in het bloed van de gedode
vogel en in het verse water do-
pen, en hij moet daarmee zeven
keer in de richting van het huis
spatten.b 52 En hij moet het
huis reinigen van onreinheid�
met het bloed van de vogel, het
verse water, de levende vogel,
het cederhout, de hysop en het
scharlakenrode draad. 53 Ver-
volgens moet hij de levende vo-
gel buiten de stad vrijlaten in het
open veld. Zo moet hij verzoe-
ning doen voor het huis, en het
zal rein zijn.

54 Dat is de wet die geldt voor
alle gevallen van melaatsheid,
aandoeningen aan de hoofdhuid
of de baard,c 55 melaatsheid aan
een kledingstukd of een huis,e
56 en in het geval van zwellingen,
uitslag en vlekken, f 57 om te
kunnen vaststellen wanneer iets
onrein is of rein.g Dat is de wet die
geldt voor melaatsheid.’h

15 Vervolgens zei Jehovah
tegen Mozes en Aäron:

2 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Als
een man een afscheiding uit zijn
geslachtsorgaan� heeft, wordt hij
daardoor onrein. i 3 Of de af-
scheiding nu uit zijn geslachts-
orgaan vloeit of dat het geslachts-
orgaan erdoor verstopt is geraakt,
in beide gevallen is hij onrein als
gevolg van de afscheiding.

4 Elk bed waarop iemand gaat
liggen die een afscheiding heeft,
wordt onrein, en ook alles waar-
op hij gaat zitten, wordt onrein.
5 Wie dat bed aanraakt, moet
zijn kleren en zichzelf met water
wassen, en hij zal tot de avond
onrein zijn. j 6 Wie ergens op

15:2 �Lett.: ‘zijn vlees’.
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gaat zitten waarop iemand ge-
zeten heeft die een afscheiding
heeft, moet zijn kleren en zich-
zelf met water wassen, en hij zal
tot de avond onrein zijn. 7 Wie
het lichaam� aanraakt van iemand
die een afscheiding heeft, moet
zijn kleren en zichzelf met water
wassen, en hij zal tot de avond
onrein zijn. 8 Als een man die
een afscheiding heeft, op iemand
spuugt die rein is, dan moet die
persoon zijn kleren en zichzelf
met water wassen, en hij zal tot
de avond onrein zijn. 9 Elk za-
del waarop iemand rijdt die een
afscheiding heeft, wordt onrein.
10 Wie iets aanraakt waarop hij
gezeten heeft, zal tot de avond
onrein zijn, en wie dat optilt,
moet zijn kleren en zichzelf met
water wassen en zal tot de avond
onrein zijn. 11 Als een man die
een afscheiding heeft,a iemand
aanraakt zonder dat hij zijn han-
den met water heeft gewassen,
dan moet die persoon zijn kleren
en zichzelf met water wassen,
en hij zal tot de avond onrein
zijn. 12 Een aardewerken voor-
werp dat wordt aangeraakt door
iemand die een afscheiding heeft,
moet verbrijzeld worden, en als
het om een houten voorwerp
gaat, moet het met water worden
gewassen.b

13 Als de afscheiding die de
man onrein maakte ophoudt, dan
moet hij zeven dagen rekenen
voor zijn reiniging, en hij moet
zijn kleren wassen en zichzelf
met vers� water wassen, en hij
zal rein zijn.c 14 Op de achtste
dag moet hij twee tortelduiven
of twee jonge duivend meenemen
en bij de ingang van de tent
van samenkomst vóór Jehovah
verschijnen en ze aan de pries-
ter geven. 15 De priester moet
ze offeren, de ene als zondeoffer
en de andere als brandoffer. Zo
moet de priester vóór Jehovah

15:7 �Lett.: ‘vlees’. 15:13 �Of ‘stro-
mend’.

verzoening voor hem doen van-
wege de afscheiding.

16 Als een man een zaadlo-
zing heeft, moet hij zijn hele li-
chaam met water wassen en hij
zal tot de avond onrein zijn.a
17 Elk kledingstuk en elke die-
renhuid waarop het zaad terecht-
gekomen is, moet hij met water
wassen, en het zal tot de avond
onrein zijn.

18 Als een man bij een vrouw
ligt en een zaadlozing heeft, dan
moeten ze zich met water was-
sen en zullen ze tot de avond on-
rein zijn.b

19 Als een vrouw een bloed-
vloeiing heeft als gevolg van
haar menstruatie, zal ze zeven
dagen onrein zijn.c Iedereen die
haar aanraakt, zal tot de avond
onrein zijn.d 20 Alles waarop ze
tijdens haar menstruatie gaat lig-
gen, wordt onrein, en ook alles
waarop ze gaat zitten, wordt on-
rein.e 21 Wie haar bed aan-
raakt, moet zijn kleren en zich-
zelf met water wassen en zal tot
de avond onrein zijn. 22 Wie
iets aanraakt waarop ze gezeten
heeft, moet zijn kleren en zich-
zelf met water wassen en zal
tot de avond onrein zijn. 23 Als
ze op het bed of op iets an-
ders gezeten heeft, zal degene
die het aanraakt tot de avond on-
rein zijn.f 24 Als een man ge-
meenschap met haar heeft en
hij onrein wordt door het bloed
van haar menstruatie,g zal hij ze-
ven dagen onrein zijn, en elk bed
waarop hij gaat liggen, wordt on-
rein.

25 Als een vrouw dagenlang
een bloedvloeiing heefth buiten
de normale tijd van de men-
struatie, i of als haar vloeiing lan-
ger duurt dan haar normale men-
struatie, dan zal ze zolang de
vloeiing duurt onrein zijn, net
zoals ze onrein is tijdens haar
menstruatie. 26 Elk bed waar-
op ze tijdens haar vloeiing gaat
liggen, wordt onrein, net als tij-
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dens haar menstruatie.a Ook al-
les waarop ze gaat zitten, wordt
onrein, net als tijdens haar men-
struatie. 27 Wie die dingen aan-
raakt, zal onrein zijn. Hij moet
zijn kleren en zichzelf met water
wassen en zal tot de avond on-
rein zijn.b

28 Als de vloeiing ophoudt,
moet ze voor zichzelf zeven da-
gen rekenen, en daarna zal ze
rein zijn.c 29 Op de achtste dag
moet ze twee tortelduiven of twee
jonge duivend naar de priester
brengen, bij de ingang van de tent
van samenkomst.e 30 De pries-
ter moet de ene als zondeoffer
brengen en de andere als brand-
offer. Zo moet hij vóór Jehovah
verzoening voor haar doen van-
wege haar onreine vloeiing.f

31 Op die manier moeten jul-
lie de Israëlieten ver� houden van
onreinheid. Anders zouden ze in
hun onreinheid sterven doordat
ze mijn tabernakel, die in hun
midden staat, verontreinigen.g

32 Dat is de wet die geldt voor
de man die een afscheiding heeft,
de man die onrein is vanwege een
zaadlozing,h 33 de vrouw die on-
rein is vanwege haar menstrua-
tie, i elke man of vrouw die een af-
scheiding of een vloeiing heeft, j
en een man die gemeenschap
heeft met een vrouw die onrein
is.”’

16 Jehovah sprak tot Mozes
na de dood van Aärons

twee zonen, die waren gestor-
ven omdat ze tot Jehovah waren
genaderd.k 2 Jehovah zei tegen
Mozes: ‘Zeg tegen je broer Aäron
dat hij niet op elk willekeurig
moment in de heilige plaats mag
komenl achter het gordijn,m vóór
het deksel dat op de ark ligt. Dat
zou zijn dood betekenen,n want
boven het dekselo zal ik in een
wolkp verschijnen.

3 Dit moet Aäron meenemen
als hij de heilige plaats binnen-

15:31 �Of ‘afgezonderd’.

gaat: een jonge stier als zonde-
offera en een ram als brandoffer.b
4 Hij moet het heilige linnen
gewaadc aandoen, en de korte
broek� van linnend moet zijn
naaktheid� bedekken, en hij moet
zijn linnen sjerpe ombinden en
de linnen tulbandf om zijn hoofd
winden. Het is heilige kleding.g
Hij moet zich met water wassenh

en de kleding aantrekken.
5 Van de gemeenschap van Is-

raël i moet hij twee jonge geiten-
bokken nemen als zondeoffer en
één ram als brandoffer.

6 Daarna moet Aäron de stier
voor het zondeoffer aanbieden,
die voor hemzelf is, om verzoe-
ning te doen voor zichzelf j en
zijn huis.

7 Vervolgens moet hij de twee
bokken naar de ingang van de
tent van samenkomst brengen
en ze vóór Jehovah plaatsen.
8 Aäron moet door loting bepa-
len welke bok voor Jehovah be-
stemd is en welke voor _Aza-
zel.� 9 De bok die door het lot
bestemd isk voor Jehovah, moet
Aäron aanbieden en als zonde-
offer brengen. 10 Maar de bok
die door het lot bestemd is voor
_Azazel, moet levend vóór Jeho-
vah worden geplaatst om er het
verzoeningsritueel mee uit te voe-
ren, zodat de bok weggestuurd
kan worden voor _Azazel, de woes-
tijn in.l

11 Aäron moet de stier voor
het zondeoffer, die voor hemzelf
is, aanbieden en verzoening doen
voor zichzelf en zijn huis. Daar-
na moet hij de stier voor het
zondeoffer, die voor hemzelf is,
slachten.m

12 Vervolgens moet hij van het
altaarn vóór Jehovah de vuurpano

vol brandende kolen nemen en
twee handenvol fijne, geurige wie-
rook,p en hij moet dat alles ach-
ter het gordijn brengen.q 13 Ook
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moet hij de wierook op het vuur
leggen vóór Jehovah,a en de wie-
rookwolk moet het deksel van de
ark,b dat op de getuigenis�c ligt,
omhullen, zodat hij niet sterft.

14 Hij moet wat bloed van de
stier nemend en dat met zijn vin-
ger vóór het deksel spatten, aan
de oostkant, en hij moet met zijn
vinger zeven keer wat van het
bloed vóór het deksel spatten.e

15 Daarna moet hij de bok
voor het zondeoffer, die voor het
volk is, f slachten en het bloed
ervan achter het gordijng bren-
gen. Dan moet hij met dat bloedh

hetzelfde doen als met het bloed
van de stier; hij moet het naar
het deksel en vóór het deksel
spatten.

16 Hij moet verzoening doen
voor de heilige plaats vanwege
de onreine daden van de Israëlie-
ten en vanwege hun overtredin-
gen en zonden. i Hetzelfde moet
hij doen voor de tent van samen-
komst, die te midden van de Is-
raëlieten en hun onreine daden
staat.

17 Vanaf het moment dat hij
naar binnen gaat om in de heilige
plaats verzoening te doen tot hij
weer naar buiten komt, mag er
niemand anders in de tent van sa-
menkomst komen. Hij moet ver-
zoening doen voor zichzelf en zijn
huisj en voor de hele gemeente
van Israël.k

18 Daarna moet hij naar bui-
ten gaan naar het altaar, l dat
vóór Jehovah staat, en er ver-
zoening voor doen. Hij moet wat
bloed van de stier en wat bloed
van de bok nemen en dat op alle
hoorns van het altaar strijken.
19 Ook moet hij met zijn vinger
zeven keer wat van het bloed op
het altaar spatten en het reini-
gen en het heiligen van de onrei-
ne daden van de Israëlieten.

20 Nadat hij verzoening heeft
gedaanm voor de heilige plaats,

16:13 �Zie Woordenlijst.

de tent van samenkomst en het
altaar,a moet hij ook de levende
bok aanbieden.b 21 Aäron zal
zijn beide handen op de kop van
de levende bok leggen en over
hem alle fouten van de Israëlie-
ten en al hun overtredingen en
zonden bekennen. Zo legt hij ze
op de kop van de bok.c Daar-
na moet hij hem de woes-
tijn in sturen door de hand van
iemand die daarvoor aangewezen
is.� 22 Hij moet de bok wegstu-
ren, de woestijn in,d en de bok zal
al hun fouten met zich mee dra-
gene naar een verlaten gebied.f

23 Daarna moet Aäron de tent
van samenkomst binnengaan en
de linnen kleding uittrekken die
hij had aangedaan toen hij de
heilige plaats binnenging, en hij
moet de kleding daar neerleggen.
24 Hij moet zich� op een heili-
ge plaats met water wasseng en
zijn kleding aandoen.h Dan moet
hij naar buiten gaan en zijn ei-
gen brandoffer i en het brandof-
fer voor het volk j brengen en zo
verzoening doen voor zichzelf en
voor het volk.k 25 Het vet van
het zondeoffer moet hij op het al-
taar in rook laten opgaan.

26 De man die de bok voor
_Azazel heeft weggestuurd, l moet
zijn kleding en zichzelf met wa-
ter wassen, en daarna mag hij in
het kamp komen.

27 De stier en de bok voor de
zondeoffers, waarvan het bloed
de heilige plaats was binnenge-
bracht om verzoening te doen,
moeten buiten het kamp wor-
den gebracht. De huid, het vlees
en de darminhoud moeten ver-
brand worden.m 28 Degene die
ze verbrandt, moet zijn kleding
en zichzelf met water wassen, en
daarna mag hij in het kamp ko-
men.

29 Dit is een blijvend voor-
schrift voor jullie: de tiende dag
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van de zevende maand moeten
jullie in rouw doorbrengen� en
mogen jullie geen werk doena — of
het nu gaat om een geboren Is-
raëliet of om een vreemdeling die
bij jullie woont. 30 Op die dag
zal er verzoeningb voor jullie wor-
den gedaan, om jullie rein te ver-
klaren. Jullie zullen in Jehovah’s
ogen rein zijn van al jullie zon-
den.c 31 Het is een sabbat voor
jullie, een dag van volledige rust,
die jullie� in rouw moeten door-
brengen.d Het is een blijvend
voorschrift.

32 De priester die gezalfd ise

en die geı̈nstalleerd is� om in de
plaats van zijn vaderf als pries-
ter te dienen,g moet verzoening
doen en moet de linnen kleding
aantrekken,h de heilige kleding. i
33 Hij moet verzoening doen
voor het heilige heiligdom, j de
tent van samenkomstk en het al-
taar. l Hij moet ook verzoening
doen voor de priesters en voor
de hele gemeente.m 34 Het is
een blijvend voorschrift voor jul-
lie,n om één keer per jaar voor
de Israëlieten verzoening te doen
voor al hun zonden.’o

En hij deed het precies zoals
Jehovah Mozes had opgedragen.

17 Jehovah zei verder te-
gen Mozes: 2 ‘Zeg tegen

Aäron en zijn zonen en tegen alle
Israëlieten: “Dit heeft Jehovah ge-
boden:

3 ‘Als een Israëliet een stier,
een jonge ram of een geit binnen
of buiten het kamp slacht 4 in
plaats van het dier naar de in-
gang van de tent van samenkomst
te brengen om het vóór de taber-
nakel van Jehovah als een offer
aan Jehovah aan te bieden, dan
zal die man bloedschuld worden

16:29 �Of ‘je ziel in droefheid buigen’,
‘je ziel kwellen’. Deze uitdrukking lijkt te
slaan op verschillende vormen van ont-
houding, waaronder vasten. 16:31 �Of
‘jullie zielen’. 16:32 �Lett.: ‘wiens hand
gevuld zal worden’.

aangerekend. De man heeft bloed
vergoten en hij moet uit het mid-
den van zijn volk worden ver-
wijderd.� 5 Want het is de be-
doeling dat de Israëlieten hun
slachtoffers niet meer in het open
veld offeren, maar dat ze die naar
Jehovah brengen, naar de pries-
ter bij de ingang van de tent
van samenkomst. Ze moeten ze
als vredeoffer aan Jehovah bren-
gen.a 6 En de priester moet Je-
hovah’s altaar bij de ingang van
de tent van samenkomst met het
bloed besprenkelen, en hij moet
het vet in rook laten opgaan als
een geur die aangenaam� is voor
Jehovah.b 7 Ze mogen dus geen
slachtoffers meer brengen aan de
demonen in bokkengedaante�c die
ze vereren.�d Dat is een blijvend
voorschrift voor jullie van gene-
ratie op generatie.’”

8 Je moet tegen ze zeggen:
“Als een Israëliet of een vreemde-
ling die bij jullie woont een brand-
offer of een slachtoffer brengt
9 en hij het niet naar de in-
gang van de tent van samenkomst
brengt om het aan Jehovah te of-
feren, moet hij uit zijn volk wor-
den verwijderd.e

10 Als een Israëliet of een
vreemdeling die bij jullie woont
bloed eet — wat voor bloed dan
ookf — zal ik mij� beslist keren
tegen degene� die het bloed eet,
en ik zal hem ter dood bren-
gen.� 11 Want het leven� van
het vlees is in het bloed,g en ik-
zelf heb het jullie gegeven zo-
dat jullie verzoening voor jezelf�
kunnen doen op het altaar,h want
het is het bloed dat verzoening
doet i door middel van het leven�
dat erin is. 12 Daarom heb ik
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tegen de Israëlieten gezegd: ‘Nie-
mand� van jullie mag bloed eten,
en ook de vreemdelingen die bij
jullie wonen,a mogen geen bloed
eten.’b

13 Als een Israëliet of een
vreemdeling die bij jullie woont,
bij het jagen een wild dier of een
vogel vangt die gegeten mag wor-
den, dan moet hij het bloed ervan
uitgietenc en dat met stof bedek-
ken. 14 Want het bloed is het le-
ven� van elk levend wezen,� om-
dat het leven� in het bloed is.
Daarom heb ik tegen de Israë-
lieten gezegd: ‘Jullie mogen het
bloed van geen enkel wezen�
eten, want het bloed is het leven�
van elk levend wezen.� Iedereen
die het eet, zal worden verwij-
derd.’d 15 Als iemand� — Israë-
liet of vreemdeling — een dier eet
dat dood wordt aangetroffen of
dat door een wild dier verscheurd
is,e dan moet hij zijn kleren en
zichzelf met water wassen, en
hij zal tot de avond onrein zijn.f
Daarna is hij weer rein. 16 Maar
als hij zijn kleren en zichzelf� niet
wast, dan moet hij de gevolgen
dragen van zijn overtreding.”’g

18 Vervolgens zei Jehovah te-
gen Mozes: 2 ‘Zeg tegen

de Israëlieten: “Ik ben Jehovah,
jullie God.h 3 Jullie mogen je
niet gedragen zoals ze in Egypte
doen, waar jullie gewoond heb-
ben. Jullie mogen ook niet doen
wat ze in het land Kanaän doen,
waar ik jullie naartoe breng. i Jul-
lie mogen hun gebruiken niet
volgen.� 4 Houd je aan mijn
rechterlijke beslissingen en mijn
voorschriften en leef ernaar.�j Ik
ben Jehovah, jullie God. 5 Jul-
lie moeten je aan mijn voor-
schriften en rechterlijke beslis-

17:12 �Of ‘geen ziel’. 17:14 �Of ‘de
ziel’. �Lett.: ‘elke soort van vlees’.
�Lett.: ‘geen enkele soort van vlees’.
17:15 �Of ‘een ziel’. 17:16 �Lett.: ‘zijn
vlees’. 18:3 �Lett.: ‘niet in hun voor-
schriften wandelen’. 18:4 �Lett.: ‘wan-
del erin’.

singen houden. Wie dat doet, zal
daardoor leven.a Ik ben Jehovah.

6 Niemand van jullie mag sek-
suele gemeenschap hebben met�
iemand die nauw aan hem ver-
want is.b Ik ben Jehovah. 7 Je
mag geen gemeenschap hebben
met je vader, en je mag geen ge-
meenschap hebben met je moe-
der. Ze is je moeder, en je mag
geen gemeenschap met haar heb-
ben.

8 Je mag geen gemeenschap
hebben met de vrouw van je va-
der.c Daarmee maak je je vader
te schande.�

9 Je mag geen gemeenschap
hebben met je zus — de dochter
van je vader of de dochter van je
moeder — of ze nu in hetzelfde
gezin geboren is of daarbuiten.d

10 Je mag geen gemeenschap
hebben met de dochter van je
zoon of de dochter van je doch-
ter, want daarmee maak je jezelf
te schande.�

11 Je mag geen gemeenschap
hebben met de dochter van de
vrouw van je vader, het nageslacht
van je vader, want ze is je zus.

12 Je mag geen gemeenschap
hebben met de zus van je vader.
Ze is een bloedverwant van je va-
der.e

13 Je mag geen gemeenschap
hebben met de zus van je moe-
der, want ze is een bloedverwant
van je moeder.

14 Je mag de broer van je va-
der niet te schande maken� door
gemeenschap te hebben met zijn
vrouw. Ze is je tante.f

15 Je mag geen gemeenschap
hebben met je schoondochter.g
Ze is de vrouw van je zoon, en je
mag geen gemeenschap met haar
hebben.
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16 Je mag geen gemeenschap
hebben met de vrouw van je
broer,a want daarmee maak je je
broer te schande.�

17 Je mag geen gemeenschap
hebben met een vrouw en haar
dochter.b Je mag ook geen ge-
meenschap hebben met de doch-
ter van haar zoon of de dochter
van haar dochter. Ze zijn haar
naaste verwanten; het is een
schandelijke daad.�

18 Je mag de zus van je vrouw
niet tot tweede vrouw� nemenc

en gemeenschap met haar heb-
ben terwijl je vrouw nog leeft.

19 Je mag geen gemeenschap
hebben met een vrouw terwijl ze
onrein is vanwege haar menstrua-
tie.d

20 Je mag geen gemeenschap
hebben met de vrouw van je naas-
te;� daardoor zou je onrein wor-
den.e

21 Je mag niet toelaten dat
een van je nakomelingen aan M _o-
lech wordt geofferd.�f Je mag de
naam van je God niet op die ma-
nier ontheiligen.g Ik ben Jehovah.

22 Je mag niet bij een man
liggen op dezelfde manier als je
bij een vrouw ligt.h Het is een
walgelijke daad.

23 Een man mag geen gemeen-
schap met een dier hebben en zo
onrein worden, en een vrouw mag
zich niet aan een dier aanbieden
om er gemeenschap mee te heb-
ben. i Het is iets tegennatuurlijks.

24 Verontreinig jezelf niet door
een van die dingen te doen, want
de volken die ik voor jullie ver-
drijf, hebben zich door al die din-
gen onrein gemaakt. j 25 Daar-
door is het land onrein. Ik zal
het laten boeten voor zijn over-
treding en het land zal zijn be-
woners uitbraken.k 26 Maar jul-

18:16 �Lett.: ‘het is de naaktheid van
je broer’. 18:17 �Of ‘obsceen gedrag’.
18:18 �Lett.: ‘rivale’. 18:20 �Of ‘me-
demens’, ‘volksgenoot’. 18:21 �Of ‘ge-
wijd’.

lie moeten je houden aan mijn
voorschriften en mijn rechter-
lijke beslissingen,a en jullie mo-
gen geen van die walgelijke din-
gen doen. Dat geldt zowel voor
de geboren Israëliet als voor de
vreemdeling die bij jullie woont.b
27 Want al die walgelijke din-
gen hebben de mensen gedaan
die vóór jullie in het land woon-
den,c en nu is het land onrein.
28 En als jullie het land niet ver-
ontreinigen, hoeft het land jullie
ook niet uit te braken, zoals met
de volken vóór jullie zal gebeu-
ren. 29 Iedereen� die een van
die walgelijke dingen doet, moet
uit het midden van zijn volk wor-
den verwijderd.� 30 Jullie moe-
ten je aan je verplichtingen te-
genover mij houden door geen
van de walgelijke dingen te doen
die daar vóór jullie gebruikelijk
waren,d want anders zouden jul-
lie jezelf daardoor onrein maken.
Ik ben Jehovah, jullie God.”’

19 Jehovah zei verder te-
gen Mozes: 2 ‘Zeg tegen

de hele gemeenschap van Israël:
“Jullie moeten heilig zijn, want ik,
Jehovah, jullie God, ben heilig.e

3 Ieder van jullie moet res-
pect� hebben voor zijn moeder en
zijn vader,f en jullie moeten mijn
sabbatten onderhouden.g Ik ben
Jehovah, jullie God. 4 Laat je
niet in met waardeloze godenh en
maak geen goden van gegoten me-
taal.i Ik ben Jehovah, jullie God.

5 Als jullie een vredeoffer aan
Jehovah brengen, j moeten jullie
het op zo’n manier offeren dat jul-
lie goedgekeurd worden.k 6 Het
moet op de dag van je slachtoffer
en de dag daarna gegeten worden,
maar wat er op de derde dag nog
over is, moet worden verbrand.l
7 Als er op de derde dag toch
van wordt gegeten, is het iets wal-
gelijks dat niet met goedkeuring
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zal worden aanvaard. 8 Degene
die het eet, moet de gevolgen
dragen van zijn overtreding, want
hij heeft iets heiligs van Jehovah
ontheiligd. Zo iemand� moet uit
zijn volk worden verwijderd.�

9 Als je de oogst van het
land haalt, oogst dan niet hele-
maal tot aan de rand van je ak-
ker en raap niet op wat er van je
oogst blijft liggen.�a 10 Verza-
mel ook de achtergebleven drui-
ven van je wijngaard niet en raap
de afgevallen druiven van je wijn-
gaard niet op. Je moet ze achter-
laten voor de armen�b en voor de
vreemdelingen die bij jullie wo-
nen. Ik ben Jehovah, jullie God.

11 Jullie mogen niet stelen,c
en jullie mogen elkaar niet be-
driegend en oplichten. 12 Jul-
lie mogen niet in mijn naam
een valse eed afleggene en zo de
naam van je God ontheiligen. Ik
ben Jehovah. 13 Je mag je me-
demens niet afzettenf en je mag
niemand beroven.g Het loon van
een loonarbeider mag je niet de
hele nacht vasthouden tot de vol-
gende ochtend.h

14 Je mag een dove niet ver-
vloeken� en je mag geen obstakel
voor een blinde leggen. i Je moet
ontzag hebben voor je God. j Ik
ben Jehovah.

15 Je mag niet oneerlijk zijn
wanneer je rechtspreekt. Behan-
del een arme niet partijdig en
trek een rijke niet voor.k Je moet
rechtvaardig rechtspreken over
je medemens.

16 Je mag niet onder het volk
rondgaan om lasterpraat te ver-
spreiden. l Je mag je medemens
niet naar het leven� staan.�m Ik
ben Jehovah.

19:8 �Of ‘die ziel’. �Of ‘ter dood wor-
den gebracht’. 19:9 �Of ‘de nalezing’.
Zie Woordenlijst. 19:10 �Of ‘ellendi-
gen’. 19:14 �Of ‘geen kwaad afsmeken
over’. 19:16 �Lett.: ‘bloed’. �Of mo-
gelijk ‘je mag niet werkeloos toezien
als het leven van je medemens gevaar
loopt’.

17 Je mag je broeder niet ha-
ten in je hart.a Je moet je mede-
mens beslist terechtwijzen,b an-
ders word je medeschuldig aan
zijn zonde.

18 Je mag geen wraak nemenc

en geen wrok koesteren tegen de
zonen van je volk, en je moet je
naaste liefhebben als jezelf.d Ik
ben Jehovah.

19 Houd je aan mijn voor-
schriften: Je mag niet twee soor-
ten vee kruisen. Je mag niet twee
soorten zaad op je akker zaaien.e
En je mag geen kleren dragen die
zijn geweven van twee soorten
draad.f

20 Als een man bij een vrouw
ligt en gemeenschap met haar
heeft, en ze is een slavin die voor
een andere man bestemd is maar
die niet losgekocht of vrijgelaten
is, dan moet er een straf worden
opgelegd. Maar ze hoeven niet
ter dood te worden gebracht,
want zij was nog niet vrijgelaten.
21 Hij moet zijn schuldoffer
naar Jehovah brengen, naar de
ingang van de tent van samen-
komst, een ram als schuldoffer.g
22 Met de ram voor het schuld-
offer moet de priester vóór Je-
hovah verzoening voor hem doen
voor de zonde die hij heeft be-
gaan. Dan zal hij vergeving krij-
gen voor de zonde die hij heeft
begaan.

23 Wanneer jullie in het land
komen en een vruchtboom plan-
ten, moet je de vrucht ervan als
onrein en verboden� bezien. Drie
jaar lang is die voor jullie ver-
boden� en mag je die niet eten.
24 Maar in het vierde jaar zijn
alle vruchten ervan heilig, een
reden tot vreugde vóór Jehovah.h
25 In het vijfde jaar mogen jul-
lie de vruchten ervan eten en
de opbrengst ervan aan je oogst
toevoegen. Ik ben Jehovah, jullie
God.

19:23 �Lett.: ‘als de voorhuid ervan’.
�Lett.: ‘onbesneden’.
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26 Jullie mogen niets eten wat
bloed bevat.a

Jullie mogen geen voortekens
zoeken of aan magie doen.b

27 Het haar aan de zijkant
van je hoofd� mag je niet afsche-
ren� en je mag de randen van je
baard niet verminken.c

28 Maak geen insnijdingen in
je lichaam� voor een dode�d en
breng geen tatoeages op je li-
chaam aan. Ik ben Jehovah.

29 Onteer je dochter niet door
een prostituee van haar te ma-
ken,e anders wordt het land ver-
vuld met prostitutie en losbandig-
heid.f

30 Onderhoud mijn sabbatteng

en toon respect� voor mijn heilig-
dom. Ik ben Jehovah.

31 Wend je niet tot mediumsh

en raadpleeg geen waarzeggers, i
anders zou je door hen onrein wor-
den. Ik ben Jehovah, jullie God.

32 Voor het grijze haar moet
je opstaan j en voor een oude-
re moet je respect tonen,k en je
moet ontzag hebben voor je God. l
Ik ben Jehovah.

33 Als een vreemdeling bij jul-
lie in het land woont, mag je hem
niet slecht behandelen.m 34 De
vreemdeling die bij jullie woont,
moet voor jullie worden als een
geboren Israëliet.n Je moet hem
liefhebben als jezelf, want jullie
hebben zelf als vreemdelingen in
Egypte gewoond.o Ik ben Jeho-
vah, jullie God.

35 Wees niet oneerlijk bij het
gebruik van lengtematen, gewich-
ten en inhoudsmaten.p 36 Ge-
bruik een nauwkeurige weeg-
schaal, nauwkeurige gewichten,
een nauwkeurige korenmaat en
een nauwkeurige maatkan.�q Ik
ben Jehovah, jullie God, die jullie

19:27 �Of ‘je zijlokken’. �Of ‘afknip-
pen’. 19:28 �Lett.: ‘vlees’. �Of ‘ziel’.
Het Hebreeuwse woord nefesj slaat hier
op een overleden persoon. 19:30 �Lett.:
‘ontzag’. 19:36 �Lett.: ‘een nauwkeurige
efa en een nauwkeurige hin’. Zie App. B14.

uit Egypte heeft geleid. 37 Houd
je aan al mijn voorschriften en
aan al mijn rechterlijke beslissin-
gen en leef ernaar.a Ik ben Jeho-
vah.”’

20 Vervolgens zei Jehovah te-
gen Mozes: 2 ‘Zeg tegen

de Israëlieten: “Als een Israëliet
of een vreemdeling die in Israël
woont een van zijn nakomelingen
aan M _olech geeft, moet hij be-
slist ter dood worden gebracht.b
Het volk� moet hem stenigen.
3 Ikzelf zal mij� tegen zo iemand
keren en ik zal hem ter dood
brengen.� Want hij heeft een van
zijn nakomelingen aan M _olech
gegeven en hij heeft mijn heili-
ge plaats verontreinigdc en mijn
heilige naam ontheiligd. 4 Als
het volk� opzettelijk de ogen er-
voor sluit dat zo iemand zijn na-
komelingen aan M _olech geeft en
ze hem niet ter dood brengen,d
5 dan zal ikzelf mij� beslist te-
gen die man en zijn familie ke-
ren.e Ik zal die man uit zijn volk
verwijderen,� en ook iedereen
die zich bij hem aansluit in het
vereren van� M _olech.

6 Als iemand� mij ontrouw is�
en zich tot mediumsf en waar-
zeggersg wendt, zal ik mij beslist
tegen die persoon� keren en hem
ter dood brengen.�h

7 Jullie moeten je heiligen en
heilig worden, i want ik ben Jeho-
vah, jullie God. 8 Houd je aan
mijn voorschriften en leef er-
naar. j Ik ben Jehovah, die jullie
heiligt.k

9 Als iemand zijn vader of zijn
moeder vervloekt,� moet hij be-
slist ter dood worden gebracht.l
Omdat hij zijn vader of zijn
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moeder heeft vervloekt, heeft hij
zijn dood aan zichzelf te wijten.�

10 Als een man overspel pleegt
met de vrouw van een ander, met
de vrouw van zijn medemens, heb-
ben beiden overspel gepleegd en
moeten ze beslist ter dood wor-
den gebracht.a 11 Een man die
gemeenschap heeft met de vrouw
van zijn vader, maakt zijn vader
te schande.�b Beiden moeten be-
slist ter dood worden gebracht.
Ze hebben hun dood aan zichzelf
te wijten.� 12 Als een man ge-
meenschap heeft met zijn schoon-
dochter, moeten beiden beslist ter
dood worden gebracht. Ze heb-
ben iets tegennatuurlijks gedaan.
Ze hebben hun dood aan zichzelf
te wijten.�c

13 Als een man op dezelfde
manier bij een man ligt als bij een
vrouw, hebben beiden iets walge-
lijks gedaan.d Ze moeten beslist
ter dood worden gebracht. Ze
hebben hun dood aan zichzelf te
wijten.�

14 Als een man gemeenschap
heeft met een vrouw en haar
moeder, is dat een schandelijke
daad.�e Zowel hij als de beide
vrouwen moeten verbrand wor-
den,f want zulk schandelijk ge-
drag mag bij jullie niet voorko-
men.

15 Als een man gemeenschap
heeft met een dier, moet hij be-
slist ter dood worden gebracht,
en ook het dier moet gedood wor-
den.g 16 Als een vrouw zich aan
een dier aanbiedt om er gemeen-
schap mee te hebben,h moet je de
vrouw en het dier doden. Ze moe-
ten beslist ter dood worden ge-
bracht. Ze hebben hun dood aan
zichzelf te wijten.�

17 Als een man gemeenschap
heeft met zijn zus — de doch-

20:9 �Lett.: ‘is zijn bloed op hem’.
20:11 �Lett.: ‘heeft de naaktheid van
zijn vader blootgelegd’. 20:11-13, 16
�Lett.: ‘Hun bloed is op hen.’ 20:14
�Of ‘obsceen gedrag’.

ter van zijn vader of de dochter
van zijn moeder — en ze elkaars
naaktheid zien, is dat een schan-
de.a Ze moeten voor de ogen
van het volk worden verwijderd.
Hij heeft zijn zus te schande ge-
maakt.� Hij moet de gevolgen
dragen van zijn overtreding.

18 Als een man bij een vrouw
ligt tijdens haar menstruatie en
gemeenschap met haar heeft,
dan heeft zowel hij als zij haar
bloedvloeiing blootgelegd.b Bei-
den moeten uit het midden van
hun volk worden verwijderd.

19 Je mag geen gemeenschap
hebben met de zus van je moeder
of de zus van je vader, want dan
zou je een bloedverwant te schan-
de maken.c Ze moeten de gevol-
gen dragen van hun overtreding.
20 Een man die gemeenschap
heeft met de vrouw van zijn oom,
maakt zijn oom te schande.�d Ze
moeten de gevolgen dragen van
hun zonde. Ze moeten kinderloos
sterven. 21 Als een man met de
vrouw van zijn broer trouwt,� is
dat iets afschuwelijks.e Hij heeft
zijn broer te schande gemaakt.�
Ze moeten kinderloos worden.

22 Houd je aan al mijn voor-
schriften en aan al mijn rechter-
lijke beslissingenf en leef ernaar.g
Dan zal het land waar ik jullie
naartoe breng om er te wonen,
jullie niet uitbraken.h 23 Jullie
mogen niet de gebruiken volgen�
van de volken die ik voor jullie
verdrijf, i want zij hebben al die
dingen gedaan en ik heb een af-
schuw van ze. j 24 Daarom heb
ik tegen jullie gezegd: ‘Jullie zul-
len hun land innemen, en ik zal
het jullie in bezit geven, een land
dat overvloeit van melk en ho-

20:17 �Lett.: ‘Hij heeft de naaktheid
van zijn zus blootgelegd.’ 20:20 �Lett.:
‘heeft de naaktheid van zijn oom bloot-
gelegd’. 20:21 �D.w.z. terwijl zijn broer
nog leeft. �Lett.: ‘Hij heeft de naakt-
heid van zijn broer blootgelegd.’ 20:23
�Lett.: ‘wandelen in de voorschriften’.

HFST. 20
a De 5:18

De 22:22
Ro 7:3
1Kor 6:9, 10

b Le 18:8
De 27:20

c Le 18:15, 29

d Ge 19:5
Le 18:22
Re 19:22
Ro 1:26, 27
1Kor 6:9, 10
Ju 7

e Le 18:17
De 27:23

f Le 21:9

g Ex 22:19
De 27:21

h Le 18:23
��������������������

2de kolom
a Le 18:9

De 27:22

b Le 18:19

c Le 18:12, 13

d Le 18:14

e Le 18:16
De 25:5

f Ex 21:1
De 5:1

g Pr 12:13

h Le 18:26, 28

i Le 18:3, 24
De 12:30

j Le 18:27
De 9:5

LEVITICUS 20:10-24 200



ning.a Ik ben Jehovah, jullie God,
die jullie heeft afgezonderd van
de volken.’b 25 Jullie moeten on-
derscheid maken tussen reine en
onreine landdieren en tussen rei-
ne en onreine vogels.c Maak je-
zelf� niet tot iets walgelijks met
landdieren, vogels of kruipende
dieren die ik voor jullie heb af-
gezonderd als onrein.d 26 Jullie
moeten heilig voor mij zijn, want
ik, Jehovah, ben heilig,e en ik
zonder jullie van de volken af om
van mij te worden.f

27 Elke man of vrouw die als
medium optreedt of een waar-
zegger is,� moet beslist ter dood
worden gebracht.g Zulke mensen
moeten door het volk gestenigd
worden. Ze hebben hun dood
aan zichzelf te wijten.”’�

21 Jehovah zei verder tegen
Mozes: ‘Zeg tegen de pries-

ters, de zonen van Aäron: “Een
priester mag zich niet verontrei-
nigen in verband met een dode�
onder zijn volk.h 2 Maar dat mag
hij wel doen als het gaat om een
naaste bloedverwant: zijn moe-
der, zijn vader, zijn zoon, zijn
dochter, zijn broer, 3 en ook
zijn zus als ze een maagd is die
bij hem woont� en nog niet ge-
trouwd is. 4 Hij mag zich niet
verontreinigen en ontheiligen als
het gaat om een vrouw die ge-
trouwd is met een man van zijn
volk. 5 Ze mogen hun hoofd
niet kaalscheren, i de zijkant van
hun baard niet afscheren en
geen insnijdingen in hun lichaam
maken. j 6 Ze moeten heilig zijn
voor hun Godk en ze mogen de
naam van hun God niet onthei-
ligen, l want ze bieden Jehovah’s
vuuroffers aan, het brood� van
hun God, en ze moeten heilig
zijn.m 7 Ze mogen niet trouwen

20:25 �Of ‘je ziel’. 20:27 �Of ‘een voor-
spellende geest heeft’. �Lett.: ‘Hun
bloed is op hen.’ 21:1 �Of ‘een ziel’.
21:3 �Lett.: ‘dicht bij hem is’. 21:6 �Of
‘voedsel’, d.w.z. de slachtoffers.

met een prostituee,a een vrouw
die is verontreinigd of een vrouw
die van haar man gescheiden is,b
want een priester is heilig voor
zijn God. 8 Jullie moeten hem
heiligen,c want hij is iemand die
het brood van jullie God aan-
biedt. Hij moet heilig voor jullie
zijn, want ik, Jehovah, ben heilig
en ik heilig jullie.d

9 Als de dochter van een
priester zich ontheiligt door zich
te prostitueren, ontheiligt ze haar
vader. Ze moet verbrand worden.e

10 Degene die de hogepries-
ter is onder zijn broeders, over
wiens hoofd de zalfolie is uit-
gegotenf en die geı̈nstalleerd is�
om de priesterkleding te dra-
gen,g mag zijn haar niet onver-
zorgd laten en zijn kleren niet
scheuren.h 11 Hij mag niet bij
een dode� komen; i zelfs als het
gaat om zijn vader of zijn moe-
der mag hij zich niet verontreini-
gen. 12 Hij mag niet uit het hei-
ligdom weggaan en hij mag het
heiligdom van zijn God niet ont-
wijden, j want het teken van op-
dracht, de zalfolie van zijn God,k
is op hem. Ik ben Jehovah.

13 De vrouw met wie hij
trouwt, moet nog maagd zijn. l
14 Hij mag niet trouwen met een
weduwe, een gescheiden vrouw,
een vrouw die is verontreinigd
of een prostituee. Hij moet een
maagd uit zijn volk tot vrouw
nemen. 15 Hij mag zijn nako-
melingen� niet ontheiligen onder
zijn volk,m want ik ben Jehovah,
die hem heiligt.”’

16 Vervolgens zei Jehovah te-
gen Mozes: 17 ‘Zeg tegen Aäron:
“Niemand van je nakomelingen�
die een gebrek heeft, mag het
brood van zijn God komen aan-
bieden. Dat geldt van generatie op

21:10 �Lett.: ‘wiens hand gevuld is’.
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generatie. 18 Als een man een
gebrek heeft, mag hij het brood
niet komen aanbieden: een man
die blind of kreupel is, die een
misvormd gezicht heeft� of bij
wie een van de ledematen te lang
is, 19 een man met een gebro-
ken voet of een gebroken hand,
20 een man met een bochel, een
dwerg� of een man met een oog-
aandoening, eczeem, ringworm
of met beschadigde zaadballen.a
21 Geen enkele nakomeling� van
de priester Aäron met een ge-
brek mag Jehovah’s vuuroffers
komen aanbieden. Omdat hij een
gebrek heeft, mag hij het brood
van zijn God niet komen aan-
bieden. 22 Wel mag hij van het
brood van zijn God eten, zowel
van de allerheiligste dingenb als
van de heilige dingen.c 23 Maar
hij mag niet in de buurt van het
gordijn komend en hij mag niet bij
het altaar komen,e want hij heeft
een gebrek. Hij mag mijn heilig-
dom niet ontwijden,f want ik ben
Jehovah, die hen heiligt.”’g

24 Mozes bracht dat over aan
Aäron en zijn zonen en aan alle
Israëlieten.

22 Vervolgens zei Jehovah te-
gen Mozes: 2 ‘Zeg tegen

Aäron en zijn zonen dat ze goed
moeten opletten hoe ze omgaan
met� de heilige dingen die de Is-
raëlieten aan mij hebben opgedra-
gen en aan mij offeren, en dat
ze mijn heilige naam niet onthei-
ligen.h Ik ben Jehovah. 3 Zeg te-
gen ze: “Als een van jullie nako-
melingen terwijl hij onrein is in de
buurt komt van de heilige dingen
die de Israëlieten aan Jehovah
hebben opgedragen, moet die per-
soon� uit mijn aanwezigheid ver-
wijderd worden.�i Dat geldt van

21:18 �Lett.: ‘met een gespleten neus’.
21:20 �Of mogelijk ‘uitgemergeld’.
21:21 �Lett.: ‘zaad’. 22:2 �Lett.: ‘ze zich
moeten afzonderen van’. 22:3, 4 �Of
‘ziel’. 22:3 �Of ‘ter dood worden ge-
bracht’.

generatie op generatie. Ik ben Je-
hovah. 4 Geen enkele nakome-
ling van Aäron die melaatsa is of
een afscheidingb heeft, mag van
de heilige dingen eten totdat hij
weer rein is.c Dat geldt ook voor
een man die iemand aanraakt die
onrein is door een dode,�d een
man die een zaadlozinge heeft,
5 een man die een van de onrei-
ne krioelende dieren aanraaktf
of een man die onrein wordt om-
dat hij een ander aanraakt die
om de een of andere reden onrein
is.g 6 Degene� die zoiets of zo
iemand aanraakt, zal tot de avond
onrein zijn en mag geen van de
heilige dingen eten, maar hij moet
zich met water wassen.h 7 Na
zonsondergang zal hij weer rein
zijn, en dan mag hij van de heili-
ge dingen eten, want het is zijn
voedsel. i 8 Ook mag hij geen
dier eten dat dood wordt aange-
troffen of dat door wilde dieren
verscheurd is, anders wordt hij
onrein. j Ik ben Jehovah.

9 Ze moeten hun verplichtin-
gen tegenover mij nakomen, zo-
dat ze geen zonde op zich laden
en sterven omdat ze heilige din-
gen ontheiligd hebben. Ik ben Je-
hovah, die hen heiligt.

10 Geen enkele onbevoegde�
mag iets heiligs eten.k Geen en-
kele vreemdeling die bij een
priester te gast is en geen enke-
le loonarbeider mag iets heiligs
eten. 11 Maar als een priester
met zijn eigen geld iemand� als
slaaf heeft gekocht, mag die per-
soon ervan mee-eten. Slaven die
in zijn huis geboren zijn, mogen
ook van zijn voedsel mee-eten. l
12 Als de dochter van een pries-
ter trouwt met iemand die geen
priester is,� mag ze niet van de
heilige bijdragen eten. 13 Maar
als de dochter van een priester

22:6 �Of ‘de ziel’. 22:10 �Lett.: ‘vreem-
de’, een man die niet uit Aärons familie
kwam. 22:11 �Of ‘een ziel’. 22:12 �Of
‘een vreemde’.
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weduwe of een gescheiden vrouw
wordt en ze geen kinderen heeft
en naar het huis van haar vader
teruggaat, zoals in haar jeugd,
mag ze wel van haar vaders voed-
sel eten.a Maar geen enkele onbe-
voegde� mag ervan eten.

14 Als een man bij vergissing
iets heiligs eet, moet hij een vijf-
de van de waarde daaraan toe-
voegen en het heilige offer aan
de priester geven.b 15 Ze� mo-
gen de heilige dingen die de Is-
raëlieten als bijdrage aan Jeho-
vah geven, dus niet ontheiligen,c
16 anders zullen ze� gestraft wor-
den omdat ze schuld op zich gela-
den hebben door hun heilige din-
gen te eten. Want ik ben Jehovah,
die hen heiligt.”’

17 Daarna zei Jehovah tegen
Mozes: 18 ‘Zeg tegen Aäron en
zijn zonen en tegen alle Israë-
lieten: “Als een Israëliet of een
vreemdeling die in Israël woont,
een brandoffer aan Jehovah aan-
biedtd als een vrijwillig offer of
om zijn geloften in te lossen,e
19 dan moet hij om goedkeuring
te ontvangen een stier, een jonge
ram of een geitenbok zonder ge-
breken aanbieden.f 20 Bied dus
geen dier met een gebrek aan,g
want daarmee zullen jullie geen
goedkeuring ontvangen.

21 Als iemand een vredeofferh

aan Jehovah aanbiedt als vrij-
willig offer of om een gelofte
in te lossen, dan zal het alleen
met goedkeuring ontvangen wor-
den als het een rund, een schaap
of een geit is zonder gebreken.
Het dier mag geen enkel gebrek
hebben. 22 Geen enkel offerdier
mag blind zijn, een gebroken poot
hebben of een snijwond, wratten,
schurft of ringworm hebben; zo’n
dier mag je niet aan Jehovah aan-
bieden of als offer voor Jeho-

22:13 �Lett.: ‘vreemde’, een man die niet
uit Aärons familie kwam. 22:15 �D.w.z.
de priesters. 22:16 �D.w.z. de Israëlie-
ten.

vah op het altaar leggen. 23 Een
rund� of een schaap met een poot
die te lang of te kort is, mag
je wel als vrijwillig offer aanbie-
den, maar het zal niet met goed-
keuring worden aanvaard als ge-
lofteoffer. 24 Een dier waarvan
de zaadballen beschadigd, ver-
brijzeld, uitgerukt of afgesneden
zijn, mag je niet aan Jehovah aan-
bieden. In jullie land mag je zulke
offers niet brengen. 25 En zulke
dieren mag je niet uit de hand van
een buitenlander als het brood
van jullie God aanbieden, want ze
zijn verminkt en hebben een ge-
brek. Ze zullen niet met goedkeu-
ring worden aanvaard.”’

26 Jehovah zei verder tegen
Mozes: 27 ‘Als er een rund,�
een schaap of een geit wordt ge-
boren, moet die zeven dagen bij
zijn moeder blijven,a maar van-
af de achtste dag zal het dier
met goedkeuring als offer wor-
den aanvaard, als vuuroffer voor
Jehovah. 28 Een rund� of een
schaap mag je niet op dezelfde
dag slachten als het jong ervan.b

29 Als jullie een dankoffer aan
Jehovahc brengen, moeten jullie
dat doen om goedkeuring voor je-
zelf te krijgen. 30 Het moet op
dezelfde dag gegeten worden. Jul-
lie mogen er niets van overlaten
tot de volgende morgen.d Ik ben
Jehovah.

31 Houd je aan mijn geboden
en leef ernaar.e Ik ben Jeho-
vah. 32 Jullie mogen mijn hei-
lige naam niet ontheiligen, f en
ik moet in het midden van de
Israëlieten geheiligd worden.g Ik
ben Jehovah, die jullie heiligt,h
33 die jullie uit Egypte heeft ge-
leid om jullie te laten zien dat ik
God ben. i Ik ben Jehovah.’

23 Jehovah zei verder tegen
Mozes: 2 ‘Zeg tegen de Is-

raëlieten: “De periodieke fees-
ten j voor Jehovah, die jullie
moeten afkondigen,k zijn heilige
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bijeenkomsten. Dit zijn mijn pe-
riodieke feesten:

3 Zes dagen mag er worden
gewerkt, maar op de zevende
dag is het sabbat, een dag van
volledige rust,a een heilige bij-
eenkomst. Jullie mogen dan geen
enkel soort werk doen. Het moet
een sabbat voor Jehovah zijn,
waar jullie ook wonen.b

4 Dit zijn de periodieke fees-
ten voor Jehovah, heilige bijeen-
komsten die jullie op de vast-
gestelde tijd moeten afkondigen:
5 Op de 14de dag van de eerste
maand,c in de avondschemering,�
is het Paschad voor Jehovah.

6 Op de 15de dag van die
maand is het Feest van het Onge-
zuurde Brood voor Jehovah.e Ze-
ven dagen lang moeten jullie on-
gezuurd brood eten.f 7 Houd op
de eerste dag een heilige bijeen-
komst.g Jullie mogen dan geen
zwaar werk doen. 8 Zeven da-
gen lang moeten jullie een vuur-
offer aan Jehovah aanbieden. Op
de zevende dag is er weer een hei-
lige bijeenkomst. Dan mogen jul-
lie geen zwaar werk doen.”’

9 Daarna zei Jehovah tegen
Mozes: 10 ‘Zeg tegen de Israëlie-
ten: “Wanneer jullie uiteindelijk in
het land komen dat ik jullie geef
en jullie de oogst hebben binnen-
gehaald, moeten jullie een schoof
van de eerste opbrengsth naar
de priester brengen. i 11 Hij zal
de schoof heen en weer bewegen
vóór Jehovah om goedkeuring
voor jullie te krijgen. De priester
moet dat op de dag na de sab-
bat doen. 12 Op de dag waar-
op jullie de schoof heen en weer
laten bewegen, moeten jullie een
jonge ram van nog geen jaar oud
zonder gebreken als brandoffer
aan Jehovah brengen. 13 Daar-
bij hoort een graanoffer van twee
tiende efa� meelbloem vermengd

23:5 �Lett.: ‘tussen de twee avonden’.
23:13, 17 �Twee tiende efa was 4,4 l. Zie
App. B14.

met olie, als een vuuroffer voor
Jehovah waarvan de geur aange-
naam� is voor hem. Er hoort ook
een drankoffer van een kwart
hin� wijn bij. 14 Jullie mogen
geen brood eten, geen geroosterd
graan en geen nieuw graan tot die
dag, totdat jullie het offer aan jul-
lie God hebben gebracht. Het is
een blijvend voorschrift van gene-
ratie op generatie, waar jullie ook
wonen.

15 Vanaf de dag na de sabbat,
de dag waarop jullie de schoof
van het beweegoffer hebben ge-
bracht, moeten jullie zeven sab-
batten tellen.a Het moeten volledi-
ge weken zijn. 16 Jullie moeten
50 dagen tellen,b tot de dag na
de zevende sabbat, en dan moeten
jullie een offer van nieuw graan
aan Jehovah aanbieden.c 17 Uit
jullie woonplaatsen moeten jul-
lie als beweegoffer twee bro-
den meebrengen, bereid met twee
tiende efa� meelbloem en gebak-
ken met zuurdesem.d Het is de
eerste opbrengst voor Jehovah.e
18 Samen met de broden moeten
jullie zeven eenjarige mannetjes-
lammeren zonder gebreken aan-
bieden, en één jonge stier en twee
rammen.f Ze vormen een brand-
offer voor Jehovah, samen met
het graanoffer en de drankoffers
die daarbij horen. Het is een
vuuroffer waarvan de geur aange-
naam is voor Jehovah. 19 Jullie
moeten één geitenbokje als zon-
deoffer brengeng en twee eenjari-
ge mannetjeslammeren als vrede-
offer.h 20 De priester moet ze
met de broden van de eerste op-
brengst heen en weer bewegen
als een beweegoffer vóór Jeho-
vah, samen met de twee man-
netjeslammeren. Ze zijn iets hei-
ligs voor Jehovah en zijn bestemd
voor de priester.i 21 Op die dag
moeten jullie aankondigen j dat

23:13 �Of ‘kalmerend’, ‘geruststellend’.
Lett.: ‘rustgevend’. �Een hin was 3,67 l.
Zie App. B14.
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jullie een heilige bijeenkomst heb-
ben. Jullie mogen dan geen zwaar
werk doen. Het is een blijvend
voorschrift van generatie op ge-
neratie, waar jullie ook wonen.

22 Als je de oogst van het
land haalt, oogst dan niet hele-
maal tot aan de rand van je ak-
ker en raap niet op wat er van
je oogst overblijft.a Je moet dat
achterlaten voor de armen�b en
voor de vreemdelingen die bij
jullie wonen.c Ik ben Jehovah,
jullie God.”’

23 Vervolgens zei Jehovah te-
gen Mozes: 24 ‘Zeg tegen de Is-
raëlieten: “De eerste dag van de
zevende maand moet een dag
van volledige rust zijn, een her-
denking die wordt aangekondigd
met trompetgeschal,d een hei-
lige bijeenkomst. 25 Jullie mo-
gen dan geen zwaar werk doen
en jullie moeten een vuuroffer
aan Jehovah aanbieden.”’

26 Jehovah zei verder tegen
Mozes: 27 ‘Maar de tiende dag
van deze zevende maand is de
Verzoendag.e Jullie moeten een
heilige bijeenkomst houden, en
jullie moeten die in rouw door-
brengen�f en een vuuroffer aan
Jehovah aanbieden. 28 Op die
dag mag je geen enkel soort werk
doen, want het is een verzoen-
dag, waarop verzoeningg voor jul-
lie gedaan wordt vóór Jehovah,
je God. 29 Iedereen� die deze
dag niet in rouw doorbrengt,�
moet uit zijn volk worden verwij-
derd.�h 30 Iedereen� die op die
dag toch werkt, zal ik uit het
midden van zijn volk wegvagen.
31 Jullie mogen dan geen enkel
soort werk doen. Het is een blij-
vend voorschrift van generatie

23:22 �Of ‘ellendigen’. 23:27 �Of ‘je
ziel in droefheid buigen’, ‘je ziel kwel-
len’. Deze uitdrukking lijkt te slaan op
verschillende vormen van onthouding,
waaronder vasten. 23:29, 30 �Of ‘elke
ziel’. 23:29 �Of mogelijk ‘niet vast’.
�Of ‘ter dood worden gebracht’.

op generatie, waar jullie ook wo-
nen. 32 Het is een sabbat voor
jullie, een dag van volledige rust,
die jullie� in rouw moeten door-
brengen,a vanaf de avond van de
negende dag van de maand. Jul-
lie moeten van avond tot avond
sabbat houden.’

33 Daarna zei Jehovah tegen
Mozes: 34 ‘Zeg tegen de Israë-
lieten: “Op de 15de dag van deze
zevende maand is het Loofhut-
tenfeest voor Jehovah, zeven da-
gen lang.b 35 Op de eerste dag
moet er een heilige bijeenkomst
zijn, en jullie mogen dan geen
zwaar werk doen. 36 Zeven da-
gen moeten jullie Jehovah een
vuuroffer aanbieden. Op de acht-
ste dag moeten jullie een heili-
ge bijeenkomst houden,c en jullie
moeten een vuuroffer aan Jeho-
vah aanbieden. Het is een plech-
tige vergadering. Jullie mogen
dan geen zwaar werk doen.

37 Dat zijn de periodieke fees-
tend voor Jehovah, die jullie
als heilige bijeenkomstene moe-
ten afkondigen en waarop jullie
Jehovah een vuuroffer moeten
aanbieden: het brandoffer, f het
graanofferg dat bij het slacht-
offer hoort en de drankoffers,h
volgens het dagelijkse schema.
38 Die offers komen nog bij alles
wat er op de sabbatten i van Je-
hovah geofferd wordt en bij jullie
geschenken, j jullie gelofteoffersk

en jullie vrijwillige offers, l die jul-
lie aan Jehovah horen te geven.
39 Maar op de 15de dag van de
zevende maand, wanneer jullie de
opbrengst van het land hebben
binnengehaald, moeten jullie ze-
ven dagen lang het feest voor Je-
hovah vieren.m Op de eerste dag
is er volledige rust en ook op
de achtste dag is er volledige
rust.n 40 Op de eerste dag moe-
ten jullie de vruchten van prach-
tige bomen nemen, de bladeren
van palmbomen,o de takken van
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loofbomen en populieren uit het
dal,� en jullie moeten zeven dagen
lang vrolijk zijna vóór Jehovah,
jullie God. 41 Jullie moeten het
zeven dagen per jaar als een feest
voor Jehovah vieren.b In de ze-
vende maand moeten jullie het
vieren; het is een blijvend voor-
schrift van generatie op genera-
tie. 42 Zeven dagen lang moeten
jullie in loofhutten wonen.c Alle
geboren Israëlieten moeten in de
loofhutten wonen, 43 zodat toe-
komstige generaties wetend dat ik
de Israëlieten in hutten� heb laten
wonen toen ik ze uit Egypte leid-
de.e Ik ben Jehovah, jullie God.”’

44 Dat vertelde Mozes aan de
Israëlieten over de periodieke
feesten voor Jehovah.

24 Vervolgens zei Jehovah te-
gen Mozes: 2 ‘Geef de Is-

raëlieten opdracht om zuivere
olijfolie� voor de verlichting bij je
te brengen, om de lampen altijd
te laten branden.f 3 Aäron moet
ervoor zorgen dat de lampen bui-
ten het gordijn van de getuige-
nis in de tent van samenkomst al-
tijd branden vóór Jehovah, van de
avond tot de morgen. Het is een
blijvend voorschrift van generatie
op generatie. 4 Hij moet ervoor
zorgen dat de lampen op de lam-
penstandaardg van zuiver goud al-
tijd in orde zijn vóór Jehovah.

5 Neem meelbloem en bak
daar 12 ringvormige broden van.
Gebruik voor elk brood twee tien-
de efa.� 6 Leg ze in twee sta-
pelsh van zes op de tafel van zui-
ver goud vóór Jehovah. i 7 Leg
op elke stapel zuivere geurige
hars. De hars is een vuuroffer
voor Jehovah en dient als sym-
bool� van het brood. j 8 Op elke
sabbat moet hij dat steeds vóór

23:40 �Of ‘de wadi’. 23:43 �Of ‘tijde-
lijke onderkomens’. 24:2 �Of ‘zuivere
olie van gestoten olijven’. 24:5 �Twee
tiende efa was 4,4 l. Zie App. B14.
24:7 �Of ‘herinnering’, ‘vertegenwoor-
digend deel’.

Jehovah in orde brengen.a Het is
een blijvend verbond met de Is-
raëlieten. 9 Het is bestemd voor
Aäron en zijn zonen,b en ze moe-
ten het op een heilige plaats
eten,c want het is voor hem iets
allerheiligst van de vuuroffers
voor Jehovah. Het is een blijvend
voorschrift.’

10 Nu bevond zich onder de
Israëlieten een zoon van een Is-
raëlitische vrouw en een Egypti-
sche man,d en hij raakte in het
kamp in gevecht met een Israëli-
tische man. 11 De zoon van
de Israëlitische vrouw ging de
Naam� lasteren en vervloeken.�e
Daarom brachten ze hem naar
Mozes.f De moeder van de man
was Sel _omith, de dochter van D _i-
bri, uit de stam Dan. 12 Ze zet-
ten hem gevangen totdat voor
hen duidelijk zou zijn wat Jeho-
vah’s beslissing was.g

13 Jehovah zei tegen Mozes:
14 ‘Breng degene die gevloekt
heeft buiten het kamp. Allen die
hem gehoord hebben, moeten
hun handen op zijn hoofd leg-
gen en de hele gemeenschap
moet hem stenigen.h 15 En zeg
tegen de Israëlieten: “Als iemand
zijn God vervloekt, moet hij de
gevolgen dragen van zijn zonde.
16 Iemand die Jehovah’s naam
lastert, moet beslist ter dood
worden gebracht. i De hele ge-
meenschap moet hem stenigen.
Zowel een vreemdeling die bij jul-
lie woont als een geboren Israë-
liet moet ter dood worden ge-
bracht als hij de Naam lastert.

17 Als iemand een mens om
het leven brengt,� moet hij be-
slist ter dood worden gebracht. j
18 Wie een dier� van een an-
der doodslaat, moet het vergoe-
den, een leven voor een leven.�

24:11 �D.w.z. de naam Jehovah, zoals
blijkt uit vs. 15 en 16. �Of ‘kwaad af-
smeken over’. 24:17 �Of ‘een mensen-
ziel doodslaat’. 24:18 �Of ‘de ziel van
een dier’. �Of ‘een ziel voor een ziel’.
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19 Als iemand zijn medemens
verwondt, moet wat hij gedaan
heeft hemzelf worden aangedaan.a
20 Een breuk voor een breuk,
een oog voor een oog, een tand
voor een tand. De verwonding
die hij iemand heeft toegebracht,
moet ook hemzelf worden toege-
bracht.b 21 Wie een dier dood-
slaat, moet het vergoeden,c maar
wie eenmens doodslaat, moet ter
dood worden gebracht.d

22 Voor de vreemdeling die
bij jullie woont en voor de gebo-
ren Israëliet geldt dezelfde rech-
terlijke beslissing,e want ik ben
Jehovah, jullie God.”’

23 Mozes vertelde dat aan de
Israëlieten, en ze brachten dege-
ne die had gevloekt buiten het
kamp en stenigden hem.f Zo de-
den de Israëlieten precies wat
Jehovah Mozes had opgedragen.

25 Jehovah zei verder tegen
Mozes op de berg Sinaı̈:

2 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Wan-
neer jullie uiteindelijk in het land
komen dat ik jullie geef,g moet het
land een sabbat houden voor Je-
hovah.h 3 Zes jaar lang mogen
jullie je akker inzaaien en je wijn-
gaard snoeien en mogen jullie de
oogst binnenhalen.i 4 Maar het
zevende jaar moet een sabbat
van volledige rust voor het land
zijn, een sabbat voor Jehovah.
Je mag je akker niet inzaaien en
je wijngaard niet snoeien. 5 Wat
er vanzelf opkomt van het graan
dat na de oogst is achtergebleven,
mag je niet oogsten, en ook de
druiven van je ongesnoeide wijn-
stok mag je niet oogsten. Het
moet een jaar van volledige rust
voor het land zijn. 6 Wat er tij-
dens de sabbat op het land groeit
mogen jullie wel eten. Jullie, je
slaven en slavinnen, je loonarbei-
ders en de vreemdelingen die bij
jullie wonen mogen ervan eten,
7 net als het vee en de wilde die-
ren in jullie land. Alles wat het
land voortbrengt, mag gegeten
worden.

8 Je moet zeven sabbatsjaren
tellen, zeven keer zeven jaar,
en na zeven sabbatsjaren is er
49 jaar verstreken. 9 Vervolgens
moet je op de tiende dag van de
zevende maand de hoorn luid la-
ten schallen; op de Verzoendaga

moeten jullie in het hele land
de hoorn laten klinken. 10 Jul-
lie moeten het 50ste jaar heili-
gen en in het land vrijheid uitroe-
pen voor alle bewoners.b Het zal
een jubeljaar voor jullie zijn, en
iedereen zal terugkeren naar zijn
eigen bezit en zijn eigen familie.c
11 Dat 50ste jaar zal een jubel-
jaar voor jullie zijn. Je mag niet
zaaien, je mag niet oogsten wat
er van het achtergebleven graan
vanzelf opkomt en je mag de drui-
ven van ongesnoeide wijnstokken
niet verzamelen.d 12 Want het is
een jubeljaar. Het moet heilig
voor jullie zijn. Jullie mogen al-
leen eten wat het land uit zich-
zelf voortbrengt.e

13 In het jubeljaar moet ieder-
een terugkeren naar zijn eigen
bezit.f 14 Als je iets aan je me-
demens verkoopt of van hem
koopt, mogen jullie elkaar niet
uitbuiten.g 15 Als je iets van je
medemens koopt, houd dan reke-
ning met het aantal jaren na het
jubeljaar, en als hij iets aan je
verkoopt, moet hij rekening hou-
den met het aantal overgebleven
oogstjaren.h 16 Als er nog veel
jaren over zijn, mag hij de prijs
verhogen, en als er weinig jaren
over zijn, moet hij de prijs verla-
gen, want hij verkoopt je het aan-
tal oogsten. 17 Niemand van jul-
lie mag zijn medemens uitbuiten, i
en je moet ontzag hebben voor
je God, j want ik ben Jehovah,
jullie God.k 18 Als jullie je aan
mijn voorschriften en mijn rech-
terlijke beslissingen houden, zul-
len jullie onbezorgd� in het land
wonen.l 19 Het land zal vrucht
opbrengen,m en jullie zullen volop
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te eten hebben en er onbezorgd�
wonen.a

20 Misschien zeggen jullie:
‘Wat moeten we in het zevende
jaar eten als we niet mogen zaaien
en oogsten?’b 21 Weet dan dat ik
jullie in het zesde jaar zo zal ze-
genen dat het land een oogst op-
brengt die genoeg is voor drie
jaar.c 22 In het achtste jaar mo-
gen jullie weer zaaien en tot het
negende jaar moeten jullie van de
oude oogst eten. Totdat de nieu-
we oogst binnenkomt, zullen jul-
lie van de oude oogst eten.

23 Het land mag niet voor al-
tijd verkocht worden,d want het
land is van mij.e In mijn ogen zijn
jullie buitenlanders en vreemde-
lingen in dit land.f 24 In het
hele land dat jullie bezitten,
moet gelden dat je het recht hebt
grond terug te kopen.

25 Als een van je broeders tot
armoede vervalt en iets van zijn
bezit moet verkopen, dan moet
een terugkoper die nauw aan
hem verwant is, komen om terug
te kopen wat zijn broeder heeft
verkocht.g 26 Als iemand geen
terugkoper heeft maar het hem
later zo goed gaat dat hij genoeg
middelen heeft om zijn bezit zelf
terug te kopen, 27 dan moet hij
de waarde ervan berekenen aan
de hand van de jaren sinds hij het
verkocht heeft. Het resterende
bedrag moet hij teruggeven aan
de koper, en dan kan hij terug-
keren naar zijn bezit.h

28 Maar als hij niet de mid-
delen heeft om wat hij verkocht
heeft terug te kopen, moet het
tot aan het jubeljaar van de ko-
per blijven.i In het jubeljaar krijgt
de persoon het terug en zal hij te-
rugkeren naar zijn bezit. j

29 Als iemand een huis in een
ommuurde stad verkoopt, dan
blijft zijn recht van terugkoop
gelden tot een jaar nadat hij
de verkoop heeft afgerond. Zijn

25:19 �Of ‘in veiligheid’.

recht van terugkoopa is een heel
jaar geldig. 30 Als het niet bin-
nen een jaar wordt teruggekocht,
dan wordt het huis in de om-
muurde stad voorgoed het eigen-
dom van de koper en van de ge-
neraties na hem. Het komt in het
jubeljaar niet vrij. 31 Maar hui-
zen in dorpen die niet ommuurd
zijn, moeten worden beschouwd
als een deel van het akkerland.
Daarvoor blijft het recht van te-
rugkoop gelden, en in het jubel-
jaar komen ze vrij.

32 Voor de Levieten geldt dat
ze altijd het recht hebben om hun
huizen in hun stedenb terug te
kopen. 33 Als het huis van een
Leviet in een van hun steden niet
wordt teruggekocht, dan komt
het in het jubeljaar vrij,c want
de huizen in de steden van de
Levieten zijn hun bezit onder de
Israëlieten.d 34 Bovendien mag
de weidegronde rond hun steden
niet worden verkocht, want die
moet voor altijd in hun bezit blij-
ven.

35 Als een broeder in je om-
geving tot armoede vervalt en
niet in zijn eigen onderhoud kan
voorzien, moet je hem ondersteu-
nen,f net zoals je dat zou doen
voor een vreemdeling of een bui-
tenlander die bij jullie woont,g zo-
dat hij in leven blijft. 36 Vraag
geen rente van hem en probeer
je niet ten koste van hem te ver-
rijken.�h Heb ontzag voor je God, i
dan zal je broeder in leven blij-
ven. 37 Je mag geen rente vra-
gen als je hem geld leent j en geen
winst maken als je hem voedsel
geeft. 38 Ik ben Jehovah, jullie
God, die jullie uit Egypte heeft
geleidk om jullie het land Kanaän
te geven, om te laten zien dat ik
jullie God ben. l

39 Als een broeder in je omge-
ving tot armoede vervalt en zich
aan je moet verkopen,m mag je
hem niet dwingen tot slaven-

25:36 �Of ‘en vraag geen woekerrente
van hem’.
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arbeid.a 40 Hij moet behandeld
worden als een loonarbeiderb of
als een buitenlander die bij jul-
lie woont. Tot het jubeljaar zal hij
bij je werken. 41 Dan zal hij met
zijn kinderen� bij je weggaan en
naar zijn familie teruggaan. Hij
moet terugkeren naar het bezit
van zijn voorouders.c 42 Want
ze zijn mijn slaven, die ik uit
Egypte heb geleid.d Ze mogen
zich niet verkopen zoals een slaaf
wordt verkocht. 43 Je mag hem
niet wreed behandelen,e en je
moet ontzag hebben voor je God.f
44 Je mag alleen slaven en sla-
vinnen hebben uit de omringende
volken; van hen mag je een slaaf
of een slavin kopen. 45 Ook de
zonen van buitenlanders die bij
jullie woneng mogen jullie als
slaaf kopen, en dat geldt ook voor
de gezinnen die ze in jullie land
krijgen. Die zullen je eigendom
worden. 46 Je mag hen als erfe-
nis aan je zonen nalaten, als een
blijvend bezit. Hen mag je als sla-
ven voor je laten werken, maar je
Israëlitische broeders mag je niet
wreed behandelen.h

47 Maar als een vreemdeling
of een buitenlander die bij jullie
woont rijk wordt, en een broe-
der in zijn omgeving vervalt tot
armoede en moet zich verkopen
aan de vreemdeling of de buiten-
lander of aan een lid van de fami-
lie van de vreemdeling, 48 dan
zal nadat hij zich heeft verkocht,
het recht van terugkoop blijven
gelden. Een van zijn broers mag
hem terugkopen. i 49 Ook zijn
oom, de zoon van zijn oom of een
andere naaste verwant,� een fa-
milielid, mag hem terugkopen.

Als hij zelf rijk is geworden,
mag hij ook zichzelf terugko-
pen. j 50 Samen met zijn koper
moet hij de tijd berekenen van-
af het jaar dat hij zich aan hem
verkocht heeft tot aan het jubel-
jaar,k en het geld van zijn ver-

25:41, 54 �Lett.: ‘zonen’. 25:49 �Of
‘andere bloedverwant’.

koop moet in verhouding staan
tot het aantal jaren.a Zijn werk-
dagen in die periode moeten be-
rekend worden volgens het tarief
van een loonarbeider.b 51 Als
er nog veel jaren resteren, moet
hij een terugkoopprijs betalen
die in verhouding staat tot het
aantal jaren dat over is. 52 Als
er nog maar enkele jaren res-
teren tot aan het jubeljaar, dan
moet hij een berekening voor
zichzelf maken en een terug-
koopprijs betalen die in verhou-
ding staat tot de resterende ja-
ren. 53 Hij moet net als een
loonarbeider jaar na jaar bij hem
blijven werken. En zie erop toe
dat hij niet wreed wordt behan-
deld.c 54 Maar als hij zich niet
op die voorwaarden kan terugko-
pen, dan komt hij in het jubeljaar
vrij,d samen met zijn kinderen.�

55 Want de Israëlieten zijn
mijn eigen slaven. Ze zijn mijn
slaven, die ik uit Egypte heb ge-
leid.e Ik ben Jehovah, jullie God.

26 Jullie mogen geen waarde-
loze goden makenf en geen

beeldeng of heilige zuilen neer-
zetten, en jullie mogen geen ge-
beeldhouwde stenenh in jullie
land neerzetten om je in de rich-
ting daarvan te buigen, i want ik
ben Jehovah, jullie God. 2 On-
derhoud mijn sabbatten en toon
respect� voor mijn heiligdom. Ik
ben Jehovah.

3 Als jullie je houden aan�
mijn voorschriften en geboden
en ze naleven, j 4 zal ik ervoor
zorgen dat er op de juiste tijd re-
genbuien zijn,k en het land zal
zijn opbrengst gevenl en de bo-
men van het veld zullen vrucht
dragen. 5 De dorstijd zal duren
tot de druivenoogst, en de drui-
venoogst zal duren tot de zaai-
tijd. Jullie zullen volop brood
eten en onbezorgd� in je land wo-
nen.m 6 Ik zal vrede in het land

26:2 �Lett.: ‘ontzag’. 26:3 �Lett.: ‘wan-
delen in’. 26:5 �Of ‘in veiligheid’.
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brengen,a en jullie zullen kunnen
slapen zonder dat je voor iemand
bang hoeft te zijn.b Ik zal gevaar-
lijke wilde dieren uit het land
verjagen en er zal geen zwaard
door het land trekken. 7 Jullie
zullen je vijanden beslist achter-
volgen en met het zwaard ver-
slaan. 8 Vijf van jullie zullen er
100 achtervolgen, en 100 van jul-
lie zullen er 10.000 achtervolgen,
en jullie zullen je vijanden met
het zwaard verslaan.c

9 Ik zal jullie gunst tonen,�
jullie vruchtbaar maken en jullie
veel nakomelingen geven,d en ik
zal me houden aan mijn verbond
met jullie.e 10 Terwijl jullie nog
van de oogst van het vorige jaar
eten, zullen jullie de oude oogst
moeten wegdoen om plaats te ma-
ken voor de nieuwe. 11 Ik zal
mijn tabernakel in jullie midden
plaatsenf en ik� zal jullie niet ver-
werpen. 12 Ik zal in jullie mid-
den wandelen en jullie God zijn,g
en jullie zullen mijn volk zijn.h
13 Ik ben Jehovah, jullie God, die
jullie uit Egypte heeft geleid zodat
jullie niet langer hun slaven zou-
den zijn. Ik heb jullie juk� verbro-
ken en laat jullie met opgeheven
hoofd rondlopen.�

14 Maar als jullie niet naar me
luisteren en jullie je niet aan al
die geboden houden, i 15 en als
jullie mijn voorschriften verwer-
pen j en jullie� een afschuw heb-
ben van mijn rechterlijke beslis-
singen zodat jullie je niet aan
al mijn geboden houden en jullie
mijn verbond schenden,k 16 dan
zal ik jullie het volgende aandoen:
ik zal jullie straffen met ellende,
met tuberculose en hoge koorts,
waardoor het licht in je ogen
dooft en het leven� uit je weg-
vloeit. Jullie zullen je zaad hele-
maal voor niets zaaien, want
je vijanden zullen het opeten. l

26:9 �Lett.: ‘mij naar jullie wenden’.
26:11 �Of ‘mijn ziel’. 26:13 �Zie Woor-
denlijst. �Lett.: ‘rechtop lopen’. 26:15
�Of ‘je ziel’. 26:16 �Of ‘de ziel’.

17 Ik zal mij� tegen jullie keren
en jullie zullen door je vijanden
verslagen worden.a Degenen die
je haten, zullen je vertrappen,b
en je zult vluchten terwijl nie-
mand je achtervolgt.c

18 Als jullie dan nog niet naar
me luisteren, zal ik de straf voor
jullie zonden zeven keer zo zwaar
moeten maken. 19 Ik zal jullie
trots en koppigheid breken, en ik
zal jullie hemel als ijzerd en jullie
aarde als koper maken. 20 Jul-
lie zullen je voor niets afmatten,
want je grond zal geen opbrengst
gevene en je bomen zullen geen
vrucht dragen.

21 Als jullie je tegen mij blij-
ven verzetten� en weigeren naar
me te luisteren, dan zal ik jul-
lie zeven keer zo zwaar moeten
treffen, in overeenstemming met
jullie zonden. 22 Ik zal de wilde
dieren op jullie af sturen, f en die
zullen je van je kinderen bero-
veng en je vee uitroeien. Ze zul-
len er zo weinig van jullie over-
laten dat de wegen er verlaten
bij zullen liggen.h

23 Als jullie je dan nog steeds
niet door mij laten corrigeren i en
ermee doorgaan je tegen mij te
verzetten,� 24 dan zal ik mij ook
tegen jullie verzetten,� en ik zal
jullie zeven keer treffen voor jul-
lie zonden. 25 Ik zal een zwaard
over jullie brengen om de schen-
ding van het verbondj te wre-
ken. Als jullie je in je steden ver-
zamelen, zal ik jullie treffen met
ziekte,k en jullie zullen in handen
van een vijand vallen.l 26 Wan-
neer ik jullie broodvoorraad� ver-
nietig,m zullen tien vrouwen maar
één oven nodig hebben om jullie

26:17 �Lett.: ‘mijn gezicht’. 26:21
�Lett.: ‘in verzet tegen mij blijven wan-
delen’. 26:23 �Lett.: ‘in verzet tegen mij
te wandelen’. 26:24 �Lett.: ‘in verzet te-
gen jullie wandelen’. 26:26 �Of ‘voed-
selvoorraad’. Lett.: ‘stokken voor broden’.
Mogelijk slaat dit op stokken waaromheen
ringvormige broden werden gestoken om
ze te bewaren.
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brood te bakken, en ze zullen het
brood volgens gewicht rantsoene-
ren.a Jullie zullen eten maar niet
verzadigd raken.b

27 Als jullie ondanks dat al-
les niet naar me luisteren en
ermee doorgaan je tegen mij
te verzetten,� 28 dan zal ik mij
nog heviger tegen jullie verzet-
ten,c en ik zal jullie zeven keer
moeten straffen voor jullie zon-
den. 29 Jullie zullen het vlees
van je zonen en dochters moeten
eten.d 30 Ik zal jullie heilige of-
ferhoogten verwoestene en jullie
wierooktafels omverhalen. Jullie
lijken zal ik op de lijken van jul-
lie walgelijke afgoden� stapelen, f
en ik� zal me vol walging van
jullie afkeren.g 31 Jullie steden
zal ik in puin leggen�h en jul-
lie heiligdommen zal ik verwoes-
ten, en de aangename� geur van
jullie slachtoffers zal ik niet rui-
ken. 32 Ikzelf zal het land ver-
woesten, i en de vijanden die in
jullie land zullen wonen, zullen
er met ontzetting naar kijken. j
33 Ik zal jullie verstrooien onder
de volken,k en ik zal een getrok-
ken zwaard achter jullie aan stu-
ren. l Jullie land zal een woestenij
worden,m en jullie steden zullen
in puin komen te liggen.

34 In die tijd, terwijl het land
woest ligt en jullie in het land
van je vijanden zijn, zal het
land zijn sabbatten afbetalen. In
die tijd zal het land rusten:� het
moet zijn sabbatten terugbeta-
len.n 35 In de hele periode dat
het land woest ligt, zal het rus-
ten, omdat het niet heeft gerust
tijdens jullie sabbatten, toen jul-
lie er nog woonden.

26:27 �Lett.: ‘in verzet tegen mij te wan-
delen’. 26:30 �De Hebreeuwse term is
misschien verwant aan een woord voor
uitwerpselen en werd gebruikt als een
uiting van minachting. �Of ‘mijn ziel’.
26:31 �Of ‘overgeven aan het zwaard’.
�Of ‘kalmerende’, ‘geruststellende’. Lett.:
‘rustgevende’. 26:34 �Of ‘sabbat hou-
den’.

36 Degenen die nog in leven
zijn,a zal ik radeloos van angst
maken� in het land van hun
vijanden. Als ze een opwaaiend
blad horen ritselen, zullen ze
op de vlucht slaan, en ze zul-
len vluchten alsof ze voor een
zwaard vluchten en vallen zon-
der dat iemand ze achtervolgt.b
37 Ze zullen over elkaar struike-
len als mensen die op de vlucht
zijn voor het zwaard zonder
dat iemand ze achtervolgt. Jul-
lie zullen niet kunnen standhou-
den tegen je vijanden.c 38 Jullie
zullen te midden van de volken
omkomend en door het land van
je vijanden verslonden worden.
39 Degenen van jullie die over-
blijven, zullen in de landen van
hun vijanden wegrottene van-
wege jullie overtreding. Ze zul-
len wegrotten vanwege de over-
tredingen van hun voorouders.f
40 Dan zullen ze hun eigen over-
tredingen bekenneng en ook de
overtredingen en de ontrouw van
hun voorvaders. Ze zullen erken-
nen dat ze ontrouw zijn geweest
door zich tegen mij te verzetten,�h
41 waarop ik mij tegen hen ben
gaan verzetten�i door hen naar
het land van hun vijanden te bren-
gen. j

Misschien zal hun onbesneden�
hart zich dan vernederenk en zul-
len ze hun overtredingen afbe-
talen. 42 En ik zal denken aan
mijn verbond met Jakob, l aan
mijn verbond met Isaäkm en
aan mijn verbond met Abraham,n
en ik zal ook aan het land denken.
43 Terwijl het land door hen ver-
laten was, betaalde het zijn sab-
batten afo en lag het woest zonder
hen. Ze betaalden voor hun over-
tredingen omdat ze mijn rech-
terlijke beslissingen hadden ver-
worpen en ze� een afschuw

26:36 �Of ‘een hart vol wanhoop ge-
ven’. 26:40 �Lett.: ‘in verzet tegen mij
te wandelen’. 26:41 �Lett.: ‘ik in ver-
zet tegen hen wandelde’. �Of ‘koppi-
ge’. 26:43 �Of ‘hun ziel’.
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hadden van mijn voorschriften.a
44 Maar ondanks dat alles zal
ik hen nooit volledig verwerpenb

terwijl ze in het land van hun vij-
anden zijn. Ik zal hen niet in zo’n
mate verstoten dat ik hen volledig
uitroei, waarmee ik mijn verbondc

met hen zou schenden, want ik
ben Jehovah, hun God. 45 Ter
wille van hen zal ik terugdenken
aan het verbond met hun voor-
ouders,d die ik uit Egypte heb ge-
leid voor de ogen van de volkene

om te laten zien dat ik hun God
ben. Ik ben Jehovah.”’

46 Dat zijn de voorschriften,
de rechterlijke beslissingen en de
wetten die Jehovah op de berg
Sinaı̈ tussen hem en de Israë-
lieten heeft vastgelegd, via Mo-
zes.f

27 Jehovah zei verder tegen
Mozes: 2 ‘Zeg tegen de

Israëlieten: “Als een man een
bijzondere gelofte doetg om de
vastgestelde waarde van een per-
soon� aan Jehovah aan te bieden,
3 zal de vastgestelde waarde van
een man tussen de 20 en 60 jaar
oud 50 zilveren sikkels� zijn vol-
gens de standaardsikkel van de
heilige plaats.� 4 Maar als het
een vrouw is, zal de vastgestelde
waarde 30 sikkels zijn. 5 Als de
leeftijd tussen de 5 en de 20 jaar
ligt, zal de vastgestelde waarde
van een jongen 20 sikkels zijn en
van een meisje 10 sikkels. 6 Als
de leeftijd tussen één maand en
vijf jaar ligt, zal de vastgestelde
waarde van een jongen vijf zilve-
ren sikkels zijn en van een meisje
drie zilveren sikkels.

7 Als de leeftijd 60 jaar of ho-
ger is, zal de vastgestelde waarde
van een man 15 sikkels zijn en van
een vrouw 10 sikkels. 8 Maar als
de man te arm is om de vast-
gestelde waarde te betalen,h moet
de persoon bij de priester komen,

27:2 �Of ‘ziel’. 27:3 �Een sikkel woog
11,4 g. Zie App. B14. �Of ‘volgens de
heilige sikkel’.

en de priester zal een bedrag
voor de persoon vaststellen. De
priester zal het bedrag bepalen in
overeenstemming met wat degene
die de gelofte doet, kan opbren-
gen.a

9 Als de gelofte een dier be-
treft dat geschikt is als offer
voor Jehovah, dan zal zo’n dier
dat aan Jehovah gegeven wordt
iets heiligs worden. 10 Hij mag
het dier niet vervangen of om-
ruilen: een goed dier voor een
slecht dier of een slecht dier
voor een goed dier. Als hij een
dier toch omruilt voor een an-
der dier, dan wordt zowel het
oorspronkelijke dier als het dier
dat ervoor in de plaats komt hei-
lig. 11 Als het een onrein dierb

is dat niet als offer aan Je-
hovah mag worden aangeboden,
moet hij het dier naar de priester
brengen. 12 Dan moet de pries-
ter de waarde vaststellen, afhan-
kelijk van de kwaliteit ervan.� De
waarde die de priester vaststelt,
is bindend. 13 Maar als hij het
ooit zou willen terugkopen, moet
hij de vastgestelde waarde beta-
len en daar een vijfde aan toe-
voegen.c

14 Als een man zijn huis
als iets heiligs aan Jehovah op-
draagt, moet de priester de waar-
de vaststellen, afhankelijk van de
kwaliteit ervan.� De waarde die
de priester vaststelt, is bindend.d
15 Maar als degene die zijn huis
heeft opgedragen, het wil terug-
kopen, moet hij de vastgestelde
waarde betalen en daar een vijf-
de van het bedrag aan toevoe-
gen. Dan zal het weer van hem
worden.

16 Als een man een deel
van een veld dat hij bezit aan
Jehovah opdraagt, dan moet de
waarde worden geschat aan de
hand van de hoeveelheid zaad
die nodig is om het in te zaaien:

27:12, 14 �Of ‘of het goed is of slecht’.
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213 LEVITICUS 27:17-34
50 zilveren sikkels per homer�
gerstezaad. 17 Als hij zijn veld
opdraagt vanaf het jubeljaar,a
dan staat de vastgestelde waar-
de vast. 18 Als hij zijn veld na
het jubeljaar opdraagt, moet de
priester de prijs voor hem bere-
kenen in overeenstemming met
het aantal jaren dat overblijft tot
aan het volgende jubeljaar, en de
vastgestelde waarde moet wor-
den verlaagd.b 19 Maar als de-
gene die het veld heeft opge-
dragen, het ooit wil terugkopen,
dan moet hij de vastgestelde
waarde betalen en daar een vijf-
de van het bedrag aan toevoe-
gen, en het zal weer van hem
zijn. 20 Als hij het veld niet te-
rugkoopt en het aan iemand an-
ders wordt verkocht, mag het
niet meer worden teruggekocht.
21 Als het veld in het jubeljaar
vrijkomt, zal het iets heiligs voor
Jehovah worden, als een veld dat
aan hem is opgedragen. Het zal
eigendom worden van de pries-
ters.c

22 Als een man een veld aan
Jehovah opdraagt dat hij gekocht
heeft en dat geen deel uitmaakt
van zijn erfelijk bezit,d 23 dan
moet de priester voor hem de
waarde berekenen tot aan het ju-
beljaar, en hij moet op die dag
de vastgestelde waarde betalen.e
Het is iets heiligs voor Jeho-
vah. 24 In het jubeljaar wordt
het veld teruggegeven aan dege-
ne van wie hij het gekocht heeft,
degene aan wie het land be-
hoort.f

25 Elke waarde moet vastge-
steld worden volgens de stan-
daardsikkel van de heilige plaats.
Een sikkel moet overeenkomen
met 20 gera.�

26 Maar niemand mag eerst-
geboren dieren heiligen, want
een eerstgeborene is voor Jeho-

27:16 �Een homer was 220 l. Zie App.
B14. 27:25 �Een gera woog 0,57 g. Zie
App. B14.

vah.a Of het nu een rund� is of
een schaap, het is al van Jeho-
vah.b 27 Als het gaat om een
onrein dier en hij het volgens
de vastgestelde waarde loskoopt,
moet hij daar een vijfde van
de waarde aan toevoegen.c Maar
als het niet wordt teruggekocht,
moet het volgens de vastgestelde
waarde worden verkocht.

28 Als iemand iets wat hij be-
zit onvoorwaardelijk� heeft op-
gedragen aan Jehovah, mag het
niet worden verkocht of worden
teruggekocht, of het nu gaat om
een mens, een dier of een veld.
Alles wat iemand heeft opgedra-
gen, is iets allerheiligst voor Je-
hovah.d 29 Bovendien mag nie-
mand die veroordeeld� is en
bestemd is voor de vernietiging,
worden losgekocht.e Hij moet be-
slist ter dood worden gebracht.f

30 Elk tiende deelg van het
land, of het nu gaat om de op-
brengst van het veld of de vruch-
ten aan de bomen, is van Jeho-
vah. Het is iets heiligs voor
Jehovah. 31 Als iemand ooit
iets van zijn tiende deel wil te-
rugkopen, moet hij er een vijf-
de van de waarde aan toevoegen.
32 Wat elk tiende deel van de
runderen, de schapen en de gei-
ten betreft — alles wat onder de
herdersstaf doorgaat — het tien-
de dier� moet iets heiligs voor
Jehovah worden. 33 Hij mag
niet nagaan of het een goed of
een slecht dier is, en hij mag
het ook niet omruilen. Maar als
hij ooit zou proberen het om te
ruilen, dan wordt zowel het oor-
spronkelijke dier als het dier dat
ervoor in de plaats komt iets hei-
ligs.h Het mag niet worden terug-
gekocht.”’

34 Dat zijn de geboden die Je-
hovah op de berg Sinaı̈ aan Mo-
zes heeft gegeven voor de Israë-
lieten. i

27:26 �Lett.: ‘stier’. 27:28 �Of ‘voor
de vernietiging’. 27:29 �Of ‘opgedra-
gen’. 27:32 �Of ‘de tiende kop’.
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12 Mirjam en Aäron kritisch op Mozes (1-3)
Mozes zachtmoedigste (3)

Jehovah verdedigt Mozes (4-8)
Mirjam wordt melaats (9-16)

13 Twaalf verkenners naar Kanaän (1-24)
Negatief verslag tien verkenners (25-33)

14 Volk wil terug naar Egypte (1-10)
Positief bericht Jozua en Kaleb (6-9)

Jehovah woedend, Mozes
bemiddelt (11-19)
Straf: 40 jaar in woestijn (20-38)
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1 En op de eerste dag van de
tweede maand, in het twee-

de jaar na hun vertrek uit Egyp-
te,a sprak Jehovah tot Mozes in
de Sinaı̈woestijn,b in de tent van
samenkomst.c Hij zei: 2 ‘Houd
een tellingd onder de hele ge-
meenschap van Israël. Tel ze een
voor een,� volgens hun fami-
lies, volgens hun vaderlijke hui-
zen en volgens het aantal namen
van alle mannen. 3 Registreer
samen met Aäron alle personen
van 20 jaar en oudere die in het
leger van Israël kunnen dienen,
gegroepeerd naar legerafdeling.�

4 Uit elke stam zal één man,
een hoofd van een vaderlijk huis,f
jullie bijstaan. 5 Dit zijn de na-
men van de mannen die jullie zul-
len helpen: van Ruben El _izur,g de
zoon van Sed _eür; 6 van Simeon
Sel _umiël,h de zoon van Zur _isad-
dai; 7 van Juda Nah _esson, i de
zoon van Ammin _adab; 8 van _Is-
saschar Neth _aneël, j de zoon van
Z _uar; 9 van Z _ebulon El _iab,k de

1:2 �Of ‘hoofd voor hoofd’. 1:3 �Lett.:
‘hun legers’.

zoon van H _elon; 10 van de zonen
van Jozef: van Efraı̈ma Elis _ama,
de zoon van Amm _ihud, en van Ma-
nasse Gam _aliël, de zoon van Ped _a-
zur; 11 van Benjamin Ab _idan,b
de zoon van Gide _oni; 12 van Dan
Ahi _̈ezer,c de zoon van Ammis _ad-
dai; 13 van Aser P _agiël,d de zoon
van _Ochran; 14 van Gad _Elja-
saf,e de zoon van D _ehuël; 15 van
N _aftali Ah _ira,f de zoon van _Enan.
16 Dat zijn de leden van de ge-
meenschap die worden opgeroe-
pen. Zij staan aan het hoofdg van
de stammen van hun voorvaders
en ze zijn de hoofden van de dui-
zenden van Israël.’h

17 Mozes en Aäron namen dus
de mannen bij zich die bij naam
waren aangewezen. 18 Op de
eerste dag van de tweede maand
riepen ze de hele gemeenschap
bij elkaar, zodat alle personen van
20 jaar en ouder een voor een
konden worden geregistreerd i

volgens hun namen, families en
vaderlijke huizen, 19 zoals Je-
hovah Mozes had opgedragen. Zo
registreerde hij hen in de Sinaı̈-
woestijn.j

25 Israëls zonde met Moabitische
vrouwen (1-5)
Pinehas grijpt in (6-18)

26 Tweede telling Israëls stammen (1-65)

27 Dochters van Zelafead (1-11)
Jozua aangewezen als Mozes’
opvolger (12-23)

28 Procedures voor offers (1-31)
Dagelijkse offers (1-8)
Voor de sabbat (9, 10)
Maandelijkse offers (11-15)
Voor het Pascha (16-25)
Voor het Wekenfeest (26-31)

29 Procedures voor offers (1-40)
Dag van trompetgeschal (1-6)
Verzoendag (7-11)
Loofhuttenfeest (12-38)

30 Geloften van mannen (1, 2)
Geloften van vrouwen en
dochters (3-16)

31 Wraak op Midian (1-12)
Bileam gedood (8)

Instructies oorlogsbuit (13-54)
32 Woonplaatsen oostkant Jordaan (1-42)

33 Etappes reis door woestijn (1-49)
Instructies verovering Kanaän (50-56)

34 Grenzen van Kanaän (1-15)
Mannen toegewezen om land te
verdelen (16-29)

35 Steden voor Levieten (1-8)
Vluchtsteden (9-34)

36 Huwelijkswet voor vrouwelijke
erfgenamen (1-13)
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20 De zonen van Ruben, de af-
stammelingen van Israëls eerstge-
boren zoon,a werden ingeschre-
ven volgens hun namen, families
en vaderlijke huizen. Alle mannen
van 20 jaar en ouder die in het
leger konden dienen, werden een
voor een geteld. 21 Van de stam
Ruben werden er 46.500 geregis-
treerd.

22 De afstammelingen van Si-
meonb werden ingeschreven vol-
gens hun namen, families en va-
derlijke huizen. Alle mannen van
20 jaar en ouder die in het leger
konden dienen, werden een voor
een geteld. 23 Van de stam Si-
meon werden er 59.300 geregis-
treerd.

24 De afstammelingen van
Gadc werden ingeschreven vol-
gens hun namen, families en va-
derlijke huizen. Alle mannen van
20 jaar en ouder die in het le-
ger konden dienen, werden geteld.
25 Van de stam Gad werden er
45.650 geregistreerd.

26 De afstammelingen van
Judad werden ingeschreven vol-
gens hun namen, families en va-
derlijke huizen. Alle mannen van
20 jaar en ouder die in het le-
ger konden dienen, werden geteld.
27 Van de stam Juda werden er
74.600 geregistreerd.

28 De afstammelingen van _Is-
saschare werden ingeschreven
volgens hun namen, families en
vaderlijke huizen. Alle mannen
van 20 jaar en ouder die in het
leger konden dienen, werden ge-
teld. 29 Van de stam _Issaschar
werden er 54.400 geregistreerd.

30 De afstammelingen van Z _e-
bulonf werden ingeschreven vol-
gens hun namen, families en va-
derlijke huizen. Alle mannen van
20 jaar en ouder die in het leger
konden dienen, werden geteld.
31 Van de stam Z _ebulon werden
er 57.400 geregistreerd.

32 De afstammelingen van Jo-
zef via Efraı̈mg werden ingeschre-
ven volgens hun namen, families

en vaderlijke huizen. Alle mannen
van 20 jaar en ouder die in het le-
ger konden dienen, werden geteld.
33 Van de stam Efraı̈m werden er
40.500 geregistreerd.

34 De afstammelingen van Ma-
nassea werden ingeschreven vol-
gens hun namen, families en va-
derlijke huizen. Alle mannen van
20 jaar en ouder die in het le-
ger konden dienen, werden geteld.
35 Van de stam Manasse werden
er 32.200 geregistreerd.

36 De afstammelingen van
Benjaminb werden ingeschreven
volgens hun namen, families
en vaderlijke huizen. Alle mannen
van 20 jaar en ouder die in het le-
ger konden dienen, werden geteld.
37 Van de stam Benjamin werden
er 35.400 geregistreerd.

38 De afstammelingen van
Danc werden ingeschreven vol-
gens hun namen, families en va-
derlijke huizen. Alle mannen van
20 jaar en ouder die in het leger
konden dienen, werden geteld.
39 Van de stam Dan werden er
62.700 geregistreerd.

40 De afstammelingen van
Aserd werden ingeschreven vol-
gens hun namen, families en va-
derlijke huizen. Alle mannen van
20 jaar en ouder die in het le-
ger konden dienen, werden geteld.
41 Van de stam Aser werden er
41.500 geregistreerd.

42 De afstammelingen van N _af-
talie werden ingeschreven vol-
gens hun namen, families en va-
derlijke huizen. Alle mannen van
20 jaar en ouder die in het le-
ger konden dienen, werden geteld.
43 Van de stam N _aftali werden er
53.400 geregistreerd.

44 Zij werden geregistreerd
door Mozes samen met Aäron en
de 12 leiders van Israël, die elk
hun eigen vaderlijk huis verte-
genwoordigden. 45 Alle Israëlie-
ten� van 20 jaar en ouder die in
het leger van Israël konden die-
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nen, werden volgens hun vaderlijk
huis ingeschreven. 46 In totaal
werden er 603.550 geregistreerd.a

47 Maar de Levietenb werden
niet met de anderen volgens de
stam van hun voorvaders gere-
gistreerd.c 48 Jehovah had te-
gen Mozes gezegd: 49 ‘Alleen
de stam Levi mag je niet regis-
treren, en je mag hun aantal niet
meetellen met dat van de andere
Israëlieten.d 50 Je moet de Le-
vieten aanstellen over de taber-
nakel van de getuigenis�e en over
alle voorwerpen en alles wat er
verder bij hoort.f Zij zullen de
tabernakel en alle bijbehorende
voorwerpen dragen.g Ze zullen
dienst doen bij de tabernakelh
en ze moeten hun kamp rond
de tabernakel opslaan. i 51 Tel-
kens als de tabernakel verplaatst
moet worden, zullen de Levie-
ten die afbreken. j En als de ta-
bernakel weer moet worden op-
gebouwd, zullen de Levieten dat
doen. Elke onbevoegde� die er
in de buurt komt, moet ter dood
worden gebracht.k

52 Elke Israëliet moet zijn tent
opzetten in het kamp dat hem
is toegewezen, elke man bij zijn
driestammenafdeling,�l gegroe-
peerd naar legerafdeling. 53 De
Levieten moeten hun kamp op-
slaan rond de tabernakel van de
getuigenis, om te voorkomen dat
mijn woede tegen de gemeen-
schap van Israël oplaait.m En
de Levieten zijn verantwoordelijk
voor de zorg voor� de tabernakel
van de getuigenis.’n

54 De Israëlieten deden alles
wat Jehovah Mozes had opgedra-
gen. Precies zo deden ze het.

2 Jehovah zei tegen Mozes
en Aäron: 2 ‘De Israëlieten

moeten hun tenten opzetten op
de plek waar hun driestammen-
afdelingo is toegewezen, elke man

1:50 �Zie Woordenlijst. 1:51 �Lett.:
‘vreemde’, iemand die geen Leviet was.
1:52 �Of ‘vaandel’. 1:53 �Of ‘het be-
waken van’, ‘de dienst bij’.

bij het vaandel� van zijn vaderlijk
huis. Ze moeten hun tenten op-
zetten rondom de tent van samen-
komst, met de ingang ernaartoe.

3 Aan de oostkant, richting
zonsopgang, zal de driestammen-
afdeling van Juda zijn kamp op-
slaan, gegroepeerd naar leger-
afdeling.� Het stamhoofd van de
zonen van Juda is Nah _esson,a de
zoon van Ammin _adab. 4 In zijn
leger staan 74.600 personen ge-
registreerd.b 5 Naast hem zal de
stam _Issaschar zijn kamp op-
slaan. Het stamhoofd van de zo-
nen van _Issaschar is Neth _aneël,c
de zoon van Z _uar. 6 In zijn leger
staan 54.400 personen geregis-
treerd.d 7 Vervolgens komt de
stam Z _ebulon. Het stamhoofd van
de zonen van Z _ebulon is El _iab,e
de zoon van H _elon. 8 In zijn le-
ger staan 57.400 personen gere-
gistreerd.f

9 In de legers van het kamp van
Juda staan in totaal 186.400 perso-
nen geregistreerd. Zij moeten hun
kamp het eerst opbreken.g

10 De driestammenafdeling
van Rubenh zal zijn kamp aan
de zuidkant opslaan, gegroepeerd
naar legerafdeling. Het stam-
hoofd van de zonen van Ruben
is El _izur, i de zoon van Sed _eür.
11 In zijn leger staan 46.500 per-
sonen geregistreerd. j 12 Naast
hem zal de stam Simeon zijn
kamp opslaan. Het stamhoofd
van de zonen van Simeon is Se-
l _umiël,k de zoon van Zur _isad-
dai. 13 In zijn leger staan 59.300
personen geregistreerd. l 14 Ver-
volgens komt de stam Gad. Het
stamhoofd van de zonen van Gad
is _Eljasaf,m de zoon van R _ehuël.
15 In zijn leger staan 45.650 per-
sonen geregistreerd.n

16 In de legers van het kamp
van Ruben staan in totaal 151.450
personen geregistreerd. Zij moe-
ten als tweede hun kamp opbre-
ken.o

2:2 �Of ‘teken’. 2:3 �Lett.: ‘hun le-
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17 Wanneer de tent van samen-
komst verplaatst wordt,a moet het
kamp van de Levieten zich in het
midden van de andere kampen be-
vinden.

Ze moeten in dezelfde volgor-
de reizen als ze hun kamp op-
slaan,b iedereen op zijn eigen
plaats, volgens de driestammen-
afdelingen.

18 De driestammenafdeling
van Efraı̈m zal zijn kamp aan de
westkant opslaan, gegroepeerd
naar legerafdeling. Het stam-
hoofd van de zonen van Efraı̈m is
Elis _ama,c de zoon van Amm _ihud.
19 In zijn leger staan 40.500 per-
sonen geregistreerd.d 20 Naast
hem komt de stam Manasse.e Het
stamhoofd van de zonen van Ma-
nasse is Gam _aliël,f de zoon van
Ped _azur. 21 In zijn leger staan
32.200 personen geregistreerd.g
22 Vervolgens komt de stam
Benjamin. Het stamhoofd van de
zonen van Benjamin is Ab _idan,h
de zoon van Gide _oni. 23 In zijn
leger staan 35.400 personen ge-
registreerd.i

24 In de legers van het kamp
van Efraı̈m staan in totaal 108.100
personen geregistreerd. Zij moe-
ten als derde hun kamp opbre-
ken. j

25 De driestammenafdeling
van Dan zal zijn kamp aan de
noordkant opslaan, gegroepeerd
naar legerafdeling. Het stamhoofd
van de zonen van Dan is Ahi _̈ezer,k
de zoon van Ammis _addai. 26 In
zijn leger staan 62.700 personen
geregistreerd. l 27 Naast hem zal
de stam Aser zijn kamp opslaan.
Het stamhoofd van de zonen van
Aser is P _agiël,m de zoon van
_Ochran. 28 In zijn leger staan
41.500 personen geregistreerd.n
29 Vervolgens komt de stam N _af-
tali. Het stamhoofd van de zo-
nen van N _aftali is Ah _ira,o de zoon
van _Enan. 30 In zijn leger staan
53.400 personen geregistreerd.p

31 In het kamp van Dan staan
in totaal 157.600 personen gere-

gistreerd. Zij moeten hun kamp
als laatste van de driestammen-
afdelingen opbreken.’a

32 Dat waren de Israëlieten die
werden geregistreerd volgens hun
vaderlijke huizen. In totaal wer-
den in de kampen 603.550 perso-
nen geregistreerd voor het leger.b
33 Maar de Levieten werden niet
samen met de andere Israëlieten
geregistreerd,c zoals Jehovah Mo-
zes had opgedragen. 34 De Is-
raëlieten deden alles wat Jehovah
Mozes had opgedragen: ze sloe-
gen hun kamp op per driestam-
menafdelingd en zo braken ze het
ook weer op.e Ze waren allemaal
ingedeeld volgens hun families en
hun vaderlijke huizen.

3 Dit waren de afstammelingen�
van Aäron en Mozes in de tijd

dat Jehovah op de berg Sinaı̈f met
Mozes sprak. 2 De namen van
de zonen van Aäron waren: N _a-
dab, de eerstgeboren zoon, Ab _i-
hu,g Ele _azarh en _Ithamar. i 3 Dat
waren de namen van Aärons zo-
nen, de gezalfde priesters die wa-
ren geı̈nstalleerd� om als pries-
ter te dienen.j 4 Maar N _adab en
Ab _ihu stierven voor de ogen van
Jehovah toen ze in de Sinaı̈woes-
tijn onwettig vuur vóór Jehovah
offerden,k en ze hadden geen zo-
nen. Ele _azar l en _Ithamarm bleven
samen met hun vader Aäron als
priester dienen.

5 Jehovah zei tegen Mozes:
6 ‘Laat de stam Levin naar vo-
ren komen en zich voor de pries-
ter Aäron opstellen, en ze zullen
dienst voor hem doen.o 7 Ze
moeten hun verantwoordelijkhe-
den tegenover hem en tegenover
de hele gemeenschap vóór de tent
van samenkomst nakomen door
tabernakeldienst te doen. 8 Ze
hebben de zorg voor de hele uit-
rustingp van de tent van samen-
komst, en ze moeten hun ver-
antwoordelijkheden tegenover de

3:1 �Lett.: ‘generaties’. 3:3 �Lett.: ‘van
wie de hand was gevuld’.

HFST. 2
a Nu 1:51
b 1Kor 14:33, 40
c Nu 7:11, 48

Nu 10:22
d Nu 1:33
e Ge 48:20
f Nu 7:11, 54
Nu 10:23

g Nu 1:35
h Nu 7:11, 60

Nu 10:24
i Nu 1:37
j Nu 10:22
k Nu 7:11, 66

Nu 10:25
l Nu 1:39
m Nu 7:11, 72

Nu 10:26
n Nu 1:41
o Nu 7:11, 78

Nu 10:27
p Nu 1:43
��������������������

2de kolom
a Nu 10:25
b Ge 15:5

Ex 38:26
Nu 1:46
Nu 14:29
Nu 26:51, 64

c Nu 1:47
Nu 3:15
Nu 26:62, 63

d Nu 2:2
e Nu 10:28
��������������������

HFST. 3
f Ex 19:2
g Le 10:1

1Kr 24:2
h Ex 6:25

De 10:6
i Ex 6:23
Ex 38:21
1Kr 6:3

j Ex 28:1
Le 8:2, 3

k Le 10:1, 2
l Nu 3:32
Nu 20:26

m Nu 4:28
Nu 7:8

n Nu 8:6
Nu 18:2

o Nu 1:50
Nu 8:11

p Nu 4:12

NUMERI 2:17–3:8 218



Israëlieten nakomen door taber-
nakeldiensta te doen. 9 Stel de
Levieten ter beschikking van
Aäron en zijn zonen. Ze zijn� aan
hem gegeven uit de Israëlieten.b
10 Je moet Aäron en zijn zonen
aanstellen en ze moeten hun ta-
ken als priester uitvoeren.c Elke
onbevoegde� die in de buurt
komt, moet ter dood worden ge-
bracht.’d

11 Vervolgens zei Jehovah te-
gen Mozes: 12 ‘Luister, ik neem
de Levieten uit het midden van de
Israëlieten in de plaats van alle
eerstgeborenen� van de Israëlie-
ten,e en de Levieten zullen van mij
worden. 13 Want elke eerstge-
borene is van mij.f Op de dag dat
ik alle eerstgeborenen in Egypte
doodde,g heb ik elke eerstgebore-
ne in Israël voor mijzelf geheiligd,
van mens tot dier.h Ze moeten van
mij worden. Ik ben Jehovah.’

14 Jehovah zei verder te-
gen Mozes in de Sinaı̈woestijn: i
15 ‘Registreer de zonen van Levi
volgens hun vaderlijke huizen en
hun families. Alle mannelijke per-
sonen van één maand en ouder
moet je registreren.’ j 16 Mozes
registreerde hen op bevel van Je-
hovah, zoals hem was opgedra-
gen. 17 Dit waren de namen van
de zonen van Levi: G _erson, K _e-
hath en Mer _ari.k

18 Dit waren de namen van de
zonen van G _erson volgens hun
families: L _ibni en S _imeı̈. l

19 De zonen van K _ehath vol-
gens hun families waren _Amram,
J _izhar, H _ebron en _Uzziël.m

20 De zonen van Mer _ari vol-
gens hun families waren M _ahlin
en M _usi.o

Dat waren de families van de
Levieten volgens hun vaderlijke
huizen.

3:9 �Lett.: ‘ze zijn gegevenen’. 3:10
�Lett.: ‘vreemde’, een man die niet uit
Aärons familie kwam. 3:12 �Lett.: ‘elke
eerstgeborene die de moederschoot
opent’.

21 Van G _erson stamden de fa-
milie van de Libnietena en de fa-
milie van de Simeı̈eten af. Dat
waren de families van de Ger-
sonieten. 22 Het aantal manne-
lijke personen van één maand
en ouder dat werd geregistreerd,
was 7500.b 23 De families van
de Gersonieten hadden hun kamp
achter de tabernakel,c aan de
westkant. 24 Het hoofd van het
vaderlijk huis van de Gersonie-
ten was _Eljasaf, de zoon van L _aël.
25 De zonen van G _erson hadden
de verantwoordelijkheidd om in
de tent van samenkomst te zorgen
voor de tabernakel en de tent,e
het dekkleed,f de afscherming�g
voor de ingang van de tent van sa-
menkomst, 26 de doekenh voor
het voorhof, de afscherming i voor
de ingang van het voorhof rond-
om de tabernakel en het altaar,
de bijbehorende tentkoorden, en
voor alle taken die daarmee ver-
band hielden.

27 Van K _ehath stamden de vol-
gende families af: de Amramie-
ten, de Jizharieten, de Hebronie-
ten en de Uzziëlieten. Dat waren
de families van de Kehathieten. j
28 Het aantal mannelijke perso-
nen van één maand en ouder was
8600. Zij hadden de taak zorg te
dragen voor de heilige plaats.k
29 De families van de zonen
van K _ehath hadden hun kamp
aan de zuidkant van de taberna-
kel. l 30 Het hoofd van het va-
derlijk huis van de families van
de Kehathieten was Eliz _afan, de
zoon van _Uzziël.m 31 Zij had-
den de verantwoordelijkheid om
te zorgen voor de ark,n de ta-
fel,o de lampenstandaard,p de al-
taren,q de voorwerpenr voor de
dienst in de heilige plaats en de
afscherming,s en voor alle taken
die daarmee verband hielden.t

32 De leider van de familie-
hoofden van de Levieten was
Ele _azar,u de zoon van de pries-
ter Aäron. Hij hield toezicht op

3:25 �Of ‘het gordijn’.
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degenen die zorg droegen voor
de heilige plaats.

33 Van Mer _ari stamden de fa-
milie van de Mahlieten en de
familie van de Musieten af. Dat
waren de families van Mer _ari.a
34 Het aantal mannelijke perso-
nen van één maand en ouder dat
werd geregistreerd, was 6200.b
35 Het hoofd van het vaderlijk
huis van de families van Mer _a-
ri was Z _uriël, de zoon van Ab _i-
chaı̈l. Zij hadden hun kamp aan
de noordkant van de taberna-
kel.c 36 De zonen van Mer _ari
waren verantwoordelijk voor de
paneellijstend van de tabernakel
met de bijbehorende stangen,e
zuilenf en voetstukken,� alle bij-
behorende voorwerpeng en alle
taken die daarmee verband hiel-
den,h 37 en ook voor de zui-
len rondom het voorhof met de
bijbehorende voetstukken, i tent-
pinnen en tentkoorden.

38 Mozes en Aäron en zijn zo-
nen hadden hun kamp vóór de ta-
bernakel, aan de oostkant, vóór
de tent van samenkomst, richting
zonsopgang. Zij hadden de taak
zorg te dragen voor het heilig-
dom; dat was hun verplichting te-
genover de Israëlieten. Elke on-
bevoegde� die in de buurt kwam,
moest ter dood worden gebracht.j

39 Het totale aantal mannelijke
Levieten van één maand en ouder
dat Mozes en Aäron in opdracht
van Jehovah volgens hun families
registreerden, was 22.000.

40 Toen zei Jehovah tegen Mo-
zes: ‘Registreer alle mannelijke
eerstgeborenen van de Israëlieten
van één maand en ouder.k Tel ze
en maak een lijst van hun namen.
41 Je moet voor mij de Levieten
nemen in de plaats van alle eerst-
geboren Israëlieten, l en het vee
van de Levieten in de plaats van
alle eerstgeborenen van het vee

3:36 �D.w.z. voetstukken met een gat
waarin een pin paste. 3:38 �Lett.:
‘vreemde’, iemand die geen Leviet was.

van de Israëlieten.a Ik ben Jeho-
vah.’ 42 Vervolgens registreerde
Mozes alle eerstgeboren Israëlie-
ten, zoals Jehovah hem had opge-
dragen. 43 Het aantal mannelij-
ke eerstgeborenen van één maand
en ouder dat werd geregistreerd,
was 22.273.

44 Jehovah zei verder tegen
Mozes: 45 ‘Neem de Levieten in
de plaats van alle eerstgeboren Is-
raëlieten, en neem het vee van de
Levieten in de plaats van hun vee,
en de Levieten moeten van mij
worden. Ik ben Jehovah. 46 Als
losprijsb voor de 273 eerstgeboren
Israëlieten die er méér zijn dan
het aantal Levietenc 47 moet je
vijf sikkels� per persoon nemend

volgens de standaardsikkel van de
heilige plaats.� (Een sikkel komt
overeen met 20 gera.)�e 48 Je
moet het geld aan Aäron en zijn
zonen geven als losprijs voor de-
genen die er méér zijn dan zij.’
49 Mozes nam dus het geld in
ontvangst waarmee degenen die
er méér waren dan het aantal Le-
vieten zouden worden losgekocht.
50 Hij ontving het geld van de
eerstgeboren Israëlieten: 1365 sik-
kels volgens de standaardsikkel
van de heilige plaats. 51 Toen
gaf Mozes het geld van de los-
prijs aan Aäron en zijn zonen in
overeenstemming met het woord�
van Jehovah, zoals Jehovah Mo-
zes had opgedragen.

4 Jehovah zei tegen Mozes en
Aäron: 2 ‘Houd onder de zo-

nen van Levi een telling van de
zonen van K _ehath,f volgens hun
families en hun vaderlijke huizen.
3 Tel iedereen tussen de 30g en
50 jaar oudh van de groep die de
taak heeft om werkzaamheden te
doen in de tent van samenkomst. i

4 Dit is de taak van de zonen
van K _ehath in de tent van samen-

3:47 �Een sikkel woog 11,4 g. Zie App.
B14. �Of ‘volgens de heilige sikkel’.
�Een gera woog 0,57 g. Zie App. B14.
3:51 �Lett.: ‘de mond’.
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komst.a Het is iets allerheiligst:
5 Als het kamp wordt opgebro-
ken, moeten Aäron en zijn zonen
naar binnen gaan, en ze moeten
het afschermingsgordijnb losma-
ken en de ark van de getuigenisc

ermee bedekken. 6 Ze moeten
er een dekkleed van robbenvel-
len overheen leggen, daarover
een effen blauw kleed uitsprei-
den en de draagstokkend aan-
brengen.

7 Ook over de tafel met het
toonbrood moeten ze een blauw
kleed uitspreiden.e Daarop moe-
ten ze de schotels, de bekers,
de schalen en de kannen van
het drankofferf zetten; het of-
ferbrood dat altijd aanwezig is,g
moet erop blijven liggen. 8 Ze
moeten er een scharlakenrood
kleed over uitspreiden, het met
een dekkleed van robbenvellen
bedekken en de draagstokkenh

aanbrengen. 9 Dan moeten ze
een blauw kleed nemen en daar-
mee de lampenstandaardi voor de
verlichting bedekken, en ook de
lampen, j de snuiters,� de vuur-
pannenk en alle olievaten voor het
bijvullen van de lampen. 10 De
lampenstandaard en alle bijbeho-
rende voorwerpen moeten ze in
een dekkleed van robbenvellen
wikkelen en op een draagstel zet-
ten. 11 Ze moeten een blauw
kleed uitspreiden over het gou-
den altaar, l het met een dek-
kleed van robbenvellen bedekken
en de draagstokkenm aanbrengen.
12 Daarna moeten ze alle voor-
werpenn nemen die ze regelmatig
gebruiken bij hun dienst in de hei-
lige plaats, en ze moeten die in
een blauw kleed doen, daar een
dekkleed van robbenvellen over-
heen leggen en het op een draag-
stel zetten.

13 Ze moeten de as� van het
altaaro verwijderen en daarna

4:9 �Of ‘tangen’. Zie Woordenlijst. 4:13
�Of ‘vettige as’, d.w.z. de as die verzadigd
was met het vet van de slachtoffers.

een purperen wollen kleed over
het altaar uitspreiden. 14 Daar-
op zullen ze alle voorwerpen leg-
gen die ze gebruiken om dienst
te doen bij het altaar: de vuur-
pannen, de vorken, de scheppen
en de schalen, alle voorwerpen
die bij het altaar horen.a Ze moe-
ten daaroverheen een dekkleed
van robbenvellen uitspreiden en
de draagstokkenb aanbrengen.

15 Als het kamp wordt opge-
broken, moeten Aäron en zijn
zonen eerst de heilige plaats en
de hele uitrusting van de heilige
plaats bedekken.c Daarna mogen
de zonen van K _ehath binnenko-
men om ze te dragen,d maar ze
mogen de heilige plaats niet aan-
raken, anders zullen ze sterven.e
Dat is de taak� van de zonen van
K _ehath in verband met de tent
van samenkomst.

16 Ele _azar, f de zoon van de
priester Aäron, heeft het toe-
zicht op de olie voor de verlich-
ting,g de geurige wierook,h het
vaste graanoffer en de zalfolie. i
Hij houdt toezicht op de hele ta-
bernakel en alles wat erin is, met
inbegrip van de heilige plaats en
de bijbehorende voorwerpen.’

17 Jehovah zei verder tegen
Mozes en Aäron: 18 ‘Zorg er-
voor dat de stam van de fami-
lies van de Kehathietenj niet
wordt uitgeroeid onder de Levie-
ten. 19 Doe dat voor hen zo-
dat ze in leven blijven en ze niet
sterven omdat ze in de buurt van
de allerheiligste dingen komen.k
Aäron en zijn zonen moeten
naar binnen gaan en elk van hen
zijn taak toewijzen en laten we-
ten wat hij moet dragen. 20 Ze
mogen niet naar binnen gaan en
de heilige dingen zelfs maar een
ogenblik zien, anders zullen ze
sterven.’ l

21 Toen zei Jehovah tegen Mo-
zes: 22 ‘De zonen van G _ersonm

moeten worden geteld volgens

4:15 �Lett.: ‘vracht’.
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hun vaderlijke huizen en hun fa-
milies. 23 Registreer iedereen
tussen de 30 en 50 jaar oud van
de groep die de taak heeft om
werkzaamheden te doen in ver-
band met de tent van samen-
komst. 24 De families van de
Gersonieten zijn verantwoordelijk
voor het vervoer van de volgende
dingen:a 25 ze moeten de tent-
kleden van de tabernakel dragen,b
de tent van samenkomst, het bij-
behorende dekkleed en het dek-
kleed van robbenvellen dat daar-
overheen ligt,c de afscherming�
voor de ingang van de tent
van samenkomst,d 26 de doeken
voor het voorhof,e de afscher-
ming voor de ingang van het
voorhoff rondom de tabernakel en
het altaar, de bijbehorende tent-
koorden, alle bijbehorende voor-
werpen en alles wat bij hun dienst
wordt gebruikt. Dat is hun taak.
27 Aäron en zijn zonen zullen
toezicht houden op alle taken en
vrachten van de Gersonieten;g jul-
lie moeten hun al die vrachten als
hun verantwoordelijkheid toewij-
zen. 28 Dat is de taak die de fa-
milies van de Gersonieten moeten
uitvoeren in verband met de tent
van samenkomst.h Ze zullen hun
werkzaamheden doen onder lei-
ding van _Ithamar, i de zoon van de
priester Aäron.

29 De zonen van Mer _ari j moet
je registreren volgens hun fami-
lie en hun vaderlijk huis. 30 Re-
gistreer iedereen tussen de 30 en
50 jaar oud van de groep die de
taak heeft om werkzaamheden te
doen voor de tent van samen-
komst. 31 Ze zijn verantwoorde-
lijk voor het vervoerk van de vol-
gende dingen in verband met hun
dienst bij de tent van samen-
komst: de paneellijsten l van de ta-
bernakel met de stangen,m de zui-
lenn en de voetstukken,o 32 de
zuilenp van het voorhof dat erom-
heen ligt, met de voetstukken,q
de tentpinnenr en de tentkoor-

4:25 �Of ‘het gordijn’.

den, samen met de bijbehorende
uitrusting en alles wat er verder
voor die werkzaamheden nodig
is. Jullie moeten aan elk van hen
de dingen toewijzen die hij moet
vervoeren. 33 Dat zijn de taken
die de families van de zonen van
Mer _aria moeten uitvoeren bij de
tent van samenkomst, onder lei-
ding van _Ithamar, de zoon van de
priester Aäron.’b

34 Mozes en Aäron en de hoof-
denc van de gemeenschap regis-
treerden toen de zonen van de
Kehathietend volgens hun families
en hun vaderlijk huis, 35 ieder-
een tussen de 30 en 50 jaar oud
van de groep die de taak had om
werkzaamheden te doen voor de
tent van samenkomst.e 36 Het
totale aantal dat volgens hun fa-
milies werd geregistreerd, was
2750.f 37 Dat waren degenen
van de families van de Kehathie-
ten die dienst deden bij de tent
van samenkomst en die werden
geregistreerd. Mozes en Aäron
registreerden hen, zoals Jehovah
via Mozes had geboden.g

38 De zonen van G _ersonh wer-
den geregistreerd volgens hun
families en hun vaderlijk huis,
39 iedereen tussen de 30 en
50 jaar oud van de groep die de
taak had om werkzaamheden te
doen voor de tent van samen-
komst. 40 Het totale aantal dat
volgens hun families en hun va-
derlijk huis werd geregistreerd,
was 2630. i 41 Dat waren dege-
nen van de families van de zo-
nen van G _erson die dienst deden
bij de tent van samenkomst en
die werden geregistreerd. Mozes
en Aäron lieten hen in opdracht
van Jehovah registreren. j

42 De zonen van Mer _ari wer-
den geregistreerd volgens hun fa-
milies en hun vaderlijk huis,
43 iedereen tussen de 30 en
50 jaar oud van de groep die
de taak had om werkzaamheden
te doen voor de tent van samen-
komst.k 44 Het totale aantal dat
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volgens hun families werd gere-
gistreerd, was 3200.a 45 Dat was
de registratie van de families van
de zonen van Mer _ari. Mozes en
Aäron registreerden hen, zoals
Jehovah via Mozes had geboden.b

46 Mozes en Aäron en de hoof-
den van Israël schreven al die Le-
vieten in volgens hun families en
hun vaderlijke huizen; 47 ze wa-
ren tussen de 30 en 50 jaar oud
en hadden allemaal de taak om
dienst te doen en vrachten te dra-
gen in verband met de tent van
samenkomst.c 48 In totaal wer-
den er 8580 personen geregis-
treerd.d 49 Zoals Jehovah via
Mozes geboden had, werd elk van
hen ingeschreven overeenkom-
stig de dienst die hem was toege-
wezen en zijn vracht. Ze werden
geregistreerd, precies zoals Jeho-
vah Mozes had opgedragen.

5 Jehovah zei verder tegen Mo-
zes: 2 ‘Geef de Israëlieten

opdracht om iedereen uit het
kamp weg te sturen die melaats�
is,e die een vloeiing of een af-
scheidingf heeft of die onrein is
door een dode.�g 3 Of het nu
een man of een vrouw is, jul-
lie moeten zo iemand wegsturen.
Jullie moeten hen het kamp uit
sturen, anders besmettenh ze het
hele kamp waarin ik te midden
van het volk woon.’ i 4 De Israë-
lieten deden dat en stuurden hen
het kamp uit. Ze deden precies
wat Jehovah tegen Mozes gezegd
had.

5 Vervolgens zei Jehovah te-
gen Mozes: 6 ‘Zeg tegen de Is-
raëlieten: “Als een man of een
vrouw een van de zonden begaat
die mensen eigen zijn en daar-
mee ontrouw aan Jehovah wordt,
laadt die persoon� schuld op
zich. j 7 Hij moet� de zonde die
hij heeft begaan bekennen,k en
hij moet het volledige bedrag te-
ruggeven als vergoeding voor

5:2 �Zie Woordenlijst. �Of ‘ziel’. Zie
Woordenlijst. 5:6 �Of ‘ziel’. 5:7 �Lett.:
‘ze moeten’.

zijn schuld en een vijfde van de
waarde daaraan toevoegen.a Dat
moet hij geven aan degene die
hij heeft benadeeld. 8 Maar als
het slachtoffer geen naaste ver-
want heeft aan wie de vergoe-
ding kan worden gegeven, moet
het bedrag aan Jehovah worden
teruggegeven en zal het van de
priester worden, samen met de
ramwaarmee hij verzoening voor
hem zal doen.b

9 Elke heilige bijdragec van
de Israëlieten die aan de pries-
ter wordt aangeboden, moet
van hem worden.d 10 De heili-
ge dingen van elke persoon moe-
ten van hem blijven. Alles wat
iemand aan de priester geeft, zal
van de priester worden.”’

11 Daarna zei Jehovah tegen
Mozes: 12 ‘Zeg tegen de Israë-
lieten: “Stel dat iemands vrouw
van het rechte pad afwijkt en
hem ontrouw is, 13 en dat een
andere man gemeenschap met
haar heeft,e maar haar man er
niets van wist en het niet ont-
dekt is. Ze heeft zich dus veront-
reinigd zonder dat er een getui-
ge tegen haar is en zonder dat ze
betrapt is. In zo’n geval moet het
volgende gebeuren: 14 Als de
man jaloers wordt en eraan twij-
felt of zijn vrouw hem trouw is
— of ze zich nu wel of niet heeft
verontreinigd — 15 dan moet de
man zijn vrouw naar de pries-
ter brengen, samen met een offer
voor haar, een tiende efa� gerste-
meel. Hij mag er geen olie op gie-
ten en er ook geen geurige hars
op leggen, want het is een graan-
offer van jaloezie, een graanoffer
dat herinnert aan schuld.

16 De priester zal haar naar
voren laten komen en haar vóór
Jehovah brengen.f 17 De pries-
ter moet een aardewerken kruik
met heilig water nemen en ver-
volgens wat stof van de vloer
van de tabernakel in het water

5:15 �Een tiende efa was 2,2 l. Zie App.
B14.
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doen. 18 En de priester zal de
vrouw vóór Jehovah brengen en
het haar van de vrouw losma-
ken. Op haar handpalmen moet
hij het graanoffer leggen dat als
herinnering dient, dat wil zeg-
gen het graanoffer van jaloezie.a
In zijn eigen hand zal de priester
het bittere water houden dat een
vloek brengt.b

19 Dan moet de priester haar
laten zweren, en hij moet tegen
de vrouw zeggen: ‘Als geen ande-
re man gemeenschap met je heeft
gehad terwijl je onder het ge-
zag van je echtgenoot stondc en
je niet van het rechte pad bent
afgeweken en je je niet hebt ver-
ontreinigd, dan zal dit bittere wa-
ter dat een vloek brengt geen in-
vloed op je hebben. 20 Maar als
je wel van het rechte pad bent
afgeweken door jezelf te veront-
reinigen terwijl je onder het ge-
zag van je echtgenoot stond, en
je gemeenschap hebt gehad met
een andere mand dan je echtge-
noot . . .’ 21 Vervolgens moet de
priester de vrouw een eed met
een vervloeking laten afleggen,
en de priester moet tegen de
vrouw zeggen: ‘Mag Jehovah er-
voor zorgen dat jij in vervloekin-
gen en eden van je volk ge-
noemd wordt, doordat Jehovah je
dij� laat invallen� en je buik laat
opzwellen. 22 Dit water dat een
vloek brengt, zal in je ingewan-
den komen en je buik laten op-
zwellen en je dij� laten invallen.’�
Hierop moet de vrouw zeggen:
‘Amen!� Amen!’

23 Dan moet de priester die
vervloekingen in het boek schrij-
ven en ze er met het bittere water
af wassen. 24 Daarna zal hij de
vrouw het bittere water dat een
vloek brengt laten drinken, en het
water zal in haar komen en bitter-
heid veroorzaken. 25 De pries-

5:21, 22, 27 �Kennelijk de voortplan-
tingsorganen. 5:21, 22, 27 �Of ‘weg-
kwijnen’. Dit kan erop duiden dat ze on-
vruchtbaar werd. 5:22 �Of ‘zo zij het!’

ter moet het graanoffer van ja-
loeziea uit de hand van de vrouw
nemen en het graanoffer vóór Je-
hovah heen en weer bewegen, en
hij zal het bij het altaar brengen.
26 De priester moet een hand-
vol van het graanoffer nemen
als symbool� van het hele offer
en dat op het altaar in rook la-
ten opgaan,b en daarna zal hij
de vrouw het water laten drin-
ken. 27 Als ze zich heeft veront-
reinigd en ontrouw is geweest aan
haar man, zal het volgende gebeu-
ren als de priester haar het water
laat drinken: Het water dat een
vloek brengt, zal in haar komen
en iets bitters worden. Haar buik
zal opzwellen en haar dij� zal in-
vallen,� en de vrouw zal wor-
den genoemd in vervloekingen
van haar volk. 28 Maar als de
vrouw zich niet heeft verontrei-
nigd en rein is, zal ze die straf
niet ondergaan. Ze zal vrucht-
baar blijven en kinderen kunnen
krijgen.

29 Dat is de wet voor geval-
len van jaloezie,c als een vrouw
van het rechte pad afwijkt en zich
verontreinigt terwijl ze onder het
gezag van haar man staat, 30 of
als een man jaloers wordt en zijn
vrouw van ontrouw verdenkt. De
man moet zijn vrouw dan vóór
Jehovah brengen, en de priester
moet die hele wet op haar toepas-
sen. 31 De man zal onschuldig
zijn, maar zijn vrouw moet boe-
ten voor haar schuld.”’

6 Jehovah zei verder tegen Mo-
zes: 2 ‘Zeg tegen de Israë-

lieten: “Als een man of een
vrouw een bijzondere gelofte af-
legt om als nazireeër�d voor Je-
hovah te leven, 3 moet hij zich
onthouden van wijn en andere al-
coholische dranken. Ook mag hij
geen azijn van wijn of van an-

5:26 �Of ‘herinnering’, ‘vertegenwoor-
digend deel’. 6:2 �Hebr.: nazir, wat
‘afgezonderde’, ‘opgedragene’ of ‘afge-
scheidene’ betekent.
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dere alcoholische dranken drin-
ken.a Hij mag geen enkele drank
drinken die van druiven gemaakt
is, en hij mag geen verse of
gedroogde druiven eten. 4 Zo-
lang zijn nazireeërschap duurt,
mag hij niets eten wat van de
wijnstok afkomstig is, van de on-
rijpe druiven tot de schillen.

5 In de hele periode van zijn
gelofte als nazireeër mag er geen
scheermes over zijn hoofd gaan.b
Hij moet heilig blijven door zijn
hoofdhaar te laten groeien tot-
dat de periode dat hij voor Je-
hovah afgezonderd is, voorbij is.
6 Hij mag niet in de buurt van
een dode� komen in de hele pe-
riode dat hij afgezonderd is voor
Jehovah. 7 Zelfs als zijn vader,
zijn moeder, zijn broer of zijn
zus sterft, mag hij zich niet ver-
ontreinigen,c want op zijn hoofd
draagt hij het teken van zijn na-
zireeërschap voor zijn God.

8 Zolang zijn nazireeërschap
duurt, is hij heilig voor Jehovah.
9 Maar als iemand in zijn nabij-
heid plotseling sterftd en hij het
haar dat zijn afzondering voor
God symboliseert� verontreinigt,
dan moet hij op de dag van
zijn reiniging zijn hoofd sche-
ren.e Op de zevende dag moet
hij het scheren. 10 Op de acht-
ste dag moet hij twee torteldui-
ven of twee jonge duiven naar
de priester brengen bij de ingang
van de tent van samenkomst.
11 De priester zal de ene duif
als zondeoffer en de andere duif
als brandoffer bereiden en zal
verzoening voor hem doen voor
zijn zondef in verband met de
dode.� Vervolgens moet de na-
zireeër op die dag zijn hoofd hei-
ligen. 12 Hij moet zich opnieuw
voor Jehovah afzonderen voor de
periode van zijn nazireeërschap,
en hij moet een jonge ram van

6:6 �Of ‘dode ziel’. Zie Woordenlijst.
6:9, 18 �Of ‘het hoofd van zijn nazireeër-
schap’. 6:11 �Of ‘een ziel’. ZieWoorden-
lijst.

nog geen jaar oud als schuld-
offer brengen. Maar de eerste
periode zal niet worden meege-
rekend, omdat hij zijn nazireeër-
schap heeft verontreinigd.

13 Dit is de wet die geldt voor
de nazireeër: Als de periode van
zijn nazireeërschap voorbij is,a
moet hij naar de ingang van de
tent van samenkomst worden ge-
bracht. 14 Daar moet hij zijn of-
fer aan Jehovah aanbieden: één
jonge ram van nog geen jaar
oud zonder gebreken als brand-
offer,b één ooilam van nog geen
jaar oud zonder gebreken als
zondeoffer,c één ram zonder ge-
breken als vredeoffer,�d 15 een
mand met ongezuurde ringvormi-
ge broden van meelbloem ver-
mengd met olie, en ongezuurde
platte koeken, met olie bestre-
ken, samen met het graanoffere

en de drankoffersf die daarbij ho-
ren. 16 De priester zal dat vóór
Jehovah aanbieden en zal zijn
zondeoffer en zijn brandoffer
brengen. 17 De priester moet de
ram als vredeoffer aan Jehovah
brengen, samen met de mand met
ongezuurde broden, en hij moet
het bijbehorende graanofferg en
drankoffer aanbieden.

18 Daarna moet de nazireeër
bij de ingang van de tent van
samenkomst zijn hoofdhaar� af-
scheren.h Hij moet het hoofdhaar
dat tijdens zijn nazireeërschap
gegroeid is, op het vuur leg-
gen dat onder het vredeoffer is.
19 De priester moet een gekookti
schouderstuk van de ram nemen,
één ongezuurd ringvormig brood
uit de mand en één ongezuurde
platte koek. Die moet hij op de
handpalmen van de nazireeër leg-
gen nadat die het teken van zijn
nazireeërschap heeft laten af-
scheren. 20 De priester moet ze
als beweegoffer vóór Jehovah
heen en weer bewegen.j Het is

6:14 �Of ‘gemeenschapsoffer’. Zie
Woordenlijst.
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iets heiligs voor de priester, net
als het borststuk van het beweeg-
offer en de poot die als bijdrage
wordt gegeven.a Daarna mag de
nazireeër weer wijn drinken.

21 Dit is de wet die geldt voor
de nazireeërb die een gelofte af-
legt: als hij het zich kan ver-
oorloven meer aan Jehovah te
offeren dan zijn nazireeërschap
vereist en hij daarover een gelof-
te aflegt, dan moet hij die gelof-
te nakomen uit respect voor de
wet op zijn nazireeërschap.”’

22 Toen zei Jehovah tegen
Mozes: 23 ‘Zeg tegen Aäron en
zijn zonen: “Jullie moeten het
volk Israël zegenenc door tegen
hen te zeggen:
24 ‘Mag Jehovah je zegenend en

je beschermen.
25 Mag Jehovah het licht van

zijn gelaat over je laten
schijnene en mag hij je zijn
gunst geven.

26 Mag Jehovah met goed-
keuring naar je kijken�
en je vrede geven.’”f

27 En ze moeten mijn naam
over het volk Israël uitspreken,g
zodat ik hen kan zegenen.’h

7 Op de dag dat Mozes klaar
was met het opbouwen van

de tabernakel, i zalfde j en heilig-
de hij die, samen met alle bij-
behorende voorwerpen, en ook
het altaar met alle bijbehorende
voorwerpen.k Nadat hij die din-
gen had gezalfd en geheiligd, l
2 boden de leiders van Israëlm
— de hoofden van hun vaderlij-
ke huizen — een geschenk aan.
Deze hoofden van de stammen,
die de leiding hadden over de
registratie, 3 brachten vóór Je-
hovah een offer: zes overdekte
wagens en 12 stieren,� één wa-
gen per twee leiders en één stier
per leider. Ze boden die vóór de
tabernakel aan. 4 Jehovah zei

6:26 �Lett.: ‘zijn gezicht naar jullie ver-
heffen’. 7:3 �Of ‘ossen’.

tegen Mozes: 5 ‘Neem die din-
gen van hen aan, want ze zullen
gebruikt worden voor de dienst
bij de tent van samenkomst, en
je moet ze aan de Levieten ge-
ven, afhankelijk van wat ieder
voor zijn taken nodig heeft.’

6 Mozes nam de wagens en
de runderen aan en gaf die aan
de Levieten. 7 Aan de zonen
van G _erson gaf hij twee wagens
en vier stieren, overeenkomstig
wat nodig was voor hun taken,a
8 en aan de zonen van Mer _ari
gaf hij vier wagens en acht stie-
ren, overeenkomstig wat nodig
was voor hun taken. Dat alles
stond onder leiding van _Ithamar,
de zoon van de priester Aäron.b
9 Maar aan de zonen van K _ehath
gaf hij niets, want hun taken om-
vatten de dienst van de heilige
plaatsc en zij droegen de heilige
dingen op hun schouders.d

10 Bij de inwijding�e van het
altaar, op de dag dat het werd
gezalfd, boden de leiders hun ge-
schenken aan. Toen de leiders
hun offer vóór het altaar kwa-
men aanbieden, 11 zei Jehovah
tegen Mozes: ‘Laat elke dag één
leider zijn offer voor de inwij-
ding van het altaar aanbieden.’

12 Degene die op de eerste
dag zijn offer aanbood, was Na-
h _esson,f de zoon van Ammin _adab,
uit de stam Juda. 13 Zijn offer
bestond uit één zilveren schotel
die 130 sikkels� woog en één zil-
veren schaal die 70 sikkels woog
volgens de standaardsikkel van de
heilige plaats,�g beide gevuld met
meelbloem vermengd met olie, als
graanoffer;h 14 één gouden be-
ker� die 10 sikkels woog, gevuld
met wierook; 15 één jonge stier,
één ram en één mannetjeslam van
nog geen jaar oud als brandoffer;i
16 één geitenbokje als zonde-

7:10 �Of ‘opdracht’. 7:13 �Een sikkel
woog 11,4 g. Zie App. B14. �Of ‘vol-
gens de heilige sikkel’. 7:14 �Of ‘klei-
ne schaal’.
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offer;a 17 en twee stieren, vijf
rammen, vijf geitenbokken en vijf
eenjarige mannetjeslammeren als
vredeoffer.b Dat was het offer van
Nah _esson, de zoon van Ammin _a-
dab.c

18 Op de tweede dag bood
Neth _aneël,d de zoon van Z _uar,
de leider van _Issaschar, zijn ge-
schenk aan. 19 Hij bood als of-
fer aan: één zilveren schotel die
130 sikkels woog en één zilveren
schaal die 70 sikkels woog vol-
gens de standaardsikkel van de
heilige plaats,e beide gevuld met
meelbloem vermengd met olie,
als graanoffer;f 20 één gouden
beker die 10 sikkels woog, ge-
vuld met wierook; 21 één jon-
ge stier, één ram en één manne-
tjeslam van nog geen jaar oud als
brandoffer;g 22 één geitenbok-
je als zondeoffer;h 23 en twee
stieren, vijf rammen, vijf geiten-
bokken en vijf eenjarige manne-
tjeslammeren als vredeoffer. i
Dat was het offer van Neth _aneël,
de zoon van Z _uar.

24 Op de derde dag kwam de
leider van de zonen van Z _ebu-
lon, El _iab, j de zoon van H _elon,
25 zijn offer brengen. Het be-
stond uit één zilveren schotel die
130 sikkels woog en één zilveren
schaal die 70 sikkels woog vol-
gens de standaardsikkel van de
heilige plaats,k beide gevuld met
meelbloem vermengd met olie,
als graanoffer; l 26 één gouden
beker die 10 sikkels woog, ge-
vuld met wierook; 27 één jon-
ge stier, één ram en één manne-
tjeslam van nog geen jaar oud als
brandoffer;m 28 één geitenbok-
je als zondeoffer;n 29 en twee
stieren, vijf rammen, vijf geiten-
bokken en vijf eenjarige man-
netjeslammeren als vredeoffer.o
Dat was het offer van El _iab,p de
zoon van H _elon.

30 Op de vierde dag kwam
de leider van de zonen van Ru-
ben, El _izur,q de zoon van Sed _eür,
31 zijn offer brengen. Het be-

stond uit één zilveren schotel die
130 sikkels woog en één zilveren
schaal die 70 sikkels woog vol-
gens de standaardsikkel van de
heilige plaats,a beide gevuld met
meelbloem vermengd met olie,
als graanoffer;b 32 één gouden
beker die 10 sikkels woog, ge-
vuld met wierook; 33 één jon-
ge stier, één ram en één manne-
tjeslam van nog geen jaar oud als
brandoffer;c 34 één geitenbok-
je als zondeoffer;d 35 en twee
stieren, vijf rammen, vijf geiten-
bokken en vijf eenjarige man-
netjeslammeren als vredeoffer.e
Dat was het offer van El _izur,f de
zoon van Sed _eür.

36 Op de vijfde dag kwam de
leider van de zonen van Simeon,
Sel _umiël,g de zoon van Zur _isad-
dai, 37 zijn offer brengen. Het
bestond uit één zilveren schotel
die 130 sikkels woog en één zil-
veren schaal die 70 sikkels woog
volgens de standaardsikkel van de
heilige plaats,h beide gevuld met
meelbloem vermengd met olie, als
graanoffer;i 38 één gouden be-
ker die 10 sikkels woog, gevuld
met wierook; 39 één jonge stier,
één ram en één mannetjeslam van
nog geen jaar oud als brandoffer; j
40 één geitenbokje als zonde-
offer;k 41 en twee stieren, vijf
rammen, vijf geitenbokken en vijf
eenjarige mannetjeslammeren als
vredeoffer. l Dat was het offer van
Sel _umiël,m de zoon van Zur _isad-
dai.

42 Op de zesde dag kwam
de leider van de zonen van
Gad, _Eljasaf,n de zoon van D _e-
huël, 43 zijn offer brengen. Het
bestond uit één zilveren schotel
die 130 sikkels woog en één zil-
veren schaal die 70 sikkels woog
volgens de standaardsikkel van de
heilige plaats,o beide gevuld met
meelbloem vermengd met olie, als
graanoffer;p 44 één gouden be-
ker die 10 sikkels woog, gevuld
met wierook; 45 één jonge stier,
één ram en één mannetjeslam van
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nog geen jaar oud als brandoffer;a
46 één geitenbokje als zonde-
offer;b 47 en twee stieren, vijf
rammen, vijf geitenbokken en vijf
eenjarige mannetjeslammeren als
vredeoffer.c Dat was het offer van
_Eljasaf,d de zoon van D _ehuël.
48 Op de zevende dag kwam

de leider van de zonen van
Efraı̈m, Elis _ama,e de zoon van
Amm _ihud, 49 zijn offer bren-
gen. Het bestond uit één zilve-
ren schotel die 130 sikkels woog
en één zilveren schaal die 70 sik-
kels woog volgens de standaard-
sikkel van de heilige plaats,f beide
gevuld met meelbloem vermengd
met olie, als graanoffer;g 50 één
gouden beker die 10 sikkels woog,
gevuld met wierook; 51 één jon-
ge stier, één ram en één manne-
tjeslam van nog geen jaar oud als
brandoffer;h 52 één geitenbokje
als zondeoffer; i 53 en twee stie-
ren, vijf rammen, vijf geitenbok-
ken en vijf eenjarige mannetjes-
lammeren als vredeoffer. j Dat was
het offer van Elis _ama,k de zoon
van Amm _ihud.

54 Op de achtste dag kwam de
leider van de zonen van Manas-
se, Gam _aliël, l de zoon van Ped _a-
zur, 55 zijn offer brengen. Het
bestond uit één zilveren schotel
die 130 sikkels woog en één zil-
veren schaal die 70 sikkels woog
volgens de standaardsikkel van de
heilige plaats,m beide gevuld met
meelbloem vermengd met olie, als
graanoffer;n 56 één gouden be-
ker die 10 sikkels woog, gevuld
met wierook; 57 één jonge stier,
één ram en één mannetjeslam van
nog geen jaar oud als brandoffer;o
58 één geitenbokje als zonde-
offer;p 59 en twee stieren, vijf
rammen, vijf geitenbokken en vijf
eenjarige mannetjeslammeren als
vredeoffer.q Dat was het offer van
Gam _aliël,r de zoon van Ped _azur.

60 Op de negende dag kwam
de leiders van de zonen van Ben-
jamin, Ab _idan,t de zoon van Gi-
de _oni, 61 zijn offer brengen. Het

bestond uit één zilveren schotel
die 130 sikkels woog en één zil-
veren schaal die 70 sikkels woog
volgens de standaardsikkel van de
heilige plaats,a beide gevuld met
meelbloem vermengd met olie, als
graanoffer;b 62 één gouden be-
ker die 10 sikkels woog, gevuld
met wierook; 63 één jonge stier,
één ram en één mannetjeslam van
nog geen jaar oud als brandoffer;c
64 één geitenbokje als zonde-
offer;d 65 en twee stieren, vijf
rammen, vijf geitenbokken en vijf
eenjarige mannetjeslammeren als
vredeoffer.e Dat was het offer van
Ab _idan,f de zoon van Gide _oni.

66 Op de tiende dag kwam de
leider van de zonen van Dan,
Ahi _̈ezer,g de zoon van Ammis _ad-
dai, 67 zijn offer brengen. Het
bestond uit één zilveren schotel
die 130 sikkels woog en één zil-
veren schaal die 70 sikkels woog
volgens de standaardsikkel van de
heilige plaats,h beide gevuld met
meelbloem vermengd met olie, als
graanoffer;i 68 één gouden be-
ker die 10 sikkels woog, gevuld
met wierook; 69 één jonge stier,
één ram en één mannetjeslam van
nog geen jaar oud als brandoffer; j
70 één geitenbokje als zonde-
offer;k 71 en twee stieren, vijf
rammen, vijf geitenbokken en vijf
eenjarige mannetjeslammeren als
vredeoffer. l Dat was het offer van
Ahi _̈ezer,m de zoon van Ammis _ad-
dai.

72 Op de 11de dag kwam de
leider van de zonen van Aser,
P _agiël,n de zoon van _Ochran,
73 zijn offer brengen. Het be-
stond uit één zilveren schotel die
130 sikkels woog en één zilveren
schaal die 70 sikkels woog vol-
gens de standaardsikkel van de
heilige plaats,o beide gevuld met
meelbloem vermengd met olie,
als graanoffer;p 74 één gouden
beker die 10 sikkels woog, gevuld
met wierook; 75 één jonge stier,
één ram en één mannetjeslam van
nog geen jaar oud als brandoffer;q
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76 één geitenbokje als zonde-
offer;a 77 en twee stieren, vijf
rammen, vijf geitenbokken en vijf
eenjarige mannetjeslammeren als
vredeoffer.b Dat was het offer van
P _agiël,c de zoon van _Ochran.

78 Op de 12de dag kwam de lei-
der van de zonen van N _aftali, Ah _i-
ra,d de zoon van _Enan, 79 zijn
offer brengen. Het bestond uit
één zilveren schotel die 130 sik-
kels woog en één zilveren schaal
die 70 sikkels woog volgens de
standaardsikkel van de heilige
plaats,e beide gevuld met meel-
bloem vermengd met olie, als
graanoffer;f 80 één gouden be-
ker die 10 sikkels woog, gevuld
met wierook; 81 één jonge stier,
één ram en één mannetjeslam van
nog geen jaar oud als brandoffer;g
82 één geitenbokje als zonde-
offer;h 83 en twee stieren, vijf
rammen, vijf geitenbokken en vijf
eenjarige mannetjeslammeren als
vredeoffer.i Dat was het offer van
Ah _ira, j de zoon van _Enan.

84 Dit was het inwijdingsofferk

voor het altaar dat de leiders
van Israël gaven toen het gezalfd
werd: 12 zilveren schotels, 12 zil-
veren schalen en 12 gouden be-
kers. l 85 Elke zilveren schotel
woog 130 sikkels en elke schaal
70 sikkels. Al die zilveren voor-
werpen wogen bij elkaar 2400
sikkels volgens de standaardsik-
kel van de heilige plaats.m 86 De
12 gouden bekers gevuld met wie-
rook wogen 10 sikkels per stuk
volgens de standaardsikkel van
de heilige plaats. Alle gouden be-
kers wogen bij elkaar 120 sikkels.
87 Het vee voor het brandoffer
bestond uit 12 stieren, 12 rammen,
12 eenjarige mannetjeslammeren
en de bijbehorende graanoffers;
en 12 geitenbokjes als zondeoffer.
88 Het vee voor het vredeoffer
bestond uit 24 stieren, 60 ram-
men, 60 geitenbokken en 60 een-
jarige mannetjeslammeren. Dat
was het inwijdingsoffern voor het
altaar nadat het gezalfd was.o

89 Telkens als Mozes de tent
van samenkomst binnenging om
met God� te spreken,a hoorde hij
de stem met hem spreken van bo-
ven het dekselb op de ark van
de getuigenis, van tussen de twee
cherubs.c God sprak dan tot hem.

8 Jehovah zei tegen Mozes:
2 ‘Zeg tegen Aäron: “Als je de

zeven lampen aansteekt, moet je
ervoor zorgen dat het licht ervan
op de ruimte vóór de lampenstan-
daard schijnt.”’d 3 Aäron deed
dus het volgende: hij stak de lam-
pen aan om de ruimte vóór de lam-
penstandaard te verlichten,e zoals
Jehovah Mozes had opgedragen.
4 De lampenstandaard was ge-
maakt van gedreven goud. Van de
schacht tot de bloesems was die
van gedreven goud.f De lampen-
standaard was gemaakt in over-
eenstemming met het visioeng dat
Jehovah Mozes had laten zien.

5 Jehovah zei verder tegen
Mozes: 6 ‘Neem de Levieten uit
het midden van de Israëlieten en
reinig hen.h 7 Zo moet je hen
reinigen: Besprenkel hen met ont-
zondigingswater. Laat ze hun hele
lichaam scheren met een scheer-
mes en hun kleren wassen en zich
reinigen.i 8 Dan moeten ze een
jonge stier j nemen met het bij-
behorende graanofferk van meel-
bloem vermengd met olie, en jij
moet een andere jonge stier ne-
men als zondeoffer.l 9 Laat de
Levieten vóór de tent van samen-
komst komen en roep de hele ge-
meenschap van Israël bij elkaar.m
10 Wanneer je de Levieten vóór
Jehovah hebt gebracht, moeten
de Israëlieten hun handen op de
Levieten leggen.n 11 En Aäron
moet de Levieten namens de Is-
raëlieten vóór Jehovah aanbie-
den� als een beweegoffer,o en ze
moeten de dienst van Jehovah op
zich nemen.p
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12 Vervolgens zullen de Levie-
ten hun handen op de kop van
de stieren leggen.a Breng dan de
ene stier als zondeoffer en de an-
dere als brandoffer aan Jehovah
om verzoeningb te doen voor de
Levieten. 13 Je moet de Levie-
ten vóór Aäron en zijn zonen op-
stellen en hen als een beweeg-
offer aan Jehovah aanbieden.�
14 De Levieten moet je uit het
midden van de Israëlieten af-
zonderen, en de Levieten zul-
len van mij worden.c 15 Daarna
zullen de Levieten naar binnen
gaan om dienst te doen bij de
tent van samenkomst. Zo moet
je hen reinigen en als een be-
weegoffer aanbieden.� 16 Want
ze zijn� aan mij gegeven uit de Is-
raëlieten. Ik zal hen voor mijzelf
nemen in de plaats van alle eerst-
geborenen� van de Israëlieten.d
17 Want elke eerstgeborene van
de Israëlieten is van mij, zowel
mens als dier.e Op de dag dat
ik alle eerstgeborenen in Egyp-
te doodde,f heb ik hen voor mij-
zelf geheiligd. 18 Ik zal de Le-
vieten nemen in de plaats van
alle eerstgeborenen van de Israë-
lieten. 19 Ik zal uit de Israëlie-
ten de Levieten� ter beschikking
stellen van Aäron en zijn zonen,
om dienst te doen bij de tent van
samenkomst ten behoeve van de
Israëlieteng en om verzoening
voor de Israëlieten te doen, zodat
het volk Israël niets ergs over-
komth wanneer ze in de buurt van
de heilige plaats komen.’

20 Mozes en Aäron en de hele
gemeenschap van Israël voerden
alles uit wat Jehovah Mozes in
verband met de Levieten had op-
gedragen. Zo deden de Israëlieten
met hen. 21 De Levieten reinig-
den zich dus van zonde en was-
ten hun kleren, i waarna Aäron

8:13, 15 �Lett.: ‘bewegen’, d.w.z. heen
en weer laten bewegen. 8:16 �Lett.:
‘ze zijn gegevenen’. �Of ‘alle eerstge-
borenen die de moederschoot openen’.
8:19 �Lett.: ‘de Levieten als gegevenen’.

hen als een beweegoffer vóór
Jehovah aanbood.�a Toen deed
Aäron verzoening voor hen om
hen te reinigen.b 22 Daarna gin-
gen de Levieten naar binnen om
vóór Aäron en zijn zonen dienst
te doen bij de tent van samen-
komst. Alles wat Jehovah Mozes
in verband met de Levieten had
opgedragen, werd uitgevoerd.

23 Jehovah zei tegen Mozes:
24 ‘Dit geldt voor de Levieten:
Als een man 25 jaar of ouder
is, moet hij zich aansluiten bij
de groep die dienst doet bij de
tent van samenkomst. 25 Maar
als hij 50 jaar is, zal hij zich te-
rugtrekken uit de groep en geen
dienst meer doen. 26 Hij mag
zijn broeders helpen die zorg
dragen voor de werkzaamheden
in de tent van samenkomst, maar
hij mag daar geen dienst doen.
Zo moet je de taken van de Le-
vieten regelen.’c

9 In de eerste maand van het
tweede jaar nadat ze uit Egyp-

te waren gekomen, sprak Jehovah
tot Mozes in de Sinaı̈woestijn.d
Hij zei: 2 ‘De Israëlieten moe-
ten het paschaoffer klaarmakene

op de daarvoor vastgestelde tijd.f
3 Maak het op de 14de dag van
deze maand klaar, in de avond-
schemering,� op de vastgestelde
tijd. Jullie moeten het klaarma-
ken in overeenstemming met alle
voorschriften en procedures die
ervoor gelden.’g

4 Mozes zei dus tegen de Is-
raëlieten dat ze het paschaoffer
moesten klaarmaken. 5 Op de
14de dag van de eerste maand,
in de avondschemering,� maak-
ten ze in de Sinaı̈woestijn het
paschaoffer klaar. De Israëlieten
deden alles wat Jehovah Mozes
had opgedragen.

6 Er waren echter mannen
die onrein waren doordat ze

8:21 �Lett.: ‘bewoog’, d.w.z. dat hij ze
heen en weer liet bewegen. 9:3, 5 �Lett.:
‘tussen de twee avonden’.
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een dood lichaam hadden aange-
raakt,�a en daardoor konden ze
op die dag het paschaoffer niet
klaarmaken. Daarom kwamen de
mannen op die dag bij Mo-
zes en Aäronb 7 en zeiden te-
gen hem: ‘We zijn onrein door-
dat we een dood lichaam hebben
aangeraakt.� Maar waarom zou
dat ons ervan moeten weerhou-
den om samen met de ande-
re Israëlieten op de vastgestelde
tijd een offer aan Jehovah aan
te bieden?’c 8 Mozes antwoord-
de: ‘Wacht hier, dan ga ik horen
wat Jehovah in verband met jul-
lie gebiedt.’d

9 Toen zei Jehovah tegen Mo-
zes: 10 ‘Zeg tegen de Israëlie-
ten: “Als iemand van jullie of van
jullie nakomelingen onrein wordt
doordat hij een dood lichaam
aanraakt�e of als hij op een verre
reis is, moet hij toch het pascha-
offer voor Jehovah klaarmaken.
11 Ze moeten het klaarmaken
op de 14de dag van de tweede
maand,f in de avondschemering.�
Samen met ongezuurd brood en
bittere kruiden moeten ze het
eten.g 12 Ze mogen er niets van
overlaten tot de volgende och-
tend,h en de botten mogen niet
gebroken worden. i Ze moeten het
klaarmaken in overeenstemming
met alle voorschriften voor het
Pascha. 13 Maar als een man
heeft nagelaten het paschaoffer
klaar te maken terwijl hij rein
was en niet op reis was, moet hij�
uit zijn volk worden verwijderd�j
omdat hij het offer voor Jehovah
niet op de vastgestelde tijd heeft
aangeboden. Zo’n man moet de
gevolgen dragen van zijn zonde.

14 Als er een vreemdeling bij
jullie woont, moet ook hij het
paschaoffer voor Jehovah klaar-
maken.k Dat moet hij doen in

9:6 �Of ‘door een menselijke ziel’. 9:7
�Of ‘vanwege een menselijke ziel’. 9:10
�Of ‘door een ziel’. 9:11 �Lett.: ‘tussen
de twee avonden’. 9:13 �Of ‘die ziel’.
�Of ‘ter dood worden gebracht’.

overeenstemming met het voor-
schrift voor het Pascha en de
procedure die ervoor geldt.a Er
geldt één voorschrift voor jullie,
zowel voor de vreemdeling die
bij jullie woont als voor de gebo-
ren Israëliet.”’b

15 Op de dag dat de taberna-
kel werd opgebouwd,c bedekte de
wolk de tabernakel, de tent van
de getuigenis, maar van de avond
tot aan de morgen was er boven
de tabernakel iets dat eruitzag
als vuur.d 16 Zo gebeurde het
steeds: Overdag bedekte de wolk
de tabernakel, en ’s nachts iets
dat eruitzag als vuur.e 17 Tel-
kens wanneer de wolk van bo-
ven de tent opsteeg, vertrokken
de Israëlieten onmiddellijk, f en
op de plaats waar de wolk stil-
hield, sloegen ze hun kamp op.g
18 Op bevel van Jehovah ver-
trokken de Israëlieten steeds, en
op bevel van Jehovah sloegen
ze hun kamp weer op.h Zolang
de wolk boven de tabernakel
bleef, braken ze het kamp niet
op. 19 Als de wolk lange tijd
boven de tabernakel bleef, ver-
trokken de Israëlieten niet, i uit
gehoorzaamheid aan Jehovah’s
bevel. 20 Het gebeurde ook dat
de wolk maar een paar dagen bo-
ven de tabernakel bleef. Op bevel
van Jehovah braken ze het kamp
niet op, en op bevel van Jeho-
vah vertrokken ze weer. 21 En
soms bleef de wolk alleen van de
avond tot de morgen op dezelf-
de plek. Als de wolk ’s morgens
opsteeg, vertrokken ze weer. Of
de wolk nu overdag of ’s nachts
opsteeg, ze vertrokken.j 22 Zo-
lang de wolk boven de tabernakel
bleef — of het nu twee dagen, een
maand of langer duurde — bra-
ken de Israëlieten het kamp niet
op en vertrokken ze niet. Maar
telkens als de wolk opsteeg, ver-
trokken ze. 23 Op bevel van Je-
hovah sloegen ze steeds hun
kamp op, en op bevel van Je-
hovah vertrokken ze weer. Ze
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gehoorzaamden Jehovah en volg-
den de bevelen op die Jehovah
via Mozes gaf.

10 Toen zei Jehovah tegen Mo-
zes: 2 ‘Maak twee trom-

pettena van gedreven zilver. Ge-
bruik die om de gemeenschap bij
elkaar te roepen en de kampen
te laten opbreken. 3 Als er op
beide trompetten wordt geblazen,
moet de hele gemeenschap zich bij
je verzamelen bij de ingang van
de tent van samenkomst.b 4 Als
er op één trompet geblazen wordt,
moeten alleen de leiders, de hoof-
den van de duizenden van Israël,
zich bij je verzamelen.c

5 Als jullie de trompetten la-
ten schetteren, moeten de kam-
pen aan de oostkantd vertrek-
ken. 6 Als jullie de trompetten
een tweede keer laten schetteren,
moeten de kampen aan de zuid-
kante vertrekken. Elke keer dat
een van de afdelingen vertrekt,
moet het geluid van de trompet-
ten op die manier te horen zijn.

7 Als de gemeente bij elkaar
wordt geroepen, moeten jullie op
de trompetten blazen,f maar jul-
lie mogen ze niet laten schette-
ren. 8 Aärons zonen, de pries-
ters, moeten op de trompetten
blazen,g en dat is voor jullie een
blijvend voorschrift van genera-
tie op generatie.

9 Als jullie in je land oorlog
gaan voeren tegen een vijand die
jullie onderdrukt, moeten jullie
een oorlogssignaal op de trom-
petten laten horen,h en dan zal
Jehovah, jullie God, aan jullie
denken en zullen jullie van je vij-
anden worden gered.

10 Ook op momenten van
vreugde i — op jullie feestenj en
aan het begin van jullie maan-
den — moeten jullie op de trom-
petten blazen bij jullie brandof-
fersk en vredeoffers. l Dat zal
jullie in herinnering brengen bij
jullie God. Ik ben Jehovah, jullie
God.’m

11 In het tweede jaar, op de
20ste dag van de tweede maand,a
steeg de wolk op van boven de
tabernakelb van de getuigenis.
12 De Israëlieten vertrokken dus
uit de Sinaı̈woestijn in de volgor-
de die voor hun vertrek was vast-
gesteld,c en de wolk hield stil in
de woestijn van P _aran.d 13 Dat
was de eerste keer dat ze ver-
trokken in navolging van het be-
vel dat Jehovah via Mozes had
gegeven.e

14 De driestammenafdeling
van het kamp van de zonen van
Juda vertrok het eerst, gegroe-
peerd naar legerafdeling,� en Na-
h _esson,f de zoon van Ammin _adab,
had de leiding over die afdeling.
15 Over de afdeling van de stam
_Issaschar had Neth _aneël,g de
zoon van Z _uar, de leiding. 16 En
over de afdeling van de stam Z _e-
bulon had El _iab,h de zoon van H _e-
lon, de leiding.

17 Daarna werd de taberna-
kel afgebroken i en vertrokken de
zonen van G _ersonj en de zonen
van Mer _ari,k de dragers van de
tabernakel.

18 Vervolgens vertrok de drie-
stammenafdeling van het kamp
van Ruben, gegroepeerd naar le-
gerafdeling, en El _izur, l de zoon
van Sed _eür, had de leiding over
die afdeling. 19 Over de afdeling
van de stam Simeon had Sel _u-
miël,m de zoon van Zur _isaddai, de
leiding. 20 En over de afdeling
van de stam Gad had _Eljasaf,n de
zoon van D _ehuël, de leiding.

21 Toen vertrokken de Keha-
thieten, die de voorwerpen van
het heiligdom droegen.o Tegen
de tijd dat zij zouden aankomen,
moest de tabernakel alweer op-
gebouwd zijn.

22 Daarna vertrok de drie-
stammenafdeling van het kamp
van de zonen van Efraı̈m, ge-
groepeerd naar legerafdeling, en
Elis _ama,p de zoon van Amm _ihud,
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had de leiding over die afdeling.
23 Over de afdeling van de stam
Manasse had Gam _aliël,a de zoon
van Ped _azur, de leiding. 24 En
over de afdeling van de stam
Benjamin had Ab _idan,b de zoon
van Gide _oni, de leiding.

25 Vervolgens vertrok de drie-
stammenafdeling van het kamp
van de zonen van Dan gegroe-
peerd naar legerafdeling. Zij
vormden de achterhoede van alle
kampen, en Ahi _̈ezer,c de zoon van
Ammis _addai, had de leiding over
die afdeling. 26 Over de afdeling
van de stam Aser had P _agiël,d
de zoon van _Ochran, de leiding.
27 En over de afdeling van de
stam N _aftali had Ah _ira,e de zoon
van _Enan, de leiding. 28 Dat was
de volgorde die de Israëlieten en
hun afdelingen� aanhielden wan-
neer ze vertrokken.f

29 Toen zei Mozes tegen H _o-
bab, de zoon van de Midianiet R _e-
huël,�g de schoonvader van Mo-
zes: ‘We vertrekken naar de
plaats die Jehovah beloofd heeft
ons te geven.h Ga toch met ons
mee! i We zullen goed voor je zijn,
want Jehovah heeft Israël goe-
de dingen beloofd.’ j 30 Maar hij
antwoordde: ‘Ik ga niet mee. Ik
ga terug naar mijn eigen land
en naar mijn familie.’ 31 Hierop
zei Mozes: ‘Ga alsjeblieft niet bij
ons weg, want jij weet waar we in
de woestijn ons kamp kunnen op-
slaan, en je kunt onze gids� zijn.
32 Als je met ons meegaat,k zul-
len we je zeker laten delen in alle
goede dingen die Jehovah ons
geeft.’

33 Ze vertrokken van de berg
van Jehovah l voor een reis van
drie dagen. De arkm van Jeho-
vah’s verbond reisde deze drie
dagen voor hen uit om een
rustplaats voor hen te zoeken.n
34 En Jehovah’s wolko bevond
zich overdag boven hen als ze op-
braken en verder trokken.

10:28 �Lett.: ‘volgens hun legers’.
10:29 �D.w.z. Jethro. 10:31 �Of ‘ogen’.

35 Bij het vertrek van de ark
zei Mozes altijd: ‘Sta op, o Jeho-
vah,a en jaag uw vijanden uiteen.
Laat degenen die u haten voor u
wegvluchten.’ 36 En steeds als
de ark stilhield, zei hij: ‘Kom te-
rug, o Jehovah, bij de talloze�
duizenden van Israël.’b

11 Op een keer begon het
volk heel erg tegen Jeho-

vah te klagen. Toen Jehovah dat
hoorde, laaide zijn woede tegen
hen op. Er ging een vuur van Je-
hovah uit dat een aantal perso-
nen aan de rand van het kamp
verteerde. 2 Toen het volk tot
Mozes om hulp riep, zond hij
smeekgebeden tot Jehovah opc

en het vuur doofde uit. 3 Die
plaats kreeg de naam Tabe _̈era,�
omdat er een vuur van Jehovah
tegen hen was uitgegaan.d

4 Later werd de groep vreem-
delingen�e die zich onder hen
bevond zelfzuchtig en ontevre-
den.�f Ook de Israëlieten begon-
nen opnieuw te jammeren. ‘Wie
zal ons vlees te eten geven?’,g
zeiden ze. 5 ‘We verlangen te-
rug naar de vis die we in Egypte
voor niets konden eten, en naar
de komkommers, de watermeloe-
nen, de prei, de uien en de knof-
look!h 6 Maar hier teren we�
weg. We zien niets anders dan
dit manna.’ i

7 Het manna j leek trouwens
op korianderzaad,k en het zag er-
uit als bdelliumhars. 8 Het volk
verspreidde zich altijd om het op
te rapen en maalde het dan in
handmolens of stampte het fijn
in een vijzel. Daarna kookten ze
het in een kookpot of maakten
er ronde broden van. l Het man-
na smaakte als zoete oliekoeken.
9 Wanneer ’s nachts de dauw op
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het kamp neerdaalde, daalde ook
het manna erop neer.a

10 Mozes hoorde hoe het volk
— de ene familie na de ande-
re — zat te jammeren, iedereen
bij de ingang van zijn tent. Jeho-
vah werd woedend,b en ook Mo-
zes was heel kwaad. 11 Toen
zei Mozes tegen Jehovah: ‘Waar-
om doet u uw dienaar dit aan?
Heb ik soms uw goedkeuring
niet, dat u de vracht van dit
hele volk op mij legt?c 12 Ben
ı́k soms zwanger geweest van dit
volk? Heb ı́k ze soms ter wereld
gebracht, dat u me zegt dat ik
ze aan mijn boezem moet dragen
zoals een verzorger een zuige-
ling draagt, en ze naar het land
moet brengen dat u hun voorva-
ders met een eed beloofd hebt?d

13 Waar haal ik vlees vandaan
voor dit hele volk? Want ze blij-
ven maar tegen me jammeren:
“Geef ons vlees te eten!” 14 Ik
alleen kan dit hele volk niet dra-
gen. Dat is te veel voor me.e
15 Als u dit met me van plan
bent, dood me dan maar met-
een.f Als ik uw goedkeuring heb,
laat me dan niet nog meer ellen-
de zien.’

16 Jehovah antwoordde Mo-
zes: ‘Breng 70 mannen van de
oudsten van Israël bijeen, man-
nen die jij beziet als� oudsten en
leiders van het volk.g Breng ze
naar de tent van samenkomst, en
laat ze zich daar bij je opstellen.
17 Ik zal afdalenh en daar met
je spreken, i en ik zal wat van de
geest j die op jou is, wegnemen en
op hen leggen. Dan zullen zij je
helpen de vracht van het volk te
dragen, zodat je die niet alleen
hoeft te dragen.k 18 En tegen
het volk moet je zeggen: “Heilig
je voor morgen, l want jullie zul-
len vlees eten, omdat jullie tegen
Jehovah hebben gejammerdm en
hebben gezegd: ‘Wie zal ons

11:16 �Of ‘van wie je weet dat het (...)
zijn’, ‘die je kent als’.

vlees te eten geven? In Egypte
hadden we het veel beter.’a Je-
hovah zal jullie vlees geven, en
eten zullen jullie,b 19 niet één
dag, niet 2 dagen, niet 5 da-
gen, niet 10 dagen en niet 20 da-
gen, 20 maar een hele maand
lang, tot het jullie de neus uit-
komt en jullie ervan walgen.c
Want jullie hebben Jehovah, die
in jullie midden is, verworpen en
jullie hebben tegen hem gejam-
merd: ‘Waarom zijn we eigenlijk
uit Egypte weggegaan?’”’d

21 Toen zei Mozes: ‘Het volk
dat hier bij me is, telt 600.000
mannen,�e en toch zegt u: “Vlees
zal ik ze geven, en ze zullen een
hele maand lang genoeg te eten
hebben”! 22 Als er hele kudden
schapen en runderen werden ge-
slacht, zou dat dan genoeg voor
ze zijn? Of als alle vissen in de
zee werden gevangen, zou dat
dan genoeg voor ze zijn?’

23 Daarop zei Jehovah tegen
Mozes: ‘Is de hand van Jehovah
soms te kort?f Nu zul je zien of
wat ik zeg inderdaad gebeurt.’

24 Mozes ging naar buiten
en bracht de woorden van Je-
hovah aan het volk over. Ver-
volgens riep hij 70 mannen van
de oudsten van het volk bijeen
en stelde hen op rond de tent.g
25 Toen daalde Jehovah neer in
een wolkh en sprak tot Mozes. i
Hij nam wat van de geest wegj

die op hem was en legde die
op elk van de 70 oudsten. Zodra
de geest op hen kwam te rus-
ten, begonnen ze zich als profe-
ten te gedragen.�k Maar daarna
hebben ze dat niet meer ge-
daan.

26 Twee van de mannen wa-
ren nog in het kamp. Hun na-
men waren _Eldad en M _edad. De
geest kwam ook op hen te rus-
ten, want ze hoorden bij dege-
nen van wie de naam was op-
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geschreven, maar ze waren niet
naar de tent gegaan. Ze begon-
nen zich dus in het kamp als pro-
feten te gedragen. 27 Een jon-
ge man rende naar Mozes toe en
zei tegen hem: ‘ _Eldad en M _edad
gedragen zich in het kamp als
profeten!’ 28 ‘Mijn heer Mozes,
verbied het ze!’,a zei Jozua,b de
zoon van Nun, die al van jongs af
aan de dienaar van Mozes was.
29 Maar Mozes zei tegen hem:
‘Ben je soms jaloers omwille van
mij? Ik zou juist willen dat heel
Jehovah’s volk zou profeteren
en dat Jehovah op hen allemaal
zijn geest zou leggen!’ 30 Later
ging Mozes met de oudsten van
Israël terug naar het kamp.

31 Toen liet Jehovah een wind
opsteken, die vanaf de zee kwar-
tels aanvoerde en ze rondom het
kamp liet neervallen,c aan beide
kanten ongeveer een dagreis ver.
Rondom het hele kamp vormden
ze een laag van zo’n twee el�
hoog. 32 Die hele dag en nacht
en ook de hele volgende dag was
het volk op de been om de kwar-
tels te verzamelen. Niemand ver-
zamelde minder dan tien ho-
mer,� en ze legden de kwartels
overal rond het kamp voor zich-
zelf neer.� 33 Maar terwijl het
vlees nog tussen hun tanden zat,
nog voordat ze het konden fijn-
kauwen, laaide Jehovah’s woede
tegen het volk op. En Jehovah
richtte een grote slachting onder
hen aan.d

34 Ze noemden die plaats K _i-
broth-Hatt _aäva,�e omdat daar de
mensen begraven werden die blijk
hadden gegeven van gulzigheid.�f
35 Vanuit K _ibroth-Hatt _aäva ver-
trok het volk naar H _azeroth, en
ze bleven in H _azeroth.g

11:31 �Een el was 44,5 cm. Zie App. B14.
11:32 �Een homer was 220 l. Zie App.
B14. �Misschien met het doel het vlees
te laten drogen. 11:34 �Bet.: ‘begraaf-
plaats van gulzigaards’. �Of ‘zelfzuchti-
ge verlangens’.

12 Mirjam en Aäron begon-
nen Mozes te bekritiseren

vanwege de Kuschitische vrouw
met wie hij getrouwd was. Hij
had namelijk een Kuschitische
vrouw.a 2 Ze zeiden: ‘Heeft Je-
hovah soms alleen via Mozes ge-
sproken? Heeft hij ook niet via
ons gesproken?’b En Jehovah
hoorde het.c 3 Nu was Mozes
veruit de zachtmoedigste van
alle mensen�d op aarde.

4 Plotseling zei Jehovah te-
gen Mozes, Aäron en Mirjam: ‘Ga
alle drie naar de tent van sa-
menkomst.’ Ze gingen daar dus
met zijn drieën naartoe. 5 Je-
hovah daalde neer in de wolk-
kolom,e ging bij de ingang van
de tent staan en riep Aäron en
Mirjam. Beiden kwamen naar vo-
ren. 6 Vervolgens zei hij: ‘Luis-
ter alsjeblieft naar mijn woorden.
Als er onder jullie een profeet
van Jehovah is, maak ik mij in
een visioen aan hem bekendf en
spreek ik in een droom tot hem.g
7 Maar met mijn dienaar Mozes
is dat anders! Aan hem is mijn
hele huis toevertrouwd.�h 8 Ik
spreek rechtstreeks� tot hem, i
openlijk en niet in raadsels, en
hij ziet de gestalte van Jehovah.
Hoe durven jullie dan kritiek te
hebben op Mozes, mijn dienaar?’

9 Jehovah was woedend op
hen en ging bij hen weg. 10 Nau-
welijks was de wolk van bo-
ven de tent verdwenen of Mirjam
werd door melaatsheid getrof-
fen. Ze was zo wit als sneeuw. j
Aäron draaide zich naar Mirjam
om en zag dat ze door melaats-
heid getroffen was.k 11 Onmid-
dellijk zei Aäron tegen Mozes: ‘Ik
smeek je, mijn heer, reken ons
alsjeblieft deze zonde niet aan
die we in onze dwaasheid begaan
hebben! 12 Laat haar alsjeblieft
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niet blijven als iemand die dood-
geboren is en van wie het vlees al
half vergaan is!’ 13 Mozes begon
tot Jehovah te roepen: ‘O God,
genees haar alstublieft! Alstu-
blieft!’a

14 Jehovah antwoordde Mo-
zes: ‘Als haar vader haar recht in
haar gezicht had gespuugd, zou
ze die schande dan niet zeven
dagen moeten dragen? Laat haar
zeven dagen buiten het kamp
in quarantaine doorbrengen,b en
daarna mag ze weer in het kamp
komen.’ 15 Mirjam werd dus
zeven dagen buiten het kamp in
quarantaine gehouden,c en het
volk brak niet op voordat Mirjam
weer in het kamp was. 16 Toen
vertrok het volk uit H _azeroth,d
en ze sloegen hun kamp op in de
woestijn van P _aran.e

13 Jehovah zei tegen Mozes:
2 ‘Stuur er mannen op uit

om Kanaän te verkennen, het
land dat ik aan de Israëlieten
geef. Stuur voor elke stam van
jullie voorvaders één man, een
van de leiders.’f

3 Mozes stuurde ze in op-
dracht van Jehovah op weg van-
uit de woestijn van P _aran.g Al die
mannen waren hoofden van de Is-
raëlieten. 4 Dit zijn hun namen:
van de stam Ruben Samm _ua, de
zoon van Z _akkur; 5 van de stam
Simeon S _afat, de zoon van H _ori;
6 van de stam Juda Kaleb,h de
zoon van Jef _unne; 7 van de stam
_Issaschar J _igal, de zoon van Jozef;
8 van de stam Efraı̈m Hosea, i de
zoon van Nun; 9 van de stam
Benjamin P _alti, de zoon van R _afu;
10 van de stam Z _ebulon G _ad-
diël, de zoon van S _odi; 11 van
de stam Jozef, j voor de stam Ma-
nasse,k G _addi, de zoon van S _usi;
12 van de stam Dan _Ammiël,
de zoon van Gem _alli; 13 van de
stam Aser S _ethur, de zoon van
Michaël; 14 van de stam N _aftali
N _ahbi, de zoon vanW _ofsi; 15 van
de stamGad G _uël, de zoon van M _a-
chi. 16 Dat zijn de namen van de

mannen die Mozes eropuit stuur-
de om het land te verkennen. En
Mozes gaf Hosea, de zoon van
Nun, de naam Jozua.�a

17 Toen Mozes hen eropuit
stuurde om Kanaän te verken-
nen, zei hij tegen ze: ‘Trek door
de N _egeb en ga dan het bergland
in.b 18 Kijk wat voor land het
is,c en of het volk dat er woont
sterk is of zwak en of ze met veel
zijn of met weinig. 19 Kijk of
het land goed is of slecht, en of
de mensen in open plaatsen wo-
nen of in vestingsteden. 20 En
onderzoek of het land vrucht-
baar is of niet�d en of er bomen
zijn of niet. Wees moedige en
neem wat vruchten van het land
mee.’ Het was toen net de tijd dat
de eerste druiven rijp waren.f

21 Ze gingen op weg en ver-
kenden het land vanaf de woes-
tijn van Zing tot R _ehob,h bij L _ebo-
H _amath.�i 22 Toen ze de N _egeb
in trokken, kwamen ze bij H _e-
bron, j waar Ah _iman, S _esai en
T _almaik woonden, de Enakie-
ten. l (H _ebron was zeven jaar eer-
der gebouwd dan Z _oan in Egyp-
te.) 23 Toen ze in het _Eskoldal�m
kwamen, sneden ze daar een rank
met één tros druiven af, die ze
met twee man aan een stok moes-
ten dragen. Ook namen ze nog
wat granaatappels en vijgen mee.n
24 Ze noemden die plaats het _Es-
koldal�o vanwege de druiventros
die de Israëlieten daar hadden
afgesneden.

25 Na 40 dagenp kwamen ze
terug van hun verkenningstocht
door het land. 26 Ze kwamen in
K _ades, in de woestijn van P _aran,q
bij Mozes en Aäron en de hele ge-
meenschap van Israël. Ze brach-
ten verslag uit aan de hele ge-
meenschap en lieten hun de
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vruchten van het land zien.
27 Dit is wat ze Mozes vertelden:
‘We zijn het land binnengegaan
waar je ons naartoe hebt ge-
stuurd. Het land vloeit inderdaad
over van melk en honing,a en dit
zijn de vruchten die er groeien.b
28 Maar de mensen die in het
land wonen zijn sterk, en de ves-
tingsteden zijn enorm groot. We
hebben daar ook de Enakieten
gezien.c 29 In de N _egebd wonen
de Amalekieten,e in het bergland
wonen de Hethieten, de Jebusie-
tenf en de Amorieten,g en aan de
zeeh en langs de Jordaan wonen
de Kanaänieten.’ i

30 Terwijl ze voor Mozes ston-
den, probeerde Kaleb het volk
te kalmeren door te zeggen: ‘La-
ten we meteen optrekken.We zul-
len het land zeker innemen, want
we kunnen het echt veroveren.’ j
31 Maar de mannen die met hem
mee waren geweest, zeiden: ‘Te-
gen dat volk kunnen we niet op-
trekken, want ze zijn sterker dan
wij.’k 32 En ze bleven de Israë-
lieten negatieve dingen vertellen l

over het land dat ze hadden ver-
kend. Ze zeiden: ‘Het land waar
we op onze verkenningstocht
doorheen zijn getrokken, is een
land dat zijn bewoners verslindt.
Alle mensen die we daar heb-
ben gezien, waren enorm groot.m
33 We hebben daar de N _efilim
gezien, de zonen van _Enak,n die
van de N _efilim afstammen.Verge-
leken bij hen voelden we ons net
sprinkhanen, en zo zagen zij ons
ook.’

14 Toen begon de hele gemeen-
schap luid te roepen, en ze

bleven de hele nacht schreeuwen
en jammeren.o 2 Alle Israëlieten
begonnen tegen Mozes en Aäron
te klagen,p en de hele gemeen-
schap zei tegen ze: ‘Waren we
maar in Egypte gestorven of an-
ders hier in dewoestijn! 3 Waar-
om brengt Jehovah ons naar dit
land? Om door het zwaard geveld
te worden?q Onze vrouwen en

kinderen zullen buitgemaakt wor-
den.a Zijn we niet beter af als we
naar Egypte teruggaan?’b 4 Ze
zeiden zelfs tegen elkaar: ‘Laten
we een leider aanstellen en terug-
gaan naar Egypte!’c

5 Toen lieten Mozes en Aäron
zich voorover op de grond vallen
vóór de hele bijeengekomen ge-
meente van de Israëlieten. 6 Jo-
zua,d de zoon van Nun, en Kaleb,e
de zoon van Jef _unne, die bij dege-
nen hoorden die het land hadden
verkend, scheurden hun kleren
7 en zeiden tegen de hele gemeen-
schap van Israël: ‘Het land waar
we doorheen zijn getrokken om
het te verkennen, is een buitenge-
woon goed land.f 8 Als we Jeho-
vah’s goedkeuring hebben, zal hij
ons dit land zeker binnenleiden en
het aan ons geven, een land dat
overvloeit van melk en honing.g
9 Kom niet in opstand tegen Je-
hovah en wees niet bang voor het
volk van het land,h want we kun-
nen ze makkelijk verslaan.� Ze
hebben niemand meer die ze be-
schermt, en Jehovah is met ons.i
Wees niet bang voor ze.’

10 Maar de hele gemeenschap
had het erover hen te stenigen. j
Toen verscheen Jehovah’s glorie
boven de tent van samenkomst
aan alle Israëlieten.k

11 Jehovah zei tegen Mozes:
‘Hoelang nog zal dit volk mij zon-
der respect behandelen? l Hoelang
nog zullen ze weigeren op mij te
vertrouwen ondanks alle wonde-
ren� die ik in hun midden heb ge-
daan?m 12 Laat mij hen met een
vreselijke ziekte treffen en hen
uitroeien, dan zal ik uit jou een
volk laten voortkomen dat groter
en machtiger is dan zij.’n

13 Maar Mozes zei tegen Jeho-
vah: ‘Dan zullen de Egyptenaren,
bij wie u dit volk door uw kracht
hebt weggeleid, het te horen krij-
geno 14 en ze zullen het aan

14:9 �Lett.: ‘want ze zijn brood voor
ons’. 14:11 �Lett.: ‘tekenen’.
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de bewoners van dit land vertel-
len. Die hebben ook gehoord dat
u, Jehovah, in het midden van
dit volk benta en dat u persoon-
lijk� aan hen bent verschenen.b
U bent Jehovah, en uw wolk
staat boven hen, en u gaat voor
hen uit, overdag in de wolkko-
lom en ’s nachts in de vuurko-
lom.c 15 Als u dit hele volk in
één keer� ombrengt, zullen de
volken die van uw roem heb-
ben gehoord, zeggen: 16 “Jeho-
vah was niet in staat om dit volk
het land binnen te leiden dat hij
hun met een eed beloofd had, en
daarom heeft hij ze maar in de
woestijn afgeslacht.”d 17 Alstu-
blieft Jehovah, laat zien hoe
groot uw kracht is, zoals u hebt
beloofd toen u zei: 18 “Jeho-
vah, die niet snel kwaad wordt en
die vol loyale liefde� is,e vergeeft
overtredingen en zonden. Maar
hij laat schuldigen beslist niet
ongestraft en hij laat zonen boe-
ten voor de overtredingen van de
vaders, tot in de derde en de vier-
de generatie.”f 19 Toon alstu-
blieft uw grote loyale liefde door
de overtreding van dit volk te
vergeven, zoals u dit volk steeds
vergeven hebt van Egypte af tot
hier toe.’g

20 Toen zei Jehovah: ‘Ik zal
ze vergeven, zoals je vraagt.h
21 Maar zo zeker als ik leef,
de hele aarde zal vervuld wor-
den met de glorie van Jehovah. i
22 Maar van de mannen die ge-
tuige zijn geweest van mijn glo-
rie en van de wonderen�j die ik
in Egypte en in de woestijn heb
gedaan en die mij toch al tien
keer op de proef hebben ge-
steldk en mij niet hebben gehoor-
zaamd, l zal niet één 23 ooit het
land zien dat ik hun voorvaders
met een eed beloofd heb. Nee,

14:14 �Lett.: ‘van gezicht tot gezicht’.
14:15 �Lett.: ‘als één man’. 14:18 �Of
‘liefderijke goedheid’. 14:22 �Lett.:
‘tekenen’.

niet één van degenen die mij zon-
der respect behandelen, zal het
te zien krijgen.a 24 Omdat mijn
dienaar Kalebb echter een ande-
re instelling� had en mij met zijn
hele hart is blijven volgen, zal ik
hem wél het land binnenleiden
waar hij geweest is, en zijn nako-
melingen zullen het in bezit ne-
men.c 25 Aangezien de Amale-
kieten en de Kanaänietend in het
dal� wonen, moeten jullie mor-
gen teruggaan en de woestijn in
trekken over de weg van de Rode
Zee.’e

26 Jehovah zei verder tegen
Mozes en Aäron: 27 ‘Hoelang
zal deze slechte gemeenschap nog
doorgaan met hun geklaag tegen
mij?f Ik heb gehoord waarover de
Israëlieten allemaal tegen mij kla-
gen.g 28 Zeg tegen ze: “‘Zo ze-
ker als ik leef,’ verklaart Jeho-
vah, ‘ik zal precies dat met jullie
doen wat ik jullie heb horen zeg-
gen!h 29 In deze woestijn zullen
jullie lijken komen te liggen, i ja,
de lijken van iedereen van 20 jaar
en ouder die is geregistreerd,
iedereen van jullie die tegen
mij heeft geklaagd.j 30 Niemand
van jullie zal het land binnengaan
waarvan ik heb gezworen� dat jul-
lie er zouden wonen,k behalve Ka-
leb, de zoon van Jef _unne, en Jo-
zua, de zoon van Nun. l

31 En jullie kinderen — die
volgens jullie zouden worden
buitgemaaktm — zal ik het land
binnenleiden, en zij zullen het
land leren kennen dat jullie heb-
ben afgewezen.n 32 Maar jullie
zullen in deze woestijn dood
neervallen. 33 Jullie zonen zul-
len 40 jaar lang herders zijn in
de woestijn,o en ze zullen moeten
boeten voor jullie daden van on-
trouw� totdat de laatste van jul-
lie dood is neergevallen in deze
woestijn.p 34 In overeenstem-

14:24 �Lett.: ‘geest’. 14:25 �Of ‘de
laagvlakte’. 14:30 �Lett.: ‘mijn hand
heb opgeheven’. 14:33 �Lett.: ‘prosti-
tutie’.
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ming met het aantal dagen dat
jullie het land hebben verkend,
40 dagena — een dag voor een
jaar, een dag voor een jaar —
zullen jullie 40 jaarb boeten voor
jullie overtredingen. Jullie zullen
weten wat de gevolgen zijn als je
tegen mij in opstand komt.�

35 Ik, Jehovah, heb gespro-
ken. Dit zal ik doen met heel
deze slechte gemeenschap, die te-
gen mij heeft samengespannen: In
deze woestijn zullen ze aan hun
eind komen, en hier zullen ze
sterven.c 36 De mannen die Mo-
zes eropuit had gestuurd om het
land te verkennen en die bij
hun terugkeer de hele gemeen-
schap hebben aangezet tot ge-
klaag tegen hem door een ne-
gatief bericht over het land uit
te brengen,d 37 ja, de mannen
die terugkwamen met het nega-
tieve bericht over het land, zul-
len gestraft worden en vóór Jeho-
vah sterven.e 38 Maar Jozua, de
zoon van Nun, en Kaleb, de zoon
van Jef _unne, die bij degenen wa-
ren die het land gingen verken-
nen, zullen in leven blijven.’”’f

39 Toen Mozes die woorden
aan alle Israëlieten overbracht,
werd het volk diepbedroefd.
40 De volgende ochtend ston-
den ze vroeg op om naar de top
van de berg te gaan. ‘We staan
klaar om op te trekken naar de
plaats waarover Jehovah gespro-
ken heeft’, zeiden ze. ‘We hebben
gezondigd.’g 41 Maar Mozes zei:
‘Waarom gaan jullie in tegen het
bevel van Jehovah? Dit gaat jul-
lie niet lukken. 42 Trek niet op,
want Jehovah is niet met jul-
lie. Jullie zullen door je vijanden
verslagen worden.h 43 Want jul-
lie komen daar tegenover de Ama-
lekieten en de Kanaänieten te
staan, i en jullie zullen omkomen
door het zwaard. Omdat jullie je
van Jehovah hebben afgekeerd,
zal Jehovah niet met jullie zijn.’j

14:34 �Of ‘als je mij als vijand hebt’.

44 Toch waren ze zo over-
moedig te proberen de top van
de berg te beklimmen,a maar de
ark van Jehovah’s verbond en
Mozes verlieten het kamp niet.b
45 Toen kwamen de Amalekie-
ten en de Kanaänieten die op die
berg woonden, naar beneden en
versloegen hen. Ze joegen hen
uit elkaar tot aan H _orma toe.c

15 Jehovah zei verder tegen
Mozes: 2 ‘Zeg tegen de Is-

raëlieten: “Wanneer jullie uitein-
delijk in het land komen dat
ik jullie geef om er te wonend

3 en jullie Jehovah een rund,
een schaap of een geit brengen
als vuuroffer,e waarvan de geur
aangenaam� is voor Jehovahf

— of het nu gaat om een brand-
offer of slachtoffer voor het ver-
vullen van een speciale gelofte,
een vrijwillig offerg of een offer
tijdens de periodieke feestenh —
4 dan moet degene die het offer
aanbiedt, Jehovah ook een graan-
offer aanbieden van een tiende
efa� meelbloem, i vermengd met
een kwart hin� olie. 5 Samen
met het brandoffer en met elk
mannetjeslam dat je als slacht-
offer brengt, moet je ook een
kwart hin wijn als drankoffer aan-
bieden. j 6 Bij een ram moet je
een graanoffer brengen van twee
tiende efa meelbloem, vermengd
met een derde hin olie. 7 En je
moet een derde hin wijn aanbie-
den als drankoffer, waarvan de
geur aangenaam is voor Jehovah.

8 Als je aan Jehovah een
stier aanbiedt als brandoffer,k als
slachtoffer om een speciale gelof-
te te vervullenl of als vredeoffer,m
9 dan moet je tegelijk met de
stier een graanoffern aanbieden
van drie tiende efa meelbloem,
vermengd met een halve hin
olie. 10 Ook moet je een halve

15:3 �Of ‘kalmerend’, ‘geruststellend’.
Lett.: ‘rustgevend’. 15:4 �Een tiende
efa was 2,2 l. Zie App. B14. �Een hin
was 3,67 l. Zie App. B14.
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hin wijn als drankoffera aanbie-
den, als een vuuroffer, waarvan
de geur aangenaam is voor Jeho-
vah. 11 Zo moet worden gedaan
bij elke stier, elke ram, elk man-
netjeslam en elke geit. 12 Bij
elk dier moet je dat doen, voor
het volledige aantal, hoeveel die-
ren je ook offert. 13 Dat is de
manier waarop elke geboren Is-
raëliet een vuuroffer moet aan-
bieden, waarvan de geur aange-
naam is voor Jehovah.

14 Ook als een vreemdeling
die bij jullie woont of iemand
die al generaties lang in jullie
midden is een vuuroffer brengt,
waarvan de geur aangenaam is
voor Jehovah, moet hij dat op
dezelfde manier doen als jullie.b
15 Voor jullie die bij de gemeen-
te horen en voor de vreemde-
lingen die bij jullie wonen, geldt
hetzelfde voorschrift. Het is een
blijvend voorschrift van genera-
tie op generatie. In Jehovah’s
ogen zijn jullie en de vreemde-
lingen die bij jullie wonen ge-
lijk.c 16 Voor jullie en voor de
vreemdelingen die bij jullie wo-
nen, geldt dezelfde wet en de-
zelfde rechterlijke beslissing.”’

17 Vervolgens zei Jehovah te-
gen Mozes: 18 ‘Zeg tegen de Is-
raëlieten: “Als jullie in het land ko-
men waar ik jullie naartoe breng
19 en jullie van het brood� van
het land eten,d moeten jullie
een bijdrage aan Jehovah geven.
20 Jullie moeten een bijdrage ge-
ven van jullie eerstee grofgemalen
meel� in de vorm van ringvor-
mige broden. Het moet op de-
zelfde manier worden aangeboden
als de bijdrage van een dorsvloer.
21 Een deel van jullie eerste grof-
gemalen meel� moeten jullie als
een bijdrage aan Jehovah geven,
van generatie op generatie.

22 Stel dat jullie een fout ma-
ken en je niet houden aan al deze

15:19 �Of ‘voedsel’. 15:20, 21 �Of ‘van
de eerstelingen van jullie grofgemalen
meel’. Zie Woordenlijst.

geboden die Jehovah aan Mozes
gegeven heeft, 23 alles wat Je-
hovah jullie en de generaties na
jullie via Mozes geboden heeft
vanaf de dag dat Jehovah gebo-
den gaf en daarna. 24 Als dat
onopzettelijk is gebeurd en zon-
der dat de gemeenschap zich er-
van bewust was, dan moet de hele
gemeenschap één jonge stier als
brandoffer brengen, waarvan de
geur aangenaam is voor Jehovah,
met het bijbehorende graanoffer
en drankoffer volgens de voorge-
schreven procedure,a en één gei-
tenbokje als zondeoffer.b 25 De
priester moet verzoening doen
voor de hele gemeenschap van Is-
raël, en het zal hun vergeven wor-
den,c omdat het onopzettelijk is
gebeurd en ze voor hun fout of-
fers hebben gebracht: een vuur-
offer aan Jehovah en hun zonde-
offer vóór Jehovah. 26 De hele
gemeenschap van Israël en de
vreemdelingen die bij hen wonen
zullen vergeving krijgen, want
het was een onopzettelijke fout
van het hele volk.

27 Als iemand� onopzettelijk
een zonde begaat, moet hij een
geit als zondeoffer aanbieden,
een vrouwtje van nog geen jaar
oud.d 28 En de priester moet
verzoening doen voor degene� die
een fout heeft gemaakt en onop-
zettelijk een zonde heeft begaan
vóór Jehovah. Hij zal er verzoe-
ning voor doen, en het zal hem
vergeven worden.e 29 Voor de
geboren Israëlieten en de vreem-
delingen die bij hen wonen, geldt
dezelfde wet als het gaat om zon-
den die onopzettelijk worden be-
gaan.f

30 Maar iemand� die opzette-
lijk een zonde begaatg — of het
nu gaat om een geboren Israë-
liet of een vreemdeling die bij
jullie woont — die lastert Jeho-
vah en moet uit het midden

15:27 �Of ‘een ziel’. 15:28, 30 �Of ‘de
ziel’.
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van zijn volk worden verwijderd.�
31 Omdat hij minachting heeft
getoond voor Jehovah’s woord en
hij zijn gebod heeft overtreden,
moet die persoon� beslist worden
verwijderd.a Hij moet de gevolgen
van zijn overtreding dragen.”’b

32 Terwijl de Israëlieten in de
woestijn waren, troffen ze op
een keer een man aan die op
de sabbat hout aan het sprokke-
len was.c 33 Degenen die hem
betrapt hadden op het sprokke-
len van hout, brachten hem naar
Mozes en Aäron en de rest van
de gemeenschap. 34 Hij werd
in bewaring gesteldd omdat nog
niet was bepaald wat er met zo
iemand moest gebeuren.

35 Jehovah zei tegen Mozes:
‘De man moet beslist ter dood
worden gebracht,e en de hele ge-
meenschap moet hem buiten het
kamp stenigen.’f 36 De hele ge-
meenschap bracht hem dus bui-
ten het kamp en stenigde hem,
zodat hij stierf, zoals Jehovah
Mozes had opgedragen.

37 Jehovah zei verder tegen
Mozes: 38 ‘Zeg tegen de Israë-
lieten dat ze van generatie op ge-
neratie franjes aan de zomen van
hun kleren moeten maken, en
boven de zoom met franje moe-
ten ze een blauw koord aanbren-
gen.g 39 “Het doel van de fran-
je aan de zoom is dat jullie bij
het zien ervan denken aan alle
geboden van Jehovah en je er-
aan houden.h Jullie mogen niet
je eigen hart en ogen volgen,
want dat maakt jullie ontrouw.�i
40 Het zal jullie helpen om aan
al mijn geboden te denken, je er-
aan te houden en heilig te zijn
voor jullie God. j 41 Ik ben Je-
hovah, jullie God, die jullie uit
Egypte heeft geleid om te laten
zien dat ik jullie God ben.k Ik ben
Jehovah, jullie God.”’ l

15:30 �Of ‘ter dood worden gebracht’.
15:31 �Of ‘ziel’. 15:39 �Of ‘dat leidt tot
geestelijke prostitutie’.

16 Toen kwam Korach,a de
zoon van J _izhar,b de zoon

van K _ehath,c de zoon van Levi,d
in opstand samen met D _athan en
Ab _iram, de zonen van El _iab,e en
On, de zoon van P _eleth, uit de
zonen van Ruben.f 2 Zij en 250
Israëlitische mannen — leiders
van de gemeenschap, afgevaar-
digden van de gemeente, man-
nen van aanzien — kwamen tegen
Mozes in opstand. 3 Ze stelden
zich tegen Mozes en Aäron opg

en zeiden tegen hen: ‘We hebben
genoeg van jullie! Alle leden van
de gemeenschap zijn heiligh en
Jehovah is in hun midden. i Waar-
om verheffen jullie je dan boven
de gemeente van Jehovah?’

4 Toen Mozes dat hoorde, liet
hij zich meteen voorover op de
grond vallen. 5 Daarna zei hij
tegen Korach en zijn aanhan-
gers: ‘Morgenochtend zal Jeho-
vah bekendmaken wie bij hem
hoortj en wie heilig is en wie
tot hem mag naderen.k En wie
hij uitkiest, l zal tot hem naderen.
6 Korach en al je aanhangers,m
doe het volgende: neem vuur-
pannen,n 7 doe er morgen vuur
in en leg er wierook op vóór Je-
hovah, en de man die Jehovah
uitkiest,o die is heilig. Zonen van
Levi,p jullie gaan te ver!’

8 Vervolgens zei Mozes tegen
Korach: ‘Luister alsjeblieft, zonen
van Levi. 9 Betekent het zo wei-
nig voor jullie dat de God van
Israël jullie van de gemeenschap
van Israël heeft afgezonderdq en
jullie tot zich laat naderen om
dienst te doen bij Jehovah’s ta-
bernakel en vóór de gemeen-
schap te staan om hen te dienen,r
10 en dat hij jullie samen met al
jullie broeders, de zonen van Levi,
tot zich laat naderen? Willen jul-
lie dan ook nog het priesterschap
hebben?s 11 In feite komen jij en
al je aanhangers die hier bij el-
kaar zijn, in opstand tegen Jeho-
vah. En wie is Aäron, dat jullie
tegen hem zouden klagen?’t
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12 Later liet Mozes D _athan en
Ab _iram,a de zonen van El _iab, roe-
pen, maar ze zeiden: ‘Wij komen
niet! 13 Is het niet erg genoeg
dat je ons hebt weggeleid uit een
land dat overvloeit van melk en
honing om ons in de woestijn te
laten omkomen?b Wil je nu ook
nog als een tiran over ons heer-
sen?� 14 Zoals het er nu voor
staat, heb je ons niet in een
land gebracht dat overvloeit van
melk en honing,c en je hebt ons
geen akkers of wijngaarden als
erfdeel gegeven. Wil je soms de
ogen van die mannen uitsteken?�
Wij komen niet!’

15 Mozes werd woedend en
zei tegen Jehovah: ‘Heb geen
aandacht voor hun graanoffer.
Niet één ezel heb ik van hen af-
genomen, en ik heb niemand van
hen kwaad gedaan.’d

16 Toen zei Mozes tegen Ko-
rach: ‘Verschijn morgen voor Je-
hovah — jij met al je aanhangers,
en ook Aäron. 17 Iedereen moet
zijn vuurpan nemen en er wie-
rook in doen, en elk van hen moet
zijn vuurpan vóór Jehovah aan-
bieden, 250 vuurpannen, en ook
jij en Aäron moeten je vuurpan
meenemen.’ 18 Ze namen dus al-
lemaal hun vuurpan, deden er
vuur in en legden daar wierook
op. Ze stelden zich bij de in-
gang van de tent van samenkomst
op, samen met Mozes en Aäron.
19 Toen Korach zijn aanhangerse

had verzameld bij de ingang van
de tent van samenkomst, ver-
scheen Jehovah’s glorie aan de
hele gemeenschap.f

20 Jehovah zei tegen Mozes
en Aäron: 21 ‘Zonder je van
deze groep af, zodat ik hen in
een ogenblik kan uitroeien.’g
22 Toen lieten ze zich voorover
op de grond vallen en zeiden:
‘O God, de God van de geest van

16:13 �Of ‘de baas over ons spelen’.
16:14 �Misschien insinueerden ze dat
Mozes wilde dat ze hem blindelings
volgden.

alle mensen,�a zult u door de zon-
de van één man kwaad worden op
de hele gemeenschap?’b

23 Daarop zei Jehovah tegen
Mozes: 24 ‘Zeg tegen de ge-
meenschap: “Ga weg bij de ten-
ten van Korach, D _athan en Ab _i-
ram!”’c

25 Mozes ging naar D _athan en
Ab _iram, en de oudstend van Is-
raël gingen met hem mee. 26 Hij
zei tegen de gemeenschap: ‘Alsje-
blieft, ga weg bij de tenten van
deze slechte mannen en raak
niets aan wat van hen is, anders
worden jullie weggevaagd vanwe-
ge hun zonde.’ 27 Onmiddellijk
gingen ze weg uit de omgeving�
van de tenten van Korach, D _athan
en Ab _iram, terwijl D _athan en Ab _i-
ram naar buiten kwamen en bij
de ingang van hun tenten gingen
staan, met hun vrouwen, zonen en
kleine kinderen.

28 Toen zei Mozes: ‘Hieraan
zullen jullie weten dat Jehovah
mij gestuurd heeft om al deze
dingen te doen en dat het niet uit
mijzelf� komt: 29 Als deze per-
sonen een natuurlijke dood ster-
ven net als alle andere mensen
en ze dezelfde straf ondergaan
als de rest van de mensheid, dan
ben ik niet door Jehovah ge-
stuurd.e 30 Maar als Jehovah
iets buitengewoons met hen doet
en de grond zich� opent en hen
met alles wat ze hebben opslokt,
en ze levend in het Graf� afda-
len, dan weten jullie zeker dat
deze mannen Jehovah met min-
achting hebben behandeld.’

31 Nauwelijks was hij uitge-
sproken of de grond die on-
der hen was, spleet open.f 32 De
aarde opende zich� en slokte hen
op, samen met hun families en

16:22 �Lett.: ‘de geesten van alle vlees’.
16:27 �Lett.: ‘van alle kanten’. 16:28
�Lett.: ‘mijn eigen hart’. 16:30 �Lett.:
‘zijn mond’. �Of ‘Sjeool’, het collectie-
ve graf van de mensheid. Zie Woorden-
lijst. 16:32 �Lett.: ‘haar mond’.
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met iedereen die bij Korach hoor-
dea en al hun bezittingen. 33 Zo
daalden zij en iedereen die bij hen
hoorde, levend af in het Graf.� De
aarde sloot zich boven hen,� zo-
dat ze verdwenen uit het midden
van de gemeente.b 34 Alle Israë-
lieten die om hen heen stonden,
vluchtten toen ze hen hoorden
schreeuwen, want ze zeiden ang-
stig: ‘Straks slokt de aarde ook
ons op!’ 35 Toen ging er van Je-
hovah een vuur uitc dat de 250
mannen verteerde die de wierook
offerden.d

36 Daarop zei Jehovah tegen
Mozes: 37 ‘Zeg tegen Ele _azar,
de zoon van de priester Aäron,
dat hij de vuurpannene uit het
vuur moet halen, want ze zijn
heilig. Ook moet je tegen hem
zeggen dat hij het vuur� ver-
derop moet verstrooien. 38 De
vuurpannen van de mannen die
hun zonde met de dood heb-
ben moeten bekopen,� moeten
verwerkt worden tot dunne me-
talen platen om het altaarf mee
te bekleden, want ze hebben de
vuurpannen vóór Jehovah aan-
geboden, waardoor die heilig zijn
geworden. Ze moeten voor de Is-
raëlieten als een teken dienen.’g
39 De priester Ele _azar nam dus
de koperen vuurpannen die wa-
ren aangeboden door degenen
die verbrand waren, en plette die
om het altaar ermee te bekleden,
40 zoals Jehovah hem via Mo-
zes had opgedragen. Het was een
herinnering voor de Israëlieten
dat een onbevoegde� die geen
nakomeling van Aäron was, niet
mocht naderen om wierook vóór
Jehovah te branden,h zodat nie-
mand hetzelfde zou overkomen
als Korach en zijn aanhangers. i

16:33 �Of ‘Sjeool’, het collectieve graf
van de mensheid. Zie Woordenlijst.
�Lett.: ‘overdekte hen’. 16:37 �Blijkbaar
de kolen, sintels of as die in of bij de vuur-
pannen waren achtergebleven. 16:38
�Of ‘die tegen hun eigen ziel gezondigd
hebben’. 16:40 �Lett.: ‘vreemde’.

41 Maar de volgende dag be-
gon de hele gemeenschap van Is-
raël tegen Mozes en Aäron te
klagen.a Ze zeiden: ‘Júllie heb-
ben Jehovah’s volk gedood!’
42 Toen de gemeenschap die
zich tegen Mozes en Aäron had
gekeerd naar de tent van samen-
komst keek, zagen ze dat die be-
dekt werd door de wolk en dat
Jehovah’s glorie verscheen.b

43 Mozes en Aäron gingen
vóór de tent van samenkomst
staan,c 44 en Jehovah zei te-
gen Mozes: 45 ‘Ga bij deze ge-
meenschap vandaan, zodat ik hen
in een ogenblik kan uitroeien.’d
Hierop lieten ze zich voorover op
de grond vallen.e 46 Mozes zei
tegen Aäron: ‘Neem de vuurpan,
doe daar vuur van het altaarf in
en leg er wierook op. Ga daar-
mee snel naar de gemeenschap en
doe verzoening voor hen,g want
Jehovah’s woede is opgelaaid. De
plaag is begonnen!’ 47 Meteen
pakte Aäron de vuurpan, zoals
Mozes had gezegd. Hij haastte
zich naar het midden van de ge-
meente en zag dat de plaag al on-
der het volk begonnen was. Hij
deed de wierook in de vuurpan
en ging verzoening voor het volk
doen. 48 Hij bleef tussen de do-
den en de levenden staan, en uit-
eindelijk hield de plaag op. 49 In
totaal stierven er 14.700 personen
aan de plaag, nog afgezien van
degenen die vanwege Korach wa-
ren gestorven. 50 Nadat er een
eind was gekomen aan de plaag,
ging Aäron terug naar Mozes bij
de ingang van de tent van samen-
komst.

17 Jehovah zei tegen Mozes:
2 ‘Spreek met de Israëlie-

ten en vraag van hen één staf
voor elk vaderlijk huis, van de
leider van elk vaderlijk huis,h in
totaal 12 staven. Schrijf de naam
van elke leider op zijn staf.
3 De naam van Aäron moet je op
Levi’s staf schrijven, want er is
één staf voor de leider van elk

HFST. 16
a Ex 6:24

Nu 26:11
1Kr 6:31, 37

b Ju 11

c Le 10:1, 2
Nu 11:1

d Nu 16:17
Nu 26:10
Ps 106:18

e Nu 16:6, 7

f Ex 38:1

g Nu 16:5
Nu 17:10

h Nu 3:10
Nu 18:7
2Kr 26:16-18

i Ps 106:17
Ju 11

��������������������

2de kolom
a Nu 14:2

b Ex 16:7
Nu 14:10
Nu 16:19

c Nu 20:2, 6

d Ex 23:20, 21
1Kor 10:6, 10

e Nu 16:21, 22

f Le 6:12

g Ex 34:9
Nu 8:19

��������������������

HFST. 17
h Nu 1:4, 16

243 NUMERI 16:33–17:3



vaderlijk huis. 4 Leg de staven
in de tent van samenkomst vóór
de getuigenis,a waar ik geregeld
aan jullie verschijn.b 5 De staf
van de man die ik uitkies,c zal
uitlopen, en ik zal een eind ma-
ken aan het geklaag van de Israë-
lieten, die tegen mijd en ook te-
gen jullie klagen.’e

6 Mozes vertelde dat aan de
Israëlieten, en al hun leiders ga-
ven hem een staf — een staf
voor elke leider van een vader-
lijk huis, 12 staven. Ook Aärons
staf was daarbij. 7 Vervolgens
legde Mozes de staven vóór Je-
hovah neer in de tent van de ge-
tuigenis.

8 Toen Mozes de volgende dag
de tent van de getuigenis bin-
nenging, bleek dat de staf van
Aäron, de staf van het huis
van Levi, was uitgelopen. Er za-
ten knoppen, bloesems en rijpe
amandelen aan. 9 Mozes nam
alle staven die vóór Jehovah la-
gen mee naar buiten en bracht ze
naar de Israëlieten. Nadat ze het
hadden gezien, pakte elke man
zijn eigen staf.

10 Jehovah zei tegen Mozes:
‘Leg Aärons staff weer vóór de
getuigenis om die te bewaren als
een tekeng voor de opstandelin-
gen,�h zodat er een eind komt aan
hun geklaag tegen mij en ze niet
sterven.’ 11 Meteen deed Mozes
wat Jehovah hem had opgedra-
gen. Precies zo deed hij het.

12 Toen zeiden de Israëlieten
tegen Mozes: ‘Nu zullen we ster-
ven. We gaan dood, we gaan
allemaal dood! 13 Iedereen die
zelfs maar in de buurt van Jeho-
vah’s tabernakel komt, zal ster-
ven! i Moet het dan zo met ons af-
lopen?’ j

18 Jehovah zei tegen Aäron:
‘Jij en je zonen en je va-

derlijk huis zullen verantwoor-
delijk worden gesteld voor over-
tredingen tegen het heiligdom,k

17:10 �Lett.: ‘zonen van opstandigheid’.

en jij en je zonen zullen verant-
woordelijk worden gesteld voor
overtredingen tegen jullie pries-
terschap.a 2 Laat ook je broe-
ders van de stam Levi, de stam
van je voorvaders, dichterbij ko-
men, zodat ze zich bij je kun-
nen aansluiten en jou en je zonen
vóór de tent van de getuige-
nisb kunnen dienen.c 3 Ze moe-
ten hun verantwoordelijkheden
tegenover jou en de hele tent na-
komen.d Maar ze mogen niet in
de buurt komen van de voorwer-
pen van de heilige plaats en het
altaar, anders zullen zowel zij
als jullie sterven.e 4 Ze moeten
zich bij je aansluiten en hun ta-
ken in verband met de tent van
samenkomst en de dienst bij de
tent uitvoeren, en geen enkele
onbevoegde� mag bij jullie in de
buurt komen.f 5 Jullie moeten
je taken in verband met de heili-
ge plaatsg en het altaarh uitvoe-
ren, zodat er niet opnieuw woe-
de i tegen het volk Israël oplaait.
6 Ikzelf heb jullie broeders, de
Levieten, uit de Israëlieten geno-
men als een geschenk voor jul-
lie. j Ze zijn aan Jehovah gegeven
om zorg te dragen voor de dienst
bij de tent van samenkomst.k
7 Jij en je zonen zijn verant-
woordelijk voor jullie priesterlij-
ke taken in verband met het
altaar en dat wat achter het
gordijn is. l Dat is jullie werk.m
Ik geef jullie de dienst van het
priesterschap als een geschenk,
en elke onbevoegde� die in de
buurt komt, moet ter dood wor-
den gebracht.’n

8 Jehovah zei verder tegen
Aäron: ‘Ikzelf stel jou aan over
de bijdragen die aan mij wor-
den gegeven.o Ik geef jou en je
zonen een deel van alle heilige
dingen die de Israëlieten bijdra-
gen. Het is een blijvende voor-
ziening.p 9 Van de allerheilig-
ste vuuroffers zal het volgende

18:4, 7 �Lett.: ‘vreemde’, een man die
niet uit Aärons familie kwam.

HFST. 17
a Ex 34:29

b Ex 25:22
Ex 30:36
Le 16:2

c Nu 16:5

d Nu 11:1
Nu 14:27
Nu 16:11
1Kor 10:6, 10

e Nu 14:2
Nu 16:13, 41

f Heb 9:4

g Nu 16:38

h De 9:7
De 31:27

i Nu 1:51
Nu 18:4, 7

j Nu 16:49
��������������������

HFST. 18
k Ex 25:8

Le 21:10-12
��������������������

2de kolom
a Ex 28:38

Le 22:9
Nu 18:23

b Nu 1:53

c Nu 3:6
Nu 8:22
Nu 16:9

d Nu 3:25, 26
Nu 3:30, 31
Nu 3:36, 37

e Nu 4:15, 20
Nu 16:39, 40

f Nu 1:51
Nu 3:10

g Le 24:2, 3
Nu 3:32

h Ex 30:7

i Nu 16:46

j Nu 3:9, 12
Nu 8:15, 16

k Nu 8:19

l Le 16:2, 12
Heb 9:3, 7

m 1Sa 2:28
Heb 5:4

n Nu 3:10
Nu 16:39, 40

o Ex 23:19
Le 27:28, 30
Nu 18:11, 26

p Le 7:34
Nu 5:9

NUMERI 17:4–18:9 244



voor jou zijn: elk offer dat ze
brengen, met inbegrip van de
graanoffers,a de zondeoffersb en
de schuldoffersc die ze mij bren-
gen. Het is iets allerheiligst voor
jou en je zonen. 10 Je moet
het op een allerheiligste plaats
eten.d Alle mannen mogen ervan
eten. Het moet iets heiligs voor
je zijn.e 11 Het volgende is ook
voor jou: de geschenken die de
Israëlieten bijdragenf en ook al
hun beweegoffers.g Ik geef ze
aan jou en je zonen en dochters
als een blijvende voorziening.h
Iedereen in je huis die rein is,
mag ervan eten. i

12 Het beste van de olie en
het beste van de nieuwe wijn
en van het graan, de eerste op-
brengst, j die ze aan Jehovah ge-
ven — ik geef het allemaal aan
jou.k 13 De eerste opbrengst
van alle gewassen op hun land,
die ze aan Jehovah zullen geven,
is voor jou. l Iedereen in je huis
die rein is, mag ervan eten.

14 Alles in Israël wat iemand
heeft opgedragen,� zal van jou
worden.m

15 Elke eerstgeborene van elk
levend wezen,�n die ze aan Jeho-
vah zullen aanbieden, zal van jou
worden, of het nu gaat om een
mens of een dier. Maar je moet
de eerstgeborene van de men-
sen beslist loskopen,o en ook de
eerstgeborene van de onreine die-
ren moet je loskopen.p 16 Als
de eerstgeborene één maand of
ouder is, moet je die loskopen
met de loskoopprijs, de vastge-
stelde waarde van vijf zilveren
sikkels�q volgens de standaard-
sikkel van de heilige plaats.�
(Dat is 20 gera.)� 17 Alleen een
eerstgeboren stier, mannetjeslam

18:14 �D.w.z. alles wat heilig was voor
God doordat het voorgoed aan God ge-
wijd was en niet losgekocht kon worden.
18:15 �Lett.: ‘alle vlees’. 18:16 �Een
sikkel woog 11,4 g. Zie App. B14. �Of
‘volgens de heilige sikkel’. �Een gera
woog 0,57 g. Zie App. B14.

of geit mag je niet loskopen.a
Ze zijn iets heiligs. Je moet hun
bloed op het altaar sprenkelen,b
en hun vet moet je in rook laten
opgaan als een vuuroffer, waar-
van de geur aangenaam� is voor
Jehovah.c 18 Het vlees ervan is
voor jullie. Het zal van jullie wor-
den, net als het borststuk van het
beweegoffer en de rechterpoot.d
19 Alle heilige bijdragen die de
Israëlieten aan Jehovah geven,e
geef ik aan jou en je zonen en
dochters, als een blijvende voor-
ziening.f Het is voor Jehovah een
duurzaam zoutverbond� met jou
en je nakomelingen.’

20 Vervolgens zei Jehovah te-
gen Aäron: ‘Je zult geen erfdeel
hebben in hun land, en je zult
geen stuk grond krijgen in hun
midden.g Ik ben je bezit� en je
erfdeel onder de Israëlieten.h

21 Luister! Aan de zonen van
Levi geef ik elk tiende deel i in
Israël als erfdeel, als vergoeding
voor hun dienst, de dienst bij
de tent van samenkomst. 22 Het
volk Israël mag niet langer in
de buurt van de tent van sa-
menkomst komen, anders laden
ze zonde op zich en sterven ze.
23 De Levieten moeten dienst
doen bij de tent van samenkomst,
en zij zijn het die de verantwoor-
delijkheid moeten dragen voor
hun overtreding.j Dit is van ge-
neratie op generatie een blijvend
voorschrift: ze mogen geen erfe-
lijk bezit krijgen onder de Israë-
lieten.k 24 Want het tiende deel
van de bijdragen die het volk Is-
raël aan Jehovah schenkt, geef ik
als erfdeel aan de Levieten. Daar-
om heb ik gezegd: “Ze mogen
geen erfelijk bezit krijgen onder
de Israëlieten.”’ l

25 Toen zei Jehovah tegen Mo-
zes: 26 ‘Zeg tegen de Levieten:
“Jullie zullen van de Israëlieten

18:17 �Of ‘kalmerend’, ‘geruststellend’.
Lett.: ‘rustgevend’. 18:19 �D.w.z. een
blijvend en onveranderlijk verbond.
18:20 �Lett.: ‘deel’.

HFST. 18
a Le 2:3
b Le 5:11, 12

Le 6:25, 26
c Le 7:1, 7
d Ex 29:32

Le 6:14, 16
Le 10:12, 13

e Le 6:18
Le 7:1, 6
Le 14:13
Le 21:22

f Nu 15:20
Ez 44:30

g Ex 29:27
Le 7:34

h Le 10:14
De 18:3

i Le 22:4-6
j Sp 3:9
k Le 2:14

De 18:4
l Ex 23:19
m Le 27:21, 28
n Ex 13:2

Le 27:26
Nu 3:13

o Ex 13:13
p Ex 34:20

Le 27:27
q Le 27:6
��������������������

2de kolom
a Ex 22:30

De 15:19
b Le 17:11
c Le 3:16
d Ex 29:26

Le 7:31, 34
e Ex 23:19

Nu 15:18, 19
Nu 18:11, 26
Nu 31:28, 29

f 2Kr 31:4
g Nu 26:62, 63

De 10:9
De 14:27
Joz 14:3

h De 18:1, 2
Joz 18:7
Ez 44:28

i Le 27:30
Ne 10:37
Ne 12:44
Heb 7:5

j Nu 3:6, 7
Nu 18:1

k Joz 13:33
l De 10:9

245 NUMERI 18:10-26



het tiende deel krijgen, en dat
geef ik jullie als erfdeel.a Van
dat tiende deel moeten jul-
lie een tiende als bijdrage aan
Jehovah geven.b 27 Dat zal be-
schouwd worden als jullie bijdra-
ge, alsof dat het graan is van
jullie dorsvloerc of de volledige
opbrengst van jullie wijn- of olie-
pers. 28 Op die manier moeten
ook jullie een bijdrage aan Jeho-
vah geven van alle tiende delen
die jullie van de Israëlieten krij-
gen. Dat deel moeten jullie als bij-
drage voor Jehovah aan de pries-
ter Aäron geven. 29 Van elk
geschenk dat jullie krijgen, moe-
ten jullie het allerbeste deel als
bijdrage aan Jehovah geven,d als
iets heiligs.”

30 En zeg tegen ze: “Wan-
neer jullie als Levieten het bes-
te daarvan geven, zal dat wor-
den beschouwd als de opbrengst
van jullie dorsvloer en als de op-
brengst van jullie wijn- of olie-
pers. 31 Jullie mogen het met
je gezin eten waar je maar wilt,
want het is jullie loon als ver-
goeding voor jullie dienst bij de
tent van samenkomst.e 32 Zo-
lang jullie het beste daarvan bij-
dragen, zullen jullie geen zon-
de op je laden. Jullie mogen de
heilige dingen van de Israëlie-
ten niet ontheiligen, anders zul-
len jullie sterven.”’f

19 Jehovah zei verder tegen
Mozes en Aäron: 2 ‘Dit is

een wettelijk voorschrift dat Je-
hovah heeft gegeven: “Zeg tegen
de Israëlieten dat ze een rode koe
bij je brengen die helemaal ge-
zond is, geen gebreken heeftg en
nog nooit een juk� heeft gedra-
gen. 3 Jullie moeten de koe aan
de priester Ele _azar geven en hij
moet die buiten het kamp bren-
gen. Daar moet het dier in zijn
aanwezigheid worden geslacht.
4 Vervolgens moet de priester
Ele _azar wat van het bloed op

19:2 �Zie Woordenlijst.

zijn vinger doen en daarmee ze-
ven keer in de richting van de
voorkant van de tent van samen-
komst spatten.a 5 Daarna moet
de koe voor zijn ogen worden
verbrand. De huid, het vlees en
het bloed moeten samen met de
darminhoud verbrand worden.b
6 De priester moet cederhout,
hysopc en scharlakenrood draad
nemen en dat op het vuur gooien
waarin de koe wordt verbrand.
7 Dan moet de priester zijn kle-
ren en zichzelf� met water was-
sen. Daarna mag hij in het kamp
komen, maar hij zal tot de avond
onrein zijn.

8 Degene die de koe verbrand
heeft, moet zijn kleren en zich-
zelf� met water wassen, en hij
zal tot de avond onrein zijn.

9 Een man die rein is, moet de
as van de koe verzamelend en op
een reine plaats buiten het kamp
neerleggen. De gemeenschap van
Israël moet de as bewaren om er
reinigingswater mee te maken.e
Het is een zondeoffer. 10 Dege-
ne die de as van de koe verzamelt,
moet zijn kleren wassen en zal tot
de avond onrein zijn.

Dit is een blijvend voorschrift
voor de Israëlieten en de vreem-
delingen die bij hen wonen.f
11 Als iemand een dode� aan-
raakt, zal hij zeven dagen onrein
zijn.g 12 Op de derde dag moet
hij zich reinigen met het water,�
en op de zevende dag zal hij rein
zijn. Maar als hij zich op de der-
de dag niet reinigt, dan zal hij
op de zevende dag niet rein zijn.
13 Als iemand het lichaam van
een dode� aanraakt en zich niet
reinigt, heeft hij Jehovah’s ta-
bernakel verontreinigdh en moet
hij� uit Israël worden verwij-

19:7, 8 �Lett.: ‘zijn vlees’. 19:11 �Of
‘het dode lichaam van een menselij-
ke ziel’. Zie Woordenlijst. 19:12 �Lett.:
‘het’. 19:13 �Of ‘een dood lichaam, de
ziel van een mens die gestorven is’. Zie
Woordenlijst. �Of ‘die ziel’.
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derd.�a Omdat hij niet met het
reinigingswaterb besprenkeld is,
blijft hij onrein. Zijn onreinheid
blijft op hem.

14 De volgende wet geldt als
er iemand in een tent sterft:
Iedereen die de tent binnenkomt
en iedereen die in de tent aan-
wezig was, zal zeven dagen on-
rein zijn. 15 Alle open potten
die niet met een deksel zijn afge-
sloten,� zijn onrein.c 16 Ieder-
een die in het open veld iemand
aanraakt die met het zwaard ge-
dood is, of die een graf, een
dood lichaam of mensenbotten
aanraakt, zal zeven dagen onrein
zijn.d 17 Voor de onreine per-
soon moeten ze wat van de as
van het verbrande zondeoffer ne-
men, die in een kruik doen en
er vers� water overheen gieten.
18 Dan moet een man die rein
is,e hysopf nemen en die in het
water dopen. Daarmee moet hij
spatten op de tent, op alle potten
en op de mensen� die aanwezig
waren. Hetzelfde moet hij doen
met de persoon die een graf,
mensenbotten of het lichaam van
iemand die gedood of gestorven
is, heeft aangeraakt. 19 Degene
die rein is, moet daarmee op de
derde en op de zevende dag op
de onreine persoon spatten, en
op de zevende dag moet hij hem
van zonde reinigen.g Dan moet de
persoon zijn kleren en zichzelf
met water wassen, en ’s avonds
zal hij rein zijn.

20 Maar als iemand die on-
rein is, zich niet reinigt, moet
hij� uit de gemeente worden ver-
wijderdh omdat hij Jehovah’s hei-
ligdom heeft verontreinigd. Hij
is onrein, want hij is niet met het
reinigingswater besprenkeld.

21 Dit geldt voor hen als een
blijvend voorschrift: degene die
het reinigingswater spat, i moet

19:13 �Of ‘ter dood worden gebracht’.
19:15 �Of ‘waarop geen deksel is vastge-
bonden’. 19:17 �Of ‘stromend’. 19:18
�Of ‘zielen’. 19:20 �Of ‘die ziel’.

zijn kleren wassen, en degene die
het reinigingswater aanraakt, zal
tot de avond onrein zijn. 22 Al-
les wat de onreine persoon aan-
raakt, zal onrein zijn, en iemand�
die dat aanraakt, zal tot de avond
onrein zijn.”’a

20 In de eerste maand kwam
de hele gemeenschap van

Israël in de woestijn van Zin, en
het volk ging in K _ades wonen.b
Mirjamc stierf daar en werd er
begraven.

2 Er bleek geen water te zijn
voor de gemeenschap,d en ze
vormden een samenscholing te-
gen Mozes en Aäron. 3 Ze zoch-
ten ruzie met Mozese en zeiden:
‘Waren wij ook maar gestorven
toen onze broeders voor de ogen
van Jehovah stierven! 4 Waar-
om hebben jullie Jehovah’s ge-
meente naar deze woestijn ge-
bracht? Om ons en ons vee hier te
laten sterven?f 5 Waarom heb-
ben jullie ons uit Egypte geleid
en ons naar deze verschrikkelij-
ke plaats gebracht?g Er zijn hier
geen zaden, vijgen, wijnstokken
en granaatappels, en er is geen
water om te drinken.’h 6 Mozes
en Aäron lieten de gemeente ach-
ter en gingen naar de ingang van
de tent van samenkomst. Daar lie-
ten ze zich voorover op de grond
vallen, en Jehovah’s glorie ver-
scheen aan hen. i

7 Jehovah zei tegen Mozes:
8 ‘Neem de staf en roep met je
broerAäron de gemeenschap bij-
een. Zeg in hun bijzijn tegen de
rots dat die water moet geven.
Je moet voor hen water uit de
rots laten komen en de gemeen-
schap en hun vee te drinken ge-
ven.’ j

9 Mozes nam dus de staf die
vóór Jehovah lag,k zoals Hij hem
had opgedragen. 10 Toen lie-
ten Mozes en Aäron de gemeen-
te voor de rots samenkomen. Hij
zei tegen hen: ‘Luister, opstandig
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volk! Moeten wij voor jullie uit
deze rots water laten komen?’a
11 Mozes hief zijn hand op en
sloeg twee keer met zijn staf op
de rots. Toen stroomde er volop
water uit, en de gemeenschap en
hun vee gingen drinken.b

12 Later zei Jehovah tegen
Mozes en Aäron: ‘Omdat jullie
geen geloof in mij hebben ge-
toond en mij niet voor de ogen
van de Israëlieten hebben gehei-
ligd, zullen jullie deze gemeen-
te niet het land binnenleiden
dat ik hun zal geven.’c 13 Dat
is het water van M _eriba,�d waar
de Israëlieten ruzie met Jehovah
maakten, zodat hij onder hen ge-
heiligd werd.

14 Vanuit K _ades stuurde Mo-
zes boodschappers naar de ko-
ning van Edom met het bericht:e
‘Dit zegt uw broeder Israël:f “U
weet heel goed wat voor moeilijk-
heden we allemaal hebben meege-
maakt. 15 Onze voorouders zijn
naar Egypte gegaan.g We hebben
jarenlang�h in Egypte gewoond,
en de Egyptenaren hebben ons
en onze voorouders slecht be-
handeld.i 16 Uiteindelijk hebben
we tot Jehovah geroepen j en hij
hoorde ons. Hij stuurde een en-
gelk en leidde ons uit Egypte. Nu
zijn we in K _ades, een stad aan
de grens van uw gebied. 17 Laat
ons alstublieft door uw land trek-
ken.We zullen niet door akkers of
wijngaarden trekken, en we zullen
geen water uit de putten drinken.
Zolang we in uw gebied zijn, zul-
len we over de Koningsweg gaan
en niet naar rechts of naar links
afslaan.”’l

18 Maar Edom antwoordde:
‘Jullie mogen niet door ons ge-
bied trekken, anders kom ik jul-
lie met het zwaard tegemoet.’
19 Hierop zeiden de Israëlieten
tegen hem: ‘We zullen over de
grote weg reizen, en als wij of ons
vee van uw water drinken, zullen

20:13 �Bet.: ‘ruzie’. 20:15 �Lett.: ‘vele
dagen’.

we ervoor betalen.a We willen al-
leen maar te voet door uw gebied
trekken.’b 20 Toch zei hij: ‘Jul-
lie mogen er niet doorheen trek-
ken.’c Vervolgens kwam Edom met
een groot en sterk leger� op ze�
af. 21 Edom weigerde dus Israël
door zijn gebied te laten trekken.
Daarom trok Israël daar weg.d

22 Het volk Israël, de hele ge-
meenschap, vertrok uit K _ades en
kwam bij de berg Hor.e 23 Toen
zei Jehovah op de berg Hor, bij
de grens van het land Edom, het
volgende tegen Mozes en Aäron:
24 ‘Aäron zal tot zijn volk ver-
gaderd worden.�f Het land dat ik
de Israëlieten geef, zal hij niet
binnengaan omdat jullie allebei
ongehoorzaam zijn geweest aan
mijn bevel in verband met het
water van M _eriba.g 25 Ga met
Aäron en zijn zoon Ele _azar de
berg Hor op. 26 Trek Aäron de
priesterkledingh uit en doe die
zijn zoon Ele _azar i aan, en Aäron
zal daar sterven.’�

27 Mozes deed dus wat Jeho-
vah had geboden. Voor de ogen
van de hele gemeenschap gin-
gen ze de berg Hor op. 28 Toen
trok Mozes Aäron de priesterkle-
ding uit en deed die zijn zoon
Ele _azar aan. Aäron stierf daar
op de top van de berg. j Vervol-
gens daalden Mozes en Ele _azar
de berg af. 29 Toen de gemeen-
schap begreep dat Aäron gestor-
ven was, ging het hele huis van
Israël 30 dagen om hem rouwen.k

21 Toen de Kanaänitische ko-
ning van _Arad, l die in de

N _egeb woonde, te horen kreeg
dat Israël over de weg van _Atha-
rim was gekomen, viel hij Israël
aan en nam een aantal van hen
als gevangenen mee. 2 Daarop
deed Israël de volgende gelofte
aan Jehovah: ‘Als u dit volk in

20:20 �Lett.: ‘een zwaar volk en een
sterke hand’. �Lett.: ‘hem’. 20:24 �Een
poëtische uitdrukking voor de dood.
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onze handen laat vallen, zul-
len wij hun steden vernietigen.’�
3 Jehovah luisterde naar Israël
en leverde de Kanaänieten aan
hen over, en ze vernietigden hen
en hun steden.� Daarom gaven
ze die plaats de naam H _orma.�a

4 Van de berg Hor reisden
ze verderb over de weg van de
Rode Zee omdat ze om het land
Edom heen moesten trekken,c en
het volk� raakte uitgeput van
de reis. 5 Het volk bleef tegen
God en Mozes klagen:d ‘Waarom
hebben jullie ons uit Egypte ge-
leid? Om in de woestijn te ster-
ven? Er is geen eten en geen
water,e en we� hebben een he-
kel� gekregen aan dit afschuwe-
lijke brood.’f 6 Daarom stuurde
Jehovah giftige� slangen op het
volk af, die de Israëlieten beten,
zodat velen van hen stierven.g

7 Het volk kwam bij Mozes en
zei: ‘We hebben gezondigd, want
we hebben tegen Jehovah en te-
gen jou geklaagd.h Pleit bij Jeho-
vah, zodat hij ons van de slangen
verlost.’ Toen pleitte Mozes voor
het volk. i 8 Jehovah zei tegen
Mozes: ‘Maak een afbeelding van
een giftige� slang en bevestig
die aan een paal. Iedereen die
gebeten is, moet daarnaar kijken
om in leven te blijven.’ 9 Mo-
zes maakte meteen een kope-
ren slang j en bevestigde die aan
een paal.k Iedereen die door een
slang gebeten was en naar de ko-
peren slang keek, bleef in leven. l

10 Daarna vertrokken de Is-
raëlieten en sloegen hun kamp
op in _Oboth.m 11 Toen vertrok-
ken ze uit _Oboth en sloegen
hun kamp op in _Ijje- _Abarim,n in
de woestijn die tegenover Moab
ligt, tegen het oosten. 12 Van-

21:2 �Of ‘voor de vernietiging bestem-
men’. 21:3 �Of ‘bestemden hen en hun
steden voor de vernietiging’. �Bet.: ‘be-
stemmen voor de vernietiging’. 21:4 �Of
‘de ziel van het volk’. 21:5 �Of ‘onze
ziel’. �Of ‘afschuw’. 21:6, 8 �Of ‘vuri-
ge’.

daar trokken ze verder, en ze
sloegen hun kamp op bij het
Dal van de Z _ered.�a 13 Ze trok-
ken weer verder en sloegen hun
kamp op in de streek van de _Ar-
non,b in de woestijn die aan het
gebied van de Amorieten grenst;
de _Arnon vormt de grens tussen
Moab en het gebied van de Amo-
rieten. 14 Daarom heeft het
boek van de Oorlogen van Jeho-
vah het over ‘W _aheb in S _ufa en
de dalen� van de _Arnon, 15 en
de helling� van de dalen,� die
zich uitstrekt tot de plaats Ar en
grenst aan het gebied van Moab’.

16 Vervolgens gingen ze naar
B _eër. Dat is de put waarover Je-
hovah tegen Mozes zei: ‘Roep het
volk bij elkaar, dan zal ik hun wa-
ter geven.’

17 In die tijd zong Israël dit
lied:

‘Geef toch water, o put!
— Zing voor de put!�

18 De put, gegraven door
vorsten, gedolven door
de edelen van het volk,

met een heersersstaf en met
hun eigen staven.’

Daarna gingen ze van de woes-
tijn verder naar Matt _ana, 19 van
Matt _ana naar Nah _aliël, en van Na-
h _aliël naar B _amoth.c 20 Van B _a-
moth gingen ze naar het dal dat
in het gebied� van Moabd ligt, op
de P _isga,e die uitziet over J _esji-
moon.�f

21 Israël stuurde boodschap-
pers naar koning S _ihon van
de Amorieten met het bericht:g
22 ‘Laat ons door uw land trek-
ken. We zullen niet van de weg
af gaan naar akkers of wijn-
gaarden, en we zullen geen wa-
ter uit de putten drinken. Zo-
lang we in uw gebied zijn, zullen
we over de Koningsweg gaan.’h
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23 Maar S _ihon gaf Israël geen
toestemming om door zijn ge-
bied te trekken. In plaats daar-
van verzamelde hij al zijn man-
nen en trok de woestijn in, Israël
tegemoet. Bij J _ahaz viel hij Israël
aan.a 24 Maar Israël versloeg
hem met het zwaardb en nam zijn
land in bezit,c van de _Arnond tot
de J _abbok,e vlak bij de Ammonie-
ten, want Ja _̈ezerf grenst aan het
gebied van de Ammonieten.g

25 Israël nam al die steden in,
en ze gingen in de steden van
de Amorietenh wonen, in H _es-
bon en alle bijbehorende� plaat-
sen. 26 Want H _esbon was de
stad van koning S _ihon van de
Amorieten, die oorlog had ge-
voerd tegen de koning van Moab
en al zijn land had ingenomen tot
aan de _Arnon. 27 Dat was de
aanleiding voor het spotdicht:

‘Kom naar H _esbon.
Laat de stad van S _ihon
gebouwd en versterkt
worden.

28 Want vanuit H _esbon kwam
een vuur, een vlam uit de
stad van S _ihon.

Het vuur verteerde Ar van
Moab, de heersers van de
hoogten van de _Arnon.

29 Wee Moab! Je zult vernietigd
worden, volk van K _amos! i

Door hemworden zijn zonen
vluchtelingen en zijn
dochters gevangenen van
koning S _ihon van de
Amorieten.

30 Laten we hen aanvallen.�
H _esbon zal vernietigd worden
tot aan D _ibon.j

Laten we het verwoesten tot
aan N _ofah;

het vuur zal zich verspreiden
tot aan M _edeba.’k

31 Israël ging dus in het
land van de Amorieten wonen.

21:25 �Of ‘omliggende’. 21:30 �Lett.:
‘beschieten’.

32 Toen stuurde Mozes mannen
eropuit om Ja _̈ezer te verkennen.a
Ze namen de bijbehorende plaat-
sen in en verdreven de Amorie-
ten die er woonden. 33 Daarna
namen ze de Weg van B _asan.
En koning Ogb van B _asan kwam
hun met al zijn mannen tegemoet
om bij Edr _eı̈ tegen hen te strij-
den.c 34 Jehovah zei tegen Mo-
zes: ‘Wees niet bang voor hem,d
want ik zal hem en zijn volk en
zijn land in jullie handen geven,e
en je moet met hem hetzelfde
doen als je hebt gedaan met ko-
ning S _ihon van de Amorieten, die
in H _esbon woonde.’f 35 Ze ver-
sloegen hem en zijn zonen en zijn
hele volk, totdat er niemand van
zijn volk meer in leven was,g en
ze namen zijn land in bezit.h

22 Daarna vertrokken de Is-
raëlieten en ze sloegen hun

kamp op in de woestijnvlakte van
Moab, aan de overkant van de
Jordaan, ter hoogte van Jericho.i
2 B _alak, j de zoon van Z _ippor, zag
wat Israël allemaal met de Amo-
rieten had gedaan, 3 en Moab
werd heel bang voor het volk, om-
dat het zo talrijk was. Moab
stond zelfs doodsangsten uit van-
wege de Israëlieten.k 4 Moab zei
dus tegen de oudsten van M _idian:l
‘Straks vreet die menigte onze
hele omgeving nog kaal, zoals een
stier een wei afgraast.’

In die tijd was B _alak, de
zoon van Z _ippor, koning van
Moab. 5 Hij stuurde boodschap-
pers naar B _ileam, de zoon van
B _eor, in P _ethor,m aan de Rivier,�
in zijn geboorteland. Hij ontbood
hem met de woorden: ‘Er is uit
Egypte een volk gekomen. Ze be-
dekken de hele aardbodem,�n en
ze wonen nu vlak tegenover mij.
6 Kom dus alsjeblieft en vervloek
dit volk voor mij,o want ze zijn
sterker dan ik. Misschien kan ik
ze dan verslaan en uit het land

22:5 �Kennelijk de Eufraat. �Lett.: ‘het
oog van de aarde’.
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verdrijven, want ik weet heel
goed dat wie door jou wordt geze-
gend, gezegend is en dat wie door
jou wordt vervloekt, vervloekt is.’

7 De oudsten van Moab en de
oudsten van M _idian vertrokken
en gingen met het waarzeggers-
loon naar B _ileam.a Ze brachten
B _alaks boodschap aan hem over.
8 Hij zei tegen hen: ‘Blijf van-
nacht hier, dan zal ik jullie la-
ten weten wat Jehovah tegen me
zegt.’ De leiders van Moab ble-
ven dus bij B _ileam.

9 Toen kwam God bij B _ileam
en zei:b ‘Wie zijn die mannen
daar bij jou?’ 10 B _ileam zei te-
gen de ware God: ‘B _alak, de
zoon van Z _ippor, de koning van
Moab, heeft mij het volgende be-
richt gestuurd: 11 “Het volk dat
uit Egypte is gekomen, bedekt de
aardbodem.� Kom hiernaartoe en
vervloek ze voor mij.c Misschien
kan ik ze dan aanvallen en ver-
drijven.”’ 12 Maar God zei tegen
B _ileam: ‘Je mag niet met ze mee-
gaan. Je mag het volk niet ver-
vloeken, want het is gezegend.’d

13 Toen B _ileam ’s morgens
opstond, zei hij tegen B _alaks lei-
ders: ‘Ga terug naar jullie land,
want Jehovah geeft me geen toe-
stemming om met jullie mee te
gaan.’ 14 Daarop vertrokken de
leiders van Moab. Ze gingen te-
rug naar B _alak en zeiden: ‘B _ileam
weigert met ons mee te komen.’

15 Toen stuurde B _alak ande-
re leiders. Het waren er meer
dan de eerste groep en ze had-
den meer aanzien. 16 Ze kwa-
men bij B _ileam en zeiden tegen
hem: ‘Dit heeft B _alak, de zoon
van Z _ippor, gezegd: “Laat je er
alsjeblieft door niets van weer-
houden naar mij toe te komen,
17 want ik zal je met eer overla-
den en ik zal alles doen wat je
me vraagt. Kom dus alsjeblieft,
en vervloek dit volk voor mij.”’
18 Maar B _ileam antwoordde de

22:11 �Lett.: ‘het oog van de aarde’.

dienaren van B _alak: ‘Al zou B _a-
lak mij zijn eigen huis vol zil-
ver en goud geven, ik zou niets
kunnen doen wat tegen het be-
vel van Jehovah, mijn God, in-
gaat, of het nu klein is of groot.a
19 Maar blijven ook jullie alsje-
blieft vannacht hier, dan kan ik
horen wat Jehovah verder tegen
me zal zeggen.’b

20 ’s Nachts kwam God bij B _i-
leam en zei tegen hem: ‘Als deze
mannen gekomen zijn om je te
ontbieden, ga dan maar met ze
mee. Maar je mag alleen zeggen
wat ik je opdraag te zeggen.’c
21 De volgende ochtend stond
B _ileam op, zadelde zijn ezelin en
ging met de leiders van Moab
mee.d

22 Maar Gods woede laaide
op omdat B _ileam ging, en Jeho-
vah’s engel ging op de weg
staan om hem tegen te houden.
B _ileam reed op zijn ezelin en
hij had twee bedienden bij zich.
23 Toen de ezelin Jehovah’s en-
gel op de weg zag staan met een
getrokken zwaard in zijn hand,
probeerde het dier van de weg af
te gaan, het veld in. Maar B _ileam
begon de ezelin te slaan om het
dier naar de weg terug te krij-
gen. 24 Vervolgens ging Jeho-
vah’s engel op een smal pad tus-
sen twee wijngaarden staan, met
aan beide kanten een stenen
muur. 25 Bij het zien van Je-
hovah’s engel drukte de ezelin
zich tegen de muur, waardoor B _i-
leams voet bekneld raakte. Daar-
op begon B _ileam de ezelin op-
nieuw te slaan.

26 Jehovah’s engel ging op-
nieuw een stukje verderop staan,
op een plek die zo nauw was
dat er geen ruimte was om naar
rechts of naar links uit te wijken.
27 Toen de ezelin Jehovah’s en-
gel zag, ging ze liggen, met B _ileam
nog op haar rug. B _ileamwerd woe-
dend en bleef de ezelin met zijn
staf slaan. 28 Uiteindelijk liet
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Jehovah de ezelin spreken,�a en
het dier zei tegen B _ileam: ‘Wat heb
ik je aangedaan, dat je me nu al
drie keer geslagen hebt?’b 29 B _i-
leam antwoordde: ‘Je maakt me
belachelijk. Als ik een zwaard in
mijn hand had, zou ik je nu doden!’
30 Daarop zei de ezelin tegen B _i-
leam: ‘Ben ik niet de ezelin waar-
op je je hele leven tot de dag van
vandaag gereden hebt? Heb ik je
ooit eerder zo behandeld?’ ‘Nee’,
antwoordde hij. 31 Toen opende
Jehovah B _ileams ogenc en B _ileam
zag Jehovah’s engel op de weg
staan met een getrokken zwaard
in zijn hand. Meteen liet hij zich
op zijn knieën vallen en boog diep.

32 Jehovah’s engel zei tegen
hem: ‘Waarom heb je je ezelin nu
al drie keer geslagen? Luister! Ik-
zelf ben hier gekomen om je te-
gen te houden, want de weg die
je kiest gaat lijnrecht tegen mijn
wil in.d 33 De ezelin zag mij en
heeft drie keer geprobeerd voor
me opzij te gaan.e Als ze dat
niet had gedaan, zou ik jou in-
middels gedood hebben, maar de
ezelin zou ik in leven hebben ge-
laten.’ 34 B _ileam zei tegen Je-
hovah’s engel: ‘Ik heb gezondigd
omdat ik niet wist dat u op de
weg stond om mij op te wachten.
Maar als dit slecht is in uw ogen,
zal ik teruggaan.’ 35 Toen zei
Jehovah’s engel tegen B _ileam:
‘Ga met de mannen mee, maar
je mag alleen zeggen wat ik je
opdraag te zeggen.’ Dus ging B _i-
leam verder met B _alaks leiders.

36 Toen B _alak hoorde dat B _i-
leam eraan kwam, ging hij hem
meteen tegemoet tot de stad van
Moab, die aan de oever van de _Ar-
non ligt, aan de grens van het ge-
bied. 37 B _alak zei tegen B _ileam:
‘Had ik je niet ontboden? Waarom
kwam je niet naar me toe? Dacht
je soms dat ik je niet met eer
zou kunnen overladen?’f 38 B _i-
leam antwoordde: ‘Ik ben nu toch

22:28 �Lett.: ‘opende Jehovah de mond
van de ezelin’.

gekomen? Maar ik weet niet of ik
iets zal mogen zeggen. Ik kan al-
leen de woorden spreken die God
mij in de mond legt.’a

39 B _ileam ging dus met B _a-
lak mee en ze kwamen in K _irjath-
H _uzzoth. 40 B _alak offerde run-
deren en schapen en liet stukken
daarvan brengen naar B _ileam en
de leiders die bij hem waren.
41 De volgende ochtend nam B _a-
lak B _ileam mee en klom met hem
omhoog naar B _amoth-Baäl. Van-
daar kon hij het hele volk zien.b

23 Toen zei B _ileam tegen B _a-
lak: ‘Bouw op deze plek ze-

ven altarenc en maak zeven stie-
ren en zeven rammen voor me
klaar.’ 2 B _alak deed meteen wat
B _ileam had gezegd. En B _alak en
B _ileam offerden op elk altaar een
stier en een ram.d 3 B _ileam zei
tegen B _alak: ‘Blijf hier bij uw
brandoffer terwijl ik wegga. Mis-
schien zal Jehovah tot me spre-
ken. Ik zal u alles vertellen wat hij
aan mij onthult.’ Vervolgens ging
hij naar een kale heuvel.

4 Toen verscheen God aan B _i-
leam,e waarop B _ileam tegen hem
zei: ‘Ik heb de zeven altaren in
rijen gezet en op elk altaar een
stier en een ram geofferd.’ 5 Je-
hovah legde B _ileam woorden in
de mond en zei:f ‘Ga terug naar
B _alak, en dit is wat je moet zeg-
gen.’ 6 Hij ging dus terug en
zag dat B _alak en alle leiders van
Moab bij zijn brandoffer ston-
den. 7 Toen sprak hij de volgen-
de spreuk uit:g

‘B _alak, de koning van Moab,
ontbood mij uit _Aram,h

uit de bergen van het oosten:
“Kom Jakob voor mij
vervloeken.

Ja, kom Israël verwensen.” i
8 Hoe kan ik vervloeken

wie niet door God zijn
vervloekt?

En hoe kan ik verwensen
wie niet door Jehovah zijn
verwenst?j
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9 Vanaf de top van de rotsen
zie ik hen,

en vanaf de heuvels kijk ik
naar hen,

een volk dat daar afgezonderd
woont,a

dat zich niet als een van de
volken beschouwt.b

10 Wie kan de stofdeeltjes van
Jakob tellen,c

of zelfs een vierde deel van
Israël?

Laat mij� de dood van
oprechte mensen sterven,

en laat mijn einde zijn als dat
van hen.’

11 Toen zei B _alak tegen B _i-
leam: ‘Wat heb je me aangedaan?
Ik heb je hiernaartoe gehaald om
mijn vijanden te vervloeken, en jij
hebt ze alleen maar gezegend.’d
12 Hij antwoordde: ‘Moet ik niet
spreken wat Jehovah mij in de
mond legt?’e

13 B _alak zei tegen hem: ‘Kom
alsjeblieft met me mee naar een
andere plaats waar je ze kunt
zien. Daar zul je niet het hele
volk zien, maar alleen een deel
ervan. Vervloek hen daar voor
mij.’f 14 Hij nam hem mee naar
het veld Z _ofim, naar de top van
de P _isga.g Daar bouwde hij zeven
altaren en offerde op elk altaar
een stier en een ram.h 15 B _i-
leam zei tegen B _alak: ‘Blijf hier
bij uw brandoffer terwijl ik daar
met Hem spreek.’ 16 Jehovah
sprak tot B _ileam en legde woor-
den in zijn mond. i Hij zei: ‘Ga te-
rug naar B _alak, en dit is wat je
moet zeggen.’ 17 Hij ging dus
naar hem toe en zag dat hij
met de leiders van Moab bij zijn
brandoffer stond te wachten. B _a-
lak vroeg hem: ‘Wat heeft Jeho-
vah gezegd?’ 18 Toen sprak B _i-
leam de volgende spreuk uit: j

‘Let goed op, B _alak, en
luister.

Hoor me aan, o zoon van
Z _ippor.

23:10 �Of ‘mijn ziel’.

19 God liegt niet, zoals mensen
doen,a

hij is geen mensenzoon die
van gedachten verandert.�b

Als hij iets zegt, zal hij het
dan niet doen?

Als hij spreekt, zal hij het
dan niet uitvoeren?c

20 Luister! Ik ben hier om te
zegenen.

Hij heeft gezegend,d en ik
kan het niet veranderen.e

21 Hij tolereert geen magische
kracht tegen Jakob,

hij laat niet toe dat Israël
ellende overkomt.

Jehovah, zijn God, is met
henf

en ze juichen hem toe als
hun koning.

22 God leidt hen uit Egypte.g
Hij is voor hen als de hoorns
van een wilde stier.h

23 Want er zijn geen onheil-
spellende voortekens tegen
Jakob i

en er is geen waarzeggerij
tegen Israël. j

Nu kan er over Jakob en
Israël worden gezegd:

“Kijk wat God heeft gedaan!”
24 Hier is een volk dat zich zal

oprichten als een leeuw,
en als een leeuw zal het zich
verheffen.k

Het zal pas gaan liggen als
het prooi eet

en het bloed van zijn
slachtoffers drinkt.’

25 Toen zei B _alak tegen B _i-
leam: ‘Als je ze� dan niet kunt
vervloeken, moet je ze in elk
geval niet zegenen.’ 26 B _ileam
antwoordde: ‘Ik heb toch tegen u
gezegd: “Ik zal alles doen wat Je-
hovah zegt”?’ l

27 B _alak zei tegen B _ileam:
‘Kom toch, laat mij je naar
nog een andere plaats brengen.
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Misschien is het goed in de ogen
van de ware God dat je ze� daar
voor mij vervloekt.’a 28 Daarop
nam B _alak B _ileam mee naar de
top van de P _eor, die uitziet over
J _esjimoon.�b 29 Toen zei B _ileam
tegen B _alak: ‘Bouw op deze plek
zeven altaren en maak zeven stie-
ren en zeven rammen voor me
klaar.’c 30 B _alak deed dus wat
B _ileam had gezegd, en hij offerde
op elk altaar een stier en een ram.

24 Toen B _ileam inzag dat Je-
hovah Israël graag wilde

zegenen,� ging hij niet opnieuw
zoeken naar onheilspellende voor-
tekens,d maar keerde hij zijn ge-
zicht naar de woestijn. 2 B _ileam
zag daar het kamp van Israël, in-
gedeeld volgens hun stammen.e
Toen kwam Gods geest op hem.f
3 Hij sprak de volgende spreuk
uit:g

‘De uitspraak van B _ileam, de
zoon van B _eor,

de uitspraak van de man
wiens ogen geopend zijn,

4 de uitspraak van degene die
het woord van God hoort,

die een visioen van de
Almachtige zag,

die zich neerboog met
ontsloten ogen:h

5 Hoe mooi zijn je tenten,
Jakob,

hoe mooi zijn je woningen,
Israël! i

6 Als valleien� liggen ze
verspreid, j

als tuinen langs de rivier,
als aloë’s die Jehovah heeft
geplant,

als ceders langs het water.
7 Water blijft uit zijn twee

leren emmers sijpelen,
en zijn zaad� wordt gezaaid
langs vele wateren.k

23:27 �Lett.: ‘hem’. 23:28 �Of moge-
lijk ‘de woestijn’. 24:1 �Of ‘dat het
goed was in Jehovah’s ogen Israël te
zegenen’. 24:6 �Of ‘wadi’s’. 24:7 �Of
‘nageslacht’.

Ook zal zijn koninga groter
zijn dan _Agag,b

en zijn koninkrijk zal
verheven worden.c

8 God leidt hem uit Egypte,
hij is voor hen als de hoorns
van een wilde stier.

Hij zal de volken, zijn onder-
drukkers, verteren,d

hun botten zal hij afknagen,
en hij zal ze met zijn pijlen
verpletteren.

9 Hij gaat liggen, hij vlijt zich
neer als een leeuw,

en wie durft een leeuw
wakker te maken?

Wie jou zegenen, zijn
gezegend,

en wie jou vervloeken, zijn
vervloekt.’e

10 Toen werd B _alak woedend
op B _ileam. Vol minachting sloeg
hij zijn handen tegen elkaar en
zei tegen B _ileam: ‘Ik heb je laten
komen om mijn vijanden te ver-
vloeken,f maar het enige wat je
hebt gedaan is ze drie keer zege-
nen. 11 Maak dat je wegkomt!
Ga naar huis. Ik was van plan je
met eer te overladen,g maar Je-
hovah heeft je die eer ontnomen.’

12 B _ileam antwoordde: ‘Ik had
het toch gezegd tegen de bood-
schappers die u stuurde? Ik zei:
13 “Al zou B _alak mij zijn huis vol
zilver en goud geven, ik zou uit
mezelf� niets kunnen doen wat te-
gen het bevel van Jehovah ingaat,
of het nu goed is of slecht. Ik zal
alleen zeggen wat Jehovah me op-
draagt.”h 14 Nu ga ik weer naar
mijn volk. Kom, ik zal u laten we-
ten wat dit volk in de toekomst�
uw volk zal aandoen.’ 15 Toen
sprak hij de volgende spreuk uit: i

‘De uitspraak van B _ileam, de
zoon van B _eor,

de uitspraak van de man
wiens ogen geopend zijn, j

24:13 �Lett.: ‘mijn hart’. 24:14 �Of ‘aan
het eind van de dagen’.
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16 de uitspraak van degene die
het woord van God hoort,

degene die de kennis van de
Allerhoogste heeft,

die een visioen van de
Almachtige zag

terwijl hij zich neerboog met
ontsloten ogen:

17 Ik zal hem zien, maar niet nu.
Ik zal naar hem kijken, maar
niet binnenkort.

Uit Jakob zal een stera

opkomen
en uit Israël zal een scepterb

oprijzen.c
Hij zal het voorhoofd van
Moab� beslist verpletterend

en de schedel van alle zonen
van verwoesting.

18 Edom zal in bezit worden
genomen,e

ja, S _eı̈rf zal het bezit van zijn
vijanden worden,g

terwijl Israël zijn moed toont.
19 Uit Jakob zal iemand

onderwerpen,h
en hij zal ombrengen wie uit
de stad ontkomt.’

20 Toen B _ileam _Amalek zag,
vervolgde hij zijn spreuk:

‘ _Amalek was de eerste van de
volken, i

maar uiteindelijk zal hij ten
onder gaan.’ j

21 Toen hij de Kenietenk zag,
vervolgde hij zijn spreuk:

‘Veilig is jullie woonplaats,
als een nest gebouwd op
een rots.

22 Maar iemand zal K _ajin
verbranden.

Hoelang nog voordat Assyrië
je als gevangene weg-
voert?’

23 En hij vervolgde zijn spreuk:
‘Wee! Wie zal in leven blijven
als God dat doet?

24 Van de kust van K _ittim l

zullen schepen komen.

24:17 �Of ‘de slapen van Moabs hoofd’.

Ze zullen Assyriëa onder-
drukken,

en ook H _eber zullen ze
onderdrukken.

Maar ook hij zal volledig ten
onder gaan.’

25 Toen vertrok B _ileamb en
ging weer op weg.� Ook B _alak
vertrok.

25 Toen Israël in S _ittim ver-
bleef,c begon het volk sek-

suele immoraliteit te bedrijven
met de dochters van Moab.d
2 Die vrouwen nodigden het volk
uit bij de slachtoffers aan hun go-
den,e en het volk ging van de of-
fers eten en zich voor hun goden
neerbuigen.f 3 Zo ging Israël
meedoen met de aanbidding van�
de Baäl van P _eor,g en Jehovah
werd woedend op Israël. 4 Jeho-
vah zei tegen Mozes: ‘Zorg dat
alle leiders� van deze mensen op
klaarlichte dag� vóór Jehovah op-
gehangen worden, dan zal Jeho-
vah zijn brandende woede tegen
Israël laten varen.’ 5 Daarop zei
Mozes tegen de rechters van Is-
raël:h ‘Elk van jullie moet zijn
mannen doden die hebben mee-
gedaan met de aanbidding van�
de Baäl van P _eor.’ i

6 Maar net op dat moment
bracht een van de Israëlieten een
Midianitische vrouw j het kamp in,
voor de ogen van Mozes en de
hele gemeenschap van Israël, die
bij de ingang van de tent van sa-
menkomst aan het rouwen waren.
7 Toen P _inehas,k de zoon van
Ele _azar, de zoon van de priester
Aäron, dat zag, stond hij meteen
uit het midden van de gemeen-
schap op en greep een speer.
8 Hij ging de Israëliet achterna
tot in de tent en doorstak hen al-
lebei — de vrouw door haar ge-
slachtsdelen. Toen kwam er een
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eind aan de plaag over de Israëlie-
ten.a 9 In totaal waren er 24.000
mensen door de plaag gestorven.b

10 Jehovah zei tegen Mozes:
11 ‘P _inehas,c de zoon van Ele _a-
zar, de zoon van de priester
Aäron, heeft mijn woede tegen
het volk Israël tot bedaren ge-
bracht, want hij heeft onder hen
absoluut geen ontrouw aan� mij
getolereerd.d Daarom heb ik de
Israëlieten niet uitgeroeid, ook
al eis ik volledige� toewijding.e
12 Zeg daarom dat ik een vredes-
verbond met hem sluit. 13 Door
dat verbond� zal het priester-
schap van hem en zijn nageslacht
blijven,f omdat hij geen ontrouw
aan� zijn God heeft getolereerdg

en hij verzoening heeft gedaan
voor het volk Israël.’

14 De Israëlitische man die sa-
men met de Midianitische vrouw
ter dood werd gebracht, heette
trouwens Z _imri. Hij was de zoon
van S _alu, een hoofd van een va-
derlijk huis van de Simeonie-
ten. 15 De Midianitische vrouw
die ter dood werd gebracht, heet-
te K _ozbi. Ze was de dochter van
Zur,h een stamhoofd in M _idian. i

16 Later zei Jehovah tegen
Mozes: 17 ‘Behandel de Midia-
nieten als vijanden en dood hen, j
18 want ze hebben jullie als vij-
anden behandeld. Ze hebben lis-
tige plannen tegen jullie gesmeed
in verband met P _eork en hun zus-
ter K _ozbi, de dochter van een lei-
der van M _idian, die ter dood werd
gebracht l tijdens de plaag in ver-
band met P _eor.’m

26 Na de plaagn zei Jehovah
tegen Mozes en Ele _azar,

de zoon van de priester Aäron:
2 ‘Houd een telling onder de
hele gemeenschap van Israël van
20 jaar en ouder, volgens hun va-
derlijke huizen. Iedereen die in
het leger van Israël kan dienen,

25:11, 13 �Of ‘mededinging ten opzich-
te van’. 25:11 �Of ‘exclusieve’. 25:13
�Zie Woordenlijst.

moet geteld worden.’a 3 Toen
spraken Mozes en de priester
Ele _azarb met het volk in de woes-
tijnvlakte van Moabc bij de Jor-
daan, tegenover Jericho.d Ze zei-
den: 4 ‘Houd een telling onder
degenen van 20 jaar en ouder,
zoals Jehovah Mozes heeft opge-
dragen.’e

Dit waren de zonen van Israël
die uit Egypte waren vertrokken:
5 Ruben, f Israëls eerstgeboren
zoon; Rubens zoneng waren: van
H _anoch de familie van de Hano-
chieten; van P _allu de familie van
de Palluı̈eten; 6 van H _ezron de
familie van de Hezronieten; van
K _armi de familie van de Karmie-
ten. 7 Dat waren de families van
de Rubenieten. Het aantal van
hen dat werd geregistreerd was
43.730.h

8 De zoon van P _allu was
El _iab. 9 De zonen van El _iab wa-
ren N _emuël, D _athan en Ab _iram.
Deze D _athan en Ab _iram waren
afgevaardigden van de gemeen-
schap die zich samen met Ko-
rachs aanhangersi tegen Mozes j

en Aäron hadden verzet toen ze
zich tegen Jehovah verzetten.k

10 Toen opende de aarde zich�
en slokte hen op. Wat Korach be-
treft, hij stierf met zijn aanhan-
gers toen het vuur 250 mannen
verteerde. l Ze werden een waar-
schuwend voorbeeld.m 11 Maar
de zonen van Korach stierven
niet.n

12 Dit waren de zonen van Si-
meono volgens hun families: van
N _emuël de familie van de Nemuë-
lieten; van J _amin de familie van
de Jaminieten; van J _achin de fa-
milie van de Jachinieten; 13 van
Z _era de familie van de Zarhieten;
van Saul de familie van de Sau-
lieten. 14 Dat waren de families
van de Simeonieten — 22.200.p

15 Dit waren de zonen van
Gadq volgens hun families: van
Z _efon de familie van de Zefonie-
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ten; van H _aggi de familie van de
Haggieten; van S _uni de familie
van de Sunieten; 16 van _Ozni
de familie van de Oznieten; van
_Eri de familie van de Erieten;
17 van _Arod de familie van de
Arodieten; van Ar _eli de fami-
lie van de Arelieten. 18 Dat wa-
ren de families van de zonen
van Gad. Het aantal van hen dat
werd geregistreerd was 40.500.a

19 De zonen van Judab waren
Er en _Onan.c Maar Er en _Onan wa-
ren in Kanaän gestorven.d 20 Dit
waren de zonen van Juda volgens
hun families: van S _elahe de fami-
lie van de Selanieten; van P _erezf

de familie van de Parzieten; van
Z _erag de familie van de Zarhie-
ten. 21 Dit waren de zonen van
P _erez: van H _ezronh de familie van
de Hezronieten; van H _amul i de fa-
milie van de Hamulieten. 22 Dat
waren de families van Juda. Het
aantal van hen dat werd geregis-
treerd was 76.500. j

23 Dit waren de zonen van
_Issaschark volgens hun families:
van T _olal de familie van de To-
laı̈eten; van P _uva de familie van
de Punieten; 24 van J _asub de
familie van de Jasubieten; van
S _imron de familie van de Simro-
nieten. 25 Dat waren de fami-
lies van _Issaschar. Het aantal
van hen dat werd geregistreerd
was 64.300.m

26 Dit waren de zonen van Z _e-
bulonn volgens hun families: van
S _ered de familie van de Sardie-
ten; van _Elon de familie van de
Elonieten; van J _ahleël de familie
van de Jahleëlieten. 27 Dat wa-
ren de families van de Zebulonie-
ten. Het aantal van hen dat werd
geregistreerd was 60.500.o

28 Dit waren de zonen van Jo-
zefp volgens hun families: Manas-
se en Efraı̈m.q 29 Dit waren de
zonen van Manasse:r van M _achirs

de familie van de Machirieten; en
M _achir werd de vader van Gi-
lead;t van Gilead de familie van de
Gileadieten. 30 Dit waren de zo-

nen van Gilead: van I _̈ezer de fa-
milie van de Iëzrieten; van H _e-
lek de familie van de Helekieten;
31 van _Asriël de familie van de
Asriëlieten; van Sichem de fami-
lie van de Sichemieten; 32 van
Sem _ida de familie van de Semi-
daı̈eten; van H _efer de familie van
de Heferieten. 33 Zel _afead, de
zoon van H _efer, had geen zonen
maar alleen dochters.a De doch-
ters van Zel _afeadb heetten M _ach-
la, N _oa, H _ogla, M _ilka en T _irza.
34 Dat waren de families van
Manasse. Het aantal van hen dat
werd geregistreerd was 52.700.c

35 Dit waren de zonen van
Efraı̈md volgens hun families:
van S _utelahe de familie van de
Sutalhieten; van B _echer de fami-
lie van de Bachrieten; van T _ahan
de familie van de Tahanieten.
36 Dit waren de zonen van S _u-
telah: van _Eran de familie van de
Eranieten. 37 Dat waren de fa-
milies van de zonen van Efraı̈m.
Het aantal van hen dat werd ge-
registreerd was 32.500.f Dat wa-
ren de zonen van Jozef volgens
hun families.

38 Dit waren de zonen van
Benjaming volgens hun families:
van B _elah de familie van de Balie-
ten; van _Asbel de familie van de
Asbelieten; van Ah _iram de fami-
lie van de Ahiramieten; 39 van
Sef _ufam de familie van de Su-
famieten; van H _ufam de familie
van de Hufamieten. 40 De zonen
van B _ela waren Ard en Na _̈aman: i
van Ard de familie van de Ardie-
ten; van Na _̈aman de familie van
de Naämieten. 41 Dat waren de
zonen van Benjamin volgens hun
families. Het aantal van hen dat
werd geregistreerd was 45.600. j

42 Dit waren de zonen van
Dank volgens hun families: van
S _uham de familie van de Suha-
mieten. Dat waren de families van
Dan volgens hun families. 43 In
totaal werden er van alle families
van de Suhamieten 64.400 gere-
gistreerd. l
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44 Dit waren de zonen van
Asera volgens hun families: van
J _imna de familie van de Jimna-
ieten; van J _isvi de familie van de
Jisvieten; van Ber _ia de familie
van de Beriı̈eten; 45 van de zo-
nen van Ber _ia: van H _eber de fa-
milie van de Heberieten; van
M _alkiël de familie van de Malkië-
lieten. 46 Asers dochter heette
S _erah. 47 Dat waren de fami-
lies van de zonen van Aser. Het
aantal van hen dat werd geregis-
treerd was 53.400.b

48 Dit waren de zonen van
N _aftalic volgens hun families:
van J _ahzeël de familie van de
Jahzeëlieten; van G _uni de fami-
lie van de Gunieten; 49 van J _e-
zer de familie van de Jizrieten;
van S _illem de familie van de Sil-
lemieten. 50 Dat waren de fa-
milies van N _aftali volgens hun fa-
milies. Het aantal van hen dat
werd geregistreerd was 45.400.d

51 Het totale aantal Israëlie-
ten dat werd geregistreerd was
601.730.e

52 Daarna zei Jehovah te-
gen Mozes: 53 ‘Onder hen moet
het land als erfdeel worden ver-
deeld volgens het aantal geregis-
treerde namen.f 54 Aan de gro-
tere groepen moet je een groter
erfdeel geven en aan de kleinere
groepen een kleiner erfdeel.g Het
erfdeel dat elke groep krijgt, moet
in verhouding staan tot het aan-
tal dat geregistreerd is. 55 Het
land moet door loting worden toe-
gewezen.h Ze moeten hun erfdeel
krijgen overeenkomstig de namen
van de stammen van hun voor-
vaders. 56 Alle erfdelen moeten
door loting worden bepaald en
worden verdeeld onder de grotere
en de kleinere groepen.’

57 Dit waren de Levieten i die
volgens hun families werden ge-
registreerd: van G _erson de fa-
milie van de Gersonieten; van
K _ehathj de familie van de Ke-
hathieten; van Mer _ari de familie
van de Merarieten. 58 Dit wa-

ren de families van de Levieten:
de familie van de Libnieten,a de
familie van de Hebronieten,b de
familie van de Mahlieten,c de fa-
milie van de Musietend en de fa-
milie van de Korachieten.e

K _ehath werd de vader van _Am-
ram.f 59 De vrouw van _Amram
heette Joch _ebed.g Zij was Levi’s
dochter, die zijn vrouw hem in
Egypte schonk. Ze schonk _Am-
ram Aäron en Mozes en hun zus
Mirjam.h 60 Aäron werd de va-
der van N _adab, Ab _ihu, Ele _azar en
_Ithamar. i 61 Maar N _adab en Ab _i-
hu stierven omdat ze onwettig
vuur vóór Jehovah hadden aange-
boden. j

62 Het totale aantal dat werd
geregistreerd was 23.000, alle-
maal mannelijke personen van
één maand en ouder.k Ze wer-
den niet samen met de andere
Israëlieten geregistreerd l omdat
ze geen erfdeel mochten krijgen
onder de Israëlieten.m

63 Dat waren degenen die
door Mozes en de priester Ele _a-
zar werden geregistreerd toen
ze de Israëlieten registreerden in
de woestijnvlakte van Moab bij
de Jordaan, tegenover Jericho.
64 Maar onder hen bevond zich
niemand die door Mozes en de
priester Aäron geregistreerd was
bij de telling van de Israëlieten in
de Sinaı̈woestijn.n 65 Want Je-
hovah had over hen gezegd: ‘Ze
zullen allemaal sterven in de
woestijn.’o Er was dus niemand
van hen overgebleven, behalve
Kaleb, de zoon van Jef _unne, en
Jozua, de zoon van Nun.p

27 De dochters van Zel _afead,q
de zoon van H _efer, de zoon

van Gilead, de zoon van M _achir,
de zoon van Manasse, van de fa-
milies van Manasse, de zoon van
Jozef, kwamen naar voren. Ze
heetten M _achla, N _oa, H _ogla, M _il-
ka en T _irza. 2 Ze verschenen
voor Mozes, de priester Ele _azar,
de leidersr en de rest van de ge-
meenschap bij de ingang van de
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tent van samenkomst. Ze zeiden:
3 ‘Onze vader is in de woes-
tijn gestorven. Hij hoorde niet
bij de groep die tegen Jehovah
had samengespannen, de aanhan-
gers van Korach,a maar hij is van-
wege zijn eigen zonde gestorven
en hij had geen zonen. 4 Moet
de naam van onze vader uit zijn
familie verdwijnen omdat hij geen
zoon had? Geef ons toch een be-
zit, net als de broers van onze
vader.’ 5 Mozes legde hun zaak
aan Jehovah voor.b

6 Jehovah zei tegen Mozes:
7 ‘De dochters van Zel _afead heb-
ben gelijk. Je moet ze inderdaad
een erfelijk bezit geven, net als de
broers van hun vader, en je moet
het erfdeel van hun vader op hen
laten overgaan.c 8 Zeg tegen de
Israëlieten: “Als een man sterft
zonder dat hij een zoon heeft
gekregen, moeten jullie zijn erf-
deel op zijn dochter laten over-
gaan. 9 En als hij geen doch-
ter heeft, moet zijn erfdeel naar
zijn broers gaan. 10 Als hij geen
broers heeft, moet zijn erfdeel
aan de broers van zijn vader ge-
geven worden. 11 Als zijn vader
geen broers heeft, moet je zijn
erfdeel geven aan het familielid
dat het nauwst aan hem verwant
is, en hij moet het in bezit nemen.
Die rechterlijke beslissing zal die-
nen als een voorschrift voor de
Israëlieten, zoals Jehovah Mozes
heeft geboden.”’

12 Jehovah zei tegen Mozes:
‘Beklim het _Abarimgebergted en
kijk uit over het land dat ik de
Israëlieten zal geven.e 13 Als je
het gezien hebt, zul jij tot je
volk vergaderd worden,�f net als
je broer Aäron.g 14 Dat is om-
dat jullie in de woestijn van Zin,
toen de gemeenschap ruzie met
mij maakte, ongehoorzaam zijn
geweest aan mijn bevel om mij in
hun bijzijn te heiligen door mid-

27:13 �Een poëtische uitdrukking voor
de dood.

del van het water.’a (Dat is het
water van M _eribab bij K _adesc in
de woestijn van Zin.)d

15 Toen zei Mozes tegen Je-
hovah: 16 ‘Laat Jehovah, de
God van de geest van alle men-
sen,� een man over de gemeen-
schap aanstellen 17 die vóór
hen zal uitgaan en ingaan en
die hen zal uitleiden en binnen-
leiden, zodat Jehovah’s gemeen-
schap niet wordt als schapen die
geen herder hebben.’ 18 Daar-
om zei Jehovah tegen Mozes:
‘Laat Jozua, de zoon van Nun,
een man in wie geest is, bij
je komen en leg hem de han-
den op.e 19 Plaats hem voor
de priester Ele _azar en de hele ge-
meenschap, en draag voor hun
ogen de leiding aan hem over.f
20 Draag een deel van je gezag�
aan hem over,g zodat de hele ge-
meenschap van Israël naar hem
zal luisteren.h 21 Hij moet voor
de priester Ele _azar verschijnen,
die Jehovah voor hem zal raad-
plegen door de uitspraak van de
urim. i Op zijn bevel zullen ze uit-
gaan en op zijn bevel zullen ze in-
gaan, hij en alle Israëlieten met
hem, de hele gemeenschap.’

22 Mozes deed wat Jehovah
hem had opgedragen. Hij liet Jo-
zua bij zich komen en plaats-
te hem voor de priester Ele _azar
en de hele gemeenschap. 23 Hij
legde hem de handen op en droeg
de leiding aan hem over, j zoals Je-
hovah via Mozes gezegd had.k

28 Jehovah zei verder tegen
Mozes: 2 ‘Geef de Israë-

lieten het volgende gebod: “Jul-
lie moeten ervoor zorgen dat jul-
lie mijn offer, mijn brood, aan
mij aanbieden. Mijn vuuroffers,
waarvan de geur aangenaam� is
voor mij, moeten op de vastge-
stelde tijden worden gebracht.” l

27:16 �Lett.: ‘van de geesten van alle
vlees’. 27:20 �Of ‘waardigheid’. 28:2
�Of ‘kalmerend’, ‘geruststellend’. Lett.:
‘rustgevend’.
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3 En zeg tegen ze: “Dit is het
vuuroffer dat jullie aan Jeho-
vah moeten aanbieden: elke dag
twee eenjarige mannetjeslamme-
ren zonder gebreken als een vast
brandoffer.a 4 Het ene manne-
tjeslam moet je ’s morgens offe-
ren en het andere mannetjeslam
moet je in de avondschemering�
offeren,b 5 samen met een tien-
de efa� meelbloem vermengd met
een kwart hin� olie� als graan-
offer.c 6 Het is een vast brand-
offer,d dat bij de berg Sinaı̈ werd
ingesteld als een vuuroffer voor
Jehovah, waarvan de geur aange-
naam is voor hem, 7 samen met
het bijbehorende drankoffer, een
kwart hin voor elk mannetjes-
lam.e Giet de alcoholische drank
in de heilige plaats uit als een
drankoffer voor Jehovah. 8 Het
andere mannetjeslam moet je in
de avondschemering� offeren als
een vuuroffer, waarvan de geur
aangenaam is voor Jehovah. Bied
het aan met hetzelfde graanoffer
als ’s morgens en met hetzelfde
bijbehorende drankoffer.f

9 Maar op de sabbatg moet
het offer bestaan uit twee een-
jarige mannetjeslammeren zon-
der gebreken en twee tiende efa
meelbloem vermengd met olie
als graanoffer, met het bijbeho-
rende drankoffer. 10 Dat is het
brandoffer voor de sabbat, sa-
men met het vaste brandoffer en
bijbehorend drankoffer.h

11 Aan het begin van elke
maand� moeten jullie als brand-
offer aan Jehovah aanbieden:
twee jonge stieren, één ram, ze-
ven eenjarige mannetjeslamme-
ren zonder gebreken, i 12 drie
tiende efa meelbloem vermengd
met olie als graanoffer j bij elke
stier, twee tiende efa meelbloem

28:4, 8 �Lett.: ‘tussen de twee avon-
den’. 28:5 �Een tiende efa was 2,2 l.
Zie App. B14. �Een hin was 3,67 l.
Zie App. B14. �Of ‘olie van gestoten
olijven’. 28:11 �Lett.: ‘van jullie maan-
den’.

vermengd met olie als graanoffer
bij de ram,a 13 en een tiende efa
meelbloem vermengd met olie als
graanoffer bij elk mannetjeslam,
als brandoffer. Het is een vuurof-
fer, waarvan de geur aangenaamb

is voor Jehovah. 14 De bijbeho-
rende drankoffers zijn een halve
hin wijn bij een stier,c een der-
de hin bij de ramd en een kwart
hin bij een mannetjeslam.e Dat
is het maandelijkse brandoffer,
elke maand van het jaar. 15 Ook
moet er één geitenbokje als zon-
deoffer aan Jehovah worden ge-
bracht, naast het vaste brand-
offer en bijbehorend drankoffer.

16 Op de 14de dag van de eer-
ste maand zal Jehovah’s Pascha
zijn.f 17 En op de 15de dag van
die maand zal er een feest zijn. Ze-
ven dagen lang zal er ongezuurd
brood worden gegeten.g 18 Op
de eerste dag zal er een heilige bij-
eenkomst zijn. Jullie mogen dan
geen zwaar werk doen. 19 Jul-
lie moeten een vuuroffer als
brandoffer aan Jehovah aanbie-
den: twee jonge stieren, één ram
en zeven eenjarige mannetjeslam-
meren. Het moeten dieren zonder
gebreken zijn.h 20 Jullie moeten
ze offeren samen met de bijbeho-
rende graanoffers van meelbloem
vermengd met olie:i drie tiende efa
bij een stier en twee tiende efa
bij de ram. 21 Je moet een tien-
de efa offeren bij elk van de zeven
mannetjeslammeren, 22 en één
bok als zondeoffer om verzoening
voor jullie te doen. 23 Naast het
morgenbrandoffer, dat een vast
brandoffer is, moeten jullie ook
die offeren. 24 Jullie moeten die
zeven dagen lang elke dag op de-
zelfde manier offeren als voed-
sel,� een vuuroffer, waarvan de
geur aangenaam is voor Jehovah.
Dat moet worden gebracht samen
met het vaste brandoffer en bijbe-
horend drankoffer. 25 Op de ze-
vende dag moeten jullie een heili-

28:24 �Lett.: ‘brood’.
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ge bijeenkomst houden.a Jullie
mogen dan geen zwaar werk
doen.b

26 Op de dag van de eer-
ste opbrengst,c het Wekenfeest,d
wanneer jullie een graanoffer uit
de nieuwe oogst aan Jehovah
aanbieden,e moeten jullie een
heilige bijeenkomst houden. Jul-
lie mogen dan geen zwaar werk
doen.f 27 Jullie moeten het vol-
gende aanbieden als een brand-
offer, waarvan de geur aange-
naam is voor Jehovah: twee jonge
stieren, één ram, zeven eenjarige
mannetjeslammeren,g 28 en als
bijbehorend graanoffer van meel-
bloem vermengd met olie, drie
tiende efa bij elke stier, twee tien-
de efa bij de ram 29 en een tien-
de efa bij elk van de zeven manne-
tjeslammeren, 30 en ook één
geitenbokje om verzoening voor
jullie te doen.h 31 Naast het vas-
te brandoffer en het bijbehorende
graanoffer moeten jullie ook die
offeren. Het moeten dieren zon-
der gebreken zijn, i samen met de
bijbehorende drankoffers.

29 Op de eerste dag van de
zevende maand moeten jul-

lie een heilige bijeenkomst hou-
den. Jullie mogen dan geen zwaar
werk doen.j Op die dag moeten
jullie de trompetten laten schal-
len.k 2 Jullie moeten het volgen-
de aanbieden als een brandoffer,
waarvan de geur aangenaam� is
voor Jehovah: één jonge stier,
één ram en zeven eenjarige man-
netjeslammeren, allemaal zonder
gebreken, 3 en het bijbehoren-
de graanoffer van meelbloem ver-
mengd met olie — drie tiende efa
bij de stier, twee tiende efa bij
de ram 4 en één tiende efa bij
elk van de zeven mannetjeslam-
meren — 5 en één geitenbokje
als zondeoffer om verzoening
voor jullie te doen. 6 Dat komt
nog bij het maandelijkse brand-

29:2 �Of ‘kalmerend’, ‘geruststellend’.
Lett.: ‘rustgevend’.

offer met bijbehorend graanoffera

en het vaste brandoffer met bij-
behorend graanoffer,b samen met
de bijbehorende drankoffers,c vol-
gens de voorgeschreven procedu-
re. Het is een vuuroffer, waarvan
de geur aangenaam is voor Jeho-
vah.

7 Op de tiende dag van deze
zevende maand moeten jullie een
heilige bijeenkomst houden,d en
jullie moeten die dag in rouw
doorbrengen.� Jullie mogen dan
geen werk doen.e 8 Jullie moe-
ten het volgende aanbieden als
een brandoffer, waarvan de geur
aangenaam is voor Jehovah: één
jonge stier, één ram en zeven
eenjarige mannetjeslammeren, al-
lemaal zonder gebreken.f 9 Als
bijbehorend graanoffer van meel-
bloem vermengd met olie: drie
tiende efa bij de stier, twee tien-
de efa bij de ram 10 en een tien-
de efa bij elk van de zeven
mannetjeslammeren. 11 En ook
één geitenbokje als zondeoffer,
naast het zondeoffer voor de ver-
zoeningg en het vaste brandoffer
met bijbehorend graanoffer, sa-
men met de bijbehorende drank-
offers.

12 Op de 15de dag van de ze-
vende maand moeten jullie een
heilige bijeenkomst houden. Jul-
lie mogen dan geen zwaar werk
doen, en zeven dagen lang moe-
ten jullie een feest voor Jeho-
vah vieren.h 13 Als brandoffer
moeten jullie aanbieden: i 13 jon-
ge stieren, 2 rammen en 14 een-
jarige mannetjeslammeren, alle-
maal zonder gebreken.j Het is een
vuuroffer, waarvan de geur aan-
genaam is voor Jehovah. 14 Als
bijbehorend graanoffer van meel-
bloem vermengd met olie: drie
tiende efa bij elk van de 13 stie-
ren, twee tiende efa bij elk van

29:7 �Of ‘je ziel in droefheid buigen’,
‘je ziel kwellen’. Deze uitdrukking lijkt te
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houding, waaronder vasten.
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de 2 rammen 15 en een tiende
efa bij elk van de 14 mannetjes-
lammeren. 16 En ook één gei-
tenbokje als zondeoffer, naast het
vaste brandoffer met bijbehorend
graanoffer en drankoffer.a

17 Op de tweede dag: 12 jon-
ge stieren, 2 rammen en 14 eenja-
rige mannetjeslammeren, allemaal
zonder gebreken,b 18 met het
bijbehorende graanoffer en de bij-
behorende drankoffers bij de stie-
ren, de rammen en de mannetjes-
lammeren, overeenkomstig hun
aantal, volgens de voorgeschre-
ven procedure, 19 en ook één
geitenbokje als zondeoffer, naast
het vaste brandoffer met het bij-
behorende graanoffer, samen met
de bijbehorende drankoffers.c

20 Op de derde dag: 11 stie-
ren, 2 rammen en 14 eenjari-
ge mannetjeslammeren, allemaal
zonder gebreken,d 21 met het
bijbehorende graanoffer en de
bijbehorende drankoffers bij de
stieren, de rammen en de man-
netjeslammeren, overeenkomstig
hun aantal, volgens de voorge-
schreven procedure, 22 en ook
één bok als zondeoffer, naast het
vaste brandoffer met het bijbeho-
rende graanoffer en drankoffer.e

23 Op de vierde dag: 10 stie-
ren, 2 rammen en 14 eenjari-
ge mannetjeslammeren, allemaal
zonder gebreken, f 24 met het
bijbehorende graanoffer en de bij-
behorende drankoffers bij de stie-
ren, de rammen en de mannetjes-
lammeren, overeenkomstig hun
aantal, volgens de voorgeschre-
ven procedure, 25 en ook één
geitenbokje als zondeoffer, naast
het vaste brandoffer met het bij-
behorende graanoffer en drank-
offer.g

26 Op de vijfde dag: 9 stieren,
2 rammen en 14 eenjarige manne-
tjeslammeren, allemaal zonder
gebreken,h 27 met het bijbeho-
rende graanoffer en de bijbeho-
rende drankoffers bij de stieren,

de rammen en de mannetjeslam-
meren, overeenkomstig hun aan-
tal, volgens de voorgeschreven
procedure, 28 en ook één bok
als zondeoffer, naast het vaste
brandoffer met het bijbehorende
graanoffer en drankoffer.a

29 Op de zesde dag: 8 stieren,
2 rammen en 14 eenjarige manne-
tjeslammeren, allemaal zonder ge-
breken,b 30 met het bijbehoren-
de graanoffer en de bijbehorende
drankoffers bij de stieren, de ram-
men en de mannetjeslammeren,
overeenkomstig hun aantal, vol-
gens de voorgeschreven procedu-
re, 31 en ook één bok als zonde-
offer, naast het vaste brandoffer,
het bijbehorende graanoffer en de
bijbehorende drankoffers.c

32 Op de zevende dag: 7 stie-
ren, 2 rammen en 14 eenjari-
ge mannetjeslammeren, allemaal
zonder gebreken,d 33 met het
bijbehorende graanoffer en de bij-
behorende drankoffers bij de stie-
ren, de rammen en de mannetjes-
lammeren, overeenkomstig hun
aantal, volgens de voorgeschre-
ven procedure, 34 en ook één
bok als zondeoffer, naast het vas-
te brandoffer met het bijbehoren-
de graanoffer en drankoffer.e

35 Op de achtste dag moeten
jullie een plechtige vergadering
houden. Jullie mogen dan geen
zwaar werk doen.f 36 Als brand-
offer, een vuuroffer waarvan de
geur aangenaam is voor Jeho-
vah, moeten jullie aanbieden:
één stier, één ram en zeven een-
jarige mannetjeslammeren, alle-
maal zonder gebreken,g 37 met
het bijbehorende graanoffer en de
bijbehorende drankoffers bij de
stier, de ram en de mannetjeslam-
meren, overeenkomstig hun aan-
tal, volgens de voorgeschreven
procedure. 38 En ook één bok
als zondeoffer, naast het vaste
brandoffer met het bijbehorende
graanoffer en drankoffer.h

39 Die offers moeten jullie op
je periodieke feesten i aan Jeho-
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vah brengen, naast jullie gelofte-
offersa en vrijwillige offersb in
de vorm van brandoffers,c graan-
offers,d drankofferse en vrede-
offers.”’f 40 Mozes bracht alles
aan de Israëlieten over wat Jeho-
vah hem had opgedragen.

30 Toen zei Mozes tegen de
stamhoofdeng van Israël:

‘Dit is het woord dat Jehovah ge-
boden heeft: 2 Als een man een
gelofteh aan Jehovah doet of een
eed zweert i waarmee hij zichzelf
een onthoudingsgelofte oplegt,�
mag hij zijn woord niet breken. j
Alles wat hij plechtig beloofd
heeft, moet hij nakomen.k

3 Als een vrouw een gelofte
aan Jehovah doet of zichzelf een
onthoudingsgelofte oplegt terwijl
ze nog jong is en in het huis van
haar vader woont, 4 en haar va-
der hoort haar gelofte of de ont-
houdingsgelofte die ze zichzelf�
oplegt, en hij maakt geen be-
zwaar, dan zijn al haar geloften
van kracht, en ook elke onthou-
dingsgelofte die ze zichzelf heeft
opgelegd. 5 Maar als haar vader
bezwaar maakt wanneer hij hoort
dat ze zichzelf geloften of onthou-
dingsgeloften oplegt, zijn die niet
van kracht. Jehovah zal het haar
vergeven omdat haar vader haar
ervan afgehouden heeft.l

6 Als ze gaat trouwen terwijl
ze nog gebonden is door haar ge-
lofte of door een overhaaste be-
lofte die ze zichzelf heeft opge-
legd, 7 en haar man hoort ervan
en maakt geen bezwaar op de dag
dat hij ervan hoort, dan blijven
haar geloften en de onthoudings-
geloften die ze zichzelf heeft op-
gelegd van kracht. 8 Maar als
haar man bezwaar maakt op de
dag dat hij ervan hoort, dan kan
hij de gelofte of de overhaaste be-
lofte die ze zichzelf heeft opge-
legd, ongeldig verklaren,m en Je-
hovah zal het haar vergeven.

30:2 �Of ‘zijn ziel een verplichting op-
legt’. 30:4 �Of ‘haar ziel’.

9 En als een weduwe of een
gescheiden vrouw een gelofte
doet, zal alles wat ze zichzelf op-
legt van kracht blijven.

10 Als een vrouw zichzelf ech-
ter in het huis van haar man een
gelofte of een onthoudingsgelofte
heeft opgelegd, 11 en haar man
heeft het gehoord en hij heeft
geen bezwaar gemaakt en haar
niet tegengehouden, dan blijven al
haar geloften en de onthoudings-
geloften die ze zichzelf heeft op-
gelegd van kracht. 12 Maar als
haar man haar geloften of de
onthoudingsgeloften die ze zich-
zelf met een eed oplegt, totaal
ongeldig verklaart op de dag dat
hij ze hoort, zijn ze niet van
kracht.a Haar man heeft ze on-
geldig verklaard, en Jehovah zal
het haar vergeven. 13 Elke ge-
lofte en elke eed waarbij een ge-
lofte van onthouding� betrokken
is, moet haar man bekrachtigen
of ongeldig verklaren. 14 Maar
als haar man dag na dag geen
enkel bezwaar maakt, bekrach-
tigt hij daarmee alle geloften
en alle onthoudingsgeloften waar-
door ze gebonden is. Hij bekrach-
tigt ze doordat hij geen bezwaar
heeft gemaakt op de dag dat hij
haar de geloften hoorde afleggen.
15 Maar als hij ze later ongeldig
verklaart, na de dag dat hij ze ge-
hoord heeft, dan moet hij boeten
voor haar schuld.b

16 Dat zijn de voorschriften
die Jehovah Mozes gegeven heeft
over een man en zijn vrouw,
en over een vader en zijn jonge
dochter die in zijn huis woont.’

31 Jehovah zei tegen Mozes:
2 ‘Neem voor de Israëlie-

ten wraakc op de Midianieten.d
Daarna zul je tot je volk verga-
derd worden.’�e

3 Mozes zei dus tegen het volk:
‘Laat een deel van de mannen

30:13 �Of ‘een gelofte om de ziel in
droefheid te buigen’. 31:2 �Een poëti-
sche uitdrukking voor de dood.
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zich klaarmaken voor de strijd�
tegen M _idian om Jehovah’s wraak
aan M _idian te voltrekken. 4 Van
elke stam van Israël moeten jul-
lie 1000 man uitkiezen voor het le-
ger.’ 5 Uit de duizenden van Is-
raëla werden er dus 1000 van elke
stam toegewezen — 12.000 man-
nen die uitgerust waren voor de
strijd.�

6 Daarop liet Mozes het le-
ger uitrukken, 1000 man van elke
stam. P _inehas,b de zoon van de
priester Ele _azar, ging met het
leger mee, en hij had de heilige
voorwerpen en de signaaltrom-
pettenc in zijn hand. 7 Ze voer-
den oorlog tegen M _idian, zoals
Jehovah Mozes had opgedragen,
en ze doodden alle mannen.
8 Onder degenen die ze dood-
den, waren ook de koningen van
M _idian, namelijk _Evi, R _ekem, Zur,
Hur en R _eba, de vijf koningen van
M _idian. Ook B _ileam,d de zoon van
B _eor, doodden ze met het zwaard.
9 Maar de vrouwen en kinderen
van M _idian werden door de Is-
raëlieten als gevangenen meege-
nomen. Ook plunderden ze al hun
runderen, schapen en geiten en al
hun bezittingen. 10 Alle steden
waarin ze zich gevestigd hadden
en al hun tentenkampen� lieten
ze in vlammen opgaan. 11 Ze na-
men de hele buit mee, zowel mens
als dier. 12 Ze brachten de ge-
vangenen en de buit naar Mozes
en de priester Ele _azar en naar de
gemeenschap van Israël, naar het
kamp op de woestijnvlakte van
Moab,e bij de Jordaan, tegenover
Jericho.

13 Toen gingen Mozes, de
priester Ele _azar en alle leiders
van de gemeenschap hun buiten
het kamp tegemoet. 14 Maar
Mozes werd boos op de mannen
die over de strijdkrachten waren
aangesteld, de bevelhebbers over
duizend en de bevelhebbers over

31:3, 5 �Of ‘het leger’. 31:10 �Of ‘om-
muurde kampementen’.

honderd, die van de veldtocht te-
rugkwamen. 15 Mozes zei tegen
ze: ‘Hebben jullie alle vrouwen
in leven gelaten? 16 Zij zijn het
juist die door B _ileams woord de
Israëlieten ertoe hebben aangezet
ontrouw te wordena aan Jehovah
in verband met P _eor,b zodat de
plaag over de gemeenschap van
Jehovah kwam.c 17 Dood daar-
om van de kinderen alle jongens
en dood alle vrouwen die seksuele
gemeenschap met een man heb-
ben gehad. 18 Maar alle meis-
jes die nog nooit gemeenschap
met een man hebben gehad,d mo-
gen jullie in leven laten. 19 Zelf
moeten jullie zeven dagen bui-
ten het kamp blijven. Elk van jul-
lie die iemand� heeft gedood en
elk van jullie die een gesneuvel-
de heeft aangeraakt,e moet zich
op de derde en op de zevende dag
reinigen,f jullie en je gevangenen.
20 En elk kledingstuk, elk van
huiden gemaakt voorwerp, alles
wat van geitenhaar gemaakt is en
elk houten voorwerp moeten jul-
lie reinigen van zonde.’

21 Vervolgens zei de pries-
ter Ele _azar tegen de mannen van
het leger die ten strijde waren
getrokken: ‘Dit is het wettelijke
voorschrift dat Jehovah Mozes
gegeven heeft: 22 “Alleen het
goud, zilver, koper, ijzer, tin en
lood, 23 alles wat vuurbesten-
dig is, moeten jullie door het
vuur halen, en dan zal het rein
zijn. Maar het moet ook gerei-
nigd worden met het reinigings-
water.g Alles wat niet vuurbe-
stendig is, moeten jullie door het
water halen. 24 Op de zevende
dag moeten jullie je kleren was-
sen en zullen jullie rein zijn, en
daarna mogen jullie weer in het
kamp komen.”’h

25 Jehovah zei verder tegen
Mozes: 26 ‘Ga na hoe groot de
buit is en tel zowel de mensen
als de dieren die gevangen zijn

31:19 �Of ‘een ziel’.
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genomen. Doe dat samen met
de priester Ele _azar en de hoof-
den van de vaderlijke huizen
van de gemeenschap. 27 Ver-
deel de buit in tweeën en geef de
ene helft aan de mannen die aan
de strijd hebben deelgenomen en
de andere helft aan de rest van
de gemeenschap.a 28 Als be-
lasting voor Jehovah moet je de
soldaten die aan de strijd hebben
deelgenomen, vragen één ziel�
op de 500 af te staan van de
mensen, de runderen, de ezels,
de schapen en de geiten. 29 Je
moet dat op hun aandeel inhou-
den en het aan de priester Ele _a-
zar geven als een bijdrage voor
Jehovah.b 30 Van het aandeel
dat de Israëlieten krijgen, moet
je één op de 50 inhouden van de
mensen en van de runderen, de
ezels, de schapen en de geiten,
van alle soorten vee. Die moet je
aan de Levieten geven,c die zorg
dragen voor de taken in verband
met Jehovah’s tabernakel.’d

31 Mozes en de priester Ele _a-
zar deden precies wat Jehovah
Mozes had opgedragen. 32 Het
volgende was overgebleven van
de buit die de mannen bij de
veldtocht hadden meegenomen:
675.000 schapen en geiten,
33 72.000 runderen 34 en 61.000
ezels, 35 en verder 32.000 vrou-
wen� die nog nooit gemeen-
schap met een man hadden
gehad.e 36 De helft — het aan-
deel van degenen die aan de
strijd hadden deelgenomen — be-
droeg dus 337.500 schapen en gei-
ten. 37 Van de schapen en gei-
ten bedroeg de belasting voor
Jehovah 675. 38 Er waren 36.000
runderen, en de belasting daar-
van voor Jehovah was 72. 39 Er
waren 30.500 ezels, en de belas-
ting daarvan voor Jehovah was 61.
40 En er waren 16.000 men-
sen,� en de belasting daarvan

31:28 �ZieWoordenlijst. 31:35, 40 �Of
‘zielen’. 31:40, 46 �Of ‘menselijke zie-
len’.

voor Jehovah was 32 personen.�
41 Toen gaf Mozes de belasting
als bijdrage voor Jehovah aan de
priester Ele _azar,a zoals Jehovah
Mozes had opgedragen.

42 Wat de helft betreft die
voor de Israëlieten was, die Mo-
zes had afgenomen van het aan-
deel van de mannen die oorlog
hadden gevoerd, 43 de helft
van de schapen en geiten be-
droeg 337.500, 44 van de run-
deren 36.000, 45 van de ezels
30.500 46 en van de mensen�
16.000. 47 Van de helft die voor
de Israëlieten was, nam Mozes
vervolgens één op de 50, van de
mensen en van de dieren. Die gaf
hij aan de Levieten,b die de taak
hadden zorg te dragen voor Jeho-
vah’s tabernakel,c zoals Jehovah
Mozes had opgedragen.

48 Toen gingen de mannen
die over de duizenden van het le-
ger waren aangesteld,d de bevel-
hebbers over duizend en de be-
velhebbers over honderd, naar
Mozes toe. 49 Ze zeiden tegen
hem: ‘Mijn heer, we hebben alle
strijders die onder ons bevel
staan geteld, en niet één van ons
wordt vermist.e 50 Laat daar-
om elk van ons wat hij gevonden
heeft als offer aan Jehovah aan-
bieden — gouden voorwerpen,
enkelkettinkjes, armbanden, ze-
gelringen, oorringen en andere
sieraden — om verzoening voor
onszelf� te doen vóór Jehovah.’

51 Mozes en de priester Ele _a-
zar namen het goud van hen aan,
alle sieraden. 52 Het goud van
de bijdrage die ze aan Jehovah
gaven, van de bevelhebbers over
duizend en over honderd, woog
in totaal 16.750 sikkels.� 53 De
mannen van het leger hadden al-
lemaal buit voor zichzelf ge-
nomen. 54 Mozes en de pries-
ter Ele _azar namen het goud van
de bevelhebbers over duizend
en over honderd in ontvangst

31:50 �Of ‘onze ziel’. 31:52 �Een sik-
kel woog 11,4 g. Zie App. B14.
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en brachten het in de tent van
samenkomst als een herinnering
voor het volk Israël vóór Jeho-
vah.

32 De zonen van Rubena en
de zonen van Gadb hadden

enorm veel vee, en ze zagen dat
het gebied van Ja _̈ezerc en Gilead
heel geschikt was om vee te hou-
den. 2 Daarom gingen de zonen
van Gad en de zonen van Ruben
naar Mozes, de priester Ele _azar
en de leiders van de gemeen-
schap. Ze zeiden: 3 ‘ _Ataroth,
D _ibon, Ja _̈ezer, N _imra, H _esbon,d
Ele _ale, S _ebam, N _eboe en B _ehon, f
4 het gebied dat Jehovah voor
de gemeenschap van Israël ver-
overd heeft,g is heel geschikt om
vee te houden, en wij hebben
veel vee.’h 5 Ze zeiden verder:
‘Als uw dienaren uw goedkeu-
ring hebben, laat dat land dan
ons bezit worden. Laat ons niet
de Jordaan oversteken.’

6 Toen zei Mozes tegen de zo-
nen van Gad en de zonen van Ru-
ben: ‘Moeten jullie broeders dan
oorlog gaan voeren terwijl jul-
lie hier blijven? 7 Waarom zou-
den jullie het volk Israël de moed
ontnemen om over te steken
naar het land dat Jehovah hun
zeker zal geven? 8 Dat hebben
jullie vaders gedaan toen ik
hen vanuit K _ades-Barn _ea op weg
stuurde om het land te bekijken. i
9 Nadat ze in het _Eskoldal�j wa-
ren geweest en het land hadden
bekeken, ontnamen ze het volk
Israël de moed om het land bin-
nen te gaan dat Jehovah hun zou
geven.k 10 Die dag laaide Jeho-
vah’s woede op en hij zwoer: l
11 “De mannen van 20 jaar en
ouder die uit Egypte zijn vertrok-
ken, zullen het land dat ik Abra-
ham, Isaäk en Jakobm met een
eed beloofd heb, niet zien,n om-
dat ze mij niet met hun hele
hart hebben gevolgd — 12 met
uitzondering van Kaleb,o de zoon

32:9 �Of ‘Wadi Eskol’.

van Jef _unne, de Kenizziet, en
Jozua,a de zoon van Nun, want
zij hebben Jehovah wél met hun
hele hart gevolgd.”b 13 Daarom
werd Jehovah woedend op Israël
en hij liet hen 40 jaar lang rond-
zwerven in de woestijn,c totdat
de hele generatie die deed wat
slecht was in Jehovah’s ogen,
aan haar eind was gekomen.d
14 Nu zijn jullie een nieuwe ge-
neratie zondaars die de plaats
van jullie vaders innemen en die
Jehovah’s woede tegen Israël nog
verder aanwakkeren. 15 Als jul-
lie hem de rug toekeren, zal hij dit
hele volk opnieuw in de woestijn
achterlaten en zullen jullie ver-
antwoordelijk zijn voor hun on-
dergang.’

16 Later gingen ze naar hem
toe en zeiden: ‘Laat ons hier ste-
nen schaapskooien bouwen voor
ons vee en steden voor onze kin-
deren. 17 Zelf zullen we goed
bewapend voor de Israëlietene

uit trekken totdat we hen naar
hun plaats hebben gebracht. On-
dertussen zullen onze kinderen
in de vestingsteden wonen, veilig
voor de bewoners van het land.
18 We zullen niet naar onze hui-
zen teruggaan voordat alle Israë-
lieten een eigen stuk land als erf-
deel hebben gekregen.f 19 We
zullen niet net als zij een erf-
deel krijgen aan de overkant van
de Jordaan en verder, omdat
we al een erfdeel hebben gekre-
gen aan de oostkant van de Jor-
daan.’g

20 Mozes antwoordde: ‘Doe
het volgende: Bewapen je om voor
Jehovah’s ogen ten strijde te trek-
ken.h 21 Als iedereen van jul-
lie zich bewapent en voor Jeho-
vah’s ogen de Jordaan oversteekt
terwijl hij zijn vijanden verdrijft, i
22 totdat het land voor Jehovah’s
ogen onderworpen is, j mogen jul-
lie daarna teruggaank en zijn jul-
lie vrij van schuld tegenover Je-
hovah en Israël. En dan zal dit
land voor de ogen van Jehovah
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jullie bezit worden.a 23 Maar als
jullie dat niet doen, zullen jullie
tegen Jehovah gezondigd hebben.
In dat geval zullen jullie zeker
de gevolgen van je zonde onder-
vinden. 24 Jullie mogen dus ste-
den voor je kinderen bouwen en
kooien voor je schapen,b maar
jullie moeten wel doen wat je hebt
beloofd.’

25 De zonen van Gad en de
zonen van Ruben zeiden tegen
Mozes: ‘We zullen precies doen
wat mijn heer ons opdraagt.
26 Onze kinderen, onze vrou-
wen en onze runderen, schapen
en geiten zullen in de steden
van Gilead blijven,c 27 maar
wij zullen oversteken, elke man
toegerust om voor de ogen van
Jehovah oorlog te voeren,d zoals
mijn heer zegt.’

28 Daarop gaf Mozes instruc-
ties in verband met hen aan de
priester Ele _azar, aan Jozua, de
zoon van Nun, en aan de hoof-
den van de vaderlijke huizen van
de stammen van Israël. 29 Mo-
zes zei tegen hen: ‘Als de zonen
van Gad en de zonen van Ruben
samen met jullie de Jordaan over-
steken — elke man toegerust om
oorlog te voeren vóór Jehovah —
en het land voor jullie onderwor-
pen wordt, dan moeten jullie hun
het land Gilead als bezit geven.e
30 Maar als ze zich niet bewape-
nen en niet samen met jullie over-
steken, dan moeten ze zich bij jul-
lie in het land Kanaän vestigen.’

31 Hierop antwoordden de
zonen van Gad en de zonen van
Ruben: ‘Uw dienaren zullen doen
wat Jehovah tegen ons heeft ge-
zegd. 32 We zullen ons bewa-
penen en vóór Jehovah over-
steken naar Kanaän,f maar ons
erfelijk bezit zal aan deze kant
van de Jordaan zijn.’ 33 Toen
gaf Mozes hun — de zonen van
Gad, de zonen van Rubeng en de
helft van de stam van Manasse,h
de zoon van Jozef — het konink-
rijk van S _ihon, i de koning van

de Amorieten, en het koninkrijk
van Og,a de koning van B _asan,
dat wil zeggen de grond die bij
de steden in die gebieden hoor-
de en de steden van het gebied
eromheen.

34 De zonen van Gad bouw-
den� D _ibon,b _Ataroth,c _Aroër,d
35 _Atroth-S _ofan, Ja _̈ezer,e J _og-
beha, f 36 Beth-N _imrag en Beth-
H _aran,h vestingsteden, en ze
bouwden stenen kooien voor de
schapen. 37 De zonen van Ru-
ben bouwden H _esbon, i Ele _ale, j
Kirjath _aı̈m,k 38 N _ebol en Baäl-
M _eonm — deze namen werden ver-
anderd — en S _ibma; en de steden
die ze herbouwden, gaven ze een
nieuwe naam.

39 De zonen van M _achir,n de
zoon van Manasse, trokken op
tegen Gilead, namen het in en
verdreven de Amorieten die er
woonden. 40 Daarom gaf Mo-
zes Gilead aan M _achir, de zoon
van Manasse, en hij ging daar
wonen.o 41 J _aı̈r, de zoon van
Manasse, trok ook tegen hen
op en nam hun tentendorpen
in, die hij H _avvoth-J _aı̈r�p noem-
de. 42 En N _obah trok ten strijde
en nam K _enath en de bijbehoren-
de� plaatsen in. Hij noemde het
N _obah, naar zichzelf.

33 Dit waren de etappes van
de reis van de Israëlieten

nadat ze, gegroepeerd naar leger-
afdeling,�q uit Egypter waren ver-
trokken onder leiding van Mozes
en Aäron.s 2 In opdracht van
Jehovah schreef Mozes steeds
per etappe van hun reis de ver-
trekplaatsen op. Dit waren de
etappes van de ene vertrekplaats
naar de andere:t 3 Op de 15de
dag van de eerste maand vertrok-
ken ze uit Ram _eses.u Op de dag
na het Paschav trokken de Israë-
lieten vol vertrouwen� weg voor

32:34 �Of ‘herbouwden’. 32:41 �Bet.:
‘tentendorpen van Jaı̈r’. 32:42 �Of
‘omliggende’. 33:1 �Lett.: ‘hun legers’.
33:3 �Lett.: ‘met opgeheven hand’.
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de ogen van alle Egyptenaren.
4 Ondertussen waren de Egyp-
tenaren alle eerstgeborenen aan
het begraven die Jehovah on-
der hen had gedood,a want Je-
hovah had het vonnis voltrokken
aan hun goden.b

5 De Israëlieten vertrokken
dus uit Ram _eses en sloegen hun
kamp op in S _ukkoth.c 6 Toen
vertrokken ze uit S _ukkoth en sloe-
gen hun kamp op in _Etham,d dat
aan de rand van de woestijn ligt.
7 Vervolgens vertrokken ze uit
_Etham en gingen terug in de rich-
ting van Pi-H _achiroth, dat tegen-
over Baäl-S _efon ligt,e en ze sloe-
gen hun kamp op vóór M _igdol.f
8 Daarna vertrokken ze uit Pi-
H _achiroth en trokken dwars door
de zeeg naar de woestijn.h Ze gin-
gen drie dagreizen ver de woes-
tijn van _Etham i in en sloegen toen
hun kamp op in M _ara.j

9 Ze vertrokken uit M _ara en
kwamen in _Elim. In _Elim waren
12 waterbronnen en 70 palmbo-
men. Daarom sloegen ze daar
hun kamp op.k 10 Vervolgens
vertrokken ze uit _Elim en sloe-
gen hun kamp op bij de Rode
Zee. 11 Daarna gingen ze bij de
Rode Zee weg en sloegen hun
kamp op in de woestijn van
Sin. l 12 Toen vertrokken ze uit
de woestijn van Sin en sloegen
hun kamp op in D _ofka. 13 La-
ter vertrokken ze uit D _ofka en
sloegen hun kamp op in _Alus.
14 Vervolgens vertrokken ze uit
_Alus en sloegen hun kamp op in
R _afidim,m waar geen water voor
het volk was om te drinken.
15 Daarna vertrokken ze uit R _a-
fidim en sloegen hun kamp op in
de Sinaı̈woestijn.n

16 Ze vertrokken uit de Sinaı̈-
woestijn en sloegen hun kamp op
in K _ibroth-Hatt _aäva.o 17 Toen
vertrokken ze uit K _ibroth-Hatt _aä-
va en sloegen hun kamp op in H _a-
zeroth.p 18 Daarna vertrokken
ze uit H _azeroth en sloegen hun
kamp op in R _ithma. 19 Vervol-

gens vertrokken ze uit R _ithma en
sloegen hun kamp op in R _immon-
P _erez. 20 Toen vertrokken ze
uit R _immon-P _erez en sloegen hun
kamp op in L _ibna. 21 Ze ver-
trokken uit L _ibna en sloegen hun
kamp op in R _issa. 22 Vervol-
gens vertrokken ze uit R _issa en
sloegen hun kamp op in Kehel _a-
tha. 23 Toen vertrokken ze uit
Kehel _atha en sloegen hun kamp
op bij de berg S _afer.

24 Daarna gingen ze weg bij de
berg S _afer en sloegen hun kamp
op in H _arada. 25 Toen vertrok-
ken ze uit H _arada en sloe-
gen hun kamp op in M _akheloth.
26 Vervolgens vertrokken zea

uit M _akheloth en sloegen hun
kamp op in T _ahath. 27 Daar-
na vertrokken ze uit T _ahath en
sloegen hun kamp op in T _erah.
28 Toen vertrokken ze uit T _erah
en sloegen hun kamp op in M _ith-
ka. 29 Later vertrokken ze uit
M _ithka en sloegen hun kamp op
in Hasm _ona. 30 Vervolgens ver-
trokken ze uit Hasm _ona en sloe-
gen hun kamp op in Mos _eroth.
31 Toen vertrokken ze uit Mo-
s _eroth en sloegen hun kamp op
in B _ené-J _aäkan.b 32 Ze vertrok-
ken uit B _ené-J _aäkan en sloegen
hun kamp op in Hor-Hagg _idgad.
33 Vervolgens vertrokken ze uit
Hor-Hagg _idgad en sloegen hun
kamp op in Jotb _atha.c 34 La-
ter vertrokken ze uit Jotb _atha
en sloegen hun kamp op in Abr _o-
na. 35 Toen vertrokken ze uit
Abr _ona en sloegen hun kamp op
in _Ezeon-G _eber.d 36 Daarna ver-
trokken ze uit _Ezeon-G _eber en
sloegen hun kamp op in de woes-
tijn van Zin,e dat wil zeggen K _ades.

37 Later vertrokken ze uit K _a-
des en sloegen hun kamp op bij
de berg Hor,f aan de grens van
het land Edom. 38 De priester
Aäron beklom in opdracht van Je-
hovah de berg Hor en daar stierf
hij in het 40ste jaar nadat de Is-
raëlieten uit Egypte waren ver-
trokken, op de eerste dag van de
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vijfde maand.a 39 Aäron was 123
jaar oud toen hij op de berg Hor
stierf.

40 De Kanaänitische koning
van _Arad,b die in de N _egeb in
het land Kanaän woonde, kreeg
te horen dat de Israëlieten eraan
kwamen.

41 Na verloop van tijd gingen
ze weg bij de berg Horc en ze
sloegen hun kamp op in Zalm _o-
na. 42 Daarna vertrokken ze uit
Zalm _ona en sloegen hun kamp
op in F _unon. 43 Vervolgens ver-
trokken ze uit F _unon en sloegen
hun kamp op in _Oboth.d 44 Toen
vertrokken ze uit _Oboth en sloe-
gen hun kamp op in _Ijje- _Abarim,
aan de grens van Moab.e 45 La-
ter vertrokken ze uit _Ijjim en
sloegen hun kamp op in D _ibon-
Gad.f 46 Daarna vertrokken ze
uit D _ibon-Gad en sloegen hun
kamp op in _Almon-Diblath _aı̈m.
47 Toen vertrokken ze uit _Almon-
Diblath _aı̈m en sloegen hun kamp
op in de bergen van _Abarimg

tegenover N _ebo.h 48 Uiteindelijk
gingen ze weg uit de bergen van
_Abarim en ze sloegen hun kamp
op in de woestijnvlakte van Moab,
bij de Jordaan, tegenover Jeri-
cho.i 49 Ze sloegen hun kamp op
langs de Jordaan, van Beth-
J _esimoth tot aan Abel-S _ittim, j in
de woestijnvlakte van Moab.

50 In de woestijnvlakte van
Moab, bij de Jordaan, tegenover
Jericho, zei Jehovah tegen Mo-
zes: 51 ‘Zeg tegen de Israëlie-
ten: “Jullie steken straks de Jor-
daan over naar het land Kanaän.k
52 Verdrijf alle bewoners van het
land, vernietig al hun gebeeld-
houwde stenenl en hun meta-
len� beelden,m en verwoest al hun
heilige offerhoogten.n 53 Jullie
moeten het land innemen en er
gaan wonen, want ik zal jullie
het land beslist als bezit geven.o
54 Verdeel het land door lotingp

als bezit onder jullie families. Aan
een grotere groep moet je een

33:52 �Of ‘gegoten’.

groter erfdeel geven en aan een
kleinere groep een kleiner erf-
deel.a Het lot zal bepalen waar ie-
ders erfdeel is. Jullie zullen je er-
felijke bezit ontvangen volgens de
stammen van jullie voorvaders.b

55 Maar als jullie de bewoners
van het land niet verdrijven,c zul-
len degenen die daar overblijven,
worden als doorns in je ogen en
als stekels in je zij, en ze zul-
len jullie tot last zijn in het land
waar jullie gaan wonen.d 56 En
wat ik van plan was met hen te
doen, zal ik met jullie doen.”’e

34 Jehovah zei verder tegen
Mozes: 2 ‘Geef de Israë-

lieten de volgende instructies:
“Wanneer jullie het land Kanaän
binnengaan, f is dit het gebied dat
jullie erfdeel zal worden, en dit
zijn de grenzen ervan:g

3 Jullie zuidgrens loopt vanaf
de woestijn van Zin langs Edom,
en in het oosten begint jullie
zuidgrens bij het zuidelijkste
punt van de Zoutzee.�h 4 De
grens buigt af, loopt ten zuiden
van de _Akrabbimpas, i gaat ver-
der naar Zin en eindigt ten zuiden
van K _ades-Barn _ea.j Dan loopt de
grens naar H _azar- _Addark en ver-
der naar _Azmon. 5 De grens
buigt bij _Azmon af naar de Wadi�
van Egypte en eindigt bij de Zee.�l

6 Jullie westgrens wordt ge-
vormd door de kustlijn van de
Grote Zee.� Dat wordt jullie west-
grens.m

7 Dit wordt jullie noordgrens:
Trek een grenslijn vanaf de Grote
Zee naar de berg Hor. 8 En trek
vanaf de berg Hor een grenslijn
naar L _ebo-H _amath.�n De grens
komt uit bij Z _edad.o 9 Vandaar
gaat de grens verder naar Z _ifron
en eindigt dan bij H _azar- _Enan.p
Dat wordt jullie noordgrens.

34:3 �D.w.z. de Dode Zee. 34:5 �Zie
Woordenlijst. �D.w.z. de Grote Zee
(Middellandse Zee). 34:6 �D.w.z. de
Middellandse Zee. 34:8 �Of ‘de ingang
van Hamath’.
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10 Trek voor de oostgrens een
lijn van H _azar- _Enan naar S _efam.
11 De grens loopt van S _efam
naar R _ibla, ten oosten van _Aı̈n,
gaat dan omlaag en loopt over
de oostelijke helling van het
Meer van K _innereth.�a 12 Daar-
na loopt de grens verder naar de
Jordaan en komt uit bij de Zout-
zee.b Dat wordt jullie landc en dat
zijn de grenzen eromheen.”’

13 Mozes gaf de Israëlieten
dus de volgende instructies: ‘Dit
is het land dat jullie door lo-
ting als bezit moeten verdelend

en dat aan de negen stammen
en de halve stam gegeven moet
worden, zoals Jehovah heeft op-
gedragen. 14 Want de stam van
de Rubenieten volgens hun va-
derlijk huis, de stam van de Ga-
dieten volgens hun vaderlijk huis
en de helft van de stam Ma-
nasse hebben hun erfdeel al in
bezit genomen.e 15 De tweeën-
halve stam hebben hun erfdeel
al ingenomen ten oosten van
de Jordaanstreek tegenover Je-
richo, richting zonsopgang.’f

16 Jehovah zei verder tegen
Mozes: 17 ‘Dit zijn de namen
van de mannen die het land als
bezit onder jullie zullen verdelen:
de priester Ele _azarg en Jozua,h de
zoon van Nun. 18 Neem uit elke
stam één leider om het land als
jullie erfdeel te verdelen. i 19 Dit
zijn de namen van de mannen: van
de stam Juda j Kaleb,k de zoon van
Jef _unne; 20 van de stam van de
zonen van Simeonl S _emuël, de
zoon van Amm _ihud; 21 van de
stam Benjaminm _Elidad, de zoon
van K _islon; 22 van de stam van
de zonen van Dann een leider,
B _ukki, de zoon van J _ogli; 23 van
de zonen van Jozef,o van de stam
van de zonen van Manasse,p een
leider, H _anniël, de zoon van _Efod;
24 van de stam van de zonen van
Efraı̈mq een leider, K _emuël, de
zoon van S _iftan; 25 van de stam

34:11 �D.w.z. het Meer van Gennesareth
of het Meer van Galilea.

van de zonen van Z _ebulona een
leider, Eliz _afan, de zoon van P _ar-
nach; 26 van de stam van de zo-
nen van _Issascharb een leider, P _al-
tiël, de zoon van _Azzan; 27 van
de stam van de zonen van Aserc

een leider, Ach _ihud, de zoon van
Sel _omi; 28 en van de stam van
de zonen van N _aftalid een leider,
Ped _aël, de zoon van Amm _ihud.’
29 Dat zijn degenen aan wie Je-
hovah opdroeg het land Kanaän
onder de Israëlieten te verdelen.e

35 Jehovah zei verder tegen
Mozes in de woestijnvlakte

van Moab, bij de Jordaan,f tegen-
over Jericho: 2 ‘Geef de Israë-
lieten opdracht dat ze van hun er-
felijk bezit steden aan de Levieten
geven om in te wonen,g en ze moe-
ten de Levieten de weidegrond
rond die steden geven.h 3 De Le-
vieten zullen in de steden wonen,
en de weidegrond is voor hun
vee, al hun andere dieren en hun
bezittingen. 4 De weidegronden
van de steden die jullie aan de
Levieten geven, moeten zich van-
af de stadsmuur naar alle kanten
1000 el� uitstrekken. 5 Meet bui-
ten de stad aan de oostkant 2000
el, aan de zuidkant 2000 el, aan de
westkant 2000 el en aan de noord-
kant 2000 el, met de stad in het
midden. Dat wordt de weidegrond
bij hun steden.

6 Dit zijn de steden die jullie
aan de Levieten moeten geven:
6 vluchtsteden, i waar iemand die
een ander heeft gedood heen
kan vluchten, j en nog 42 an-
dere steden. 7 In totaal moe-
ten jullie 48 steden met weide-
grond aan de Levieten geven.k
8 De steden die jullie hun geven,
moeten uit het bezit van de Is-
raëlieten komen. l Van een grote-
re groep moet je er veel nemen,
en van een kleinere groep moet
je er weinig nemen.m Elke groep
moet een paar steden aan de Le-
vieten geven, afhankelijk van het
erfdeel dat de groep krijgt.’

35:4 �Een el was 44,5 cm. Zie App. B14.
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9 Vervolgens zei Jehovah te-
gen Mozes: 10 ‘Zeg tegen de Is-
raëlieten: “Jullie steken straks
de Jordaan over naar het land
Kanaän.a 11 Kies steden uit die
voor jullie kunnen dienen als
vluchtsteden, waar iemand die
zonder opzet een ander� heeft
gedood, heen moet vluchten.b
12 In die steden kunnen jullie be-
scherming vinden tegen de bloed-
wreker,c zodat de dader niet sterft
voordat hij heeft terechtgestaan
voor de gemeenschap.d 13 Dat
is het doel van de zes vlucht-
steden waarin jullie zullen voor-
zien. 14 Jullie moeten voorzien
in drie steden aan deze kant van
de Jordaane en drie steden in
het land Kanaänf die als vlucht-
steden zullen dienen. 15 In die
zes steden zullen de Israëlieten
en de vreemdelingeng en buiten-
landers die bij hen wonen, be-
scherming vinden. Iedereen die
zonder opzet een ander� heeft
gedood, kan daarheen vluchten.h

16 Als iemand een ander ech-
ter met een ijzeren voorwerp
slaat en die persoon sterft, is hij
een moordenaar. De moordenaar
moet beslist ter dood worden
gebracht. i 17 Als hij een ander
slaat met een steen die iemand
zou kunnen doden en die per-
soon vervolgens sterft, is hij
een moordenaar. De moordenaar
moet beslist ter dood worden ge-
bracht. 18 En als hij een ander
slaat met een houten voorwerp
dat iemand zou kunnen doden en
die persoon vervolgens sterft,
is hij een moordenaar. De moor-
denaar moet beslist ter dood
worden gebracht.

19 De bloedwreker is dege-
ne die de moordenaar ter dood
moet brengen. Wanneer hij de
moordenaar aantreft, moet hij
hem doden. 20 Als iemand ge-
storven is doordat een ander
hem uit haat een duw heeft ge-

35:11, 15 �Of ‘ziel’.

geven of met kwade opzet� iets
naar hem heeft gegooid,a 21 of
iemand gestorven is doordat een
ander hem uit haat heeft ge-
slagen,� dan moet de dader be-
slist ter dood worden gebracht.
Hij is een moordenaar. De bloed-
wreker moet de moordenaar ter
dood brengen wanneer hij hem
aantreft.

22 Maar als hij de ander per
ongeluk en niet uit haat een duw
heeft gegeven of zonder kwade
opzet� een voorwerp naar hem
heeft gegooid,b 23 of als hij de
persoon niet had gezien en er
door zijn toedoen een steen op
hem is gevallen terwijl hij niet
zijn vijand was en hem geen
kwaad wilde doen, en de per-
soon is gestorven, 24 dan moet
de gemeenschap in overeenstem-
ming met deze bepalingen recht-
spreken tussen de dader en de
bloedwreker.c 25 In dat geval
moet de gemeenschap de dader
uit de hand van de bloedwre-
ker bevrijden en hem terug laten
gaan naar de vluchtstad waar hij
naartoe was gevlucht. Daar moet
hij blijven wonen tot de dood van
de hogepriester, die met de heili-
ge olie werd gezalfd.d

26 Maar als de dader buiten
de grenzen komt van de vlucht-
stad waar hij naartoe is gevlucht,
27 en de bloedwreker treft hem
buiten de grenzen van de vlucht-
stad aan en doodt hem, dan heeft
hij geen bloedschuld. 28 Want
de dader moet tot de dood van
de hogepriester in de vluchtstad
blijven. Pas na de dood van de
hogepriester mag de dader terug-
gaan naar de grond die hij bezit.e
29 Dat zijn de wettelijke voor-
schriften die van generatie op ge-
neratie voor jullie gelden in al
jullie woonplaatsen.

35:20 �Lett.: ‘terwijl hij op de loer lag’.
35:21 �Lett.: ‘heeft geslagen met zijn
hand’. 35:22 �Lett.: ‘zonder dat hij op
de loer lag’.
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30 Wie een ander� doodt,
moet op grond van de verkla-
ring� van meerdere getuigena als
moordenaar ter dood worden ge-
bracht,b maar niemand� mag ter
dood worden gebracht op grond
van de verklaring van één ge-
tuige. 31 Jullie mogen geen los-
prijs aannemen voor het leven�
van een moordenaar, die de
dood verdient, want hij moet be-
slist ter dood worden gebracht.c
32 Jullie mogen ook geen los-
prijs aannemen voor iemand die
naar een vluchtstad gevlucht is,
waardoor hij vóór de dood van de
hogepriester weer op zijn eigen
grond zou kunnen gaan wonen.

33 Jullie mogen het land waar-
in jullie wonen niet ontheiligen,
want bloed ontheiligt het land,d
en voor bloed dat op het land
vergoten is, kan alleen verzoe-
ning worden gedaan door het
bloed van degene die het vergo-
ten heeft.e 34 Het land waarin
jullie wonen en waarin ik woon,
mogen jullie niet verontreinigen,
want ik, Jehovah, woon te mid-
den van het volk Israël.”’f

36 De familiehoofden van de
afstammelingen van Gi-

lead, de zoon van M _achir,g de
zoon van Manasse, van de fami-
lies van de zonen van Jozef, kwa-
men bij Mozes en de leiders, de
familiehoofden van de Israëlie-
ten. 2 Ze zeiden: ‘Jehovah heeft
mijn heer opgedragen het land
door lotingh als erfdeel onder de
Israëlieten te verdelen. En mijn
heer heeft van Jehovah de op-
dracht gekregen het erfdeel van
onze broeder Zel _afead aan zijn
dochters te geven. i 3 Als die
vrouwen met een man van een
andere Israëlitische stam trou-
wen, dan zou hun erfdeel wor-
den afgenomen van het erfdeel
van onze voorvaders en worden
gevoegd bij het erfdeel van de
stam waarbij ze zouden gaan ho-

35:30 �Of ‘ziel’. �Lett.: ‘mond’. �Of
‘geen ziel’. 35:31 �Of ‘de ziel’.

ren. Zo zou het worden afgeno-
men van het erfdeel dat ons door
loting is toegewezen. 4 Als dan
het jubeljaara voor het volk Israël
aanbreekt, zou het erfdeel van
de vrouwen voorgoed worden ge-
voegd bij het erfdeel van de stam
waarbij ze dan horen, waardoor
hun erfdeel zou worden afgeno-
men van het erfdeel van de stam
van onze voorvaders.’

5 Toen zei Mozes in opdracht
van Jehovah het volgende te-
gen de Israëlieten: ‘De stam van
de zonen van Jozef heeft ge-
lijk. 6 Dit is het woord dat Je-
hovah heeft geboden voor de
dochters van Zel _afead: “Ze mo-
gen trouwen met wie ze willen,
als het maar iemand is uit een fa-
milie van de stam van hun vader.
7 Geen enkel erfdeel van de Is-
raëlieten mag van de ene stam
op de andere overgaan, want de
Israëlieten moeten het erfdeel
van de stam van hun voorvaders
behouden. 8 En elke dochter
die een erfelijk bezit uit de stam-
men van Israël heeft, moet trou-
wen met iemand uit een fami-
lie van de stam van haar vader.b
Zo kunnen de Israëlieten het erf-
deel van hun voorvaders in be-
zit houden. 9 Geen enkel erf-
deel mag van de ene stam op de
andere overgaan, want de stam-
men van Israël moeten hun eigen
erfdeel behouden.”’

10 De dochters van Zel _afead
deden wat Jehovah Mozes had
opgedragen.c 11 M _achla, T _irza,
H _ogla, M _ilka en N _oa, de dochters
van Zel _afead,d trouwden dus met
zonen van de broers van hun va-
der. 12 Ze trouwden met man-
nen uit de families van Manasse,
de zoon van Jozef, zodat hun erf-
deel bij de stam van de familie
van hun vader zou blijven.

13 Dat zijn de geboden en de
rechterlijke beslissingen die Je-
hovah in de woestijnvlakte van
Moab, bij de Jordaan, tegenover
Jericho, via Mozes aan de Israë-
lieten gaf.e
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DEUTERONOMIUM
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1 Vertrek bij berg Horeb (1-8)
Leiders en rechters aangesteld (9-18)
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Kades-Barnea (19-46)
Israël weigert land
in te trekken (26-33)
Mislukte poging Kanaän
in te nemen (41-46)

2 Tocht van 38 jaar door woestijn (1-23)
Overwinning op koning Sihon van
Hesbon (24-37)

3 Overwinning op koning Og
van Basan (1-7)
Verdeling land oostkant Jordaan (8-20)
Jozua mag geen angst hebben (21, 22)
Mozes mag land niet in (23-29)

4 Oproep tot gehoorzaamheid (1-14)
Vergeet Gods daden niet (9)

Jehovah eist volledige toewijding (15-31)
Geen andere God buiten
Jehovah (32-40)
Vluchtsteden oostkant Jordaan (41-43)
Inleiding tot de wet (44-49)

5 Jehovah’s verbond in Horeb (1-5)
Tien geboden herhaald (6-22)
Volk is bang bij berg Sinaı̈ (23-33)

6 Jehovah liefhebben met hele hart (1-9)
‘Luister, Israël’ (4)
Ouders moeten kinderen
onderwijzen (6, 7)

Jehovah niet vergeten (10-15)
Jehovah niet op proef stellen (16-19)
Vertellen aan volgende generatie (20-25)

7 Zeven volken vernietigen (1-6)
Waarom Israël uitgekozen (7-11)
Gehoorzaamheid leidt
tot zegeningen (12-26)

8 Zegeningen van Jehovah (1-9)
‘Niet alleen van brood leven’ (3)

Jehovah niet vergeten (10-20)

9 Waarom Israël het land kreeg (1-6)
Israël maakt Jehovah vier keer
woedend (7-29)
Het gouden kalf (7-14)
Mozes bemiddelt (15-21, 25-29)
Nog drie gevallen van opstand (22)

10 Twee nieuwe platen (1-11)
Wat Jehovah vraagt (12-22)

Ontzag en liefde voor Jehovah (12)

11 Jehovah’s grootheid gezien (1-7)
Het beloofde land (8-12)
Zegeningen voor gehoorzaamheid (13-17)
Gods woord in hart prenten (18-25)
‘Zegen en vloek’ (26-32)

12 Aanbidding op plaats die God
uitkiest (1-14)
Toegestaan vlees te eten maar geen
bloed (15-28)
Niet in val lopen door andere goden (29-32)

13 Hoe afvalligen te behandelen (1-18)

14 Ongepaste rouwgebruiken (1, 2)
Rein en onrein voedsel (3-21)
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15 Schuld elk zevende jaar
kwijtgescholden (1-6)
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Priem door oor slaaf (16, 17)
Eerstgeboren dieren opgedragen (19-23)

16 Pascha, Feest van het
Ongezuurde Brood (1-8)
Wekenfeest (9-12)
Loofhuttenfeest (13-17)
Rechters aanstellen (18-20)
Verboden voorwerpen van verering (21, 22)

17 Slachtoffers zonder gebreken (1)
Procedures bij afvalligheid (2-7)
Ingewikkelde rechtszaken (8-13)
Richtlijnen voor toekomstige
koning (14-20)
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18 Deel voor priesters en Levieten (1-8)
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1 Dit is wat Mozes tegen heel Is-
raël heeft gezegd in de Jor-

daanstreek, in de woestijn, in de
dorre vlakte tegenover Suf, tus-
sen P _aran, T _ofel, Laban, H _a-
zeroth en Di-Z _ahab. 2 (Via het
S _eı̈rgebergte is het 11 dagen
reizen van H _oreb naar K _ades-
Barn _ea.)a 3 In het 40ste jaar,b op
de eerste dag van de 11de maand,
vertelde Mozes de Israëlieten� al-
les wat Jehovah hem had opge-
dragen te zeggen. 4 Dat gebeur-

1:3 �Lett.: ‘zonen van Israël’.

de na zijn overwinning op koning
S _ihona van de Amorieten, die in
H _esbon woonde, en koning Ogb

van B _asan, die in _Astaroth, in
Edr _eı̈, woonde.c 5 In de Jordaan-
streek, in het land Moab, ging Mo-
zes de wet uitleggen.d Hij zei:

6 ‘Jehovah, onze God, heeft in
H _oreb tegen ons gezegd: “Jullie
zijn nu lang genoeg in dit berg-
land gebleven.e 7 Vertrek en ga
naar het bergland van de Amo-
rietenf en naar al hun naburige
volken in de Ar _aba,g het bergland,
de Sjef _ela, de N _egeb en de zee-

21 Onopgeloste moorden (1-9)
Huwelijk met gevangengenomen
vrouwen (10-14)
Eerstgeboorterecht (15-17)
Onhandelbare zoon (18-21)
Aan paal gehangen man vervloekt (22, 23)

22 Respect voor dieren naaste (1-4)
Niet kleding andere sekse dragen (5)
Dieren goed behandelen (6, 7)
Muurtje rondom dak (8)
Soorten niet mengen (9-11)
Kwastjes aan kleding (12)
Wetten zedenmisdrijven (13-30)

23 Wie niet bij Gods gemeente horen (1-8)
Reinheid in het kamp (9-14)
Weggelopen slaven (15, 16)
Verbod op prostitutie (17, 18)
Rente en geloften (19-23)
Wat voorbijgangers mogen eten (24, 25)

24 Huwelijk en echtscheiding (1-5)
Respect voor leven (6-9)
Rekening houden met armen (10-18)
Deel oogst voor armen (19-22)

25 Regels voor geselen (1-3)
Dorsende stier niet muilkorven (4)
Zwagerhuwelijk (5-10)
Aanvaller ongepast vastgrijpen (11, 12)
Zuivere gewichten en maten (13-16)
Amalekieten uitroeien (17-19)

26 Eerste opbrengst aanbieden (1-11)
Nog een tiende (12-15)
Israël speciaal bezit voor Jehovah (16-19)

27 Wet op stenen geschreven (1-10)
Op berg Ebal en berg Gerizim (11-14)
Vervloekingen opgenoemd (15-26)

28 Zegeningen bij gehoorzaamheid (1-14)
Vervloekingen bij
ongehoorzaamheid (15-68)

29 Verbond met Israël bij Moab (1-13)
Waarschuwing voor
ongehoorzaamheid (14-29)
Wat verborgen is,
wat geopenbaard is (29)

30 Terug naar Jehovah (1-10)
Jehovah’s geboden niet
te moeilijk (11-14)
Kiezen tussen leven en dood (15-20)

31 Mozes zal binnenkort sterven (1-8)
Wet in openbaar voorlezen (9-13)
Jozua aangesteld (14, 15)
Israëls opstandigheid voorzegd (16-30)

Lied om Israël te
onderwijzen (19, 22, 30)

32 Lied van Mozes (1-47)
Jehovah de Rots (4)
Israël vergeet de Rots (18)
‘De wraak is aan mij’ (35)
‘Wees vrolijk, naties,
samen met zijn volk’ (43)

Mozes zal sterven op berg Nebo (48-52)

33 Mozes zegent stammen (1-29)
Jehovah’s ‘eeuwige armen’ (27)

34 Jehovah laat Mozes land zien (1-4)
Mozes sterft (5-12)

HFST. 1
a De 9:23
b Nu 32:13

Nu 33:38
��������������������

2de kolom
a Nu 21:23, 24

Joz 12:1, 2
b Nu 21:33-35
c Joz 13:8, 12
d De 4:8

De 17:18
Ne 8:7

e Ex 19:1
Nu 10:11, 12

f Ge 15:16
g Joz 12:2, 3

DEUTERONOMIUM Inhoud–1:7 274



kusta — het land van de Kanaänie-
ten — en naar de Libanon,�b tot
aan de grote rivier, de Eufraat.c
8 Kijk, dat is het land dat ik aan
jullie geef. Trek het binnen en
neem het land in bezit dat Je-
hovah met een eed beloofd heeft
aan jullie voorvaders Abraham,
Isaäkd en Jakobe en aan hun na-
geslacht.”�f

9 Ik heb toen tegen jullie ge-
zegd: “Ik kan jullie niet alleen dra-
gen.g 10 Jehovah, je God, heeft
jullie in aantal laten toenemen. En
nu zijn jullie zo talrijk als de ster-
ren aan de hemel.h 11 Mag Jeho-
vah, de God van jullie voorvaders,
jullie nog duizend keer zo talrijk
maken, i en mag hij jullie zege-
nen, zoals hij jullie heeft beloofd.j
12 Hoe zou ik alleen jullie last,
jullie vracht en jullie geruzie
kunnen dragen?k 13 Kies uit jul-
lie stammen wijze, verstandige
en ervaren mannen, dan stel ik
die als leiders over jullie aan.” l

14 Jullie hebben daarop gezegd:
“Wat je ons hebt opgedragen is
goed.” 15 Ik heb dus de hoofden
van jullie stammen, wijze en erva-
ren mannen, als leiders over jullie
aangesteld: leiders over duizend,
leiders over honderd, leiders over
vijftig, leiders over tien en beamb-
ten voor jullie stammen.m

16 Ik heb jullie rechters toen
de volgende instructies gegeven:
“Als je een geschil behandelt tus-
sen je broeders, moet je recht-
vaardig oordelenn tussen een man
en zijn broeder of een vreemde-
ling die bij jullie woont.o 17 Bij
de rechtspraak mag je niet par-
tijdig zijn.p Naar een onbeduidend
persoon moet je net zo goed luis-
teren als naar iemand met aan-
zien.q Laat je niet intimideren
door mensen, r want je spreekt
recht namens God.s En als een
zaak te moeilijk voor je is, moet je
die aan mij voorleggen, dan zal ik
die behandelen.”t 18 Ik heb jullie

1:7 �Kennelijk het Libanongebergte. 1:8
�Lett.: ‘zaad’.

toen instructies gegeven over alle
dingen die jullie moeten doen.

19 Daarna vertrokken we uit
H _oreb en trokken toen op bevel
van Jehovah, onze God, dwars
door die grote en angstwekkende
woestijna (jullie hebben die ge-
zien) naar het bergland van
de Amorieten.b Uiteindelijk kwa-
men we in K _ades-Barn _ea.c 20 Ik
zei toen: “Jullie zijn aangekomen
bij het bergland van de Amo-
rieten, dat Jehovah, onze God,
ons geeft. 21 Jehovah, je God,
heeft het land aan jullie gegeven.
Trek verder en neem het in be-
zit, zoals Jehovah, de God van
jullie voorvaders, jullie heeft ge-
zegd.d Wees niet bang en laat je
niet afschrikken.”

22 Maar jullie zijn allemaal bij
me gekomen en hebben gezegd:
“Laten we mannen vooruit stu-
ren om het land voor ons te ver-
kennen en verslag aan ons uit
te brengen over de route die we
moeten nemen en de steden die
we zullen tegenkomen.”e 23 Dat
vond ik een goed voorstel, dus
koos ik 12 mannen uit, één
uit elke stam.f 24 Ze gingen op
weg, kwamen in het bergland,g
bereikten het _Eskoldal� en ver-
kenden het. 25 Ze plukten wat
vruchten van het land en namen
die voor ons mee, en ze kwamen
terug met het bericht: “Het land
dat Jehovah, onze God, ons geeft
is goed.”h 26 Maar jullie weiger-
den verder te trekken en kwa-
men in opstand tegen het bevel
van Jehovah, je God. i 27 Jullie
bleven in jullie tenten klagen en
zeggen: “Jehovah haat ons, want
hij heeft ons uit Egypte geleid
om ons in handen van de Amorie-
ten te geven en ons uit te roeien.
28 Wat is dat voor land waar we
heen gaan? Onze broeders heb-
ben ons de moed ontnomen�j
door te zeggen: ‘Die mensen daar

1:24 �Of ‘Wadi Eskol’. 1:28 �Lett.: ‘ons
hart laten smelten’.
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zijn groter en sterker dan wij, en
hun steden zijn groot en tot aan
de hemel versterkt,�a en we heb-
ben daar de zonen van de Enakie-
tenb gezien.’”

29 Daarom zei ik: “Laat je
niet door angst verlammen van-
wege hen.c 30 Jehovah, je God,
zal voor jullie uit gaan en voor
jullie strijden,d net zoals hij
dat in Egypte voor jullie eigen
ogen heeft gedaan.e 31 En in
de woestijn hebben jullie ervaren
hoe Jehovah, je God, je heeft ge-
dragen zoals een man zijn zoon
draagt, overal waar jullie zijn ge-
weest totdat jullie hier kwamen.”
32 Maar ondanks dat alles ver-
trouwden jullie niet op Jehovah,
je God,f 33 die op de weg voor
jullie uit ging om een plaats te
zoeken voor jullie kamp. Hij ver-
scheen ’s nachts door middel
van vuur en overdag door middel
van een wolk om jullie te laten
zien langs welke weg jullie moes-
ten gaan.g

34 Al die tijd hoorde Jeho-
vah wat jullie zeiden, en hij werd
verontwaardigd en zwoer plech-
tig:h 35 “Geen van de mannen
van deze slechte generatie zal
het goede land zien dat ik met
een eed aan jullie voorvaders
beloofd heb, i 36 behalve Kaleb,
de zoon van Jef _unne. Hij zal het
zien, en aan hem en aan zijn zo-
nen zal ik het land geven waar hij
is geweest, want hij heeft Jeho-
vah met zijn hele hart� gevolgd. j
37 (Door jullie schuld werd Je-
hovah zelfs kwaad op mij, en hij
zei: ‘Ook jij zult er niet binnen-
gaan.k 38 Jozua, de zoon van
Nun, die voor je staat, l is dege-
ne die het land zal binnengaan.m
Maak hem sterk,�n want hij zal er-
voor zorgen dat Israël het land
erft.’) 39 En jullie kinderen, die
volgens jullie buitgemaakt zouden
worden,o en jullie zonen die zich

1:28 �D.w.z. met torenhoge muren.
1:36 �Lett.: ‘volledig’. 1:38 �Of moge-
lijk ‘God heeft hem sterk gemaakt’.

nog niet bewust zijn van goed en
kwaad — zij zullen er binnengaan
en aan hen zal ik het in bezit ge-
ven.a 40 Maar jullie moeten te-
ruggaan en de woestijn in trekken
over de weg van de Rode Zee.”b

41 Toen zeiden jullie tegen
mij: “We hebben tegen Jehovah
gezondigd. We zullen ten strij-
de trekken, zoals Jehovah, onze
God, ons heeft opgedragen!” Jul-
lie gordden dus je wapens om
en dachten dat jullie makkelijk
naar de berg konden optrekken.c
42 Maar Jehovah zei tegen mij:
“Zeg tegen ze: ‘Jullie mogen niet
ten strijde trekken, want ik ben
niet met jullie.d Als jullie toch
gaan, zullen jullie door je vijan-
den verslagen worden.’” 43 Dat
heb ik tegen jullie gezegd, maar
jullie wilden niet luisteren. In
plaats daarvan kwamen jullie te-
gen Jehovah’s bevel in opstand,
en jullie waren zo overmoedig te
proberen naar de berg op te trek-
ken. 44 Toen kwamen de Amo-
rieten die op de berg woonden
als een zwerm bijen op jullie af
en verjoegen jullie, en ze joe-
gen jullie in S _eı̈r uit elkaar tot
aan H _orma toe. 45 Na jullie te-
rugkomst zijn jullie jammerend
vóór Jehovah gekomen, maar Je-
hovah luisterde niet naar jullie
en had geen aandacht voor jullie.
46 Daarom zijn jullie zo lang in
K _ades gebleven.

2 Daarna gingen we terug en
trokken de woestijn in over

de weg van de Rode Zee, zoals
Jehovah mij had gezegd.e En we
trokken lange tijd om het S _eı̈r-
gebergte heen. 2 Uiteindelijk
zei Jehovah tegen mij: 3 “Jullie
hebben lang genoeg om dit ge-
bergte heen getrokken. Ga nu
richting het noorden. 4 En geef
het volk dit bevel: ‘Jullie trekken
verder langs de grens van jullie
broeders, de afstammelingen van
Esau,f die in S _eı̈r wonen.g Ze zul-
len bang voor jullie zijn.h Wees
heel voorzichtig 5 en daag hen
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niet uit,� want ik zal jullie van
hun land niets geven, zelfs geen
stukje ter grootte van een voet-
afdruk. Het S _eı̈rgebergte heb ik
namelijk aan Esau als bezit ge-
geven.a 6 Jullie moeten ze be-
talen voor het voedsel dat jullie
eten en voor het water dat jul-
lie drinken.b 7 Want Jehovah, je
God, heeft alles gezegend wat je
hebt gedaan. Hij heeft goed op
je gelet tijdens� je tocht door
deze grote woestijn. In al die
40 jaar is Jehovah, je God, met
je geweest en ben je niets tekort-
gekomen.’”c 8 We trokken dus
langs onze broeders, de afstam-
melingen van Esau,d die in S _eı̈r
wonen, en bleven uit de buurt
van de weg van de Ar _aba, van
_Elath en van _Ezeon-G _eber.e
Vervolgens bogen we af en

trokken verder over de weg van
de woestijn van Moab.f 9 Jeho-
vah zei toen tegen mij: “Daag
Moab niet uit en begin geen
oorlog met hen, want van hun
land zal ik je niets in bezit ge-
ven. Ik heb Ar namelijk als bezit
aan de afstammelingen van Lot
gegeven.g 10 (Vroeger woonden
daar de Emieten,h een groot,
sterk en talrijk volk, net als de
Enakieten. 11 Ook de Refaı̈eten i

werden als Enakietenj bezien, en
de Moabieten noemden hen Emie-
ten. 12 Vroeger woonden er in
S _eı̈r Horieten,k maar de afstam-
melingen van Esau hebben hen uit
hun bezit verdreven en hen uit-
geroeid, en toen hebben ze zich
daar in plaats van hen gevestigd. l
Israël zal hetzelfde doen met het
land dat hun bezit is, dat Jehovah
hun beslist zal geven.) 13 Steek
nu het Dal van de Z _ered� over.”
We staken dus het Dal van de Z _e-
redm over. 14 Onze tocht vanaf
K _ades-Barn _ea tot het oversteken
van het Dal van de Z _ered had
38 jaar geduurd. Ondertussen was

2:5 �Of ‘ga niet de strijd met hen aan’.
2:7 �Of ‘is zich goed bewust van’. 2:13
�Of ‘Wadi Zered’.

er in het kamp niemand meer
over van de hele generatie strij-
ders. Ze waren allemaal omgeko-
men, zoals Jehovah hun had ge-
zworen.a 15 Jehovah’s hand was
tegen hen: hij liet hen omkomen
totdat ze allemaal uit het kamp
verdwenen waren.b

16 Zodra alle strijders van het
volk tot de laatste man gestor-
ven waren,c 17 zei Jehovah te-
gen mij: 18 “Vandaag moet je
langs het gebied van Moab trek-
ken, dat wil zeggen Ar. 19 Wan-
neer je in de buurt van de Am-
monieten komt, moet je hen niet
lastigvallen of uitdagen, want
van het land van de Ammonie-
ten zal ik je niets in bezit ge-
ven. Dat heb ik namelijk aan de
afstammelingen van Lot als be-
zit gegeven.d 20 (Ook dit werd
vroeger als het land van de Refa-
ietene beschouwd. Ooit woonden
de Refaı̈eten daar, en de Ammo-
nieten noemden hen Zamzum-
mieten. 21 Ze waren een groot,
sterk en talrijk volk, net als de
Enakieten.f Maar Jehovah ver-
sloeg hen, zodat de Ammonieten
hen konden verdrijven en zich
daar in plaats van hen konden
vestigen. 22 Hetzelfde heeft hij
gedaan voor de afstammelingen
van Esau, die nu in S _eı̈r wonen.g
Hij versloeg de Horieten,h zodat
de afstammelingen van Esau hen
uit hun bezit konden verdrijven
en zich daar in plaats van hen
konden vestigen. Ze wonen er tot
op de dag van vandaag. 23 En
de Avvieten woonden in dorpen
tot aan Gaza i toe, totdat de Kaf-
torieten, j die afkomstig waren
uit K _aftor,� hen versloegen en
zich daar in plaats van hen ves-
tigden.)

24 Vertrek en steek het _Ar-
nondal�k over. Luister, ik geef
jullie de Amoriet S _ihon, l de ko-
ning van H _esbon, in handen. Be-
gin met de verovering van zijn

2:23 �D.w.z. Kreta. 2:24 �Of ‘Wadi Ar-
non’.
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land en voer oorlog tegen hem.
25 Vanaf vandaag zal ik angst
en schrik voor jullie verspreiden
onder alle mensen onder de he-
mel die over jullie horen. Ze zul-
len beven� en sidderen vanwege
jullie.”a

26 Toen stuurde ik vanuit de
woestijn van Ked _emothb bood-
schappers naar koning S _ihon van
H _esbon met de volgende vredelie-
vende boodschap:c 27 “Laat me
door uw land trekken. Ik zal op
de weg blijven en ik zal niet
naar rechts of naar links afslaan.d
28 Ik zal alleen het voedsel eten
en het water drinken dat u mij
verkoopt. Laat me gewoon te voet
door uw gebied trekken, 29 net
zoals dat mocht van de afstamme-
lingen van Esau, die in S _eı̈r wo-
nen, en de Moabieten, die in Ar
wonen. Dan kan ik de Jordaan
oversteken naar het land dat Je-
hovah, onze God, ons geeft.”
30 Maar koning S _ihon van H _es-
bon liet ons niet door zijn land
trekken, want Jehovah, je God,
liet toe dat hij koppige en onver-
zettelijk werd� met het doel hem
in jullie handen te geven, zoals nu
is gebeurd.f

31 Daarop zei Jehovah tegen
mij: “Luister, ik ben begonnen S _i-
hon en zijn land aan je over te
leveren. Ga nu zijn land in be-
zit nemen.”g 32 S _ihon trok met
al zijn mannen op om bij J _ahaz
tegen ons te strijden,h 33 en Je-
hovah, onze God, leverde hem
aan ons over, waarop we hem,
zijn zonen en al zijn mannen
versloegen. 34 We namen toen
al zijn steden in en vernietigden
elke stad,� met inbegrip van de
mannen, de vrouwen en de kin-
deren. We lieten niemand in le-
ven. i 35 Alleen het vee namen
we voor onszelf mee, samen met

2:25 �Of ‘weeën hebben zoals een ba-
rende vrouw’. 2:30 �Of ‘zijn geest kop-
pig werd en zijn hart zich verhardde’.
2:34 �Of ‘bestemden elke stad voor de
vernietiging’.

de buit uit de steden die we had-
den veroverd. 36 Vanaf _Aroër,a
dat aan de rand van het _Arnondal
ligt (met inbegrip van de stad in
dat dal), tot aan Gilead was geen
stad te sterk voor ons. Jeho-
vah, onze God, gaf ze ons alle-
maal in handen.b 37 Maar jullie
zijn niet in de buurt gekomen van
het land van de Ammonieten,c de
hele oever van het J _abbokdal�d
en de steden van het bergland,
en ook niet van andere plaatsen
die Jehovah, onze God, ons had
ontzegd.

3 Toen namen we de Weg van
B _asan. En koning Og van B _a-

san kwam ons met al zijn man-
nen tegemoet om bij Edr _eı̈ tegen
ons te strijden.e 2 Jehovah zei
tegen mij: “Wees niet bang voor
hem, want ik zal hem en zijn volk
en zijn land in jullie handen ge-
ven, en je moet met hem hetzelf-
de doen als je hebt gedaan met
koning S _ihon van de Amorieten,
die in H _esbon woonde.” 3 Daar-
op gaf Jehovah, onze God, ook
koning Og van B _asan en zijn hele
volk in onze handen, en we ver-
sloegen hem totdat er niemand
van zijn volk meer in leven was.
4 We namen toen al zijn steden
in. Er was geen stad van hen
die we niet veroverden — 60 ste-
den, de hele streek _Argob, het ko-
ninkrijk van Og in B _asan.f 5 Al
die steden waren versterkt met
hoge muren, poorten en gren-
dels, en er was ook nog een groot
aantal dorpen op het platteland.
6 Maar we vernietigden ze alle-
maal,g net zoals we bij koning S _i-
hon van H _esbon hadden gedaan.
We vernietigden alle steden, met
al hun mannen, vrouwen en kin-
deren.h 7 Al het vee en de buit
van de steden namen we voor
onszelf mee.

8 We namen toen het land in
van de beide Amoritische konin-
gen i in de Jordaanstreek, van het

2:37 �Of ‘Wadi Jabbok’.
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_Arnondal� tot aan de berg H _er-
mona 9 (de berg die de Sido-
niërs S _irjon noemden en de Amo-
rieten S _enir), 10 alle steden van
de hoogvlakte, heel Gilead en
heel B _asan tot aan S _alcha en
Edr _eı̈,b de steden van het konink-
rijk van Og in B _asan. 11 Ko-
ning Og van B _asan was namelijk
de enige die nog over was van de
Refaı̈eten. Zijn lijkbaar� was van
ijzer� en bevindt zich nog steeds
in de stad R _abba van de Ammo-
nieten. De baar is negen el� lang
en vier el breed, volgens de ge-
wone el. 12 We namen toen dit
land in bezit: het gebied vanaf
_Aroër,c dat bij het _Arnondal ligt,
en de helft van het bergland
van Gilead. De bijbehorende ste-
den heb ik aan de Rubenieten
en de Gadieten gegeven.d 13 De
rest van Gilead en heel B _asan van
het koninkrijk van Og heb ik aan
de helft van de stam Manasse ge-
geven.e De hele streek _Argob, die
bij B _asan hoort, stond bekend als
het gebied van de Refaı̈eten.

14 J _aı̈r,f de zoon van Manasse,
nam de hele streek _Argob ing tot
aan de grens van de Gesurieten
en de Maächathieten.h Die dorpen
van B _asan noemde hij H _avvoth-
J _aı̈r,�i naar zichzelf, en zo heten
ze tot op de dag van vandaag.
15 En Gilead heb ik aan M _achir
gegeven. j 16 Aan de Rubenie-
ten en de Gadietenk heb ik het
gebied gegeven van Gilead tot
aan het _Arnondal (met het mid-
den van het dal als grens) en tot
aan de J _abbok, het dal dat de
grens vormt van de Ammonieten,
17 en ook de Ar _aba en de Jor-
daan en het aangrenzende gebied,
van K _innereth tot aan de Zee van
de Ar _aba (de Zoutzee)� aan de
voet van de hellingen van de P _isga
in het oosten. l

3:8 �Of ‘Wadi Arnon’. 3:11 �Of ‘sarco-
faag’, ‘doodskist’. �Of mogelijk ‘zwart
basalt’. �Een el was 44,5 cm. Zie App.
B14. 3:14 �Bet.: ‘tentendorpen van
Jaı̈r’. 3:17 �D.w.z. de Dode Zee.

18 Ik gaf jullie toen deze op-
dracht: “Jehovah, je God, heeft
jullie dit land gegeven om het in
bezit te nemen. Al jullie dappere
mannen zullen zich bewapenen
en oversteken vóór jullie broe-
ders, de Israëlieten, uit.a 19 Al-
leen jullie vrouwen, kinderen en
vee (ik weet heel goed dat jul-
lie veel vee hebben) mogen in
de steden blijven die ik jullie
heb gegeven. 20 Pas als Jeho-
vah jullie broeders rust geeft,
net als jullie, en ook zij het land
hebben ingenomen dat Jehovah,
je God, hun aan de overkant van
de Jordaan geeft, kunnen jullie
allemaal teruggaan naar het be-
zit dat ik jullie gegeven heb.”b

21 Ik heb Jozua toen geboden:c
“Je hebt met eigen ogen gezien
wat Jehovah, je God, met deze
twee koningen heeft gedaan. Je-
hovah zal hetzelfde doen met alle
koninkrijken die je aan de over-
kant zult aantreffen.d 22 Jullie
mogen niet bang voor ze zijn,
want Jehovah, je God, strijdt zelf
voor jullie.”e

23 Ik smeekte Jehovah toen:
24 “Soevereine Heer Jehovah, u
bent begonnen uw dienaar uw
grootheid en uw sterke arm te la-
ten zien,f want welke god in de he-
mel of op aarde doet zulke mach-
tige daden als u?g 25 Laat mij
alstublieft oversteken en het goe-
de land zien dat aan de overkant
van de Jordaan ligt, dat prach-
tige bergland en de Libanon.”h
26 Maar door jullie schuld was
Jehovah nog steeds woedend op
mij i en hij wilde niet naar me luis-
teren. In plaats daarvan zei Jeho-
vah tegen me: “Nu is het genoeg!
Spreek hier nooit meer over te-
gen mij. 27 Ga naar de top van
de P _isga, j kijk naar het westen,
het noorden, het zuiden en het
oosten en bekijk het land goed,
want jij zult de Jordaan niet
oversteken.k 28 Draag de leiding
over aan Jozua, l en spreek hem
moed in en sterk hem, want hij
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zal voor dit volk uit naar de over-
kant gaana en hij zal ervoor zor-
gen dat ze het land erven dat jij
zult zien.” 29 Dat gebeurde alle-
maal terwijl we in het dal tegen-
over Beth-P _eorb verbleven.

4 Israël, luister nu naar de
voorschriften en de rechter-

lijke beslissingen die ik jullie leer
zodat jullie je eraan kunnen hou-
den. Dan zullen jullie in leven
blijvenc en het land dat Jehovah,
de God van je voorvaders, aan
jullie geeft, binnengaan en het
in bezit nemen. 2 Jullie mogen
niets toevoegen aan het woord
dat ik jullie gebied en er niets
van afnemen.d Houd je aan de ge-
boden van Jehovah, je God, die
ik jullie geef.

3 Jullie hebben met eigen ogen
gezien wat Jehovah heeft gedaan
in het geval van de Baäl van P _eor.
Jehovah, je God, heeft iedere
man die de Baäl van P _eor ach-
ternaliep uit jullie middenwegge-
vaagd.e 4 Maar jullie, die Jeho-
vah, je God, trouw zijn gebleven,
zijn nu allemaal nog in leven.
5 Luister, ik heb voorschriften en
rechterlijke beslissingen aan jul-
lie geleerd,f zoals Jehovah, mijn
God, mij heeft geboden. Leef er-
naar in het land dat jullie in be-
zit gaan nemen. 6 Jullie moeten
je er strikt aan houden,g want
dan zullen de volken zien dat jul-
lie wijsh en verstandig i zijn. Als
ze van al die voorschriften horen,
zullen ze zeggen: “Deze grote na-
tie is beslist een wijs en verstan-
dig volk.” j 7 Want welke grote
natie heeft goden die zo dicht bij
hen zijn als Jehovah, onze God,
bij ons is, telkens als we hem aan-
roepen?k 8 En welke grote natie
heeft rechtvaardige voorschriften
en rechterlijke beslissingen zoals
deze hele wet die ik jullie nu voor-
houd? l

9 Maar pas op!� Zorg ervoor
dat je niet vergeet wat je ogen

4:9, 15 �Of ‘let goed op je ziel’.

allemaal hebben gezien. Bewaar
het je leven lang in je hart en ver-
tel het aan je zonen en je klein-
zonen.a 10 Op de dag dat jullie
in H _oreb vóór Jehovah, je God,
stonden, zei Jehovah tegen mij:
“Roep het volk bij elkaar, dan zal
ik hun mijn woorden laten ho-
ren,b zodat ze leren om alle da-
gen dat ze op aarde leven ontzag
voor mij te hebbenc en zodat ze
hun zonen zullen onderwijzen.”d

11 Jullie kwamen dus dichter-
bij en gingen aan de voet van de
berg staan. De berg brandde en
het vuur kwam helemaal tot aan
de hemel,� te midden van duis-
ternis en dikke, donkere wolken.e
12 Toen sprak Jehovah tot jullie
vanuit het vuur.f Jullie hoorden
het geluid van woorden maar za-
gen geen gedaanteg — er was al-
leen een stem.h 13 Hij maakte
zijn verbond� aan jullie bekend: i
de tien geboden.�j Hij gebood
jullie je daaraan te houden en
schreef ze daarna op twee ste-
nen platen.k 14 Jehovah gaf mij
toen de opdracht om voorschrif-
ten en rechterlijke beslissingen
aan jullie te leren. Die moeten
jullie nakomen in het land dat jul-
lie zullen binnengaan om het in
bezit te nemen.

15 Op de dag dat Jehovah in
H _oreb midden uit het vuur tot
jullie sprak, hebben jullie geen
gedaante gezien. Pas daarom op�
16 dat jullie niet verdorven han-
delen door voor jezelf een beeld
te maken in welke vorm of ge-
daante maar ook: een afbeelding
van een man of van een vrouw, l
17 een afbeelding van een dier
op aarde of van een vogel in de
luchtm of 18 een afbeelding van
iets wat over de grond kruipt of
van een vis in het water onder
de aarde.n 19 En als je omhoog-

4:11 �Lett.: ‘tot aan het hart van de he-
melen’. 4:13 �Zie Woordenlijst. �Lett.:
‘tien woorden’. Ook de decaloog ge-
noemd.
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kijkt naar de hemel en je ziet de
zon, de maan en de sterren — het
hele hemelse leger — laat je er
dan niet toe verleiden daarvoor
te buigen en ze te aanbidden.a Je-
hovah, je God, heeft ze aan alle
volken onder de hemel gegeven.
20 Maar jullie zijn degenen die
Jehovah uit de ijzersmeltoven,
uit Egypte, heeft weggehaald om
het volk te worden dat zijn per-
soonlijke eigendom� is,b wat jul-
lie nu zijn.

21 Door jullie schuld is Jeho-
vah kwaad op mij geworden,c en
hij zwoer dat ik de Jordaan niet
zou oversteken en dat ik niet het
goede land zou binnengaan dat
Jehovah, je God, jullie als erfdeel
geeft.d 22 Want ik moet in dit
land sterven. Ik zal de Jordaan
niet oversteken,e maar jullie zul-
len wel oversteken en dat goe-
de land in bezit nemen. 23 Zorg
ervoor dat jullie het verbond dat
Jehovah, je God, met jullie geslo-
ten heeft, niet vergetenf en maak
geen beelden voor jezelf in wel-
ke vorm maar ook, want dat
heeft Jehovah, je God, verbo-
den.g 24 Want Jehovah, je God,
is een verterend vuur,h een God
die volledige� toewijding eist. i

25 Als jullie lange tijd in het
land wonen en zonen en klein-
zonen hebben gekregen, en jul-
lie verdorven handelen en beel-
den maken, j in welke vorm maar
ook, en doen wat slecht is in
de ogen van Jehovah, je God,
om hem te tergenk — 26 ik roep
vandaag de hemel en de aarde
op als getuigen tegen jullie, dat
jullie dan beslist snel zullen ver-
dwijnen uit het land dat jullie
aan de overkant van de Jordaan
in bezit zullen nemen. Jullie zul-
len daar niet lang leven, maar
jullie zullen volledig worden uit-
geroeid. l 27 Jehovah zal jullie
onder de volken verstrooien,m

4:20 �Of ‘zijn erfdeel’. 4:24 �Of ‘ex-
clusieve’.

en er zal maar een klein aantal
van jullie overblijvena onder de
volken waar Jehovah jullie heen
zal voeren. 28 Daar zullen jul-
lie goden van hout en steen moe-
ten vereren, die door mensen-
handen gemaakt zijnb en die niet
kunnen zien, horen, eten of rui-
ken.

29 Als jullie daar Jehovah, je
God, gaan zoeken, zul je hem ze-
ker vinden,c als je hem tenminste
met je hele hart en je hele ziel�
zoekt.d 30 Als in de toekomst
al die dingen je zijn overkomen
en je in grote moeilijkheden ver-
keert, dan zul je bij Jehovah,
je God, terugkomen en naar zijn
stem luisteren.e 31 Want Jeho-
vah, je God, is een barmhartige
God.f Hij zal je niet in de steek
laten of te gronde richten. En het
verbond dat hij met een eed ge-
sloten heeft met je voorvaders,
zal hij niet vergeten.g

32 Vraag eens hoe het vroeger
was, vóór jouw tijd, vanaf de dag
dat God de mens op aarde schiep.
Speur van het ene uiteinde van de
hemel tot aan het andere uitein-
de van de hemel. Is zoiets indruk-
wekkends ooit eerder gebeurd?
Heeft iemand ooit van zoiets ge-
hoord?h 33 Is er een ander volk
dat net als jullie de stem van
God vanuit het vuur heeft horen
spreken en in leven is gebleven? i

34 Of heeft God ooit geprobeerd
een volk uit het midden van een
ander volk weg te halen met oor-
delen,� met tekenen, met wonde-
ren, j met oorlog,k met een sterke
hand, l met een uitgestrekte arm
en met angstaanjagende daden,m
zoals Jehovah, je God, dat voor
jullie eigen ogen in Egypte voor
jullie heeft gedaan? 35 Jullie
hebben die dingen te zien gekre-
gen zodat jullie weten dat Jeho-
vah de ware God is;n buiten hem
is er geen ander.o 36 Vanuit de

4:29 �Zie Woordenlijst. 4:34 �Of ‘be-
proevingen’.
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hemel heeft hij jullie zijn stem la-
ten horen om jullie te corrigeren,
en op de aarde heeft hij jullie zijn
grote vuur laten zien, en vanuit
het vuur hebben jullie zijn woor-
den gehoord.a

37 Omdat hij van jullie voorva-
ders hield en hij hun nageslacht�
had uitgekozen,b zijn jullie on-
der zijn toezicht uit Egypte geleid
door zijn grote kracht. 38 Hij
heeft volken voor jullie verdreven
die groter en machtiger waren
dan jullie, om jullie hun land bin-
nen te leiden en het jullie als erf-
deel te geven, zoals nu gebeurt.c
39 Wees je er nu dus van bewust
en laat goed tot je doordringen�
dat Jehovah de ware God is in de
hemel boven en op de aarde bene-
den.d Er is geen ander.e 40 Houd
je aan zijn voorschriften en zijn
geboden die ik je vandaag geef.
Dan zal het goed gaan met jou
en je zonen en zul je lang in het
land blijven dat Jehovah, je God,
je geeft.’f

41 Mozes wees toen aan de
oostkant van de Jordaan drie
steden aan.g 42 Als iemand een
ander onopzettelijk doodt ter-
wijl hij voor die tijd geen hekel
aan hem had,h moet hij naar een
van die steden vluchten om in
leven te blijven. i 43 Die steden
zijn B _ezer j in de woestijn op de
hoogvlakte voor de Rubenieten,
R _amothk in Gilead voor de Gadie-
ten en Gol _an l in B _asan voor de
Manassieten.m

44 Dat is de wetn die Mozes
het volk Israël voorhield. 45 Dat
zijn de richtlijnen,� de voorschrif-
ten en de rechterlijke beslissin-
gen die Mozes aan de Israëlieten
gaf nadat ze uit Egypte waren ge-
trokken.o 46 Hij deed dat in de
Jordaanstreek, in het dal tegen-
over Beth-P _eor,p in het land van
koning S _ihon van de Amorieten,

4:37 �Lett.: ‘zaad’. 4:39 �Of ‘neem ter
harte’. 4:45 �Of ‘vermaningen’, ‘herin-
neringen’.

die in H _esbon woonde,a de koning
die Mozes en de Israëlieten ver-
slagen hadden na hun vertrek uit
Egypte.b 47 Ze namen het land
in bezit van koning S _ihon en van
koning Ogc van B _asan, de twee
koningen van de Amorieten die in
de streek ten oosten van de Jor-
daan woonden, 48 vanaf _Aroër,d
dat aan de rand van het _Ar-
nondal� ligt, tot aan de berg Sion,
oftewel de H _ermon,e 49 en de
hele Ar _aba in de streek ten oos-
ten van de Jordaan, en tot aan de
Zee van de Ar _aba,� aan de voet
van de hellingen van de P _isga.f

5 Toen riep Mozes heel Israël
bij elkaar en zei: ‘Israël, luis-

ter naar de voorschriften en de
rechterlijke beslissingen die ik
vandaag aan jullie bekendmaak.
Jullie moeten die leren en je er
strikt aan houden. 2 Jehovah,
onze God, heeft in H _oreb een ver-
bond met ons gesloten.g 3 Jeho-
vah heeft dat verbond niet met
onze voorouders gesloten maar
met ons, wij allemaal die hier van-
daag levend en wel staan. 4 Je-
hovah heeft op de berg recht-
streeks� met jullie gesproken,
vanuit het vuur.h 5 Ik stond toen
tussen Jehovah en jullie in i om
het woord van Jehovah aan jullie
over te brengen, want jullie wa-
ren bang voor het vuur en gingen
de berg niet op.j Hij zei:

6 “Ik ben Jehovah, je God, die
je uit Egypte heeft geleid, uit het
huis van slavernij.k 7 Je mag
buiten mij� nooit andere goden
hebben. l

8 Maak geen beelden,m geen
enkele afbeelding� van iets in
de hemel boven of op de aar-
de beneden of in het water on-
der de aarde. 9 Buig je er niet
voor neer en laat je niet overha-

4:48 �Of ‘Wadi Arnon’. 4:49 �D.w.z. de
Zoutzee of Dode Zee. 5:4 �Lett.: ‘van
gezicht tot gezicht’. 5:7 �Of ‘in strijd
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len ze te vereren,a want ik, Jeho-
vah, je God, ben een God die vol-
ledige� toewijding eist.b Voor de
overtredingen van vaders laat ik
zonen boeten en ook de derde en
de vierde generatie van hen die
mij haten.c 10 Maar voor dege-
nen die mij liefhebben en zich
aan mijn geboden houden, toon
ik loyale liefde� tot in de dui-
zendste generatie.

11 Gebruik de naam van Je-
hovah, je God, niet op een on-
waardige manier,d want Jehovah
zal iemand die Zijn naam op
een onwaardige manier gebruikt,
niet ongestraft laten.e

12 Onderhoud de sabbat als
een heilige dag, zoals Jehovah, je
God, je geboden heeft.f 13 Zes
dagen heb je om te werken en al
je arbeid te doen,g 14 maar de
zevende dag is een sabbat voor
Jehovah, je God.h Je mag dan
geen enkel werk doen. i Dat geldt
voor jou, je zoon, je dochter, je
slaaf, je slavin, je ezel, je stier
en de rest van je vee, en voor de
vreemdeling die bij je in de stad�
woont. j Zo kunnen je slaaf en
je slavin net als jij rust nemen.k
15 Vergeet niet dat jullie zelf sla-
ven waren in Egypte en dat Jeho-
vah, je God, je daar toen met een
sterke hand en een uitgestrekte
arm heeft weggehaald. l Daarom
heeft Jehovah, je God, je opge-
dragen de sabbat te onderhouden.

16 Eer� je vader en je moe-
der,m zoals Jehovah, je God, je
heeft opgedragen. Dan zul je
lang leven en zal het goed met
je gaan in het land dat Jehovah,
je God, je geeft.n

17 Pleeg geen moord.o
18 Pleeg geen overspel.p
19 Steel niet.q
20 Leg geen vals getuigenis

tegen iemand af.r

5:9 �Of ‘exclusieve’. 5:10 �Of ‘liefde-
rijke goedheid’. 5:14 �Lett.: ‘binnen je
poorten’. 5:16 �Of ‘toon respect voor’.

21 Verlang niet naar de vrouw
van een ander.a Heb ook geen
zelfzuchtig verlangen naar zijn
huis, zijn veld, zijn slaaf, zijn sla-
vin, zijn stier, zijn ezel of iets an-
ders wat van hem is.”b

22 Die geboden� heeft Jeho-
vah met luide stem tot jullie
als gemeente gesproken op de
berg, vanuit het vuur en de dik-
ke, donkere wolken,c en hij voeg-
de er verder niets aan toe. Toen
schreef hij ze op twee stenen
platen en gaf die aan mij.d

23 Maar zodra jullie de stem
vanuit de duisternis hoorden,
terwijl de berg brandde,e kwa-
men jullie stamhoofden en oud-
sten naar me toe. 24 Jullie zei-
den toen: “Jehovah, onze God,
heeft zijn glorie en zijn groot-
heid aan ons getoond, en we heb-
ben zijn stem gehoord vanuit het
vuur.f Vandaag hebben we gezien
dat een mens in leven kan blij-
ven als God met hem spreekt.g
25 Waarom zouden we ons leven
wagen? Straks verteert dit gro-
te vuur ons nog. Als we de stem
van Jehovah, onze God, nog lan-
ger horen, zullen we zeker ster-
ven. 26 Want is er een mens�
die net als wij de stem van de le-
vende God vanuit het vuur heeft
horen spreken en toch in leven
is gebleven? 27 Jij moet ernaar-
toe gaan om te luisteren naar al-
les wat Jehovah, onze God, te
zeggen heeft, en jij moet ons al-
les vertellen wat Jehovah, onze
God, tegen je zegt. Dan zullen wij
ernaar luisteren en het doen.”h

28 Jehovah hoorde wat jullie
tegen me zeiden, en Jehovah zei
tegen mij: “Ik heb gehoord wat
dit volk tegen je heeft gezegd.
Alles wat ze hebben gezegd is
goed. i 29 Waren ze altijd maar
geneigd om in hun hart ontzag
voor mij te hebben j en zich aan
al mijn geboden te houden!k Dan
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zou het hun en hun zonen voor
altijd goed gaan.a 30 Zeg tegen
ze: ‘Ga terug naar jullie tenten.’
31 Maar jij moet hier bij mij blij-
ven, dan zal ik je alle geboden,
voorschriften en rechterlijke be-
slissingen vertellen die je hun
moet leren en waar ze zich aan
moeten houden in het land dat ik
hun geef om het in bezit te ne-
men.” 32 Zorg er dus voor dat
jullie precies doen wat Jehovah,
je God, jullie geboden heeft.b Wijk
niet af, niet naar rechts en niet
naar links.c 33 Volg� in alles de
weg die Jehovah, je God, heeft
voorgeschreven.d Dan blijven jul-
lie in leven, gaat het goed met jul-
lie en blijven jullie lang in het land
dat jullie in bezit zullen nemen.e

6 Dit zijn de geboden, voor-
schriften en rechterlijke be-

slissingen die Jehovah, je God,
gegeven heeft om ze jullie te le-
ren, zodat jullie ze zullen na-
leven als jullie oversteken naar
het land dat jullie in bezit zullen
nemen, 2 en zodat je je leven
lang ontzag zult hebben voor Je-
hovah, je God, en je je zult hou-
den aan al zijn voorschriften en
geboden die ik aan je geef — aan
jou en je zoon en je kleinzoon.f
Dan zul je een lang leven heb-
ben.g 3 Luister dus, Israël, en
houd je er strikt aan. Dan zal
het goed met je gaan en zul je
heel talrijk worden in het land
dat overvloeit van melk en ho-
ning, zoals Jehovah, de God van
je voorvaders, je heeft beloofd.

4 Luister, Israël: Jehovah, onze
God, is één Jehovah.h 5 Je moet
Jehovah, je God, liefhebben met
je hele hart, je hele ziel�i en je hele
kracht.�j 6 Deze woorden die ik
je vandaag gebied, moet je in je
hart hebben, 7 en je moet ze je
zonen inprenten�k en erover pra-

5:33 �Lett.: ‘bewandel’. 6:5 �ZieWoor-
denlijst. �Of ‘alles wat je hebt’, ‘al
je levenskracht’. 6:7 �Of ‘inscherpen’,
‘herhalen’.

ten als je in je huis zit, als je on-
derweg bent, als je gaat slapen
en als je opstaat.a 8 Bind ze op
je hand als herinnering en draag
ze als een band op je voorhoofd.�b
9 Schrijf ze op de deurposten van
je huis en op je poorten.

10 Wanneer Jehovah, je God,
je in het land brengt dat hij met
een eed aan je voorvaders Abra-
ham, Isaäk en Jakob heeft be-
loofdc — een land met grote en
mooie steden die je niet zelf hebt
gebouwd,d 11 huizen vol met al-
lerlei goede dingen waar je niet
voor hebt gewerkt, waterputten
die je niet hebt uitgehouwen, en
wijngaarden en olijfbomen die je
niet hebt geplant — en je gegeten
hebt en verzadigd bent,e 12 pas
dan op dat je Jehovah niet ver-
geet,f die je uit Egypte heeft ge-
leid, uit het huis van slavernij.
13 Je moet ontzag hebben voor
Jehovah, je God.g Hem moet je
dienenh en bij zijn naam moet je
zweren. i 14 Je mag niet achter
andere goden aan lopen, achter
geen enkele god van de volken
rondom jullie, j 15 want Jeho-
vah, je God, die in jullie midden
is, is een God die volledige� toe-
wijding eist.k Anders zal de woe-
de van Jehovah, je God, tegen
je oplaaien l en zal hij je van de
aardbodem wegvagen.m

16 Jullie mogen Jehovah, je
God, niet op de proef stellenn

zoals jullie dat hebben gedaan
bij M _assa.o 17 Jullie moeten je
strikt houden aan de geboden
van Jehovah, je God, en aan de
richtlijnen� en voorschriften die
hij jullie gegeven heeft. 18 Je
moet doen wat juist en goed is in
Jehovah’s ogen. Dan zal het goed
met je gaan en zul je het goede
land dat Jehovah met een eed aan
je voorvaders heeft beloofd, bin-
nengaan en het in bezit nemenp
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19 door al je vijanden voor je te
verdrijven, zoals Jehovah heeft
beloofd.a

20 Stel dat je zoon je in de
toekomst vraagt: “Wat betekenen
de richtlijnen,� voorschriften en
rechterlijke beslissingen die Je-
hovah, onze God, jullie gegeven
heeft?” 21 Dan moet je tegen je
zoon zeggen: “We waren in Egyp-
te slaven van de farao, maar Je-
hovah heeft ons met een sterke
hand uit Egypte geleid. 22 Je-
hovah bleef voor onze ogen gro-
te en verwoestende tekenen en
wonderen brengen over Egyp-
te,b de farao en zijn hele huis.c
23 Hij heeft ons daar wegge-
haald om ons hiernaartoe te
brengen en ons het land te ge-
ven dat hij met een eed aan
onze voorvaders had beloofd.d
24 Toen heeft Jehovah ons op-
gedragen al die voorschriften na
te leven en ontzag te hebben voor
Jehovah, onze God, zodat het
ons altijd goed zou gaane en we
in leven zouden blijven,f zoals nu
het geval is. 25 En we zullen als
rechtvaardig beschouwd worden
als we al die geboden zorgvuldig
naleven in gehoorzaamheid aan�
Jehovah, onze God, zoals hij ons
heeft opgedragen.”g

7 Wanneer Jehovah, je God, je
in het land brengt dat jul-

lie binnenkort zullen binnengaan
om het in bezit te nemen,h zal hij
ook grote volken voor jullie ver-
drijven: i de Hethieten, de Girga-
sieten, de Amorieten, j de Kanaä-
nieten, de Ferezieten, de Hevieten
en de Jebusieten,k zeven volken
die groter en machtiger zijn dan
jullie.l 2 Jehovah, je God, zal ze
aan je overleveren en je zult ze
verslaan.m Je moet ze beslist voor
de vernietiging bestemmen.n Je
mag geen verbond met ze sluiten
en je mag geen medelijden met ze
hebben.o 3 Je mag je niet door

6:20 �Of ‘vermaningen’, ‘herinneringen’.
6:25 �Lett.: ‘vóór’.

een huwelijk met hen verbinden.�
Geef je dochters niet aan hun
zonen en laat je zonen niet met
hun dochters trouwen.a 4 Want
ze zullen je zonen van mij afkeren
zodat ze andere goden gaan aan-
bidden.b Dan zal Jehovah’s woe-
de tegen jullie oplaaien en zal hij
jullie snel vernietigen.c

5 Nee, dit is wat jullie met ze
moeten doen: breek hun altaren
af, sla hun heilige zuilen stuk,d
hak hun heilige palen� ome en
verbrand hun beelden.f 6 Want
jullie zijn een heilig volk voor
Jehovah, je God, en Jehovah,
je God, heeft jullie uit alle vol-
ken op aarde uitgekozen om zijn
volk te worden, zijn speciale be-
zit.�g

7 Het was niet omdat jullie het
grootste van alle volken waren
dat Jehovah genegenheid voor
jullie toonde en jullie uitkoos,h
want jullie waren het kleinste
volk van allemaal. i 8 Maar het
was omdat Jehovah jullie liefhad
en omdat hij zich hield aan de
eed die hij aan jullie voorvaders
gezworen had, j dat Jehovah jul-
lie met een sterke hand bevrijdde
om jullie los te kopen uit het huis
van slavernij,k uit de macht� van
de farao, de koning van Egypte.
9 Je weet heel goed dat Jeho-
vah, je God, de ware God is, de
getrouwe God, die zich aan zijn
verbond houdt en loyale liefde
toont voor degenen die van hem
houden en zijn geboden naleven,
tot in de duizendste generatie. l
10 Maar degenen die hem haten,
zal hij openlijk� straffen en ver-
nietigen.m Hij zal zonder uitstel
optreden tegen degenen die hem
haten; hij zal ze openlijk straf-
fen. 11 Zorg er dus voor dat je
je altijd houdt aan de geboden, de
voorschriften en de rechterlijke
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beslissingen die ik je vandaag
geef.

12 Als jullie naar deze rech-
terlijke beslissingen blijven luis-
teren en jullie je er altijd aan hou-
den, zal Jehovah, je God, zich
aan het verbond houden en de
loyale liefde tonen waarover hij
tegenover je voorvaders een eed
heeft afgelegd. 13 Hij zal van je
houden, je zegenen en je talrijk
maken. Hij zal je zegenen met
veel kinderen,�a met een goede
opbrengst van je grond — graan,
nieuwe wijn en olieb — en met
veel kalveren en lammeren in
het land dat hij met een eed
aan je voorvaders heeft beloofd.c
14 Jullie zullen van alle volken
het meest gezegend zijn.d Geen
man of vrouw onder jullie zal on-
vruchtbaar zijn, en dat geldt ook
voor jullie vee.e 15 Jehovah zal
je vrijwaren van alle ziekten, en
hij zal geen van de vreselijke
ziekten over je brengen die jul-
lie in Egypte kenden.f Die ziek-
ten zal hij brengen over iedereen
die jullie haat. 16 Jullie moeten
alle volken vernietigen� die Je-
hovah, je God, aan jullie overle-
vert.g Je� mag geen medelijden
met ze hebbenh en je mag hun go-
den niet vereren, i want dat zou
een valstrik voor je zijn.j

17 Misschien zeg je bij jezelf:�
“Die volken zijn veel groter dan
wij. Hoe kan ik ze ooit verdrij-
ven?”k 18 Maar wees niet bang
voor ze. l Denk terug aan wat Je-
hovah, je God, met de farao
en heel Egypte heeft gedaan,m
19 de grote oordelen� die je met
eigen ogen hebt zien voltrekken
en ook de tekenen, de wonde-
ren,n de sterke hand en de uit-
gestrekte arm waarmee Jehovah,
je God, je heeft bevrijd.o Dat zal
Jehovah, je God, doen met alle
volken waar je bang voor bent.p

7:13 �Lett.: ‘de vrucht van je schoot ze-
genen’. 7:16 �Lett.: ‘verslinden’. �Lett.:
‘je oog’. 7:17 �Lett.: ‘in je hart’. 7:19
�Of ‘beproevingen’.

20 Jehovah, je God, zal een ge-
voel van verslagenheid� over hen
laten komen, totdat degenen die
nog over zijna en zich voor je ver-
bergen, vergaan zijn. 21 Laat je
niet door angst verlammen van-
wege hen, want Jehovah, je God,
is met je,b een grote en ontzag-
wekkende God.c

22 Jehovah, je God, zal die
volken geleidelijk voor je verdrij-
ven.d Je zult ze niet in één keer
mogen uitroeien, anders zouden
er zo veel wilde dieren komen
dat je gevaar loopt. 23 Jeho-
vah, je God, zal ze aan je overle-
veren en ze volledig verslaan tot-
dat ze zijn uitgeroeid.e 24 Hij
zal je hun koningen in handen
geven, f en je zult hun naam
van onder de hemel uitwissen.g
Niemand zal tegen je standhou-
den,h tot je ze allemaal hebt uit-
geroeid.i 25 Hun godenbeelden
moet je verbranden. j Je mag niet
verlangen naar het zilver en het
goud dat erop zit en het je niet
toe-eigenen,k zodat het geen val-
strik voor je wordt, want het is
iets walgelijks voor Jehovah, je
God. l 26 Je mag zoiets walge-
lijks niet in je huis brengen, an-
ders word je voor de vernietiging
bestemd, net als dat voorwerp.
Je moet er een grondige afschuw
van hebben en het absoluut wal-
gelijk vinden, want het is iets wat
voor de vernietiging bestemd is.

8 Zorg ervoor dat jullie je hou-
den aan elk gebod dat ik jullie

vandaag geef. Dan zullen jullie in
leven blijven,m talrijk worden en
het land dat Jehovah jullie voor-
vaders met een eed heeft beloofd,
binnengaan en in bezit nemen.n
2 Denk aan de lange tocht in de
woestijn die Jehovah, je God, je
de afgelopen 40 jaar heeft laten
makeno om je nederigheid bij te
brengen, je op de proef te stellenp

en te weten te komen wat er in je
hart leefdeq — of je je aan zijn ge-

7:20 �Of mogelijk ‘paniek’, ‘angst’.
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boden zou houden of niet. 3 Hij
leerde je dus nederigheid, liet je
honger lijdena en gaf je manna te
eten,b voedsel dat jij en je voor-
ouders nog nooit hadden gezien.
Zo maakte hij je duidelijk dat de
mens niet alleen van brood leeft,
maar van elke uitspraak die uit
Jehovah’s mond komt.c 4 De af-
gelopen 40 jaar is de kleding die
je droeg niet versleten en zijn je
voeten niet opgezwollen.d 5 Met
heel je hart weet je dat Jeho-
vah, je God, je heeft gecorrigeerd
zoals een man zijn zoon corri-
geert.e

6 Je moet de geboden van Je-
hovah, je God, naleven door de
weg te volgen� die hij je wijst
en ontzag voor hem te hebben.
7 Want Jehovah, je God, brengt
je naar een goed land, f een land
van waterstromen,� waterdiepten
en bronnen die ontspringen in de
vallei en in het bergland, 8 een
land van tarwe en gerst, van wijn-
stokken, vijgenbomen en granaat-
appels,g een land van olijfolie en
honing,h 9 een land waar voed-
sel niet schaars zal zijn en waar
het je aan niets zal ontbreken,
een land waar in het gesteente
ijzer zit en waar je uit de bergen
koper zult delven.

10 Wanneer je gegeten hebt en
verzadigd bent, moet je Jehovah,
je God, loven vanwege het goe-
de land dat hij je gegeven heeft. i
11 Pas op dat je Jehovah, je God,
niet vergeet door zijn geboden,
rechterlijke beslissingen en voor-
schriften die ik je vandaag geef,
te negeren. 12 Als je eet en ver-
zadigd bent, mooie huizen bouwt
en erin gaat wonen, j 13 als je
steeds meer runderen, schapen
en geiten krijgt en steeds meer
zilver en goud, en je alles in over-
vloed hebt, 14 laat dan niet toe
dat je hart trots wordt,k waardoor
je Jehovah, je God, zou vergeten,

8:6 �Lett.: ‘bewandelen’. 8:7 �Of ‘wa-
di’s vol water’.

die je heeft bevrijd uit Egypte, uit
het huis van slavernij.a 15 Hij
liet je door de grote, angstwek-
kende woestijn trekken,b waar gif-
tige slangen en schorpioenen wa-
ren en een uitgedroogde bodem
zonder water. Uit een steenharde
rots� liet hij water tevoorschijn
komenc 16 en hij gaf je in de
woestijn manna te etend — voed-
sel dat je voorouders nog nooit
hadden gezien — om je nederig-
heid bij te brengene en je op de
proef te stellen, zodat je er in de
toekomst voordeel van zou heb-
ben.f 17 Als je bij jezelf� zou
zeggen: “Ik heb deze rijkdom te
danken aan mijn eigen kracht en
de macht van mijn eigen hand”,g
18 bedenk dan dat Jehovah, je
God, degene is die je in staat stelt
om rijk te worden,h omdat hij zich
houdt aan het verbond dat hij met
een eed met je voorvaders heeft
gesloten, zoals hij tot nu toe heeft
gedaan. i

19 Als je Jehovah, je God,
ooit zou vergeten en achter an-
dere goden aan zou lopen en die
zou vereren en je voor die zou
neerbuigen — ik waarschuw jul-
lie nu dat jullie dan zeker zullen
vergaan. j 20 Het zal dan net zo
met jullie aflopen als met de vol-
ken die Jehovah voor jullie ver-
nietigt, omdat jullie niet wilden
luisteren naar de stem van Jeho-
vah, je God.k

9 Luister, Israël! Jullie staan op
het punt de Jordaan over te

stekenl om het land binnen te
trekken en in bezit te nemen van
volken die groter en machtiger
zijn dan jullie,m met grote steden
die tot aan de hemel versterkt�
zijn,n 2 een groot en sterk volk,
de zonen van de Enakieten,o van
wie jullie gehoord hebben en
over wie gezegd wordt: “Wie kan
op tegen de zonen van _Enak?”

8:15 �Lett.: ‘rots van vuursteen’. 8:17
�Lett.: ‘in je hart’. 9:1 �D.w.z. met to-
renhoge muren.
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3 Daarom moeten jullie nu besef-
fen dat Jehovah, je God, voor jul-
lie uit gaat naar de overkant.a Hij
is een verterend vuur,b en hij zal
hen uitroeien. Hij zal hen voor
jullie ogen onderwerpen, zodat
jullie hen snel kunnen verdrijven
en vernietigen, zoals Jehovah jul-
lie heeft beloofd.c

4 Wanneer Jehovah, je God,
hen voor je verdrijft, zeg dan niet
bij jezelf:� “Jehovah heeft me dit
land binnengebracht om het in be-
zit te nemen vanwege mijn eigen
rechtvaardigheid.”d Nee, Jehovah
verdrijft deze volken voor je
vanwege hun slechtheid.e 5 Niet
vanwege jouw rechtvaardigheid of
de oprechtheid van jouw hart zul
je hun land binnengaan om het in
bezit te nemen. Jehovah, je God,
verdrijft deze volken voor jef om-
dat zij zo slecht zijn en omdat
Jehovah zich wil houden aan het
woord dat hij aan je voorvaders
Abraham,g Isaäkh en Jakob i ge-
zworen heeft. 6 Besef dus dat
het niet vanwege jouw rechtvaar-
digheid is dat Jehovah, je God, je
dit goede land geeft om het in be-
zit te nemen, want jullie zijn een
koppig� volk. j

7 Bedenk hoe je Jehovah, je
God, in de woestijn woedend hebt
gemaakt.k Vergeet dat nooit. Van-
af jullie vertrek uit Egypte tot jul-
lie komst hier zijn jullie steeds
opstandig geweest tegen Jeho-
vah. l 8 Zelfs in H _oreb hebben
jullie Jehovah woedend gemaakt,
en Jehovah werd zo kwaad op
jullie dat hij jullie wilde uit-
roeien.m 9 Toen ik de berg op
ging om de stenen platen in ont-
vangst te nemen,n de platen van
het verbond dat Jehovah met jul-
lie had gesloten,o bleef ik 40 da-
gen en 40 nachten op de berg.p Ik
at geen voedsel en dronk geen wa-
ter. 10 Jehovah gaf mij toen de
twee stenen platen, die met Gods

9:4 �Lett.: ‘in je hart’. 9:6 �Lett.: ‘hard
van nek’.

vinger waren beschreven. Daar-
op stonden alle woorden die Je-
hovah op de berg vanuit het vuur
tot jullie had gesproken op de dag
dat jullie daar waren bijeengeko-
men.�a 11 Aan het eind van de
40 dagen en 40 nachten gaf Jeho-
vah mij de twee stenen platen, de
platen van het verbond, 12 en
Jehovah zei tegen mij: “Ga snel
naar beneden, want je volk, dat je
uit Egypte hebt geleid, gedraagt
zich verdorven.b Ze zijn nu al af-
geweken van de weg die ik hun
geboden heb te volgen. Ze heb-
ben voor zichzelf een metalen�
beeld gemaakt.”c 13 Jehovah zei
verder tegen mij: “Ik heb nu ge-
zien dat dit een koppig volk is.d
14 Laat me mijn gang gaan, dan
zal ik ze uitroeien en hun naam
van onder de hemel uitwissen. En
uit jou zal ik een volk laten voort-
komen dat groter en machtiger is
dan zij.”e

15 Vervolgens draaide ik me
om en ging de berg af, terwijl
de berg brandde.f In mijn han-
den had ik de twee platen van
het verbond.g 16 Toen zag ik
dat jullie hadden gezondigd te-
gen Jehovah, je God! Jullie had-
den voor jezelf een metalen� kalf
gemaakt. Zo snel waren jullie af-
geweken van de weg die Jehovah
jullie geboden had te volgen.h
17 Ik hief de twee platen met
beide handen omhoog en smeet
ze voor jullie ogen aan stukken. i
18 Daarna boog ik mij diep voor
Jehovah neer, net zoals de eer-
ste keer, 40 dagen en 40 nach-
ten lang. Ik at geen voedsel en
dronk geen water, j vanwege alle
zonden die jullie hadden begaan
door te doen wat slecht was in
Jehovah’s ogen om hem te ter-
gen. 19 Ik was namelijk bang
omdat Jehovah zo woedend op
jullie wask dat hij jullie wilde uit-
roeien. Maar Jehovah luisterde
ook dit keer naar mij. l
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20 Jehovah was zo boos op
Aäron dat hij hem wilde om-
brengen,a maar toen zond ik ook
smeekgebeden op voor Aäron.
21 Daarop pakte ik het kalfb dat
jullie hadden gemaakt — jullie
zonde — en verbrandde het. Ik
verbrijzelde en verpulverde het,
tot het zo fijn was als stof. Toen
gooide ik het stof in de stroom
die van de berg af komt.c

22 Ook in Tabe _̈era,d M _assae

en K _ibroth-Hatt _aävaf hebben jul-
lie Jehovah woedend gemaakt.
23 En toen Jehovah jullie van-
uit K _ades-Barn _eag op weg stuur-
de en zei: “Ga het land in bezit
nemen dat ik jullie beslist zal ge-
ven!”, hebben jullie je opnieuw
verzet tegen het bevel van Je-
hovah, je God,h en jullie hadden
geen geloof i in hem en gehoor-
zaamden hem niet. 24 Zolang ik
jullie ken, zijn jullie al opstandig
tegen Jehovah.

25 Ik bleef me dus 40 dagen
en 40 nachten voor Jehovah neer-
buigen. j Dat deed ik omdat Jeho-
vah zei dat hij jullie zou uitroeien.
26 Ik begon smeekgebeden tot
Jehovah op te zenden en zei:
“Soevereine Heer Jehovah, spaar
uw volk alstublieft. Ze zijn uw
persoonlijke eigendom�k en u
hebt ze door uw grootheid losge-
kocht en met een sterke hand uit
Egypte geleid.l 27 Denk aan uw
dienaren Abraham, Isaäk en Ja-
kob.m Let niet op de koppigheid
van dit volk en op hun slecht-
heid en hun zonde.n 28 Anders
kunnen de bewoners van het land
waaruit u ons hebt weggeleid,
zeggen: ‘Jehovah was niet in staat
om hen het land binnen te leiden
dat hij hun had beloofd, en omdat
hij ze haatte, heeft hij ze wegge-
leid om ze in de woestijn ter dood
te brengen.’o 29 Want ze zijn uw
volk en uw persoonlijke eigen-
dom,�p en u hebt ze met uw grote
kracht en uw uitgestrekte arm be-
vrijd.”q

9:26, 29 �Of ‘uw erfdeel’.

10 Toen zei Jehovah tegen
mij: “Hak twee stenen pla-

ten uit, gelijk aan de eerste,a en
kom naar mij toe op de berg.
Maak ook een ark� van hout.
2 Ik zal op de platen de woor-
den schrijven die ook op de eer-
ste platen stonden, die je stukge-
gooid hebt, en je moet de platen
in de ark leggen.” 3 Ik maakte
dus een ark van acaciahout en
hakte twee stenen platen uit, ge-
lijk aan de eerste.Vervolgens ging
ik de berg op met de twee platen
in mijn handen.b 4 Toen schreef
Jehovah op de platen dezelfde
woorden als de eerste keer,c de
tien geboden,�d die hij op de berg
vanuit het vuur tot jullie had ge-
sprokene op de dag dat jullie daar
waren bijeengekomen.�f Daarna
gaf Jehovah ze aan mij. 5 Ver-
volgens ging ik de berg weer afg
en legde de platen in de ark die
ik had gemaakt, zoals Jehovah
mij had opgedragen. En daar zijn
ze nog steeds.

6 De Israëlieten vertrokken
van Be _̈eroth B _ené-J _aäkan naar
Mos _era. Daar stierf Aäron en
daar werd hij begraven.h Zijn
zoon Ele _azar volgde hem op
als priester.i 7 Vandaar vertrok-
ken ze naar G _udgod, en van G _ud-
god gingen ze naar Jotb _atha, j een
gebied met veel waterstromen.�

8 In die tijd zonderde Jeho-
vah de stam Levi afk om de ark
van Jehovah’s verbond te dragen, l
om vóór Jehovah dienst te doen
en om in zijn naam te zegenen,m
zoals ze tot op de dag van van-
daag doen. 9 Daarom heeft Levi
geen erfdeel of bezit� gekregen
zoals zijn broeders. Jehovah is
zijn erfdeel, zoals Jehovah, jul-
lie God, tegen hem had gezegd.n
10 Ikzelf bleef net als de eerste
keer 40 dagen en 40 nachten op
de berg,o en ook dit keer luisterde
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Jehovah naar mij.a Jehovah be-
sloot jullie niet te vernietigen.
11 Toen zei Jehovah tegen mij:
“Maak je klaar om te vertrekken
en ga voor het volk uit, zodat ze
het land kunnen binnengaan dat
ik hun voorvaders met een eed
heb beloofdb en ze het in bezit
kunnen nemen.”

12 Nu dan, Israël, wat vraagt
Jehovah, je God, van jullie?c Al-
leen dit: heb ontzag voor Jeho-
vah, je God,d volg� altijd de weg
die hij je wijst,e heb hem lief,
dien Jehovah, je God, met je hele
hart en je hele ziel�f 13 en houd
je aan de geboden en voorschrif-
ten van Jehovah die ik jullie van-
daag voor je eigen bestwil geef.g
14 Luister! Van Jehovah, je God,
is de hemel, zelfs de hemel der
hemelen,� en de aarde met al-
les wat daarop is.h 15 Maar al-
leen aan jullie voorvaders heeft
Jehovah zich gehecht en alleen
tegenover hen heeft hij zijn lief-
de geuit. Hij heeft jullie, hun na-
geslacht, i uit alle volken uitgeko-
zen, en zo is het nog steeds.
16 Reinig nu� je hart j en wees
niet langer koppig.�k 17 Want
Jehovah, jullie God, is de God
der goden l en de Heer der he-
ren, de grote, machtige en ont-
zagwekkende God, die niemand
partijdig behandeltm en die zich
niet laat omkopen. 18 Hij doet
recht aan vaderloze kinderen� en
weduwen.n Hij heeft vreemdelin-
gen liefo en geeft ze voedsel
en kleding. 19 Ook jullie moe-
ten vreemdelingen liefhebben,
want jullie zijn zelf vreemdelin-
gen geweest in Egypte.p

20 Voor Jehovah, je God, moet
je ontzag hebben. Hem moet je
dienen,q aan hem moet je je vast-
houden en bij zijn naam moet je

10:12 �Lett.: ‘bewandel’. 10:12; 11:2
�ZieWoordenlijst. 10:14 �Of ‘de hoog-
ste hemel’. 10:16 �Lett.: ‘besnijd de
voorhuid van’. �Lett.: ‘en verhard je
nek niet langer’. 10:18 �Of ‘wezen’.

zweren. 21 Hij is degene die je
moet loven.a Hij is je God, en hij
heeft al deze grote en ontzagwek-
kende dingen voor je gedaan die
je met eigen ogen hebt gezien.b
22 Met 70 personen� zijn je voor-
ouders naar Egypte gegaan,c en
nu heeft Jehovah, je God, jullie
zo talrijk gemaakt als de sterren
aan de hemel.d

11 Heb Jehovah, je God, lief.e
Kom altijd je verplichtin-

gen tegenover hem na en houd
je aan zijn voorschriften, rech-
terlijke beslissingen en geboden.
2 Jullie weten dat ik me nu tot
jullie richt en niet tot jullie zo-
nen, die de correctie�f van Jeho-
vah, je God, zijn grootheid,g zijn
sterke handh en zijn uitgestrek-
te arm niet hebben gekend of ge-
zien. 3 Zij hebben niet de won-
deren� en daden gezien die hij
in Egypte heeft gedaan bij de fa-
rao, de koning van Egypte, en in
zijn hele land. i 4 Ze hebben ook
niet gezien wat hij met het le-
ger van Egypte heeft gedaan, en
met de paarden en strijdwagens
van de farao, die werden over-
spoeld door het water van de
Rode Zee toen ze jullie achter-
volgden. Jehovah heeft hen toen
voorgoed� vernietigd. j 5 En ze
hebben niet gezien wat hij in de
woestijn voor� jullie heeft ge-
daan voordat jullie hier kwamen,
6 en ook niet wat hij met D _athan
en Ab _iram heeft gedaan, de zo-
nen van El _iab, de zoon van Ru-
ben, toen de aarde zich opende
en hen voor de ogen van heel Is-
raël opslokte, samen met hun fa-
milies, hun tenten en elk levend
wezen dat hen volgde.k 7 Jullie
hebben met eigen ogen al deze
grote daden van Jehovah gezien.

8 Houd je aan het hele gebod
dat ik jullie vandaag geef. Dan
zullen jullie sterk worden en het

10:22 �Of ‘zielen’. 11:3 �Lett.: ‘teke-
nen’. 11:4 �Of ‘tot op deze dag’. 11:5
�Of ‘met’.
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land aan de overkant binnengaan
en in bezit nemen, 9 en dan zul-
len jullie lang levena in het land
dat Jehovah met een eed aan
jullie voorvaders en hun nage-
slacht� heeft beloofd,b een land
dat overvloeit van melk en ho-
ning.c

10 Het land dat je in bezit
gaat nemen, is een heel ander
land dan Egypte, waaruit jullie
zijn weggetrokken. Daar moest
je de akker na het zaaien met
je voet bevloeien,� net als een
groentetuin. 11 Maar het land
aan de overkant dat jullie bin-
nenkort in bezit zullen nemen, is
een land van bergen en dalen.d
Het drinkt het water dat uit
de hemel neerregent;e 12 het is
een land waar Jehovah, je God,
voor zorgt. De ogen van Jehovah,
je God, zijn er altijd op gericht,
van het begin van het jaar tot het
eind van het jaar.

13 Als jullie de geboden die
ik jullie vandaag geef, strikt ge-
hoorzamen en jullie Jehovah,
je God, liefhebben en hem met je
hele hart en je hele ziel� dienen,f
14 dan zal ik je land op de juis-
te tijd regen geven, herfstregen
en lenteregen, en jullie zullen
graan, nieuwe wijn en olie oog-
sten.g 15 Ik zal zorgen dat er op
jullie velden genoeg groeit voor
je vee. Je zult volop te eten heb-
ben.h 16 Pas op dat je je hart
niet laat verleiden om af te dwa-
len en andere goden te aanbid-
den en je voor die neer te buigen.i
17 Anders zal Jehovah woedend
op jullie worden en zal hij de
hemel sluiten, zodat het niet re-
gent j en de grond niets opbrengt.
Dan zullen jullie al snel omkomen
in het goede land dat Jehovah je
geeft.k

11:9 �Lett.: ‘zaad’. 11:10 �D.w.z. kunst-
matig bevloeien, bijvoorbeeld via een met
de voet aangedreven waterrad of via irri-
gatiekanalen die met de voet gevormd en
geopend werden. 11:13, 18 �Zie Woor-
denlijst.

18 Jullie moeten deze woor-
den van mij in je hart en in je
ziel� prenten en ze als herinne-
ring op je hand binden, en ze
moeten als een band op je voor-
hoofd� zijn.a 19 Leer ze aan je
kinderen door erover te praten
als je in je huis zit, als je onder-
weg bent, als je gaat slapen en
als je opstaat.b 20 Schrijf ze op
de deurposten van je huis en op
je poorten. 21 Dan zullen jullie
en je zonen lang levenc in het
land dat Jehovah met een eed
aan jullie voorvaders heeft be-
loofd,d net zolang als de hemel
boven de aarde staat.

22 Als jullie je strikt houden
aan dit gebod dat ik jullie geef
en ernaar leven, door Jehovah,
je God, lief te hebben,e altijd de
weg te volgen� die hij je wijst
en je aan hem vast te houden, f
23 dan zal Jehovah al deze vol-
ken voor jullie verdrijveng en
dan zul je volken uit hun bezit
verdrijven die groter en talrijker
zijn dan jullie.h 24 Elke plaats
die jullie betreden zal van jullie
worden. i Jullie grens zal lopen
van de woestijn tot de Libanon,
van de Rivier, de Eufraat, tot
de zee in het westen.�j 25 Nie-
mand zal tegen jullie standhou-
den.k Jehovah, je God, zal angst
en schrik voor jullie verspreiden
in het hele gebied dat jullie be-
treden, l zoals hij jullie heeft be-
loofd.

26 Luister! Vandaag houd ik
jullie de zegen en de vloek voor:m
27 De zegen als jullie gehoor-
zaam zijn aan de geboden van Je-
hovah, je God, die ik jullie van-
daag geef.n 28 De vloek als jullie
niet gehoorzaam zijn aan de ge-
boden van Jehovah, je God,o en
als jullie afwijken van de weg die
ik jullie nu opdraag te volgen en
andere goden gaan volgen, waar-
mee jullie niet bekend zijn.

11:18 �Lett.: ‘tussen je ogen’. 11:22
�Lett.: ‘bewandelen’. 11:24 �D.w.z. de
Grote Zee (Middellandse Zee).
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29 Wanneer Jehovah, je God,
je in het land brengt dat je in be-
zit zult nemen, dan moet je op
de berg G _erizim de zegen uit-
spreken� en op de berg _Ebal de
vloek.a 30 Die liggen aan de an-
dere kant van de Jordaan, in de
richting van het westen,� in het
land van de Kanaänieten die in de
Ar _aba wonen, tegenover G _ilgal,
naast de grote bomen van M _oré.b
31 Want jullie staan op het punt
de Jordaan over te steken om het
land dat Jehovah, je God, aan jul-
lie geeft, binnen te gaan en het
in bezit te nemen.c Wanneer jullie
het in bezit hebben genomen en
er wonen, 32 zorg er dan voor
dat jullie je houden aan alle voor-
schriften en rechterlijke beslis-
singen die ik jullie vandaag voor-
houd.d

12 Dit zijn de voorschriften
en rechterlijke beslissingen

waar jullie je aan moeten houden
zolang jullie in het land leven dat
Jehovah, de God van je voorva-
ders, jullie in bezit geeft. 2 Jul-
lie moeten alle plaatsen vernie-
tigen waar de volken die jullie
gaan verdrijven hun goden heb-
ben vereerd,e of die zich nu bevin-
den op hoge bergen, op heuvels of
onder bladerrijke bomen. 3 Jul-
lie moeten hun altaren afbreken,
hun heilige zuilen verbrijzelen,f
hun heilige palen verbranden en
de beelden van hun goden om-
hakken,g en jullie moeten zelfs
hun namen volledig uit die plaats
laten verdwijnen.h

4 Jehovah, je God, mogen jul-
lie niet op die manier aanbidden.i
5 In plaats daarvan moeten jul-
lie Jehovah, je God, zoeken op de
plaats die hij uit al jullie stam-
men uitkiest om er zijn naam te
vestigen en er te verblijven, en
daar moeten jullie naartoe gaan. j
6 Daar moeten jullie je brand-
offers,k slachtoffers, tienden, l bij-

11:29 �Of ‘geven’. 11:30 �Of ‘de zons-
ondergang’.

dragen,�a gelofteoffers en vrijwil-
lige offers,b en je eerstgebo-
ren runderen, schapen en geitenc

naartoe brengen. 7 Daar moet je
met je gezin eten voor de ogen
van Jehovah, je God,d en blij zijn
over alles wat je hebt onderno-
men,e omdat Jehovah, je God, je
heeft gezegend.

8 Jullie mogen niet hetzelfde
doen als wat we hier nu doen
— waar iedereen doet wat hij
zelf goedvindt� — 9 omdat jullie
nog niet gekomen zijn op de rust-
plaatsf en in het erfdeel dat Je-
hovah, je God, je geeft. 10 Als
jullie de Jordaan eenmaal zijn
overgestokeng en in het land wo-
nen dat Jehovah, je God, je
in bezit geeft, zal hij jullie ze-
ker rust geven van alle vijanden
om jullie heen, en jullie zullen er
onbezorgd� wonen.h 11 Naar de
plaats die Jehovah, je God, uit-
kiest als verblijfplaats voor zijn
naam, i moeten jullie alles bren-
gen wat ik jullie opdraag: je
brandoffers, je slachtoffers, je
tienden, j je bijdragen� en elk ge-
lofteoffer dat je Jehovah plech-
tig belooft. 12 Je zult vrolijk
zijn voor de ogen van Jehovah, je
Godk — jij en je zonen, je doch-
ters, je slaven en slavinnen, en de
Levieten in jullie steden,� want
ze hebben geen erfdeel of bezit�
zoals jullie. l 13 Let erop dat je
geen brandoffers brengt op elke
willekeurige plaats die je ziet.m
14 Je mag alleen brandoffers
brengen op de plaats die Jehovah
in een van je stamgebieden uit-
kiest, en daar moet je alles doen
wat ik je opdraag.n

15 Maar wanneer je naar vlees
verlangt,� mag je een dier slach-
ten en vlees eten,o overeenkom-
stig de zegen die Jehovah, je God,

12:6, 11 �Lett.: ‘de bijdrage van je hand’.
12:8 �Of ‘wat in zijn eigen ogen goed
is’. 12:10 �Of ‘in veiligheid’. 12:12
�Lett.: ‘binnen je poorten’. �Lett.: ‘deel’.
12:15 �Of ‘in al het verlangen van je ziel’.
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je in al je steden� gegeven heeft.
Zowel een rein als een onrein
persoon mag ervan eten, zoals
je een gazelle of een hert zou
eten. 16 Maar het bloed mogen
jullie niet eten.a Dat moeten jullie
als water op de grond uitgieten.b
17 Het is niet toegestaan om in
je stad� te eten van het volgen-
de: het tiende deel van je graan,
van je nieuwe wijn of van je olie,
je eerstgeboren runderen, scha-
pen of geiten,c een gelofteoffer
dat je plechtig belooft, je vrijwilli-
ge offers of je bijdragen.� 18 Die
moet je eten voor de ogen van Je-
hovah, je God, op de plaats die Je-
hovah, je God, zal uitkiezend — jij
en je zoon, je dochter, je slaaf en
slavin, en de Levieten in jullie ste-
den;� en je zult vóór Jehovah, je
God, blij zijn over alles wat je hebt
ondernomen. 19 Let erop dat je
de Levieten niet aan hun lot over-
laate zolang je in je land woont.

20 Wanneer Jehovah, je God,
je een uitgestrekt gebied heeft
gegeven,f zoals hij je heeft be-
loofd,g en je zegt: “Ik wil vlees
eten”, omdat je� daarnaar ver-
langt, dan mag je vlees eten wan-
neer je er maar naar verlangt.�h
21 Als de plaats die Jehovah, je
God, uitkiest om er zijn naam te
vestigen, i ver weg is, dan mag je
een van de runderen, schapen of
geiten slachten die Jehovah je ge-
geven heeft, zoals ik je heb opge-
dragen. Dat mag je dan in je stad�
eten wanneer je ernaar verlangt.�
22 Je mag het eten zoals je een
gazelle of een hert zou eten;j zo-
wel een rein als een onrein per-
soon mag ervan eten. 23 Maar
je moet je vast voornemen om
het bloed niet te eten,k want het
bloed is het leven,�l en je mag
niet, samen met het vlees, het le-

12:15 �Lett.: ‘binnen al je poorten’.
12:17, 18, 21 �Lett.: ‘binnen je poor-
ten’. 12:17 �Lett.: ‘de bijdrage van je
hand’. 12:20 �Of ‘je ziel’. 12:20, 21
�Of ‘in al het verlangen van je ziel’.
12:23 �Of ‘de ziel’.

ven� eten. 24 Het bloed mag je
niet eten. Dat moet je als water
op de grond uitgieten.a 25 Eet
het niet, dan zal het goed gaan
met jou en je kinderen, omdat je
doet wat in Jehovah’s ogen juist
is. 26 Wanneer je naar de plaats
gaat die Jehovah uitkiest, mag je
alleen de heilige dingen die van
jou zijn en je gelofteoffers meene-
men. 27 Daar moet je je brand-
offers brengen — het vlees en het
bloedb — op het altaar van Je-
hovah, je God. Het bloed van je
slachtoffers moet tegen het altaar
van Jehovah, je God, worden uit-
gegoten,c maar het vlees mag je
eten.

28 Zorg ervoor dat je gehoor-
zaam bent aan al deze woorden
die ik je gebied, dan zal het al-
tijd goed gaan met jou en je zo-
nen, omdat je doet wat goed en
juist is in de ogen van Jehovah,
je God.

29 Wanneer Jehovah, je God,
de volken die je uit hun bezit
moet verdrijven heeft uitgeroeidd

en je in hun land woont, 30 pas
dan op dat je niet in de val loopt
nadat ze voor jullie zijn uitge-
roeid. Vraag niet naar hun goden
door te zeggen: “Hoe vereerden
die volken hun goden altijd? Dan
ga ik dat ook doen.”e 31 Zo mag
je Jehovah, je God, niet aanbid-
den, want zij doen voor hun go-
den alle walgelijke dingen die Je-
hovah haat. Ze verbranden zelfs
hun zonen en dochters voor hun
goden.f 32 Zorg ervoor dat jul-
lie je strikt houden aan elk woord
dat ik jullie gebied.g Jullie mogen
er niets aan toevoegen en er niets
van afnemen.h

13 Stel dat er in jullie midden
een profeet opstaat of ie-

mand die voorspellende dromen
heeft en dat hij jullie een teken
of een wonder geeft, 2 en het
teken of het wonder waarover
hij het had komt uit, en hij zegt
dan: “Laten we andere goden
achternalopen, goden die je niet
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kent, en laten we die vereren.”
3 Luister dan niet naar wat die
profeet of die dromer zegt,a want
Jehovah, je God, stelt je op de
proefb om te zien of je Jehovah,
je God, met je hele hart en je
hele ziel� liefhebt.c 4 Jehovah,
je God, moet je volgen, voor hem
moet je ontzag hebben, zijn gebo-
den moet je naleven en naar zijn
stem moet je luisteren. Hem moet
je dienen en aan hem moet je je
vasthouden.d 5 En die profeet of
die dromer moet ter dood worden
gebracht,e omdat hij heeft aange-
zet tot opstand tegen Jehovah, je
God — die jullie uit Egypte heeft
geleid en jullie uit het huis van
slavernij heeft losgekocht — om je
af te brengen van de weg die Je-
hovah, je God, je geboden heeft
te volgen.� Zo moet je het kwaad
uit je midden verwijderen.f

6 Stel dat je broer — de zoon
van je moeder — of je zoon of
dochter, je geliefde vrouw of je
beste vriend� je in het geheim
probeert te verlokken door te
zeggen: “Laten we andere goden
gaan vereren”,g goden die jij en je
voorouders niet kenden, 7 go-
den van de volken om jullie heen,
vlakbij of ver weg, van het ene
uiteinde van het land tot het an-
dere. 8 Ga daar dan niet op in
en luister niet naar hem.h Je mag
hem niet sparen en geen medelij-
den met hem hebben, en je mag
hem niet in bescherming nemen,
9 maar je moet hem beslist do-
den. i Jij moet als eerste je hand
tegen hem opheffen om hem ter
dood te brengen, en daarna het
hele volk. j 10 Je moet hem ste-
nigen tot de dood erop volgt,k
omdat hij heeft geprobeerd je af
te keren van Jehovah, je God, die
je uit Egypte heeft geleid, uit het
huis van slavernij. 11 Heel Is-
raël zal ervan horen en bang wor-

13:3 �Zie Woordenlijst. 13:5 �Lett.: ‘be-
wandelen’. 13:6 �Of ‘je vriend die als je
eigen ziel is’.

den, en niemand onder jullie zal
ooit nog zoiets slechts doen.a

12 Stel dat je in een van de
steden die Jehovah, je God, je
geeft om er te wonen, hoort zeg-
gen: 13 “Er zijn slechte mannen
die onder jullie rondgaan om de
inwoners van hun stad van God
af te keren. Ze zeggen: ‘Laten we
andere goden gaan vereren’, go-
den waarmee jullie niet bekend
zijn.” 14 Dan moet je een on-
derzoek instellen en grondig na-
vraag doen.b Als blijkt dat er in-
derdaad zoiets walgelijks onder
jullie is gebeurd, 15 moet je de
inwoners van die stad beslist do-
den met het zwaard.c Vernie-
tigd de stad en alles wat daarin
is, ook het vee, met het zwaard.
16 Breng vervolgens de hele buit
midden op het stadsplein bij el-
kaar en steek de stad in brand.
De buit in zijn geheel zal die-
nen als een offer voor Jehovah,
je God. De stad zal voor altijd
een ruı̈ne worden en mag nooit
herbouwd worden. 17 Je� mag
niets meenemen van wat voor
de vernietiging bestemd is.�e Dan
zal Jehovah zijn brandende woe-
de laten varen en zal hij barm-
hartig zijn, medegevoel met je to-
nen en je talrijk maken, zoals hij
met een eed aan je voorvaders
heeft beloofd.f 18 Want je moet
Jehovah, je God, gehoorzamen�
door je te houden aan alle gebo-
den die ik je vandaag geef. Zo
doe je wat juist is in de ogen van
Jehovah, je God.g

14 Jullie zijn zonen van Jeho-
vah, je God. Maak geen in-

snijdingen bij jezelfh en scheer
je voorhoofd niet kaal� voor een
dode.i 2 Want jullie zijn een hei-
lig volk j voor Jehovah, je God, en
Jehovah heeft jullie uit alle vol-
ken op aarde uitgekozen om zijn

13:17 �Lett.: ‘je hand’. �Of ‘door de
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volk te worden, zijn speciale be-
zit.�a

3 Je mag niets eten wat wal-
gelijk is.b 4 De volgende dieren
mogen jullie eten:c het rund,� het
schaap, de geit, 5 het hert, de
gazelle, de reebok, de wilde geit,
de antilope, het wilde schaap en
het bergschaap. 6 Je mag elk
dier eten dat gespleten hoeven
met een volledige kloof heeft en
dat herkauwt. 7 Maar de volgen-
de dieren die herkauwen of gesple-
ten hoeven hebben, mag je niet
eten: de kameel, de haas en de
klipdas, want die herkauwen wel
maar hebben geen gespleten hoe-
ven. Ze zijn voor jullie onrein.d
8 Ook het varken is voor jullie on-
rein, want het heeft wel gesple-
ten hoeven maar het herkauwt
niet. Je mag zijn vlees niet eten
en zijn kadaver niet aanraken.

9 Van alles wat in het water
leeft, mogen jullie het volgende
eten: alles met vinnen en schub-
ben mogen jullie eten.e 10 Maar
jullie mogen niets eten wat geen
vinnen en schubben heeft. Het is
voor jullie onrein.

11 Alle reine vogels mogen
jullie eten. 12 Maar de volgende
mogen jullie niet eten: de arend,
de visarend, de zwarte gier,f
13 de rode wouw, de zwarte wouw
en alle andere soorten wouwen,
14 alle soorten raven, 15 de
struisvogel, de uil, de meeuw,
alle soorten valken, 16 de steen-
uil, de ransuil, de zwaan, 17 de
pelikaan, de gier, de aalscholver,
18 de ooievaar, alle soorten rei-
gers, de hop en de vleermuis.
19 Ook alle gevleugelde insecten�
zijn voor jullie onrein. Ze mogen
niet gegeten worden. 20 Alle rei-
ne vliegende dieren mogen jullie
eten.

21 Jullie mogen geen dier eten
dat dood wordt aangetroffen.g Je

14:2 �Of ‘kostbare eigendom’. 14:4
�Lett.: ‘stier’. 14:19 �Of ‘krioelende die-
ren’.

mag het te eten geven aan de
vreemdeling die in je stad� woont
of het aan een buitenlander ver-
kopen. Want jullie zijn een heilig
volk voor Jehovah, je God.

Je mag een geitenbokje niet in
de melk van zijn moeder koken.a

22 Je moet beslist jaar na
jaar een tiende geven van de
opbrengst van wat je op het
veld gezaaid hebt.b 23 Het tien-
de deel van je graan, van je nieu-
we wijn en van je olie, en ook je
eerstgeboren runderen, schapen
en geiten moet je eten voor de
ogen van Jehovah, je God, op de
plaats die hij uitkiest als verblijf-
plaats voor zijn naam.c Zo zul je
leren om altijd ontzag te hebben
voor Jehovah, je God.d

24 Maar als de plaats die Jeho-
vah, je God, voor zijn naam uit-
kieste ver bij je vandaan is en
de reis te lang voor je is, en je
al die dingen niet kunt vervoe-
ren omdat Jehovah, je God, je ze-
gent, 25 dan mag je het verko-
pen en met het geld in je hand
naar de plaats reizen die Jehovah,
je God, zal uitkiezen. 26 Vervol-
gens mag je het geld uitgeven aan
alles waar je zin in hebt:� runde-
ren, schapen, geiten, wijn, andere
alcoholische dranken en alles wat
je maar wilt.� Dat moet je daar
met je gezin voor de ogen van Je-
hovah, je God, eten, en jullie moe-
ten vrolijk zijn.f 27 En laat de
Levieten in jullie steden niet aan
hun lot over,g want ze hebben
geen erfdeel of bezit� zoals jul-
lie.h

28 Aan het eind van elk der-
de jaar moet je het volledige tien-
de deel van je opbrengst van dat
jaar binnen je stad brengen en
daar opslaan.i 29 De Levieten,
die geen erfdeel of bezit� hebben
zoals jullie, de vreemdelingen die

14:21 �Lett.: ‘binnen je poorten’. 14:26
�Of ‘waar je ziel naar verlangt’. �Of
‘wat je ziel van je vraagt’. 14:27, 29
�Lett.: ‘deel’.
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bij jullie wonen, de vaderloze kin-
deren� en de weduwen in jullie
steden kunnen dan komen en zo
veel eten als ze willen.a Dan zal
Jehovah, je God, alles zegenen
wat je doet.b

15 Aan het eind van elk ze-
vende jaar moet je kwijt-

schelding verlenen.c 2 De kwijt-
schelding houdt het volgende in:
Elke schuldeiser moet zijn naas-
te de schuld kwijtschelden die
hij bij hem heeft gemaakt. Hij
mag zijn naaste of zijn broeder
niet tot betaling dwingen, want
de kwijtschelding zal worden af-
gekondigd ter ere van Jehovah.d
3 Een buitenlander mag je wel
tot betaling dwingen,e maar als je
broeder je iets schuldig is, moet
je hem dat kwijtschelden. 4 Nie-
mand van jullie hoeft trouwens
arm te worden, want Jehovah zal
je beslist zegenenf in het land dat
Jehovah, je God, je als erfdeel
in bezit geeft. 5 Maar dan moet
je Jehovah, je God, wel strikt ge-
hoorzamen door dit hele gebod
dat ik je vandaag geef, zorgvul-
dig na te leven.g 6 Want Jeho-
vah, je God, zal je zegenen, zoals
hij je heeft beloofd, en je zult aan
veel volken lenen,� maar zelf zul
je van niemand hoeven te lenen.h
Je zult over veel volken heer-
sen, maar zij zullen niet over jou
heersen. i

7 Als een van je broeders arm
wordt in een van de steden in
het land dat Jehovah, je God, je
geeft, wees dan niet harteloos
of gierig tegenover je arme broe-
der. j 8 Je moet juist vrijgevig
zijnk en hem in elk geval lenen�
wat hij nodig heeft of tekort-
komt. 9 Pas op dat je niet bij je-
zelf� denkt: “Het zevende jaar, het
jaar van kwijtschelding, komt er-
aan”, l en door die slechte ge-
dachte gierig wordt tegenover je
arme broeder en hem niets geeft.

14:29 �Of ‘wezen’. 15:6, 8 �Of ‘op on-
derpand lenen’. 15:9 �Lett.: ‘in je hart’.

Als hij vervolgens Jehovah aan-
roept om over je te klagen, zal
het jou als zonde worden aangere-
kend.a 10 Je moet dus gul voor
hem zijnb en je� moet zonder te-
genzin aan hem geven, want Je-
hovah, je God, zal om die reden
alles zegenen wat je doet en on-
derneemt.c 11 Want er zullen al-
tijd arme mensen in het land zijn.d
Daarom gebied ik jullie: “Wees
vrijgevig� tegenover je broeders
in het land die arm zijn of er
slecht aan toe zijn.”e

12 Als een van je broeders,
een Hebreeuwse man of vrouw,
aan je is verkocht en zes jaar
voor je heeft gewerkt, moet je
hem in het zevende jaar vrij-
laten.f 13 Wanneer je hem vrij-
laat, mag je hem niet met lege
handen laten gaan. 14 Je moet
vrijgevig zijn en hem iets geven
van je kudde, je dorsvloer en je
olie- en wijnpers. In de mate dat
Jehovah, je God, je heeft geze-
gend, moet je ook aan hem ge-
ven. 15 Vergeet niet dat jullie
zelf slaven waren in Egypte en
dat Jehovah, je God, jullie toen
heeft losgekocht. Daarom geef
ik je vandaag dit gebod.

16 Maar als hij tegen je zegt:
“Ik wil niet bij je weggaan!”, om-
dat hij het goed bij je heeft en
van jou en je gezin is gaan hou-
den,g 17 dan moet je een priem
pakken en die door zijn oor in
de deur steken, en hij zal je slaaf
blijven zolang hij leeft. Voor
je slavin geldt hetzelfde. 18 Zie
het niet als een zwaar verlies als
hij vertrekt wanneer je hem vrij-
laat, want het werk dat hij zes
jaar lang voor je heeft gedaan is
dubbel zo veel waard als dat van
een loonarbeider, en Jehovah, je
God, heeft je in alles gezegend.

19 Elk eerstgeboren manne-
tje van je runderen, schapen en
geiten moet je aan Jehovah, je
God, opdragen.h Een eerstgebo-

15:10 �Lett.: ‘je hart’. 15:11 �Lett.:
‘open je hand’.
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ren kalf� mag je niet voor je la-
ten werken en een eerstgeboren
lam of bokje mag je niet sche-
ren. 20 Elk jaar moet je het sa-
men met je gezin voor de ogen
van Jehovah, je God, eten op
de plaats die Jehovah uitkiest.a
21 Maar als het dier een ge-
brek heeft — als het kreupel of
blind is of een ander ernstig ge-
brek heeft — mag je het niet als
slachtoffer aan Jehovah, je God,
brengen.b 22 Je moet er in je
stad� van eten, of je nu rein of
onrein bent, net als bij een ga-
zelle of een hert.c 23 Maar het
bloed ervan mag je niet eten;d je
moet het als water op de grond
uitgieten.e

16 Herdenk de maand abib� en
vier het Pascha voor Jeho-

vah, je God, f want in de maand
abib heeft Jehovah, je God, je
’s nachts uit Egypte geleid.g
2 Als paschaoffer voor Jeho-
vah, je God,h moet je een rund,
een schaap of een geit slachteni

op de plaats die Jehovah uitkiest
als verblijfplaats voor zijn naam. j
3 Je mag daarbij niets gezuurds
eten.k Zeven dagen lang moet je
ongezuurd brood eten, het brood
van ellende, want je bent in gro-
te haast uit Egypte vertrokken. l
Doe dat zodat je de dag van
je vertrek uit Egypte je hele le-
ven niet zult vergeten.m 4 Ze-
ven dagen lang mag er in je hele
gebied geen zuurdesem� te vin-
den zijn,n en van het vlees dat je
op de avond van de eerste dag
slacht, mag niets de hele nacht
bewaard worden tot de volgende
ochtend.o 5 Je mag het pascha-
offer niet zomaar in elke stad
slachten die Jehovah, je God, je
geeft. 6 Dat moet worden ge-
daan op de plaats die Jehovah,
je God, uitkiest als verblijfplaats
voor zijn naam. Je moet het
paschaoffer ’s avonds direct na

15:19 �Lett.: ‘stier’. 15:22; 16:11 �Lett.:
‘binnen je poorten’. 16:1 �Zie App. B15.
16:4 �Zie Woordenlijst.

zonsondergang slachten,a op de
dag� dat jullie uit Egypte vertrok-
ken. 7 Je moet het klaarmaken
en etenb op de plaats die Jehovah,
je God, uitkiest,c en ’s morgens
mag je teruggaan naar je eigen
tent. 8 Zes dagen lang moet je
ongezuurd brood eten, en op de
zevende dag zal er een plechti-
ge vergadering zijn voor Jehovah,
je God. Je mag dan niet werken.d

9 Je moet zeven weken aftel-
len. Je moet beginnen met het af-
tellen van de zeven weken op het
moment dat je de sikkel voor het
eerst in het graan slaat.e 10 Dan
moet je het Wekenfeest vieren
voor Jehovah, je God,f door hem
een vrijwillig offer te geven dat
overeenkomt met de zegen die Je-
hovah, je God, je heeft gegeven.g
11 Je moet vrolijk zijn voor de
ogen van Jehovah, je God — jij en
je zonen, je dochters, je slaven, je
slavinnen, de Levieten in je stad,�
de vreemdelingen die bij jullie wo-
nen, en de vaderloze kinderen� en
weduwen in jullie midden — op de
plaats die Jehovah, je God, uit-
kiest als verblijfplaats voor zijn
naam.h 12 Vergeet niet dat jullie
zelf slaven waren in Egypte, i en
houd je aan deze voorschriften en
leef ze na.

13 Wanneer je de opbrengst
van je dorsvloer en van je olie- en
wijnpers binnenhaalt, moet je ze-
ven dagen lang het Loofhutten-
feest j vieren. 14 Wees vrolijk tij-
dens het feestk — jij en je zonen, je
dochters, je slaven, je slavinnen,
de Levieten, de vreemdelingen die
bij jullie wonen, en de vaderlo-
ze kinderen en de weduwen in je
stad. 15 Zeven dagen lang zul je
dit feest vieren l voor Jehovah, je
God, op de plaats die Jehovah uit-
kiest, want Jehovah, je God, zal
je hele opbrengst zegenen en al-
les wat je doet,m en je zult buiten-
gewoon grote vreugde hebben.n

16:6 �Of ‘vastgestelde tijd’. 16:11 �Of
‘wezen’.
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16 Drie keer per jaar moeten
alle mannen� onder jullie voor
Jehovah, je God, verschijnen op
de plaats die hij uitkiest: voor
het Feest van het Ongezuurde
Brood,a het Wekenfeestb en het
Loofhuttenfeest.c Niemand van
hen mag met lege handen voor
Jehovah verschijnen. 17 Het ge-
schenk dat iedereen meeneemt,
moet overeenkomen met de zegen
die Jehovah, je God, hem heeft
gegeven.d

18 Stel voor elke stam rech-
terse en beambten aan in alle ste-
den� die Jehovah, je God, jullie
geeft. Zij moeten op een recht-
vaardige manier rechtspreken
over het volk. 19 Verdraai het
recht niet,f wees niet partijdigg

en neem geen steekpenningen
aan, want steekpenningen ver-
blinden de ogen van wijzenh

en verdraaien de woorden van
rechtvaardigen. 20 Streef ge-
rechtigheid na en niets dan ge-
rechtigheid, i dan zul je in leven
blijven en het land in bezit nemen
dat Jehovah, je God, je geeft.

21 Je mag geen enkele boom
als heilige paal j planten naast het
altaar dat je voor Jehovah, je
God, maakt.

22 Je mag ook geen heilige
zuil oprichten,k want dat is iets
wat Jehovah, je God, haat.

17 Je mag Jehovah, je God,
geen rund� of schaap met

een gebrek of een afwijking als
slachtoffer brengen, want dat
vindt Jehovah, je God, walgelijk. l

2 Stel dat er in een van de
steden die Jehovah, je God, jul-
lie geeft, een man of een vrouw
wordt aangetroffen die doet wat
slecht is in de ogen van Jehovah,
je God, en die zijn verbond over-
treedtm 3 en afdwaalt door an-
dere goden te aanbidden en zich
voor die neer te buigen, of voor

16:16 �Of ‘personen van het manne-
lijk geslacht’. 16:18 �Lett.: ‘binnen al
je poorten’. 17:1 �Lett.: ‘stier’.

de zon, de maan of het hele he-
melse legera — iets wat ik niet
heb geboden.b 4 Als zoiets aan
je wordt gemeld of je ervan hoort,
moet je een grondig onderzoek in-
stellen. Als het waar blijkt te
zijnc dat er zoiets walgelijks in Is-
raël gedaan is, 5 dan moet je de
man of de vrouw die zich hieraan
schuldig heeft gemaakt, buiten
de stadspoorten brengen, en de
man of de vrouw moet gestenigd
worden tot de dood erop volgt.d
6 De persoon mag alleen ter
dood worden gebracht op grond
van de verklaring� van twee of
drie getuigen.e Hij mag niet wor-
den gedood op grond van de ver-
klaring van één getuige.f 7 De
getuigen moeten als eersten hun
hand opheffen om hem te doden,
en daarna volgt de rest van het
volk. Je moet het kwaad uit jullie
midden verwijderen.g

8 Als er zich in een van jul-
lie steden een rechtszaak voor-
doet die te ingewikkeld voor je
is, bijvoorbeeld als het gaat
om bloedvergieten,h geweldple-
ging, rechtsvordering of andere
geschilpunten, dan moet je naar
de plaats gaan die Jehovah, je
God, uitkiest.i 9 Ga naar de Le-
vitische priesters en naar de
rechter j die op dat moment dienst
doet en raadpleeg hen. Dan zul-
len zij je van hun uitspraak
op de hoogte stellen.k 10 Vervol-
gens moet je handelen in overeen-
stemming met de uitspraak die
ze aan je bekendmaken vanuit de
plaats die Jehovah uitkiest. Volg
al hun instructies nauwkeurig
op. 11 Handel in overeenstem-
ming met de wet die ze je tonen
en het vonnis dat ze uitspreken.l
Wijk niet af van de uitspraak
die ze aan je bekendmaken, niet
naar rechts en niet naar links.m
12 Als iemand zo arrogant is om
niet te luisteren naar de pries-
ter die dienst doet voor Jeho-
vah, je God, of naar de rechter,

17:6 �Lett.: ‘mond’.
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dan moet hij sterven.a Je moet
het kwaad uit Israël verwijderen.b
13 Het hele volk zal ervan horen
en bang worden, en ze zullen het
niet meer wagen� zoiets te doen.c

14 Wanneer je in het land bent
gekomen dat Jehovah, je God, je
geeft, en het in bezit hebt geno-
men en er woont, en je zegt: “La-
ten we een koning over ons aan-
stellen, net zoals alle volken om
ons heen”,d 15 dan moet je een
koning aanstellen die Jehovah, je
God, uitkiest.e Je moet een van
je broeders als koning aanstellen.
Het is verboden om een buiten-
lander die geen broeder van je is,
over je aan te stellen. 16 Maar
hij mag niet veel paarden hou-
denf en hij mag het volk ook
niet naar Egypte laten teruggaan
om aan meer paarden te komen,g
want Jehovah heeft tegen jul-
lie gezegd: “Die weg mogen jul-
lie nooit meer op gaan.” 17 Ook
is het hem niet toegestaan veel
vrouwen te hebben, anders zou
zijn hart kunnen afdwalen.h En
hij mag ook geen grote hoeveel-
heden zilver en goud verzame-
len. i 18 Zodra hij op de troon
van zijn koninkrijk heeft plaats-
genomen, moet hij voor zichzelf
in een boek� een afschrift maken
van deze wet, aan de hand van het
exemplaar dat door de Levitische
priesters wordt bewaard. j

19 Hij moet het bij zich hou-
den en hij moet er alle dagen van
zijn leven in lezen.k Zo leert hij
ontzag te hebben voor Jehovah,
zijn God, en zich aan alle woor-
den van deze wet en deze voor-
schriften te houden door ze na
te leven. l 20 Dan zal hij zich�
niet boven zijn broeders verhef-
fen en zal hij niet afwijken van
het gebod, niet naar rechts en
niet naar links, en zullen hij en
zijn zonen lange tijd koning blij-
ven in Israël.

17:13 �Of ‘niet meer zo arrogant zijn’.
17:18 �Of ‘boekrol’. 17:20 �Lett.: ‘zijn
hart’.

18 De Levitische priesters, en
zelfs de hele stam Levi, zul-

len geen erfdeel of bezit� krijgen
zoals de rest van Israël. Ze zullen
eten van de vuuroffers voor Jeho-
vah, die zijn erfdeel zijn.a 2 Ze
mogen dus geen erfdeel hebben
te midden van hun broeders. Je-
hovah is hun erfdeel, zoals hij
hun heeft gezegd.

3 Dit is het deel van het of-
fer dat het volk aan de pries-
ters moet geven: Wie een slacht-
offer brengt, of het nu een rund�
of een schaap is, moet het schou-
derstuk, de kaken en de maag aan
de priester geven. 4 Ook de eer-
ste opbrengst� van je graan, je
nieuwe wijn, je olie en de eerste
wol van je schapen moet je aan
hem geven.b 5 Jehovah, je God,
heeft hem en zijn zonen uit al
jullie stammen uitgekozen om al-
tijd dienst te doen in de naam van
Jehovah.c

6 Als een Leviet vertrekt uit
een van jullie steden in Israël waar
hij woonded en hij� graag naar de
plaats wil gaan die Jehovah uit-
kiest,�e 7 mag hij daar dienst
doen in de naam van Jehovah, zijn
God, net als al zijn broeders, de
Levieten, die daar vóór Jehovah
dienen.f 8 Hij zal dezelfde hoe-
veelheid voedsel krijgen als zij,g
ongeacht wat de verkoop van zijn
familiebezit hem oplevert.

9 Wanneer je in het land bent
gekomen dat Jehovah, je God, je
geeft, mag je de walgelijke gebrui-
ken van die volken niet overne-
men.h 10 Het mag bij jullie niet
voorkomen dat iemand zijn zoon
of dochter als offer verbrandt,�i
dat iemand aan waarzeggerij, j to-
verijk of magie doet, l naar voor-
tekens zoekt,m 11 bezweringen
over anderen uitspreekt, een

18:1 �Lett.: ‘deel’. 18:3 �Lett.: ‘stier’.
18:4 �Of ‘de eerstelingen’. Zie Woor-
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plaats die Jehovah uitkiest als centrum
voor aanbidding. 18:10 �Lett.: ‘door het
vuur laat gaan’.
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mediuma of waarzegger raad-
pleegtb of de doden om raad
vraagt.c 12 Want Jehovah vindt
iemand die zulke dingen doet wal-
gelijk, en vanwege die walgelij-
ke praktijken verdrijft Jehovah, je
God, hen voor jullie. 13 Je moet
onberispelijk zijn in de ogen van
Jehovah, je God.d

14 Want de volken die jullie
uit hun bezit verdrijven, hebben
de gewoonte te luisteren naar
mensen die aan magiee en waar-
zeggerijf doen. Maar Jehovah, je
God, staat jullie dat niet toe.
15 Jehovah, je God, zal uit het
midden van je broeders een pro-
feet voor jullie laten opstaan
zoals ik. Jullie moeten naar hem
luisteren.g 16 Dat is naar aan-
leiding van wat jullie Jehovah, je
God, hebben gevraagd in H _oreb
op de dag dat jullie daar waren
bijeengekomen.�h Jullie zeiden:
“Laat ons� de stem van Jehovah,
onze God, niet meer horen en dit
grote vuur niet meer zien, an-
ders sterven we.” i 17 Jehovah
zei toen tegen mij: “Wat ze heb-
ben gezegd is goed. 18 Ik zal
uit het midden van hun broeders
een profeet voor hen laten op-
staan zoals jij, j en ik zal hem mijn
woorden in de mond leggen.k Al-
les wat ik hem opdraag, zal hij
tegen hen zeggen. l 19 Wie niet
luistert naar de woorden die hij
in mijn naam spreekt, zal ik be-
slist ter verantwoording roepen.m

20 Een profeet die het waagt�
in mijn naam iets te zeggen
wat ik hem niet heb opgedra-
gen of die in de naam van an-
dere goden spreekt, moet ster-
ven.n 21 Maar misschien zeg je
bij jezelf:� ‘Hoe kunnen we we-
ten dat een uitspraak niet van
Jehovah komt?’ 22 Als de pro-
feet iets zegt in de naam van Je-
hovah, en wat hij zegt gebeurt
niet of komt niet uit, dan heeft

18:16 �Of ‘dag van de gemeente’.
�Lett.: ‘mij’. 18:20 �Of ‘zo overmoedig
is’. 18:21 �Lett.: ‘in je hart’.

Jehovah het niet gesproken. De
profeet is overmoedig geweest.
Je hoeft niet bang voor hem te
zijn.”

19 Wanneer Jehovah, je God,
de volken van het land dat

Jehovah, je God, jullie geeft, ver-
nietigt en jullie hen uit hun bezit
hebben verdreven en in hun ste-
den en hun huizen zijn gaan wo-
nen,a 2 moeten jullie drie ste-
den aanwijzen in het land dat
Jehovah, je God, jullie in bezit
geeft.b 3 Je moet het grondge-
bied van het land dat Jehovah, je
God, jullie in bezit geeft, in drie-
en verdelen. Zorg dat de wegen
in orde zijn zodat iemand die een
ander heeft gedood naar een van
die steden kan vluchten.

4 Het volgende geldt voor ie-
mand die een ander heeft ge-
dood en daarheen vlucht om in
leven te blijven: als hij iemand
onopzettelijk heeft geraakt ter-
wijl hij voor die tijd geen he-
kel aan hem hadc 5 — bijvoor-
beeld als hij met iemand het bos
in gaat om hout te verzamelen en
zijn hand opheft om met een bijl
een boom om te hakken, maar
het blad losschiet van de steel
en de ander dodelijk treft — dan
moet de dader naar een van die
steden vluchten om in leven te
blijven.d 6 Anders kan het zijn
dat de bloedwrekere de dader
in woede� achtervolgt, hem in-
haalt en hem doodt doordat de
afstand tot de stad te groot was.
Toch verdiende hij het niet te
sterven, want hij had voor die
tijd geen hekel aan die persoon.f
7 Daarom draag ik jullie op: wijs
drie steden aan.

8 Als Jehovah, je God, jullie
gebied uitbreidt zoals hij jullie
voorvaders heeft gezworen,g en
hij jullie het hele land heeft ge-
geven dat hij aan jullie voorva-
ders heeft beloofdh 9 — als jul-
lie je tenminste strikt houden

19:6 �Lett.: ‘omdat zijn hart verhit is’.
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aan alle geboden die ik jullie
vandaag geef, namelijk Jehovah,
je God, lief te hebben en altijd de
weg te volgen� die hij je wijsta —
dan moeten jullie drie steden aan
deze drie toevoegen.b 10 Zo zal
er geen onschuldig bloed wor-
den vergotenc in het land dat Je-
hovah, je God, jullie als erfdeel
geeft, en zullen jullie geen bloed-
schuld op je laden.d

11 Maar als een man een he-
kel aan iemand hade en naar een
gelegenheid heeft gezocht om
hem aan te vallen en hem� dode-
lijk heeft verwond zodat de per-
soon sterft, en hij naar een van
die steden is gevlucht, 12 dan
moeten de oudsten van zijn stad
hem bij zich roepen en hem aan
de bloedwreker uitleveren, en
hij moet sterven.f 13 Je� mag
geen medelijden met hem heb-
ben. Je moet Israël ontdoen van
de schuld vanwege het onschul-
dige bloed.g Dan zal het goed
met jullie gaan.

14 Als je je erfdeel krijgt in
het land dat Jehovah, je God, je
in bezit geeft, mag je bij je buur-
man de grenstekens niet verplaat-
sen.h De grenzen moeten blijven
zoals die door de voorouders zijn
bepaald.

15 Niemand mag op basis van
één enkele getuigenverklaring
worden veroordeeld� vanwege
een overtreding of zonde die hij
heeft begaan.i De kwestie moet
worden bevestigd door de ver-
klaringen� van twee getuigen of
door de verklaringen van drie ge-
tuigen.j 16 Als een getuige met
kwade bedoelingen tegen iemand
getuigt en hem van een overtre-
ding beschuldigt,k 17 dan moe-
ten de twee mannen die het
geschil hebben voor Jehovah ver-
schijnen en voor de priesters en
de rechters die op dat mo-

19:9 �Lett.: ‘bewandelen’. 19:11 �Of
‘zijn ziel’. 19:13, 21 �Lett.: ‘je oog’.
19:15 �Lett.: ‘één enkele getuigemag niet
optreden tegen iemand’. �Lett.: ‘mond’.

ment dienst doen.a 18 De rech-
ters zullen een grondig onderzoek
instellen.b Als blijkt dat de man
een valse getuige is en dat hij zijn
broeder vals beschuldigd heeft,
19 dan moeten jullie met hem
hetzelfde doen als hij zijn broeder
wilde aandoen.c Jullie moeten het
kwaad uit jullie midden verwijde-
ren.d 20 De rest van het volk zal
ervan horen en bang worden, en
niemand onder jullie zal ooit nog
zoiets slechts doen.e 21 Je� mag
geen medelijden hebben:f een le-
ven� voor een leven,� een oog
voor een oog, een tand voor een
tand, een hand voor een hand,
een voet voor een voet.g

20 Als je oorlog gaat voeren
tegen je vijanden en je hun

paarden en strijdwagens ziet en
een leger dat groter is dan dat
van jullie, wees dan niet bang
voor ze, want Jehovah, je God,
die jullie uit Egypte heeft geleid,
is met je.h 2 Vlak voor het be-
gin van de strijd moet de pries-
ter naar voren komen en het volk
toespreken. i 3 Hij moet tegen
hen zeggen: “Luister, Israël! Jullie
staan op het punt om tegen je vij-
anden te strijden. Laat de moed
niet zakken. Wees niet bang of
angstig, en laat je niet door hen
afschrikken, 4 want Jehovah, je
God, gaat met jullie mee om voor
jullie te strijden tegen je vijanden
en om jullie te redden.” j

5 En de beambten moeten te-
gen het volk zeggen: “Wie heeft
een nieuw huis gebouwd en het
nog niet in gebruik genomen?
Laat hem naar huis teruggaan,
anders sterft hij misschien in
de strijd en zal een ander het
in gebruik nemen. 6 Wie heeft
een wijngaard geplant en er nog
geen druiven van geoogst? Laat
hem naar huis teruggaan, anders
sterft hij misschien in de strijd
en zal een ander de druiven oog-
sten. 7 En wie is met een vrouw

19:21 �Of ‘ziel’.
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verloofd maar nog niet met haar
getrouwd? Laat hem naar huis te-
ruggaan,a anders sterft hij mis-
schien in de strijd en zal een
andere man met haar trouwen.”
8 Ook moeten de beambten het
volk vragen: “Wie is er bang en
ontbreekt het aan moed?b Laat
hem naar huis teruggaan, anders
verliezen zijn broeders door hem
ook nog de moed.”�c 9 Nadat de
beambten het volk hebben toe-
gesproken, moeten ze legeraan-
voerders aanstellen om het volk
te leiden.

10 Als je op het punt staat een
stad aan te vallen, moet je eerst
vredesvoorwaarden aanbieden.d
11 Als de stad de voorwaarden
aanvaardt en de poorten voor
jullie opent, moet je alle inwoners
verplichten tot dwangarbeid, en
ze zullen jullie dienen.e 12 Maar
als de stad weigert vrede met jul-
lie te sluiten en de strijd met jullie
aangaat, moeten jullie de stad be-
legeren. 13 Jehovah, je God, zal
jullie de stad zeker in handen ge-
ven, en je moet alle mannen met
het zwaard doden. 14 Maar de
vrouwen, de kinderen, het vee en
alles wat zich in de stad bevindt,
de hele buit, mag je voor jezelf
meenemen.f Je zult eten van de
buit van je vijanden, die Jehovah,
je God, je gegeven heeft.g

15 Dat moet je doen met alle
steden die heel ver van jullie van-
daan zijn en die niet bij de steden
van deze naburige volken horen.
16 Maar in de steden van deze
volken, die Jehovah, je God, jul-
lie als erfdeel geeft, mag je niets
wat ademt in leven laten.h 17 De
Hethieten, de Amorieten, de Ka-
naänieten, de Ferezieten, de He-
vieten en de Jebusieten — je moet
ze voor volledige vernietiging be-
stemmen, i zoals Jehovah, je God,
jullie geboden heeft. 18 Anders
leren ze jullie al hun walgelijke

20:8 �Of ‘versmelt het hart van zijn
broeders zoals zijn eigen hart’.

praktijken die ze voor hun goden
doen, en daardoor zouden jullie
zondigen tegen Jehovah, je God.a

19 Als je een stad belegert en
die na vele dagen strijd inneemt,
mag je niet de bijl in de bomen
eromheen slaan en ze kappen.
Je mag ervan eten maar je mag
ze niet omhakken.b Want een
boom die in het veld staat is toch
geen mens, dat je hem moet be-
legeren? 20 Je mag alleen bo-
men kappen waarvan je weet dat
ze niet voor voedsel worden ge-
bruikt. Die mag je omhakken en
je mag er werktuigen van ma-
ken om de stad die oorlog tegen
je voert te belegeren, totdat de
stad valt.

21 Als er in het land dat Je-
hovah, je God, je in bezit

geeft, op een veld een lichaam
wordt aangetroffen van iemand
die gedood is en het is niet
bekend wie de dader is, 2 dan
moeten de oudsten en de rech-
tersc ernaartoe gaan en de af-
stand tussen het lichaam en de
steden eromheen meten. 3 Ver-
volgens moeten de oudsten van
de stad die het dichtst in de
buurt van het lichaam ligt, een
jonge koe uit de kudde kiezen
waarmee nog nooit is gewerkt,
die nog nooit een juk� heeft ge-
dragen. 4 De oudsten van die
stad moeten de jonge koe naar
een dal� brengen waar water
stroomt en waar de grond niet
bewerkt of ingezaaid is. Daar in
het dal moeten ze de nek van de
jonge koe breken.d

5 De priesters, de Levieten,
moeten naar voren komen, want
Jehovah, je God, heeft hen uit-
gekozen om dienst voor hem te
doen,e om in de naam van Jeho-
vah zegeningen uit te spreken.f
Zij zullen uitspraak doen bij elk
geschil in verband met geweldple-
ging.g 6 Daarna moeten alle oud-
sten van de stad die het dichtst
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bij het lichaam ligt, hun handen
wassena boven de jonge koe waar-
van de nek in het dal gebroken is.
7 Ze moeten verklaren: “Onze
handen hebben dit bloed niet ver-
goten en onze ogen hebben niet
gezien dat het vergoten werd.
8 Jehovah, houd uw volk Israël,
dat u hebt losgekocht,b hier niet
verantwoordelijk voor, en bevrijd
uw volk Israël van de schuld
voor onschuldig bloed.”c Dan zal
de bloedschuld hun niet worden
aangerekend. 9 Zo zul je je ont-
doen van de schuld voor onschul-
dig bloed, door te doen wat juist
is in Jehovah’s ogen.

10 Als je tegen je vijanden ten
strijde trekt en Jehovah, je God,
hen voor je verslaat en je hen ge-
vangenneemt,d 11 en je ziet on-
der de gevangenen een mooie
vrouw die je aantrekkelijk vindt
en die je tot vrouw wilt nemen,
12 dan mag je haar mee naar
huis nemen. Vervolgens moet ze
haar hoofd kaalscheren, haar
nagels verzorgen, 13 de kleding
die ze als gevangene droeg weg-
doen en in je huis komen wo-
nen. Ze zal een maand lang om
haar vader en moeder rouwene en
daarna mag je gemeenschap met
haar hebben. Jij zult haar man
worden en zij zal je vrouw wor-
den. 14 Maar als ze je niet be-
valt, moet je haar laten gaanf

waarheen ze wil.� Je mag haar
niet verkopen of slecht behande-
len, want je hebt haar vernederd.

15 Stel dat een man twee vrou-
wen heeft en hij meer van de een
houdt dan van de ander.� Beide
vrouwen schenken hem een zoon,
en de eerstgeborene is de zoon
van de minder geliefde vrouw.g
16 Op de dag dat hij zijn zo-
nen de erfenis geeft, mag hij de
zoon van de geliefde vrouw niet
als zijn eerstgeborene behandelen

21:14 �Of ‘overeenkomstig haar ziel’.
21:15 �Lett.: ‘twee vrouwen heeft, één
geliefd en één gehaat’.

ten koste van de zoon van de min-
der geliefde vrouw, die het eerst
geboren is. 17 Hij moet de zoon
van de minder geliefde vrouw er-
kennen als de eerstgeborene door
hem een dubbel deel te ge-
ven van alles wat hij heeft, want
die zoon is de eerste vrucht van
zijn voortplantingsvermogen. Hij
heeft recht op de positie van de
eerstgeborene.a

18 Stel dat iemand een zoon
heeft die onhandelbaar en op-
standig is en zijn vader en moe-
der niet gehoorzaamt,b en dat ze
hebben geprobeerd hem te corri-
geren maar hij niet naar ze wil
luisteren.c 19 Zijn vader en moe-
der moeten hem dan meenemen
naar de oudsten bij de stadspoort
20 en tegen de oudsten van de
stad zeggen: “Deze zoon van ons
is onhandelbaar en opstandig, en
hij wil ons niet gehoorzamen. Hij
is een veelvraatd en een dronk-
aard.”e 21 Dan moeten alle man-
nen van zijn stad hem stenigen tot
de dood erop volgt. Zo moet je het
kwaad uit jullie midden verwijde-
ren, en heel Israël zal ervan ho-
ren en bang worden.f

22 Als iemand een zonde be-
gaat waarop de doodstraf staat
en hij ter dood is gebrachtg en
je hem aan een paal hebt gehan-
gen,h 23 mag zijn lichaam niet
de hele nacht aan de paal blij-
ven hangen. i Je moet hem beslist
dezelfde dag nog begraven, want
een gehangene is door God ver-
vloekt, j en je mag het land dat
Jehovah, je God, je als erfdeel
geeft, niet verontreinigen.k

22 Als je ziet dat een stier of
schaap van je broeder ver-

dwaald is, mag je niet doen alsof
je het niet hebt gezien.l Je moet
het dier beslist naar je broe-
der terugbrengen. 2 Maar als je
broeder ver weg woont of als je
de eigenaar niet kent, dan moet
je het dier mee naar huis nemen,
en het moet bij je blijven totdat
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je broeder het komt zoeken. Dan
moet je het aan hem teruggeven.a
3 Hetzelfde moet je doen met de
ezel van je broeder, zijn kleding
of iets anders wat hij is kwijtge-
raakt. Als je het vindt, mag je
niet doen alsof je het niet hebt
gezien.

4 Als je op de weg de ezel of
de stier van je broeder ziet val-
len, mag je niet doen alsof je het
niet hebt gezien. Je moet hem
beslist helpen het dier weer over-
eind te krijgen.b

5 Een vrouw mag geen man-
nenkleren dragen en een man
mag geen vrouwenkleren dra-
gen.Want Jehovah, je God, walgt
van iedereen die dat doet.

6 Als je onderweg bent en in
een boom of op de grond toeval-
lig een vogelnest met jongen of
eieren ziet, en de moeder op de
jongen of de eieren zit, dan mag
je de moeder niet samen met de
jongen weghalen.c 7 De moeder
moet je in elk geval laten gaan,
maar de jongen mag je meene-
men. Als je je daaraan houdt, zal
het goed met je gaan en zul je
lang blijven leven.

8 Als je een nieuw huis bouwt,
moet je rond het dakd een muur-
tje� maken, zodat er niemand af
valt en er geen bloedschuld over
je huis komt.

9 Je mag je wijngaard niet in-
zaaien met twee soorten zaad.e
Anders zal de hele opbrengst van
het zaad dat je zaait en de op-
brengst van de wijngaard aan het
heiligdom vervallen.

10 Je mag een stier en een ezel
niet samen voor de ploeg span-
nen.f

11 Je mag geen kleding dra-
gen die is geweven van wol en lin-
nen samen.g

12 Je moet kwastjes maken
aan de vier hoeken van de kle-
ding die je draagt.h

22:8 �Of ‘borstwering’.

13 Stel dat een man met een
vrouw trouwt en gemeenschap
met haar heeft maar vervol-
gens een hekel aan haar krijgt,�
14 en hij haar van slecht gedrag
beschuldigt en haar een slech-
te naam bezorgt door te zeggen:
“Ik ben met deze vrouw getrouwd,
maar toen ik gemeenschap met
haar had, ontdekte ik dat ze geen
maagd meer was.” 15 Dan moe-
ten de vader en moeder van het
meisje met het bewijs van haar
maagdelijkheid naar de oudsten
bij de stadspoort gaan. 16 De
vader van het meisje moet tegen
de oudsten zeggen: “Ik heb mijn
dochter aan deze man tot vrouw
gegeven, maar hij heeft een he-
kel aan haar� 17 en hij beschul-
digt haar van slecht gedrag door
te zeggen: ‘Ik heb ontdekt dat
uw dochter geen maagd meer is.’
Kijk, hier is het bewijs van de
maagdelijkheid van mijn dochter.”
Vervolgens moeten ze het kleed
voor de stadsoudsten uitspreiden.
18 De stadsoudstena moeten de
man meenemen en hem straffen.b
19 Ze moeten hem een boete
van 100 zilveren sikkels� opleggen
en dat bedrag aan de vader van
het meisje geven, omdat de man
een maagd in Israël een slechte
naam heeft bezorgd.c Zij zal zijn
vrouw blijven en zolang hij leeft,
mag hij niet van haar scheiden.

20 Maar als de beschuldiging
waar blijkt en er geen bewijs is
dat het meisje nog maagd was,
21 dan moeten ze het meisje
naar de ingang van het huis van
haar vader brengen. De mannen
van de stad moeten haar steni-
gen tot de dood erop volgt, om-
dat ze iets schandelijksd in Israël
heeft gedaan door seksuele im-
moraliteit� in het huis van haar
vader te bedrijven.e Zo moet je

22:13 �Of ‘haar dan verstoot’. 22:16
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sikkel woog 11,4 g. Zie App. B14. 22:21
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het kwaad uit jullie midden ver-
wijderen.a

22 Als een man wordt betrapt
terwijl hij bij de vrouw van een
ander ligt, moeten beiden ster-
ven, zowel de man die bij de
vrouw ligt als de vrouw.b Zo
moet je het kwaad uit Israël ver-
wijderen.

23 Als een maagd verloofd is
met een man, en een andere
man haar in de stad tegenkomt
en gemeenschap met haar heeft,
24 dan moeten jullie hen bei-
den naar de poort van de stad
brengen en hen stenigen tot de
dood erop volgt — het meisje om-
dat ze niet om hulp heeft geroe-
pen, terwijl ze in de stad was, en
de man omdat hij de vrouw van
een ander vernederd heeft.c Zo
moet je het kwaad uit jullie mid-
den verwijderen.

25 Maar als de man het ver-
loofde meisje in het open veld is
tegengekomen, en de man haar
heeft gedwongen om gemeen-
schap met hem te hebben, dan
moet de man die gemeenschap
met haar heeft gehad sterven,
26 maar het meisje mag je niets
doen. Het meisje heeft geen zon-
de begaan waarop de doodstraf
staat. Dit geval is gelijk aan
dat van een man die een an-
der aanvalt en hem vermoordt.�d
27 Want hij is haar in het open
veld tegengekomen en het ver-
loofde meisje heeft om hulp ge-
roepen, maar er was niemand
die haar kon redden.

28 Als een man een maagd te-
genkomt die niet verloofd is, en
hij haar vastgrijpt en gemeen-
schap met haar heeft en ze be-
trapt worden,e 29 dan moet de
man die bij haar heeft gelegen
de vader van het meisje 50 zilve-
ren sikkels geven, en ze zal zijn
vrouw worden.f Omdat hij haar
heeft vernederd, mag hij zolang
hij leeft niet van haar scheiden.

22:26 �Of ‘hem vermoordt, een ziel’.

30 Een man mag niet met de
vrouw van zijn vader trouwen,
anders onteert hij zijn vader.�a

23 Een man die gecastreerd
is doordat zijn zaadballen

zijn verbrijzeld of bij wie het ge-
slachtsdeel is afgesneden, mag
geen deel uitmaken van de ge-
meente van Jehovah.b

2 Geen enkele onwettige zoon
mag deel uitmaken van de ge-
meente van Jehovah.c Zelfs tot
in de tiende generatie mag geen
van zijn nakomelingen deel uit-
maken van de gemeente van Je-
hovah.

3 Geen enkele Ammoniet of
Moabiet mag deel uitmaken van
de gemeente van Jehovah.d Zelfs
tot in de tiende generatie mag
niemand van hun nakomelingen
ooit deel uitmaken van de ge-
meente van Jehovah. 4 Ze zijn
jullie namelijk niet met voedsel
en water te hulp gekomen tij-
dens jullie tocht uit Egypte,e en
ze hebben B _ileam, de zoon van
B _eor, uit P _ethor in Mesopotamië,
ingehuurd om jullie te vervloe-
ken.�f 5 Maar Jehovah, je God,
weigerde naar B _ileam te luiste-
ren.g Omdat Jehovah, je God, van
je hield,h heeft Jehovah, je God,
de vloek voor je veranderd in een
zegen. i 6 Zolang je leeft, mag je
nooit bijdragen aan hun vrede en
hun voorspoed. j

7 Je mag een Edomiet niet ha-
ten, want hij is je broeder.k

Ook een Egyptenaar mag je
niet haten, want je hebt als vreem-
deling in zijn land gewoond. l
8 Vanaf de derde generatie mo-
gen hun kinderen deel uitmaken
van de gemeente van Jehovah.

9 Als je tegen je vijanden op-
trekt en je kamp opslaat, mag
je niets doen wat slecht� is.m
10 Als een man ’s nachts onrein
wordt door een zaadlozing,n moet

22:30 �Lett.: ‘licht hij de zoom van zijn
vader op’. 23:4 �Of ‘kwaad over jullie
af te smeken’. 23:9 �Of ‘onrein’.
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hij het kamp verlaten en buiten
het kamp blijven. 11 Tegen het
vallen van de avond moet hij zich
met water wassen, en na zonson-
dergang mag hij weer in het
kamp komen.a 12 Er moet buiten
het kamp een afgezonderde plek�
worden aangewezen, en daar moet
je naartoe gaan. 13 Bij je uitrus-
ting moet je een pin hebben. Als
je buiten neerhurkt, moet je daar-
mee een gat graven. Vervolgens
moet je je uitwerpselen bedekken.
14 Want Jehovah, je God, wandelt
rond in jullie kampb om je te be-
vrijden en om je vijanden aan je
over te leveren. Het kamp moet
heilig zijn,c zodat hij niets onfat-
soenlijks bij je ziet en je in de
steek laat.

15 Een slaaf die bij je komt na-
dat hij bij zijn meester is weggelo-
pen, mag je niet aan zijn meester
uitleveren. 16 Hij mag bij jullie
blijven wonen op de plaats die hij
in een van jullie steden uitkiest,
waar hij maar wil. Je mag hem
niet slecht behandelen.d

17 Geen enkele dochter van
Israël mag een tempelprostituee
worden,e en ook geen enkele zoon
van Israël mag een tempelpros-
titué worden.f 18 Het geld� dat
aan een vrouwelijke prostituee of
een mannelijke prostitué� wordt
betaald, mag niet in het huis
van Jehovah, je God, worden ge-
bracht om een gelofte in te los-
sen, want Jehovah, je God, walgt
daarvan.

19 Je mag je broeder geen ren-
te laten betalen,g of het nu gaat
om geld, voedsel of iets anders
waarvoor je rente kunt vragen.
20 Een buitenlander mag je ren-
te laten betalen,h maar je broeder
niet.i Dan zal Jehovah, je God,
je zegenen bij alles wat je onder-
neemt in het land dat je in bezit
gaat nemen. j

23:12 �D.w.z. een plek waar iemand zijn
behoefte kon doen. 23:18 �Of ‘loon’.
�Lett.: ‘een hond’.

21 Als je een gelofte doet aan
Jehovah, je God,a kom die dan
zonder uitstel na.b Want Jeho-
vah, je God, zal dat zeker van je
eisen, en anders zal hij het je als
zonde aanrekenen.c 22 Maar als
je geen gelofte doet, maak je je
ook niet schuldig aan een zonde.d
23 Wat er over je lippen komt,
moet je nakomen,e en je moet
doen wat je met je eigen mond
plechtig aan Jehovah, je God, be-
loofd hebt als vrijwillig offer.f

24 Als je in de wijngaard van
je naaste komt, mag je druiven
eten tot je� verzadigd bent, maar
je mag ze niet ergens in doen om
ze mee te nemen.g

25 Als je in het graanveld van
je naaste komt, mag je de rijpe
aren met de hand plukken, maar
je mag niet de sikkel in het graan
van je naaste slaan.h

24 Als een man met een vrouw
trouwt maar ze hem niet

bevalt omdat hij iets onbehoor-
lijks bij haar heeft ontdekt, moet
hij een echtscheidingsakte voor
haar opstellen, i die aan haar ge-
ven en haar zijn huis uit stu-
ren. j 2 Nadat ze zijn huis verla-
ten heeft, mag ze met een andere
man trouwen.k 3 Als die tweede
man een hekel aan haar krijgt�
en een echtscheidingsakte voor
haar opstelt, die aan haar geeft
en haar zijn huis uit stuurt, of als
haar tweede man sterft, 4 dan
mag haar eerste man, die haar
had weggestuurd, haar niet op-
nieuw tot vrouw nemen nadat ze
verontreinigd is, want dat is iets
walgelijks voor Jehovah. Je mag
geen zonde brengen in het land
dat Jehovah, je God, je als erf-
deel geeft.

5 Een pasgetrouwde man hoeft
niet in het leger te dienen en hem
mogen ook geen andere taken
worden opgelegd. Hij moet een
jaar lang worden vrijgesteld en

23:24 �Of ‘je ziel’. 24:3 �Of ‘haar ver-
stoot’.
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mag thuisblijven om zijn vrouw
gelukkig te maken.a

6 Niemand mag een handmo-
len of de bovenste maalsteen daar-
van als onderpand nemen,b want
dan neemt hij iemands levenson-
derhoud� als onderpand.

7 Als wordt ontdekt dat ie-
mand een� van zijn Israëlitische
broeders ontvoerd, mishandeld
en verkocht heeft,c dan moet de
ontvoerder sterven.d Je moet het
kwaad uit jullie midden verwijde-
ren.e

8 Als er melaatsheid� uit-
breekt, zorg er dan voor dat je
alle instructies van de Levitische
priesters nauwkeurig opvolgt.f
Let erop dat je precies doet wat
ik ze heb opgedragen. 9 Ver-
geet niet wat Jehovah, je God,
met Mirjam heeft gedaan tijdens
jullie tocht uit Egypte.g

10 Als je je naaste iets leent,h
mag je zijn huis niet binnen-
gaan om weg te halen wat hij
je als onderpand heeft aangebo-
den. 11 Je moet buiten blijven
wachten tot de man aan wie je
de lening geeft het onderpand
bij je komt brengen. 12 Als de
man in nood zit, mag je niet naar
bed gaan terwijl zijn onderpand
nog in je bezit is. i 13 Je moet
zijn onderpand in elk geval voor
zonsondergang aan hem terugge-
ven, zodat hij in zijn eigen kleed
kan gaan slapen. j Dan zal hij je
zegenen, en het zal je door Je-
hovah, je God, als rechtvaardig-
heid worden toegerekend.

14 Een loonarbeider die arm
is of in nood zit, mag je niet uit-
buiten, of hij nu een van je broe-
ders is of een vreemdeling die in
je land woont, in een van jullie
steden.�k 15 Je moet hem zijn
loon nog dezelfde dag geven, l

24:6 �Of ‘leven’, ‘ziel’. 24:7 �Of ‘een
ziel’. 24:8 �Het Hebreeuwse woord dat
met ‘melaatsheid’ vertaald is, heeft een
ruime betekenis. ZieWoordenlijst. 24:14
�Lett.: ‘binnen je poorten’.

voor zonsondergang, want hij zit
in nood en zonder zijn loon kan
hij niet leven.� Anders zal hij Je-
hovah aanroepen om over je te
klagen en zal het jou als zonde
worden aangerekend.a

16 Vaders mogen niet ter dood
worden gebracht voor wat hun
kinderen doen, en kinderen niet
voor wat hun vaders doen.b Ie-
mand mag alleen ter dood worden
gebracht voor zijn eigen zonde.c

17 Je mag het recht van een
vreemdeling die bij jullie woont of
van een vaderloos kind� niet ver-
draaien,d en je mag het kleed van
een weduwe niet als onderpand
nemen.e 18 Vergeet niet dat jul-
lie zelf slaven waren in Egypte en
dat Jehovah, je God, jullie toen
uit dat land heeft losgekocht.f
Daarom geef ik je dit gebod.

19 Als je bij het binnenhalen
van de oogst per ongeluk een
schoof op je akker laat staan,
ga dan niet terug om die op te
halen. Je moet hem achterlaten
voor de vreemdelingen die bij jul-
lie wonen, voor de vaderloze kin-
deren en voor de weduwen.g Dan
zal Jehovah, je God, alles zege-
nen wat je doet.h

20 Als je de olijven van de
takken hebt geslagen, mag je dat
niet nog een keer doen. Wat nog
aan de takken zit, moet achter-
blijven voor de vreemdelingen
die bij jullie wonen, voor de va-
derloze kinderen en voor de we-
duwen. i

21 Als je in je wijngaard de
druiven oogst, mag je niet te-
ruggaan om wat over is te ver-
zamelen. Dat moet achterblijven
voor de vreemdelingen die bij
jullie wonen, voor de vaderloze
kinderen en voor de weduwen.
22 Vergeet niet dat jullie zelf
slaven waren in Egypte. Daarom
geef ik je dat gebod.

24:15 �Of ‘zijn ziel hangt af van zijn
loon’. 24:17 �Of ‘wees’.
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25 Als er tussen twee mannen
een geschil ontstaat, kun-

nen ze naar de rechters gaan.a
Die zullen rechtspreken over hen
en ze zullen de rechtvaardige on-
schuldig verklaren en de slech-
te schuldig.b 2 Als de schuldi-
ge stokslagen verdient,c moet de
rechter hem bevelen te gaan lig-
gen en moet hij de schuldi-
ge in zijn aanwezigheid slagen la-
ten toedienen. Het aantal slagen
moet overeenkomen met de ernst
van het misdrijf. 3 Hij mag hem
40 slagen laten toedienen,d en
niet meer. Als hij je broeder
meer slagen zou laten geven, zou
je broeder voor jullie ogen ver-
nederd worden.

4 Je mag een stier niet muil-
korven als hij graan dorst.e

5 Als broers bij elkaar wonen
en een van hen sterft zonder dat
hij een zoon heeft, dan mag de
weduwe niet met iemand buiten
de familie trouwen. Haar zwager
moet naar haar toe gaan, haar
tot vrouw nemen en een zwager-
huwelijk met haar sluiten.f 6 De
eerste zoon die ze krijgt, zal de
naam van zijn overleden broer in
stand houden,g zodat zijn naam
niet uit Israël verdwijnt.h

7 Maar als de man niet met de
weduwe van zijn broer wil trou-
wen, dan moet zij naar de oud-
sten bij de stadspoort gaan en
zeggen: “De broer van mijn man
weigert om de naam van zijn
broer in Israël in stand te hou-
den. Hij wil geen zwagerhuwelijk
met me sluiten.” 8 De oudsten
van de stad moeten hem dan la-
ten komen en met hem praten.
Als hij bij zijn standpunt blijft en
zegt: “Ik wil niet met haar trou-
wen”, 9 moet de weduwe van
zijn broer voor de ogen van de
oudsten naar hem toe gaan, zijn
sandaal van zijn voet trekken i en
hem in het gezicht spugen. Dan
moet ze zeggen: “Dit moet ge-
daan worden met de man die het
huis van zijn broer niet wil op-

bouwen.” 10 Vanaf dan zal zijn
familie� in Israël genoemd wor-
den: “Het huis van degene bij wie
de sandaal werd uitgetrokken.”

11 Als twee mannen met el-
kaar vechten, en de vrouw van
de een komt tussenbeide om haar
man te helpen en steekt haar
hand uit en grijpt de aanvaller bij
zijn geslachtsdelen, 12 dan moet
je haar hand afhakken. Je� mag
geen medelijden met haar heb-
ben.

13 Je mag niet twee verschil-
lende weegstenen in je buidel heb-
ben,a een grote en een kleine.
14 Ook mag je niet twee ver-
schillende maatkannen� in huis
hebben,b een grote en een klei-
ne. 15 Je moet nauwkeurige en
zuivere gewichten en nauwkeuri-
ge en zuivere maten gebruiken.
Dan zul je lang leven in het land
dat Jehovah, je God, je geeft.c
16 Want Jehovah, je God, walgt
van iedereen die oneerlijk is en
zulke dingen doet.d

17 Vergeet niet wat de Ama-
lekieten jullie hebben aangedaan
tijdens jullie tocht uit Egypte.e
18 Ze kwamen onderweg op jul-
lie af en vielen degenen aan die
achterop waren geraakt toen jul-
lie vermoeid en uitgeput waren.
Ze hadden geen ontzag voor God.
19 Wanneer Jehovah, je God, je
rust heeft gegeven van alle vijan-
den om je heen in het land dat
Jehovah, je God, je als erfdeel
in bezit geeft,f moet je elke her-
innering aan _Amalek van onder
de hemel uitwissen.g Vergeet dat
niet.

26 Wanneer je uiteindelijk in
het land komt dat Jeho-

vah, je God, je als erfdeel geeft,
en je het in bezit hebt genomen
en er woont, 2 moet je een ge-
deelte nemen van de eerste op-
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brengst van je hele oogst in het
land dat Jehovah, je God, je
geeft. Je moet het in een mand
doen en daarmee naar de plaats
gaan die Jehovah, je God, uit-
kiest als verblijfplaats voor zijn
naam.a 3 Je moet naar de pries-
ter gaan die op dat moment
dienst doet en tegen hem zeggen:
“Vandaag verklaar ik aan Jeho-
vah, je God, dat ik in het land
ben gekomen dat Jehovah onze
voorvaders met een eed beloofd
heeft aan ons te geven.”b

4 De priester zal de mand dan
uit je hand nemen en die voor het
altaar van Jehovah, je God, neer-
zetten. 5 Vervolgens moet je
vóór Jehovah, je God, verklaren:
“Mijn vader was een zwervende�
Arameeër.c Hij ging naar Egyp-
ted en woonde daar als vreemde-
ling met een kleine familie.e Maar
hij werd er een groot, mach-
tig en talrijk volk.f 6 De Egyp-
tenaren behandelden ons slecht,
onderdrukten ons en legden ons
zware slavenarbeid op.g 7 Toen
riepen we tot Jehovah, de God
van onze voorvaders, en Jehovah
hoorde ons. Hij zag dat we het
heel zwaar hadden en onderdrukt
werden.h 8 Uiteindelijk leidde
Jehovah ons uit Egypte met een
sterke hand, met een uitgestrekte
arm, i met angstaanjagende daden,
en met tekenen en wonderen. j
9 Vervolgens bracht hij ons naar
deze plaats en gaf ons dit land,
een land dat overvloeit van melk
en honing.k 10 En nu breng ik
hier de eerste opbrengst van de
grond die Jehovah mij heeft ge-
geven.” l

Je moet de mand vóór Jeho-
vah, je God, neerzetten en je
voor Jehovah, je God, neerbui-
gen. 11 Daarna moet je samen
met de Levieten en de vreem-
delingen die bij jullie wonen blij
zijn over alle goede dingen die

26:5 �Of mogelijk ‘uitgehongerde’.

Jehovah, je God, aan jou en je
gezin heeft gegeven.a

12 Als je in het derde jaar
— het jaar van de tiende — het
tiende deel van je oogst volledig
hebt verzameld,b moet je die ge-
ven aan de Levieten, de vreem-
delingen die bij jullie wonen, de
vaderloze kinderen� en de wedu-
wen, zodat ze in jullie steden�
volop te eten hebben.c 13 Dan
moet je vóór Jehovah, je God,
verklaren: “Ik heb het heilige deel
uit mijn huis gehaald en het ge-
geven aan de Levieten, de vreem-
delingen die bij ons wonen, de va-
derloze kinderen en de weduwen,d
zoals u mij hebt opgedragen. Ik
ben uw geboden niet vergeten
en heb ze niet overtreden. 14 Ik
heb er niet van gegeten terwijl ik
in de rouw was, ik heb er niets
van weggehaald terwijl ik onrein
was en ik heb er niets van wegge-
geven voor de doden. Ik heb Jeho-
vah, mijn God, gehoorzaamd en
heb alles gedaan wat u mij hebt
opgedragen. 15 Zie toch neer
vanuit uw heilige woning, de he-
mel, en zegen uw volk Israël en
het land dat u ons hebt gegeven,e
zoals u aan onze voorvaders had
gezworen,f het land dat overvloeit
van melk en honing.”g

16 Vandaag draagt Jehovah, je
God, je op om deze voorschriften
en rechterlijke beslissingen na te
leven. Je moet je eraan houden
en ze met je hele harth en je hele
ziel� naleven. 17 Vandaag heb je
van Jehovah de verzekering� ge-
kregen dat hij je God zal worden
als je de weg volgt� die hij je wijst
en je zijn voorschriften, i gebo-
den j en rechterlijke beslissingenk

naleeft en naar zijn stem luistert.
18 En vandaag heeft Jehovah van
jullie de verzekering� gekregen
dat jullie zijn volk zullen worden,

26:12 �Of ‘wezen’. �Lett.: ‘binnen je
poorten’. 26:16 �Zie Woordenlijst.
26:17, 18 �Of ‘verklaring’. 26:17 �Lett.:
‘bewandelt’.
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zijn speciale bezit,�a zoals hij jul-
lie heeft beloofd, en dat jullie je
aan al zijn geboden zullen hou-
den. 19 En hij heeft gezegd dat
hij jullie, zoals hij heeft beloofd,
hoog zal verheffen boven alle an-
dere volken die hij heeft gemaaktb
door jullie lof, roem en eer te ge-
ven, als jullie laten zien dat je een
heilig volk voor Jehovah, je God,
bent.’c

27 Toen gaf Mozes samen met
de oudsten van Israël het

volk de opdracht: ‘Houd je aan elk
gebod dat ik jullie vandaag geef.
2 Op de dag waarop jullie de Jor-
daan oversteken om het land bin-
nen te gaan dat Jehovah, je God,
je geeft, moet je grote stenen op-
richten en die met kalk bestrij-
ken.�d 3 Wanneer je bent over-
gestoken, moet je daarop alle
woorden van deze wet schrij-
ven. Dan mag je het land bin-
nengaan dat Jehovah, je God,
je geeft, een land dat overvloeit
van melk en honing, zoals Jeho-
vah, de God van je voorvaders,
je heeft beloofd.e 4 Wanneer jul-
lie de Jordaan zijn overgesto-
ken, moeten jullie deze stenen op-
richten op de berg _Ebalf en ze
met kalk bestrijken,� zoals ik jul-
lie vandaag opdraag. 5 Je moet
daar ook een altaar voor Jeho-
vah, je God, bouwen, een altaar
van stenen. Je mag de stenen
niet met ijzeren gereedschap be-
werken.g 6 Bouw het altaar van
Jehovah, je God, met hele ste-
nen en breng daarop brandoffers
voor Jehovah, je God. 7 Je moet
vredeoffers�h brengen en die daar
eten, i en je zult vrolijk zijn voor
de ogen van Jehovah, je God. j
8 En schrijf alle woorden van
deze wet duidelijk op de stenen.’k

9 Toen zeiden Mozes en de
Levitische priesters tegen heel
Israël: ‘Wees stil en luister, Is-

26:18 �Of ‘kostbare eigendom’. 27:2, 4
�Of ‘witten’. 27:7 �Of ‘gemeenschaps-
offers’. Zie Woordenlijst.

raël. Vandaag zijn jullie het volk
geworden van Jehovah, je God.a
10 Wees gehoorzaam aan Jeho-
vah, je God, en houd je aan zijn
gebodenb en voorschriften, die
ik je vandaag geef.’

11 Op die dag gaf Mozes het
volk het bevel: 12 ‘Wanneer jul-
lie de Jordaan zijn overgestoken,
moeten de volgende stammen op
de berg G _erizimc gaan staan om
het volk te zegenen: Simeon, Levi,
Juda, _Issaschar, Jozef en Ben-
jamin. 13 En de volgende stam-
men moeten op de berg _Ebald
gaan staan om de vloek uit te
spreken: Ruben, Gad, Aser, Z _ebu-
lon, Dan en N _aftali. 14 Vervol-
gens moeten de Levieten met lui-
de stem tegen alle Israëlieten
zeggen:e

15 “Vervloekt is de man die
een gesneden beeldf of een me-
talen� beeldg maakt, iets waar
Jehovah van walgt,h het maaksel
van een vakman,� en die het ver-
bergt.” (En het hele volk moet
antwoorden: “Amen!”)�

16 “Vervloekt is degene die
zijn vader of moeder met minach-
ting behandelt.” i (En het hele volk
moet zeggen: “Amen!”)

17 “Vervloekt is degene die
de grenstekens van zijn buurman
verplaatst.” j (En het hele volk
moet zeggen: “Amen!”)

18 “Vervloekt is degene die
een blinde laat verdwalen op de
weg.”k (En het hele volk moet
zeggen: “Amen!”)

19 “Vervloekt is degene die het
recht verdraait l van een vreemde-
ling die bij jullie woont, van een
vaderloos kind� of van een wedu-
we.”m (En het hele volk moet zeg-
gen: “Amen!”)

20 “Vervloekt is degene die
bij de vrouw van zijn vader ligt,
want hij heeft zijn vader ont-

27:15 �Of ‘gegoten’. �Of ‘een hout- en
metaalbewerker’. �Of ‘zo zij het!’ 27:19
�Of ‘wees’.
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eerd.”�a (En het hele volk moet
zeggen: “Amen!”)

21 “Vervloekt is degene die
bij een dier ligt.”b (En het hele
volk moet zeggen: “Amen!”)

22 “Vervloekt is degene die
bij zijn zus ligt, de dochter van
zijn vader of de dochter van zijn
moeder.”c (En het hele volk moet
zeggen: “Amen!”)

23 “Vervloekt is degene die bij
zijn schoonmoeder ligt.”d (En het
hele volk moet zeggen: “Amen!”)

24 “Vervloekt is degene die
op de loer gaat liggen en zijn
naaste vermoordt.”e (En het hele
volk moet zeggen: “Amen!”)

25 “Vervloekt is degene die
steekpenningen aanneemt om een
onschuldige te doden.”�f (En het
hele volk moet zeggen: “Amen!”)

26 “Vervloekt is degene die
de woorden van deze wet niet
hooghoudt en er niet naar leeft.”g
(En het hele volk moet zeggen:
“Amen!”)

28 Als je inderdaad naar de
stem van Jehovah, je God,

luistert door je strikt te houden
aan al zijn geboden die ik je van-
daag geef, zal Jehovah, je God,
je beslist hoog boven alle ande-
re volken op aarde verheffen.h
2 Omdat je blijft luisteren naar
de stem van Jehovah, je God,
zullen de volgende zegeningen
over je komen en je bereiken:i

3 Gezegend ben je in de stad,
en gezegend ben je op het veld. j

4 Gezegend zijn je kinderen,�k
de opbrengst van je grond en de
jongen van je vee — je kalveren
en je lammeren. l

5 Gezegend zijn je mandm en
je baktrog.�n

6 Gezegend ben je bij je ko-
men en bij je gaan.

27:20 �Lett.: ‘de zoom van zijn vader
opgelicht’. 27:25 �Of ‘een ziel van on-
schuldig bloed neer te slaan’. 28:4
�Lett.: ‘de vrucht van je schoot’. 28:5
�D.w.z. een bak waarin deeg gekneed
werd.

7 Jehovah zal de vijanden die
je aanvallen de nederlaag voor je
laten lijden.a Uit één richting zul-
len ze op je af komen, maar in
zeven richtingen zullen ze voor
je wegvluchten.b 8 Jehovah zal
bevelen dat er een zegen komt
op je opslagplaatsenc en op alles
wat je onderneemt, en Jehovah,
je God, zal je beslist zegenen in
het land dat hij je geeft. 9 Je-
hovah zal jullie voor zichzelf tot
een heilig volk maken,d zoals hij
jullie heeft gezworen,e omdat jul-
lie je blijven houden aan de ge-
boden van Jehovah, je God, en
de weg volgen� die hij je wijst.
10 Alle volken op aarde zullen
moeten zien dat jullie Jehovah’s
naam dragen,�f en ze zullen bang
voor jullie zijn.g

11 Jehovah zal je een over-
vloed aan kinderen, vee en
vruchtbare grond gevenh in het
land dat Jehovah je voorvaders
met een eed beloofd heeft jullie
te geven.i 12 Jehovah zal zijn
rijk gevulde schatkamer, de he-
mel, voor je openen om je grond
op de juiste tijd regen te geven j

en alles te zegenen wat je doet.
Je zult aan veel volken lenen,
terwijl je zelf van niemand hoeft
te lenen.k 13 Als je gehoorzaam
blijft aan de geboden van Jeho-
vah, je God, die ik je vandaag
gebied op te volgen en na te le-
ven, zal Jehovah je tot kop ma-
ken en niet tot staart. Je zult bo-
venaan staan l en niet onderaan.
14 Je mag niet afwijken van alle
woorden die ik jullie vandaag ge-
bied — niet naar rechts en niet
naar linksm — om andere goden
achterna te lopen en die te ver-
eren.n

15 Maar als je niet luistert
naar de stem van Jehovah, je
God, en je je niet strikt houdt aan
al zijn geboden en voorschriften

28:9 �Lett.: ‘bewandelen’. 28:10 �Lett.:
‘dat Jehovah’s naam over je is uitgeroe-
pen’.
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die ik je vandaag geef, zullen de
volgende vervloekingen over je
komen en je bereiken:a

16 Vervloekt ben je in de
stad, en vervloekt ben je op het
veld.b

17 Vervloekt zijn je mandc en
je baktrog.d

18 Vervloekt zijn je kinde-
ren,�e de opbrengst van je grond
en de jongen van je vee — je kal-
veren en je lammeren.f

19 Vervloekt ben je bij je ko-
men en bij je gaan.

20 Bij alles wat je onderneemt,
zal Jehovah de vloek over je bren-
gen en verwarring en straf. Dan
zul je al snel vernietigd worden
en omkomen vanwege je slech-
te daden en omdat je hem�
hebt verlaten.g 21 Jehovah zal
je treffen met hardnekkige ziek-
ten totdat hij jullie heeft uit-
geroeid uit het land dat jullie
in bezit gaan nemen.h 22 Jeho-
vah zal je treffen met tubercu-
lose, hoge koorts, i ontstekingen,
koortshitte, het zwaard, j koren-
brand en meeldauw.k Die zullen
je achtervolgen totdat je bent
vergaan. 23 De hemel boven je
hoofd zal van koper zijn en de
aarde onder je van ijzer. l 24 Je-
hovah zal vanuit de hemel stuif-
zand en stof op je land laten
regenen totdat jullie zijn uitge-
roeid. 25 Jehovah zal je de ne-
derlaag laten lijden voor je vijan-
den.m Uit één richting zullen
jullie ze aanvallen, maar in zeven
richtingen zullen jullie voor ze
wegvluchten. Jullie zullen voor
alle koninkrijken op aarde een
schrikbeeld worden.n 26 Jullie
lijken zullen worden opgegeten
door de vogels in de lucht en de
dieren op de grond, zonder dat
iemand ze wegjaagt.o

27 Jehovah zal je treffen met
Egyptische zweren en met aam-
beien, eczeem en uitslag, waar-

28:18 �Lett.: ‘de vrucht van je schoot’.
28:20 �Lett.: ‘mij’.

van je niet genezen kunt worden.
28 Jehovah zal je treffen met
krankzinnigheid, blindheida en
verwardheid.� 29 Je zult mid-
den op de dag rondtasten zoals
een blinde in het duister rond-
tast,b en alles wat je doet zal
mislukken. Je zult steeds afge-
zet en beroofd worden, zonder
dat iemand je te hulp komt.c
30 Je zult je met een vrouw ver-
loven, maar een andere man zal
haar verkrachten. Je zult een
huis bouwen, maar je zult er niet
in wonen.d Je zult een wijngaard
planten, maar je zult er geen drui-
ven van oogsten.e 31 Je stier zal
voor je ogen worden geslacht,
maar je zult er niets van eten. Je
ezel zal voor je ogen worden ge-
stolen, maar je zult hem niet te-
rugkrijgen. Je schapen zullen aan
je vijanden worden gegeven, maar
niemand zal je te hulp komen.
32 Je zult moeten toezien terwijl
je zonen en dochters aan een an-
der volk gegeven worden.f Je zult
er steeds naar verlangen ze te-
rug te zien, maar je zult machte-
loos staan. 33 De opbrengst van
je grond en alles waarvoor je hebt
gewerkt, zal worden opgegeten
door een onbekend volk,g en je
zult steeds afgezet en onderdrukt
worden. 34 Je zult gek worden
van wat je voor je ogen ziet ge-
beuren.

35 Jehovah zal je treffen met
pijnlijke en ongeneeslijke zwe-
ren op je knieën en benen, van
je voetzool tot je kruin. 36 Je-
hovah zal jullie en de koning die
jullie over jezelf aanstellen, weg-
voeren naar een volk dat jul-
lie en je voorouders onbekend
is.h Daar zullen jullie andere go-
den vereren, goden van hout
en van steen. i 37 Jullie zullen
een schrikbeeld, een voorwerp
van minachting� en een mikpunt
van spot worden onder alle vol-

28:28 �Of ‘verbijstering van het hart’.
28:37 �Lett.: ‘een spreekwoord’.
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ken waarheen Jehovah jullie zal
wegvoeren.a

38 Je zult veel zaad op je ak-
ker zaaien, maar je zult weinig
oogsten,b want sprinkhanen zul-
len alles kaalvreten. 39 Je zult
wijngaarden planten en bewer-
ken, maar je zult geen wijn drin-
ken en je zult niets oogsten,c
want wormen zullen alles op-
eten. 40 Je zult in je hele ge-
bied olijfbomen hebben, maar je
zult je niet met olie kunnen in-
wrijven, want je olijven zullen op
de grond vallen. 41 Je zult zo-
nen en dochters krijgen, maar ze
zullen niet van jou blijven, want
ze zullen als gevangenen wor-
den weggevoerd.d 42 Al je bo-
men en gewassen zullen worden
geteisterd door zwermen insec-
ten.� 43 De vreemdeling die bij
jullie woont, zal steeds hoger bo-
ven je uitstijgen, terwijl je zelf
steeds dieper zult wegzinken.
44 Hij zal aan jou lenen, maar jij
zult niets aan hem lenen.e Hij zal
de kop worden, terwijl je zelf de
staart wordt.f

45 Al die vervloekingeng zul-
len zeker over je komen, je ach-
tervolgen en je bereiken, tot-
dat jullie zijn uitgeroeid,h omdat
je niet hebt geluisterd naar de
stem van Jehovah, je God, en je
je niet hebt gehouden aan de ge-
boden en voorschriften die hij
je heeft gegeven. i 46 Ze zullen
over jullie en je nakomelingen ko-
men en voor altijd een teken en
een waarschuwing zijn, j 47 om-
dat je Jehovah, je God, niet met
plezier en vreugde in je hart hebt
gediend toen je aan alles een
overvloed had.k 48 Jehovah zal
je vijanden op je af sturen en je
zult hen dienen l terwijl je hon-
germ en dorst lijdt, en te weinig
kleding hebt en gebrek aan alles.
Hij zal een ijzeren juk op je nek
leggen totdat hij jullie heeft uit-
geroeid.

28:42 �Of ‘gonzende insecten’.

49 Jehovah zal van ver weg,
van het einde van de aarde, een
volk op jullie af sturena dat als
een arend op je zal neerduiken.b
Het is een volk waarvan je de taal
niet zult verstaan,c 50 een volk
dat er woest uitziet en dat oude-
ren niet zal ontzien en jongeren
niet zal sparen.d 51 Ze zullen je
gewassen en de jongen van je vee
opeten totdat jullie zijn uitge-
roeid. Ze zullen geen graan, nieu-
we wijn, olie, kalveren of lam-
meren voor je overlaten totdat
ze je hebben vernietigd.e 52 Ze
zullen al jullie steden� belegeren
en jullie insluiten totdat de hoge
en versterkte muren waarop jul-
lie vertrouwen, gevallen zijn. Ja,
ze zullen al jullie steden bele-
geren in het land dat Jehovah,
je God, jullie gegeven heeft.f
53 De zware belegering door je
vijand zal je zo radeloos maken
dat je je eigen kinderen� zult
moeten opeten, het vlees van je
zonen en je dochtersg die Jeho-
vah, je God, je gegeven heeft.

54 Zelfs de meest teergevoe-
lige en weke man onder jullie
zal geen medelijden hebben met
zijn broer, zijn geliefde vrouw of
zijn overgebleven zonen, 55 en
hij zal ze geen enkel stukje ge-
ven van het vlees van zijn zo-
nen dat hij zal eten, omdat hij
niets anders heeft. Zo radeloos
zal hij zijn vanwege de zware be-
legering van jullie steden door
de vijand.h 56 En de teergevoe-
lige en weke vrouw onder jullie
die zo teer i is dat het niet in haar
zou opkomen om haar voetzool
op de grond te zetten, zal geen
medelijden hebben met haar ge-
liefde man of haar zoon of doch-
ter. 57 Ze zal zelfs geen mede-
lijden hebben met de nageboorte
die tussen haar benen naar bui-
ten komt en met de zonen die ze
ter wereld brengt. Ze zal ze in

28:52 �Lett.: ‘poorten’. 28:53 �Lett.: ‘de
vrucht van je schoot’.
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het geheim opeten omdat ze ra-
deloos is vanwege de zware bele-
gering van jullie steden door de
vijand.

58 Als je je niet strikt houdt
aan alle woorden van deze wet
die in dit boek geschreven zijn,a
en je geen ontzag hebt voor
deze verheven en ontzagwekken-
de naamb — die van Jehovah,c je
God — 59 dan zal Jehovah over
jou en je nakomelingen vreselijke
plagen brengen: grote, langduri-
ge plagend en gruwelijke, slepen-
de ziekten. 60 Hij zal alle ziek-
ten uit Egypte waar je bang voor
was opnieuw over je brengen, en
je zult er niet meer van afko-
men. 61 Maar ook alle ziekten
en plagen die niet in het boek
van deze wet staan, zal Jehovah
over je brengen totdat jullie zijn
uitgeroeid. 62 Ook al zijn jullie
zo talrijk geworden als de sterren
aan de hemel,e er zullen er niet
veel van jullie overblijvenf omdat
jullie niet hebben geluisterd naar
de stem van Jehovah, je God.

63 En zoals Jehovah er eerst
vreugde in vond jullie welva-
rend en talrijk te maken, zo zal
Jehovah er dan vreugde in vin-
den jullie te vernietigen en uit
te roeien. Jullie zullen worden
weggerukt uit het land dat jullie
in bezit gaan nemen.

64 Jehovah zal jullie onder
alle volken verstrooien, van het
ene uiteinde van de aarde tot het
andere,g en daar zul je goden van
hout en van steen moeten ver-
eren die jij en je voorouders niet
hebben gekend.h 65 Je zult on-
der die volken geen vrede ken-
nen i en er zal voor je voetzool
geen rustplaats zijn. In plaats
daarvan zal Jehovah je daar een
angstig hart, j doffe ogen en een
wanhopig gevoel�k geven. 66 Je
leven zal in groot gevaar verke-
ren, je zult dag en nacht doods-
angsten uitstaan en je zult je
leven niet zeker zijn. 67 ’s Mor-

28:65 �Of ‘wanhoop van de ziel’.

gens zul je zeggen: “Was het
maar avond!” en ’s avonds zul je
zeggen: “Was het maar ochtend!”
vanwege de angst die je in je
hart voelt en vanwege alles wat
je voor je ogen ziet gebeuren.
68 Jehovah zal jullie beslist per
schip terugbrengen naar Egypte,
ook al heb ik tegen jullie gezegd:
“Jullie zullen het nooit meer
zien.” Daar zullen jullie jezelf als
slaven en slavinnen aan je vijan-
den moeten verkopen, maar nie-
mand zal jullie willen kopen.’

29 Dit zijn de woorden van
het verbond dat Jehovah

Mozes opdroeg met het volk Is-
raël te sluiten in het land Moab,
naast het verbond dat hij in H _o-
reb met hen had gesloten.a

2 Mozes riep heel Israël bij-
een en zei tegen het volk: ‘Jul-
lie hebben alles gezien wat Je-
hovah voor jullie ogen in Egypte
met de farao en al zijn dienaren
en zijn hele land heeft gedaan,b
3 de grote oordelen� die je met
eigen ogen hebt gezien, de grote
tekenen en wonderen.c 4 Maar
tot nu toe heeft Jehovah jullie
geen hart gegeven om te begrij-
pen, geen ogen om te zien en geen
oren om te horen.d 5 “Ik heb jul-
lie 40 jaar lang door de woes-
tijn geleid,e en in al die tijd zijn
de kleren die jullie droegen en
de sandalen aan jullie voeten niet
versleten.f 6 Jullie hebben geen
brood gegeten en geen wijn of
andere alcoholische dranken ge-
dronken, zodat jullie zouden we-
ten dat ik Jehovah, je God, ben.”
7 Uiteindelijk zijn jullie op deze
plaats gekomen. Toen vielen ko-
ning S _ihon van H _esbong en koning
Og van B _asanh ons aan, maar we
hebben ze verslagen.i 8 Vervol-
gens namen we hun land in en
gaven het als erfdeel aan de Ru-
benieten, de Gadieten en de helft
van de stam van de Manassieten.j
9 Houd je daarom aan de woor-

29:3 �Of ‘beproevingen’.
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den van dit verbond en leef er-
naar, dan zal alles wat jullie doen
goed uitpakken.a

10 Jullie staan vandaag alle-
maal voor Jehovah, je God: de
hoofden van jullie stammen, de
oudsten, de beambten, alle man-
nen van Israël, 11 de kinderen,
de vrouwenb en de inwonende
vreemdelingenc die in jullie kamp
wonen, van de houthakkers tot de
waterputters. 12 Jullie zijn hier
om toe te treden tot het verbond
van Jehovah, je God, dat Jeho-
vah, je God, vandaag met een eed
met jullie sluitd 13 om jullie van-
daag tot zijn volk te makene en
om jullie God te zijn,f zoals hij jul-
lie heeft beloofd en zoals hij jul-
lie voorvaders Abraham,g Isaäkh

en Jakobi gezworen heeft.
14 Niet alleen met jullie sluit

ik dit verbond met deze eed,
15 maar zowel met degenen die
hier vandaag samen met ons voor
Jehovah, onze God, staan als
met degenen die vandaag niet
bij ons zijn. 16 (Want jullie we-
ten heel goed dat we in Egyp-
te hebben gewoond en dat we op
onze tocht dwars door het ge-
bied van allerlei volken zijn ge-
trokken. j 17 Jullie hebben toen
hun afschuwelijke dingen gezien:
de walgelijke afgoden�k van hout,
steen, zilver en goud die ze had-
den.) 18 Let op dat er vandaag
onder jullie geen man of vrouw is
en geen familie of stam die zijn
hart afkeert van Jehovah, onze
God, en de goden van die volken
gaat vereren. l Laat er onder jullie
geen wortel zijn die giftige vruch-
ten en alsem voortbrengt.m

19 Maar als iemand de woor-
den van deze eed hoort en over-
moedig bij zichzelf� zegt: “Ik zal
vrede hebben, ook al blijf ik kop-

29:17 �De Hebreeuwse term is mis-
schien verwant aan een woord voor
uitwerpselen en werd gebruikt als een
uiting van minachting. 29:19 �Lett.:
‘in zijn hart’.

pig mijn eigen hart volgen”, en
daardoor een spoor van vernie-
ling achterlaat,� 20 dan zal Je-
hovah hem niet willen verge-
ven.a Jehovah’s grote woede zal
tegen die man oplaaien, en alle
vervloekingen die in dit boek
opgeschreven zijn, zullen beslist
over hem komen.b Jehovah zal de
naam van die man zeker van on-
der de hemel uitwissen. 21 Dan
zal Jehovah hem afzonderen van
alle stammen van Israël en hem
treffen met ellende, in overeen-
stemming met alle vervloekingen
van het verbond die in dit wet-
boek opgeschreven zijn.

22 Als jullie zonen, de toekom-
stige generatie, en buitenlanders
uit een ver land de plagen en
ziekten zien die Jehovah over het
land heeft gebracht — 23 zwa-
vel, zout en brand, waardoor het
hele land niet ingezaaid zal wor-
den en er niets kan groeien en er
geen enkele plant kan opkomen,
zoals bij de verwoesting van So-
dom en Gomorra,c _Adma en Z _e-
boı̈m,d die Jehovah in zijn grote
woede heeft vernietigd — 24 dan
zullen zij en alle volken zeggen:
“Waarom heeft Jehovah zoiets
met dit land gedaan?e Waar-
om is zijn woede zo hevig opge-
laaid?” 25 Men zal dan antwoor-
den: “Dat komt doordat ze zich
niet hebben gehouden aan het
verbond van Jehovah, f de God
van hun voorvaders, dat hij met
hen sloot toen hij hen uit Egypte
leidde.g 26 Ze zijn andere goden
gaan vereren, die ze niet hadden
gekend, en ze hebben zich voor
die neergebogen, terwijl hij hun
had verboden die te aanbidden.�h
27 Toen is Jehovah’s woede te-
gen dat land opgelaaid en heeft
hij er alle vervloekingen over la-
ten komen die in dit boek op-
geschreven zijn. i 28 Dat maakte

29:19 �Lett.: ‘de goedgelaafde met de
dorstige wegvaagt’. 29:26 �Lett.: ‘hun
die niet had toebedeeld’.
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Jehovah zo kwaad, zo woedend
en zo verontwaardigd dat hij hen
uit hun grond heeft losgerukta en
naar een ander land heeft wegge-
voerd, waar ze nog steeds zijn.”b

29 Wat verborgen is behoort
Jehovah, onze God, toe,c maar
wat geopenbaard is behoort voor
altijd toe aan ons en onze na-
komelingen, zodat we alle woor-
den van deze wet kunnen na-
leven.d

30 Wanneer al die dingen over
je komen — de zegen en

de vloek die ik je heb voor-
gehoudene — en je eraan terug-
denkt�f terwijl je onder de vol-
ken bent waarheen Jehovah, je
God, je heeft verdreven,g 2 en jij
en je zonen met je hele hart en je
hele ziel� bij Jehovah, je God, te-
rugkomenh en hem gehoorzamen
in overeenstemming met alles wat
ik je nu opdraag, i 3 dan zal Je-
hovah, je God, degenen die gevan-
gengenomen waren j terugbrengen
en barmhartigheid voor je to-
nenk en jullie opnieuw bijeen-
brengen uit alle volken waaronder
Jehovah, je God, jullie had ver-
strooid. l 4 Ook al is je volk ver-
dreven naar het uiteinde van de
hemel, Jehovah, je God, zal jul-
lie bijeenbrengen en terughalen.m
5 Jehovah, je God, zal je naar het
land brengen dat je voorouders in
bezit hebben genomen, en het zal
weer je eigendom worden. Hij zal
je welvaart geven en je nog tal-
rijker maken dan je voorouders.n
6 Jehovah, je God, zal jouw hart
en het hart van je nakomelin-
gen reinigen,�o zodat je Jehovah,
je God, met je hele hart en je
hele ziel� zult liefhebben en zo-
dat je zult blijven leven.p 7 Ver-
volgens zal Jehovah, je God, al
die vervloekingen brengen over
je vijanden, die je haatten en ver-
volgden.q

30:1 �Lett.: ‘je die weer ter harte neemt’.
30:2, 6, 10 �Zie Woordenlijst. 30:6
�Lett.: ‘besnijden’.

8 Dan zul je Jehovah weer
gaan gehoorzamen� en je houden
aan al zijn geboden die ik je van-
daag geef. 9 Jehovah, je God,
zal je grote voorspoed geven in
al het werk van je handen;a hij
zal je veel kinderen en veel vee
geven en zorgen voor een goede
opbrengst van je grond. Jehovah
zal er opnieuw vreugde in vin-
den je welvarend te maken, net
zoals hij vreugde vond in je voor-
ouders.b 10 Want je zult Jeho-
vah, je God, gehoorzamen en je
houden aan zijn geboden en
voorschriften die in dit wetboek
opgeschreven zijn, omdat je met
je hele hart en je hele ziel� zult
terugkomen bij Jehovah, je God.c

11 Dit gebod dat ik je van-
daag geef, is niet te moeilijk
voor je en ligt niet buiten je be-
reik.�d 12 Het is niet in de he-
mel, dus je hoeft niet te zeggen:
“Wie zal opstijgen naar de hemel
om het voor ons te halen, zo-
dat we het kunnen horen en ons
eraan kunnen houden?”e 13 Het
is ook niet aan de overkant van
de zee, dus je hoeft niet te zeg-
gen: “Wie zal de zee oversteken
om het voor ons te halen, zodat
we het kunnen horen en ons er-
aan kunnen houden?” 14 Want
het woord is heel dicht bij je, in
je eigen mond en in je eigen hart,f
zodat je ernaar kunt leven.g

15 Luister! Vandaag houd ik je
het leven en het goede voor, en
de dood en het slechte.h 16 Als
je gehoorzaam bent aan de ge-
boden van Jehovah, je God, die
ik je vandaag geef, door Jeho-
vah, je God, lief te hebben, i door
de weg te volgen� die hij je wijst
en door je te houden aan zijn ge-
boden, voorschriften en rechter-
lijke beslissingen, dan zul je in le-
ven blijven j en talrijk worden, en
Jehovah, je God, zal je zegenen

30:8 �Lett.: ‘terugkomen en luisteren
naar de stemvan Jehovah’. 30:11 �Lett.:
‘is niet ver weg’. 30:16 �Lett.: ‘bewan-
delen’.

HFST. 29
a De 28:45, 63

1Kon 14:15
2Kon 17:18
Lu 21:24

b Ezr 9:7
Da 9:7

c Ro 11:33

d Ps 78:5
Pr 12:13

��������������������

HFST. 30
e De 11:26-28

De 28:2, 15

f 1Kon 8:47
Ne 1:9
Ez 18:28
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in het land dat je in bezit gaat ne-
men.a

17 Maar als je hart zich af-
keertb en je niet luistert, en je je
laat verleiden om je voor andere
goden neer te buigen en die te
vereren,c 18 dan zeg ik jullie nu
dat je beslist zult omkomen.d Jul-
lie zullen dan niet lang leven in
het land aan de overkant van de
Jordaan dat jullie in bezit gaan
nemen. 19 Vandaag roep ik de
hemel en de aarde op als getui-
gen tegen jullie, dat ik je het le-
ven en de dood heb voorgehou-
den, de zegen en de vloek.e En je
moet het leven kiezen, zodat jij
en je nakomelingenf in leven blij-
ven,g 20 door Jehovah, je God,
lief te hebben,h door naar hem
te luisteren en door aan hem ge-
hecht te blijven, i want hij bete-
kent leven voor je en door hem
zul je lang blijven wonen in het
land dat Jehovah je voorvaders
Abraham, Isaäk en Jakob met
een eed heeft beloofd.’ j

31 Vervolgens sprak Mozes de
volgende woorden tot heel

Israël: 2 ‘Ik ben nu 120 jaar oud.k
Ik kan niet langer jullie leider
zijn,� want Jehovah heeft tegen
mij gezegd: “Jij zult deze Jordaan
niet oversteken.” l 3 Jehovah, je
God, zal voor jullie uit gaan naar
de overkant en hijzelf zal deze
volken voor jullie uitroeien, en
jullie moeten ze verdrijven.m Jo-
zua is degene die jullie naar de
overkant zal leiden,n zoals Jeho-
vah heeft gezegd. 4 Jehovah zal
hetzelfde met hen doen als hij
heeft gedaan met S _ihono en Og,p
de koningen van de Amorieten, en
met hun land, toen hij hen uit-
roeide.q 5 Jehovah zal hen voor
jullie verslaan, en jullie moeten
met hen handelen in overeen-
stemming met het hele gebod dat
ik jullie heb gegeven.r 6 Wees
moedig en sterk.s Wees niet bang
voor ze en laat je niet door

31:2 �Lett.: ‘uit- en ingaan’.

angst verlammen,a want Jehovah,
je God, zelf trekt met je mee. Hij
zal je nooit in de steek laten en je
nooit verlaten.’b

7 Toen riep Mozes Jozua bij
zich en zei voor de ogen van heel
Israël tegen hem: ‘Wees moedig
en sterk,c want jij zult dit volk
binnenleiden in het land dat Je-
hovah met een eed aan hun voor-
vaders beloofd heeft, en jij zult
het aan ze geven als erfdeel.d
8 Jehovah zelf trekt voor je uit
en hij zal steeds met je zijn.e Hij
zal je nooit in de steek laten en
je nooit verlaten. Wees niet bang
en laat je niet afschrikken.’ f

9 Vervolgens schreef Mozes
deze wet opg en gaf die aan de
Levitische priesters, die de ark
van Jehovah’s verbond dragen,
en aan alle oudsten van Israël.
10 Mozes gaf hun de opdracht:
‘Aan het eind van elk zevende
jaar, op de vastgestelde tijd in het
jaar van kwijtschelding,h tijdens
het Loofhuttenfeest, i 11 wan-
neer heel Israël komt om voor
Jehovah, je God, te verschijnen j

op de plaats die hij uitkiest,
moet je deze wet in aanwezig-
heid van heel Israël voorlezen.k
12 Roep het volk bijeen, l de man-
nen, de vrouwen, de kinderen� en
de vreemdelingen die in jullie ste-
den� wonen. Laat ze luisteren en
leren over Jehovah, je God, zodat
ze ontzag voor hem krijgen en
zich strikt houden aan alle woor-
den van deze wet. 13 Dan zul-
len hun zonen die deze wet nog
niet kennen, luisterenm en zullen
ze leren ontzag te hebben voor
Jehovah, je God, al de tijd dat jul-
lie in het land wonen dat jullie
aan de overkant van de Jordaan
in bezit gaan nemen.’n

14 Toen zei Jehovah tegen
Mozes: ‘Luister, de tijd dat je zult
sterven, is gekomen.o Roep Jozua
en ga samen naar� de tent van

31:12 �Lett.: ‘kleinen’. �Lett.: ‘binnen je
poorten’. 31:14 �Of ‘neem jullie plaat-
sen in bij’.

HFST. 30
a Le 25:18

De 30:5
b De 29:18

Heb 3:12
c De 4:19
d De 8:19

Joz 23:15
1Sa 12:25

e De 11:26
De 27:26
De 28:2, 15

f Joz 24:15
g De 32:47
h De 10:12
i De 4:4
j Ge 12:7
Ge 15:18

��������������������

HFST. 31
k Ex 7:7

De 34:7
Han 7:23

l Nu 20:12
De 3:27

m De 9:3
n Nu 27:18

De 3:28
Joz 1:2

o Nu 21:23, 24
p Nu 21:33, 35
q Ex 23:23
r Nu 33:52

De 7:2, 24
De 20:16

s Joz 1:6
Ps 27:14
Ps 118:6

��������������������

2de kolom
a Nu 14:9

De 7:18
b De 4:31

Joz 1:5
Heb 13:5

c Joz 10:25
d De 1:38
e Ex 33:14
f Joz 1:9
g Ex 34:27
h De 15:1
i Le 23:34
j De 16:16
k Ne 8:7
l De 4:10
Heb 10:25

m De 6:6, 7
Ef 6:4

n De 30:16
o Nu 27:13

317 DEUTERONOMIUM 30:17–31:14



samenkomst, dan kan ik de lei-
ding aan hem overdragen.’a Mozes
en Jozua gingen dus naar de tent
van samenkomst. 15 Toen ver-
scheen Jehovah in de wolkkolom
bij de tent, en de wolkkolom bleef
bij de ingang van de tent staan.b

16 Jehovah zei tegen Mozes:
‘Luister, je zult binnenkort ster-
ven,� en dit volk zal de vreemde
goden gaan vereren� die ze zul-
len aantreffen in het land waar
ze naartoe gaan.c Ze zullen mij
verlatend en het verbond dat ik
met hen heb gesloten, verbre-
ken.e 17 Dan zal mijn woede te-
gen hen oplaaien, f en ik zal hen
verlateng en mijn gezicht voor
hen verbergen,h totdat ze ver-
slonden zijn. Nadat ze door veel
ellende en rampen zijn getrof-
fen, i zullen ze zeggen: “Deze el-
lende overkomt ons vast omdat
onze God niet in ons midden is.” j
18 Maar ik zal op die dag mijn
gezicht verborgen houden van-
wege alle slechte dingen die ze
hebben gedaan door zich tot an-
dere goden te keren.k

19 Schrijf nu dit lied voor je-
zelf op l en leer het aan de Is-
raëlieten.m Laat ze het uit hun
hoofd leren,� zodat dit lied voor
mij een getuige kan zijn tegen
het volk Israël.n 20 Wanneer ik
ze in het land breng dat ik hun
voorvaders met een eed beloofd
hebo — een land dat overvloeit
van melk en honingp — en ze vol-
op te eten hebben en het goed
met ze gaat,�q dan zullen ze zich
tot andere goden keren en die
gaan vereren en mij met minach-
ting behandelen en mijn verbond
verbreken.r 21 Als ze dan door
veel ellende en rampen worden
getroffen,s zal dit lied ook voor
hen als een getuige dienen (want
hun nakomelingen mogen het

31:16 �Lett.: ‘je bij je voorvaders neerleg-
gen’. �Of ‘geestelijke prostitutie bedrij-
ven met’. 31:19 �Lett.: ‘leg het in hun
mond’. 31:20 �Lett.: ‘vet worden’.

niet vergeten), want ik ken heel
goed de neiging die zich bij hen
heeft ontwikkeld,a zelfs al voor-
dat ik ze in het land breng dat ik
hun met een eed heb beloofd.’

22 Op die dag schreef Mozes
dus dit lied en hij leerde het aan
de Israëlieten.

23 Toen droeg hij� de leiding
over aan Jozua,b de zoon van
Nun, en zei: ‘Wees moedig en
sterk,c want jij zult de Israëlie-
ten binnenleiden in het land dat
ik hun met een eed heb beloofd,d
en ik zal steeds met je zijn.’

24 Zodra Mozes klaar was met
het opschrijven van alle woor-
den van deze wet in een boek,e
25 gaf hij de Levieten die de ark
van Jehovah’s verbond dragen de
opdracht: 26 ‘Leg dit wetboek f

naast de arkg van het verbond
van Jehovah, je God. Daar zal
het dienen als een getuige tegen
jullie. 27 Want ik weet zelf heel
goed hoe opstandigh en koppig�i
jullie zijn. Als jullie tijdens mijn
leven al zo opstandig tegen Jeho-
vah zijn geweest, hoe zal het dan
gaan na mijn dood? 28 Laat alle
oudsten van jullie stammen en
alle beambten bij me komen, dan
zal ik in hun aanwezigheid deze
woorden spreken, en ik zal de he-
mel en de aarde als getuigen te-
gen hen oproepen.j 29 Want ik
weet heel goed dat jullie na mijn
dood slechte dingen zullen doenk

en zullen afwijken van de weg
die ik jullie geboden heb. Aan
het einde van de dagen zullen jul-
lie getroffen worden door ellen-
de, l omdat jullie zullen doen wat
slecht is in Jehovah’s ogen door
hem te tergen met het werk van
jullie handen.’

30 In aanwezigheid van de
hele gemeente van Israël droeg
Mozes vervolgens de woorden
van dit lied voor, van begin tot
eind:m

31:23 �Kennelijk God. 31:27 �Lett.:
‘hard van nek’.
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32 ‘Luister, o hemel, dan zal
ik spreken,

en laat de aarde de woorden
van mijn mond horen.

2 Mijn onderwijs zal neerdalen
als de regen,

mijn woorden zullen zijn als
dauwdruppels,

als fijne regen op het gras
en als overvloedige regen-
buien op de plantengroei.

3 Want ik zal de naam van
Jehovah bekendmaken.a

Vertel over de grootheid van
onze God!b

4 De Rots, alles wat hij doet is
volmaakt,c

want al zijn wegen zijn
gerechtigheid.d

Een God van trouw,e zonder
onrecht;f

rechtvaardig en oprecht is
hij.g

5 Zij zijn degenen die verdorven
hebben gehandeld.h

Ze zijn zijn kinderen niet, de
fout ligt bij henzelf. i

Ze zijn een trouweloze en
ontaarde� generatie! j

6 Dwaas en onverstandig volk,k
is dat de manier waarop jullie
Jehovah behandelen? l

Is hij niet jullie Vader, die
jullie tot bestaan heeft
gebracht,m

degene die jullie heeft
gemaakt en jullie heeft
gefundeerd?

7 Denk terug aan vroeger tijden,
sta stil bij de jaren van
voorbije generaties.

Vraag je vader ernaar, hij
kan het je zeggen.n

Vraag het de oudsten, zij
zullen je erover vertellen.

8 Toen de Allerhoogste de
volken hun erfdeel gaf,o

toen hij de zonen van Adam�
van elkaar scheidde,p

32:5 �Of ‘scheefgegroeide en ontwrich-
te’. 32:8 �Of mogelijk ‘het menselijk
ras’.

stelde hij de grenzen van de
volken vasta

in overeenstemming met het
aantal Israëlieten.b

9 Want Jehovah’s volk is zijn
bezit,�c

Jakob is zijn erfdeel.d
10 Hij vond hem in een woest

land,e
in een eenzame, huilende
woestijn.f

Hij beschermde hem en
omringde hem met zorg,g

hij beschermde hem als zijn
oogappel.h

11 Zoals een arend zijn jongen
aanspoort

en boven ze blijft zweven,
zijn vleugels uitspreidt en ze
opneemt,

ze draagt op zijn wieken, i
12 zo bleef alleen Jehovah hem�

leiden. j
Er was geen vreemde god bij
hem.k

13 Hij liet hem rijden over de
hoogten van de aarde, l

zodat hij de oogst van het
land kon eten.m

Hij voedde hem met honing
uit de steile rots

en met olie uit hard
gesteente,�

14 met boter van runderen en
melk van kleinvee,

samen met het vet van�
schapen,

met rammen van B _asan en
met bokken,

samen met de beste� tarwe.n
En je dronk wijn van het
bloed� van druiven.

15 Toen J _eschurun� vet werd,
trapte hij opstandig
achteruit.

Je bent dik geworden — vet
en opgezwollen.o

32:9 �Lett.: ‘deel’. 32:12 �D.w.z. Ja-
kob. 32:13 �Lett.: ‘rots van vuursteen’.
32:14 �Of ‘de beste’. �Lett.: ‘het nier-
vet van’. �Of ‘sap’. 32:15 �Bet.: ‘op-
rechte’, een eretitel voor Israël.
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Daarom verliet hij God, die
hem gemaakt had,a

en hij verachtte de Rots van
zijn redding.

16 Ze wekten zijn woede op met
vreemde goden,b

ze tergden hem met walgelijke
dingen.c

17 Ze brachten slachtoffers aan
demonen, niet aan God,d

aan goden die onbekend voor
hen waren,

nieuwe goden die nog maar
net bestonden,

goden die jullie voorouders
niet kenden.

18 Je vergat de Rotse die jou
had verwekt,

je dacht niet aan de God
die jou ter wereld had
gebracht.f

19 Toen Jehovah dat zag,
verwierp hij heng

omdat zijn zonen en dochters
hem tergden.

20 Daarom zei hij: “Ik zal
mijn gezicht voor hen
verbergen,h

ik zal zien hoe het met hen
afloopt.

Want het is een verdorven
generatie, i

het zijn zonen die geen trouw
kennen. j

21 Ze hebben mij woedend� ge-
maakt met wat geen god is,k

ze hebben mij getergd met
hun waardeloze afgoden. l

Daarom zal ik hen jaloers
maken met wat geen
volk is,m

ik zal hen tergen met een
onverstandig volk.n

22 Want mijn woede heeft een
vuur ontstokeno

dat zal branden tot in de
diepten van het Graf.�p

Het zal de aarde en haar
opbrengst verteren

32:21 �Of ‘jaloers’. 32:22 �Of ‘Sjeool’,
het collectieve graf van de mensheid.
Zie Woordenlijst.

en de fundamenten van de
bergen in vlam zetten.

23 De ene ramp na de andere
zal ik over hen brengen,

al mijn pijlen zal ik op hen
afschieten.

24 Ze zullen uitgemergeld zijn
van de honger,a

verteerd door hoge koorts en
gruwelijke verwoesting.b

Ik zal de tanden van wilde
dieren op hen af sturenc

en het gif van reptielen die in
het stof kruipen.

25 Buiten zal een zwaard hen
beroven,d

binnen heerst er grote angste
bij jonge mannen en maagden,
bij zuigelingen en grijsaards.f

26 Ik zou gezegd hebben: ‘Ik zal
hen verstrooien,

ik zal zorgen dat niemand
zich hen nog herinnert.’

27 Maar ik was bang voor de
reactie van de vijand,g

want de tegenstanders
zouden het verkeerd
kunnen begrijpen.h

Misschien zeggen ze:
‘Dankzij onze macht
hebben we overwonnen. i

Het was niet Jehovah die dit
allemaal heeft gedaan.’

28 Want ze zijn een volk zonder
begrip.�

Het ontbreekt hun aan
verstand. j

29 Waren ze maar wijs!k Dan
zouden ze hierbij stilstaan. l

Ze zouden overdenken hoe
het met hen afloopt.m

30 Hoe zou één er 1000 kunnen
achtervolgen

en zouden twee er 10.000 op
de vlucht kunnen jagen?n

Alleen als hun Rots hen had
verkochto

en Jehovah hen had over-
geleverd.

32:28 �Of mogelijk ‘dat doof is voor ad-
vies’.
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31 Want hun rots is niet als onze
Rots,a

zelfs onze vijanden beseffen
dat.b

32 Want hun wijnstok is af-
komstig van de wijnstok
van Sodom

en van de terrassen van
Gomorra.c

Hun druiven zijn giftige
druiven,

hun trossen zijn bitter.d
33 Hunwijn is venijnig

slangengif,
meedogenloos gif van cobra’s.

34 Is dat niet bij mij bewaard,
verzegeld in mijn schat-
kamer?e

35 Het is aan mij omwraak te
nemen en te vergeldenf

op de vastgestelde tijd
wanneer hun voet uitglijdt.g

Want de dag van hun
ondergang is dichtbij

en wat hun wacht, zal snel
komen.”

36 Want Jehovah zal zijn volk
oordelenh

en hij zal medelijden hebben
met� zijn dienaren i

wanneer hij ziet dat hun
kracht is afgenomen

en er alleen nog hulpelozen
en zwakken zijn.

37 Dan zal hij zeggen: “Waar zijn
hun goden j

— de rots bij wie ze be-
scherming zochten —

38 die het vet van hun slacht-
offers� aten

en de wijn van hun drank-
offers dronken?k

Laten zij maar opstaan om
jullie te helpen.

Laten zij jullie toevlucht
worden.

39 Besef toch dat ik het ben,
ik alleen; l

buiten mij zijn er geen
goden.m

32:36 �Of ‘spijt voelen over’. 32:38
�Of ‘de beste slachtoffers’.

Ik breng ter dood en ik maak
levend.a

Ik verwondb en ik genees.c
Er is niemand die kan redden
uit mijn hand.d

40 Want ik hef mijn hand op
naar de hemel

en ik zweer: ‘Zo zeker als ik
eeuwig leef’,e

41 als ik mijn bliksemend
zwaard scherp

en mijn hand klaarmaak om
te oordelen,f

zal ik wraak nemen op mijn
tegenstandersg

en afrekenen met degenen
die mij haten.

42 Ik zal mijn pijlen dronken
maken van bloed

en mijn zwaard zal vlees
eten,

van het bloed van gesneuvel-
den en gevangenen,

van de hoofden van de aan-
voerders van de vijand.”

43 Wees vrolijk, naties, samen
met zijn volk,h

want hij zal het bloed van
zijn dienaren wreken, i

hij zal wraak nemen op zijn
tegenstandersj

en verzoening doen voor het
land van zijn volk.’�

44 In aanwezigheid van het
volk droeg Mozes alle woorden
van dit lied voor,k samen met Ho-
sea,�l de zoon van Nun. 45 Na-
dat Mozes al die woorden tot heel
Israël had gesproken, 46 zei hij
tegen hen: ‘Neem alle woorden
waarmee ik jullie vandaag heb ge-
waarschuwd ter harte,m zodat jul-
lie je zonen kunnen opdragen zich
strikt te houden aan alle woor-
den van deze wet.n 47 Want dit
is geen woord zonder inhoud voor
jullie, maar het betekent jullie

32:43 �Of ‘het land van zijn volk reini-
gen’. 32:44 �De oorspronkelijke naam
van Jozua. Hosea is een verkorte vorm
van Hosaja, wat ‘gered door Jah’, ‘Jah
heeft gered’ betekent.
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leven,a en door dit woord kun-
nen jullie lang leven in het land
dat jullie aan de overkant van de
Jordaan in bezit gaan nemen.’

48 Nog diezelfde dag zei Je-
hovah tegen Mozes: 49 ‘Ga het
_Abarimgebergte inb en beklim de
berg N _ebo,c die in het land Moab
ligt, tegenover Jericho, en kijk
uit over het land Kanaän, dat
ik de Israëlieten in bezit geef.d
50 Dan zul je sterven op de berg
die je gaat beklimmen en zul je
tot je volk vergaderd worden,�
zoals je broer Aäron op de berg
Hor is gestorvene en tot zijn volk
is vergaderd. 51 Want jullie zijn
allebei ontrouw aan mij geweest
in het bijzijn van de Israëlieten
bij het water van M _eribaf bij K _a-
des, in de woestijn van Zin, door-
dat jullie mij niet hebben gehei-
ligd voor de ogen van het volk
Israël.g 52 Vanuit de verte zul je
het land zien, maar je zult het
land dat ik Israël geef, niet bin-
nengaan.’h

33 Dit is de zegen die Mozes,
de man van de ware God,

voor zijn dood over de Israëlie-
ten uitsprak. i 2 Hij zei:

‘Jehovah — van de Sinaı̈
kwam hijj

en hij scheen op hen vanuit
S _eı̈r.

Hij straalde in zijn glorie
vanaf het bergland van
P _arank

en bij hemwaren heilige
myriaden,�l

aan zijn rechterhand zijn
strijders.m

3 Hij was gehecht aan zijn
volk.n

Alle heiligen van het volk zijn
in uw hand.o

Ze zaten aan uw voeten,p
ze begonnen te luisteren
naar uw woorden.q

32:50 �Een poëtische uitdrukking voor
de dood. 33:2 �Of ‘tienduizenden hei-
ligen’.

4 (Mozes gaf ons een gebod,
een wet,a

als bezit voor de gemeente
van Jakob.)b

5 En Hij werd koning in
J _eschurun�c

toen de hoofden van het volk
zich verzamelden,d

samen met alle stammen van
Israël.e

6 Laat Ruben in leven blijven
en niet uitsterven,f

laat zijn mannen niet klein in
aantal worden.’g

7 Over Juda sprak hij de vol-
gende zegen uit:h

‘Jehovah, hoor de stem van
Juda i

en breng hem alstublieft terug
naar zijn volk.

Met zijn armen heeft hij
verdedigd� wat van hem is.

Help hem alstublieft tegen
zijn vijanden.’ j

8 Over Levi zei hij:k
‘Uw� tummim en uw urim l

behoren toe aan de man
die loyaal is aan u,m

die u bij M _assa op de proef
hebt gesteld.n

U begon met hem te strijden
bij het water van M _eriba,o

9 de man die over zijn vader en
moeder zei: “Ik heb geen
aandacht voor ze gehad.”

Zelfs zijn broers erkende hij
nietp

en hij negeerde zijn eigen
zonen.

Want ze hielden zich aan uw
woord

en ze bleven trouw aan uw
verbond.q

10 Laten ze Jakob uw rechter-
lijke beslissingen onder-
wijzenr

en Israël uw wet.s

33:5 �Bet.: ‘oprechte’, een eretitel voor
Israël. 33:7 �Of ‘gestreden voor’. 33:8
� In dit vers wordt met ‘uw’ en ‘u’ verwe-
zen naar God.
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Laten ze wierook offeren
waarvan de geur aan-
genaam voor u� isa

en een volledig offer op uw
altaar.b

11 Zegen, o Jehovah, zijn kracht
en laat zien dat u blij bent
met het werk van zijn
handen.

Verbrijzel de benen� van zijn
tegenstanders,

zodat degenen die hem haten
nooit meer opstaan.’

12 Over Benjamin zei hij:c
‘Laat de lieveling van Jehovah
veilig bij hemwonen.

Terwijl hij hem de hele dag
beschermt,

zal hij tussen zijn schouders
wonen.’

13 Over Jozef zei hij:d
‘Mag zijn land door Jehovah
gezegend wordene

met goede dingen van de
hemel,

met dauw en met water uit
de bronnen beneden,f

14 met goede dingen voort-
gebracht door de zon

en een goede opbrengst elke
maand,g

15 met de beste dingen uit de
oeroude bergen�h

en goede dingen uit de
eeuwige heuvels,

16 met de goede dingen van de
aarde en wat daarop is, i

en met de goedkeuring van
degene die verscheen in
de doornstruik. j

Mogen ze op het hoofd van
Jozef komen te rusten,

op de kruin van de uitver-
korene onder zijn broers.k

17 Zijn pracht is als die van een
eerstgeboren stier,

zijn hoorns zijn als die van
een wilde stier.

33:10 �Lett.: ‘in uw neus’. 33:11 �Of
‘heupen’. 33:15 �Of mogelijk ‘de ber-
gen van het oosten’.

Daarmee zal hij volken weg-
stoten,�

allemaal, tot de uiteinden
van de aarde.

Dit zijn de tienduizenden van
Efraı̈ma

en dit zijn de duizenden van
Manasse.’

18 Over Z _ebulon zei hij:b
‘Wees blij, Z _ebulon, wanneer
je eropuit trekt,

en jij, _Issaschar, in je tenten.c
19 Ze zullen volken naar de

berg roepen.
Daar zullen ze de slachtoffers
van rechtvaardigheid
brengen.

Want ze zullen overvloedige
rijkdom uit de zee halen�

en verborgen schatten uit
het zand.’

20 Over Gad zei hij:d
‘Gezegend is degene die het
gebied van Gad uitbreidt.e

Hij ligt daar als een leeuw,
klaar om de arm te verslinden
en zelfs het hoofd.

21 Hij zal het eerste deel voor
zichzelf kiezen, f

want dat deel is door een
wetgever voor hemweg-
gelegd.g

De hoofden van het volk
zullen zich verzamelen.

De rechtvaardigheid van
Jehovah zal hij uitvoeren

en zijn rechterlijke beslis-
singen voor Israël.’

22 Over Dan zei hij:h
‘Dan is een leeuwenwelp. i
Hij zal uit B _asan tevoorschijn
springen.’ j

23 Over N _aftali zei hij:k
‘N _aftali heeft de overvloedige
goedkeuring van Jehovah

en is vervuld van zijn zegen.
Neem het westen en het
zuiden in bezit.’

33:17 �Of ‘doorboren’. 33:19 �Lett.:
‘inzuigen’.
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24 OverAser zei hij:a
‘Gezegend met zonen is Aser.
Mag hij de goedkeuring van
zijn broers hebben

en mag hij zijn voeten in olie
dompelen.�

25 De grendels van je poorten
zijn van ijzer en koper,b

je zult alle dagen van je leven
veilig zijn.�

26 Er is niemand als de ware
Godc van J _eschurun,d

die langs de hemel rijdt om je
te helpen,

die in zijn majesteit over de
wolken rijdt.e

27 Van oudsher is God een
toevlucht, f

zijn eeuwige armen dragen
je.�g

Hij zal de vijand voor je ver-
drijvenh

en hij zal zeggen: “Vernietig
hen!” i

28 Israël zal in veiligheid wonen
en de bron van Jakob zal
beschut zijn

in een land van graan en
nieuwe wijn. j

Zijn hemel zal druipen van de
dauw.k

29 Wat ben je gelukkig, Israël! l
Wie is er als jij,m
een volk dat redding krijgt
van Jehovah,n

je beschermende schildo

en je majestueuze zwaard?
Je vijanden zullen voor je
kruipenp

en je zult je voet op hun rug�
zetten.’

34 Toen ging Mozes vanuit de
woestijnvlakte van Moab

de berg N _ebo op,q naar de top
van de P _isga, r die tegenover Je-
richos ligt. Jehovah liet hem het
hele land zien: van Gilead tot

33:24 �Of ‘baden’. 33:25 �Lett.: ‘over-
eenkomstig je dagen zal je kracht zijn’.
33:27 �Of ‘zijn onder je’. 33:29 �Of
mogelijk ‘hoogten’.

Dan,a 2 en heel N _aftali, het ge-
bied van Efraı̈m en Manasse, het
hele gebied van Juda tot aan de
zee in het westen,�b 3 de N _e-
gebc en het District,d waaronder
de vallei van Jericho, de Palm-
stad, tot aan Z _oar.e

4 Vervolgens zei Jehovah te-
gen hem: ‘Dit is het land dat
ik Abraham, Isaäk en Jakob met
een eed beloofd heb toen ik zei:
“Aan jouw nageslacht� zal ik het
geven.”f Ik heb het je nu laten
zien, maar je zult niet daarheen
oversteken.’g

5 Daarna stierf Mozes, de die-
naar van Jehovah, daar in het
land Moab, zoals Jehovah had
gezegd.h 6 Hij begroef hem in
het dal in Moab, tegenover Beth-
P _eor, en tot op de dag van van-
daag weet niemand waar zijn graf
is. i 7 Mozes was 120 jaar oud
toen hij stierf. j Zijn ogen waren
nog goed en hij was nog steeds
sterk. 8 Het volk Israël treurde
30 dagen lang om Mozesk in de
woestijnvlakte van Moab. Daar-
na was de rouwtijd voor Mozes
voorbij.

9 Jozua, de zoon van Nun, was
vervuld van de geest van wijsheid,
want Mozes had zijn handen op
hem gelegd. l Vanaf toen luister-
den de Israëlieten naar hem, en ze
deden precies wat Jehovah Mo-
zes had opgedragen.m 10 Maar
er is in Israël nooit meer een
profeet opgestaan zoals Mozes,n
met wie Jehovah zo vertrouwelijk
omging.�o 11 Hem stuurde Jeho-
vah naar Egypte om voor de fa-
rao en al zijn dienaren en zijn
hele land alle tekenen en wonde-
ren te doen die hij hem had op-
gedragen.p 12 Voor de ogen van
heel Israël gaf Mozes blijk van een
sterke hand en ontzagwekkende
kracht.q

34:2 �D.w.z. de Grote Zee (Middellandse
Zee). 34:4 �Lett.: ‘zaad’. 34:10 �Lett.:
‘die Jehovah van gezicht tot gezicht ken-
de’.
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1 Na de dood van Mozes, de
dienaar van Jehovah, zei Je-

hovah tegen Jozua,�a de zoon van
Nun, de rechterhandb van Mozes:
2 ‘Mijn dienaar Mozes is gestor-
ven.c Maak je nu klaar om met
dit hele volk de Jordaan over
te steken en het land binnen te
gaan dat ik hun, het volk Israël,
geef.d 3 Ik zal jullie elke plaats
geven die jullie betreden, zoals ik
Mozes heb beloofd.e 4 Jullie ge-
bied zal zich uitstrekken van de
woestijn tot aan de Libanon en
tot aan de grote rivier, de Eufraat
— het hele land van de Hethie-
tenf — en tot de Grote Zee� in
het westen.�g 5 Niemand zal te-
gen je kunnen standhouden zo-
lang je leeft.h Zoals ik met Mo-
zes ben geweest, zo zal ik ook
met jou zijn. i Ik zal je nooit in de
steek laten en ik zal je nooit ver-
laten.j 6 Wees moedig en sterk,k
want onder jouw leiding zal dit
volk het land erven, zoals ik hun
voorvaders gezworen heb.l

7 Maar wees vooral moedig en
heel sterk, en houd je strikt aan
de hele wet die mijn dienaar Mo-
zes je geboden heeft. Wijk er niet
van af, niet naar rechts en niet
naar links.m Dan zul je verstandig
zijn in alles wat je doet.n 8 Dit
wetboek moet op je lippen blij-
ven�o en je moet er dag en nacht
met gedempte stem in lezen,� zo-
dat je je strikt zult houden aan al-
les wat erin staat.p Want dan zul
je succes hebben en dan zul je je
verstandig gedragen.q 9 Ik ge-
bied je opnieuw: Wees moedig en
sterk. Laat je niet door angst ver-
lammen, want Jehovah, je God, is
met je, waar je ook gaat.’ r

10 Toen gaf Jozua de beamb-
ten van het volk de opdracht:

1:1 �Of ‘Jehosua’, wat ‘Jehovah is red-
ding’ betekent. 1:4 �D.w.z. de Middel-
landse Zee. �Of ‘richting de zonsonder-
gang’. 1:8 �Of ‘mag niet uit je mond
wijken’. �Of ‘aandachtig in lezen’, ‘over
mediteren’.

11 ‘Ga het hele kamp door en
geef het volk het bevel: “Maak
proviand klaar, want over drie
dagen steken jullie de Jordaan
over om het land in te nemen dat
Jehovah, je God, jullie in eigen-
dom geeft.”’a

12 En tegen de Rubenieten, de
Gadieten en de helft van de stam
Manasse zei Jozua: 13 ‘Denk
aan wat Mozes, de dienaar van Je-
hovah, jullie geboden heeft:b “Je-
hovah, je God, geeft jullie rust.
Hij heeft jullie dit land gegeven.
14 Jullie vrouwen, kinderen en
vee zullen in het land gaan wo-
nen dat Mozes jullie aan deze
kant� van de Jordaan heeft ge-
geven.c Maar, dappere strijders,d
jullie moeten allemaal in ge-
vechtsformatie vóór jullie broe-
ders uit overstekene en ze helpen
15 totdat Jehovah jullie broeders
rust geeft, net zoals hij jullie rust
heeft gegeven, en totdat ook zij
het land hebben ingenomen dat
Jehovah, je God, hun geeft. Ga
dan terug naar het land dat jullie
in eigendom hebben gekregen en
neem het in bezit, het land dat
Mozes, de dienaar van Jehovah,
jullie heeft gegeven aan de oost-
kant van de Jordaan.”’f

16 Ze antwoordden Jozua: ‘We
zullen alles doen wat je ons hebt
opgedragen, en we zullen overal
naartoe gaan waar je ons heen
stuurt.g 17 Zoals we hebben ge-
luisterd naar alles wat Mozes
heeft gezegd, zo zullen we naar
jou luisteren. En mag Jehovah,
je God, met je zijn net zoals hij
met Mozes is geweest.h 18 Ieder-
een die tegen je bevel in opstand
komt en die niet elk gebod ge-
hoorzaamt dat je hem geeft, zal
ter dood worden gebracht. i Wees
vooral moedig en sterk.’ j

2 Toen stuurde Jozua, de zoon
van Nun, er vanuit S _ittimk in

het geheim twee mannen als ver-
kenner op uit. Hij zei tegen ze:

1:14 �D.w.z. de oostkant.
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‘Ga het land verkennen, vooral
Jericho.’ Ze gingen dus op weg
en kwamen bij het huis van een
prostituee die Rachaba heette,
en daar bleven ze. 2 De koning
van Jericho kreeg te horen: ‘Er
zijn vannacht Israëlitische man-
nen gekomen om het land te ver-
kennen.’ 3 Daarop liet de ko-
ning van Jericho tegen Rachab
zeggen: ‘Breng de mannen die bij
je in huis zijn naar buiten, want
ze zijn gekomen om het hele land
te verkennen.’

4 Maar de vrouw verborg de
beide mannen. Daarna zei ze: ‘De
mannen zijn inderdaad bij me ge-
komen, maar ik wist niet waar
ze vandaan kwamen. 5 Toen het
donker werd en de stadspoort ge-
sloten zou worden, zijn de man-
nen vertrokken. Ik weet niet waar
ze naartoe zijn gegaan. Ga snel
achter ze aan, dan halen jullie ze
nog wel in.’ 6 (Maar ze had hen
meegenomen naar het dak en hen
verborgen tussen vlasstengels die
daar opgestapeld lagen.) 7 De
achtervolgers gingen dus achter
hen aan in de richting van de
oversteekplaatsen in de Jordaan,b
en de stadspoort werd weer ge-
sloten zodra ze de stad uit waren.

8 Nog voordat de mannen gin-
gen slapen, kwam ze bij hen op
het dak. 9 Ze zei tegen hen: ‘Ik
weet dat Jehovah jullie het land
zal geven.c De angst voor jul-
lie heeft ons overmandd en alle
bewoners van het land hebben
vanwege jullie de moed verlo-
ren.e 10 We hebben namelijk ge-
hoord hoe Jehovah het water van
de Rode Zee voor jullie heeft
laten opdrogen toen jullie Egyp-
te verlieten,f en wat jullie heb-
ben gedaan met S _ihong en Og,h
de twee koningen van de Amorie-
ten, die door jullie volledig zijn
vernietigd� aan de andere kant�
van de Jordaan. 11 Toen we dat

2:10 �Of ‘voor de vernietiging zijn be-
stemd’. �D.w.z. de oostkant.

hoorden, sloeg de schrik ons om
het hart,� en iedereen heeft van-
wege jullie de moed laten zak-
ken,� want Jehovah, jullie God, is
God in de hemel boven en op de
aarde beneden.a 12 Zweer me
nu alsjeblieft bij Jehovah dat, om-
dat ik loyale liefde voor jullie heb
getoond, jullie ook loyale liefde
zullen tonen voor mijn familie.�
En jullie moeten me een betrouw-
baar teken geven. 13 Jullie moe-
ten het leven sparen van mijn va-
der en moeder, mijn broers en
zussen en iedereen die bij ze
hoort, en jullie moeten ons� red-
den van de dood.’b

14 Hierop zeiden de mannen
tegen haar: ‘We staan borg voor
jullie met ons leven!� Als jij onze
plannen niet verraadt, zullen wij
loyale liefde en trouw voor jou
tonen wanneer Jehovah ons het
land geeft.’ 15 Daarna liet ze
hen aan een touw door het ven-
ster naar beneden zakken, want
haar huis stond tegen de stads-
muur. Ze woonde in feite op
de muur.c 16 Toen zei ze tegen
hen: ‘Ga naar de bergen en houd
je daar drie dagen schuil, zodat
jullie achtervolgers je niet vinden.
Als de achtervolgers zijn terugge-
komen, kunnen jullie verdergaan.’

17 De mannen zeiden tegen
haar: ‘We zullen alleen gebonden
zijn aan deze eed die je ons hebt
laten zwerend 18 als je het vol-
gende doet wanneer we in het
land komen: Je moet dit rode
koord aan het venster binden
waardoor je ons naar beneden
hebt laten zakken. En je moet je
vader, je moeder, je broers en je
hele familie� bij je in huis verza-
melen.e 19 Als iemand het huis
dan verlaat en naar buiten gaat,

2:11 �Lett.: ‘smolt ons hart’. �Lett.: ‘en
er is niet langer geest in een man gere-
zen’. 2:12 �Of ‘het huis van mijn vader’.
2:13 �Of ‘onze ziel’. 2:14 �Of ‘onze ziel
zal sterven in plaats van jullie!’ 2:18 �Of
‘en het hele huis van je vader’.
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is hij zelf verantwoordelijk voor
zijn dood� en zijn wij vrij van
schuld.Wij zijn wel verantwoorde-
lijk� als iemand die bij je in huis
blijft iets overkomt.� 20 Maar
als je onze plannen verraadt,a zijn
we niet gebonden aan de eed die
je ons hebt laten zweren.’ 21 Ze
antwoordde: ‘Laat het gebeuren
zoals jullie hebben gezegd.’

Toen stuurde ze hen weg en
ze vertrokken. Daarna bond ze
het rode koord aan het venster.
22 Ze gingen naar de bergen en
bleven daar drie dagen, totdat de
achtervolgers waren teruggeko-
men. De achtervolgers hadden op
alle wegen gezocht maar hadden
ze niet gevonden. 23 Toen kwa-
men de twee mannen uit de ber-
gen naar beneden, staken de ri-
vier over en kwamen bij Jozua, de
zoon van Nun. Ze vertelden hem
alles wat hun was overkomen.
24 Ze zeiden tegen Jozua: ‘Jeho-
vah heeft ons het hele land in
handen gegeven.b Alle bewoners
van het land hebben de moed la-
ten zakken vanwege ons.’c

3 Toen stond Jozua ’s morgens
vroeg op, en hij en alle Is-

raëlieten� vertrokken uit S _ittimd

en kwamen bij de Jordaan. Daar
overnachtten ze voordat ze de
oversteek maakten.

2 Na drie dagen gingen de
beambtene het hele kamp door
3 en gaven het volk het be-
vel: ‘Zodra jullie zien dat de ark
van het verbond van Jehovah, je
God, door de Levitische priesters
wordt gedragen, f moeten jullie
het kamp opbreken en de ark vol-
gen. 4 Maar bewaar een afstand
van zo’n 2000 el� en kom er niet
dichter bij. Dan weten jullie welke
weg jullie moeten gaan, want jul-

2:19 �Lett.: ‘zal zijn bloed op zijn eigen
hoofd komen’. �Lett.: ‘zijn bloed zal op
ons hoofd komen’. �Of ‘als de hand
wordt geslagen aan iemand die bij je in
huis blijft’. 3:1 �Lett.: ‘zonen van Israël’.
3:4 �Ongeveer 890 m. Zie App. B14.

lie zijn nog niet eerder langs deze
weg gekomen.’

5 Hierna zei Jozua tegen het
volk: ‘Heilig je,a want morgen
zal Jehovah bijzondere dingen in
jullie midden doen.’b

6 Tegen de priesters zei Jo-
zua: ‘Neem de arkc van het ver-
bond op en ga voor het volk uit.’
Ze namen de ark van het verbond
dus op en gingen voor het volk
uit.

7 Daarna zei Jehovah tegen
Jozua: ‘Vanaf vandaag zal ik er-
voor zorgen dat je bij heel Israël
in hoog aanzien komt te staan,d
zodat ze weten dat ik met je zal
zijn,e net zoals ik met Mozes ben
geweest.f 8 Je moet de pries-
ters die de ark van het verbond
dragen de volgende opdracht ge-
ven: “Als jullie bij het water van
de Jordaan komen, moeten jullie
in de Jordaan stil blijven staan.”’g

9 En Jozua zei tegen de Is-
raëlieten: ‘Kom hierheen en luis-
ter naar de woorden van Je-
hovah, je God.’ 10 Daarna zei
Jozua: ‘Hierdoor zullen jullie we-
ten dat er een levende God in
jullie midden is,h en dat hij de
Kanaänieten, de Hethieten, de
Hevieten, de Ferezieten, de Gir-
gasieten, de Amorieten en de Je-
busieten zeker voor jullie zal ver-
drijven. i 11 Kijk! De ark van het
verbond van de Heer van de hele
aarde gaat vóór jullie uit de Jor-
daan in. 12 Kies nu uit de stam-
men van Israël 12 mannen, één
per stam, j 13 en zodra de pries-
ters die de ark van Jehovah, de
Heer van de hele aarde, dragen
met hun voetzolen het water van
de Jordaan raken,� zal het wa-
ter van de Jordaan dat stroomaf-
waarts komt, tegengehouden wor-
den en blijven staan als een
dam.’�k

14 Het volk brak dus vlak
voordat ze de Jordaan overstaken

3:13 �Of ‘met hun voetzolen in (...) rus-
ten’. �Of ‘muur’.
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het tentenkamp op, en de pries-
ters die de arka van het verbond
droegen, gingen voor het volk
uit. 15 Zodra de priesters die de
ark droegen de Jordaan bereik-
ten en hun voeten in het wa-
ter zetten (de Jordaan treedt de
hele oogsttijd buiten zijn oevers),b
16 bleef het water stroomop-
waarts staan. Heel ver weg bij de
stad Adam (in de buurt van Z _a-
rethan) rees het water op als een
dam,� terwijl het water dat naar
de Zee van de Ar _aba (de Zout-
zee)� liep, wegstroomde. Het wa-
ter werd tegengehouden, en het
volk stak de rivier over ter hoogte
van Jericho. 17 Terwijl de pries-
ters die de ark van Jehovah’s ver-
bond droegen, midden in de droge
bedding van de Jordaan stil ble-
ven staan,c trok heel Israël de dro-
ge rivierbedding over,d totdat het
hele volk de Jordaan was overge-
stoken.

4 Zodra het hele volk de Jordaan
was overgestoken, zei Jeho-

vah tegen Jozua: 2 ‘Kies 12 man-
nen uit het volk, één per stam,e
3 en geef hun de opdracht: “Neem
12 stenen uit het midden van de
Jordaan, van de plaats waar de
voeten van de priesters stilstaan.f
Neem de stenen mee en leg ze op
de plaats waar jullie gaan over-
nachten.”’g

4 Jozua riep dus de 12 man-
nen die hij had aangesteld, één
man uit elke stam van Israël,
5 en hij zei tegen ze: ‘Ga vóór
de ark van Jehovah, je God, uit
naar het midden van de Jordaan,
en neem allemaal één steen op
je schouder, volgens het aantal
stammen van Israël. 6 Die ste-
nen moeten een teken voor jullie
worden. Als jullie kinderen� later
vragen: “Waarom liggen die ste-
nen hier?”,h 7 moeten jullie ze
vertellen: “Omdat het water van
de Jordaan werd tegengehouden

3:16 �Of ‘muur’. �D.w.z. de Dode Zee.
4:6 �Lett.: ‘zonen’.

vóór de arka van Jehovah’s ver-
bond. Toen de ark de Jordaan
werd overgedragen, werd het wa-
ter van de rivier tegengehouden.
Deze stenen zijn een blijvend ge-
denkteken� voor Israël.”’b

8 De Israëlieten deden pre-
cies wat Jozua had geboden. Ze
namen 12 stenen uit het mid-
den van de Jordaan, volgens het
aantal stammen van Israël, zoals
Jehovah Jozua had opgedragen.
Ze brachten de stenen naar de
plaats waar ze zouden overnach-
ten en legden ze daar neer.

9 Jozua richtte ook 12 stenen
midden in de Jordaan op, op de
plaats waar de voeten van de
priesters hadden gestaan die de
ark van het verbond droegen,c
en de stenen zijn daar tot op de
dag van vandaag.

10 De priesters die de ark
droegen, bleven midden in de Jor-
daan staan totdat alles gebeurd
was wat Jozua het volk in op-
dracht van Jehovah bevolen had,
in overeenstemming met alles wat
Mozes Jozua geboden had. Al die
tijd haastte het volk zich naar de
overkant. 11 Toen het hele volk
was overgestoken, trokken de
priesters met de ark van Jehovah
over terwijl het volk toekeek.d
12 Bovendien staken de Rubenie-
ten, de Gadieten en de helft van
de stam Manasse in gevechts-
formatie overe — vóór de ande-
re Israëlieten uit — zoals Mozes
hun had opgedragen.f 13 Ter-
wijl Jehovah toekeek, staken zo’n
40.000 gewapende mannen over
naar de woestijnvlakte van Jeri-
cho.

14 Op die dag zorgde Jehovah
ervoor dat Jozua in hoog aan-
zien kwam te staan bij alle Israë-
lieten.g Ze hadden diep respect�
voor Jozua, zijn leven lang, net
zoals ze dat voor Mozes hadden
gehad.h

4:7 �Of ‘blijvende herinnering’. 4:14
�Lett.: ‘ontzag’.
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15 Toen zei Jehovah tegen Jo-

zua: 16 ‘Beveel de priesters die
de arka van de getuigenis� dra-
gen dat ze uit de Jordaan komen.’
17 Jozua gaf de priesters dus
het bevel: ‘Kom uit de Jordaan.’
18 De priesters die de arkb van
het verbond van Jehovah droe-
gen, kwamen uit het midden van
de Jordaan en bereikten het dro-
ge. Toen hervatte het water zijn
normale loop en trad de Jordaan
weer buiten zijn oeversc zoals
daarvoor.

19 Op de tiende dag van de
eerste maand klom het volk om-
hoog uit de Jordaan. Ze sloegen
hun kamp op bij G _ilgal,d dat aan
de oostkant van Jericho grenst.

20 De 12 stenen die ze uit
de Jordaan hadden meegeno-
men, richtte Jozua bij G _ilgal op.e
21 Toen zei hij tegen de Israëlie-
ten: ‘Als je kinderen later aan hun
vader vragen: “Wat betekenen die
stenen?”,f 22 dan moet je aan je
kinderen uitleggen: “Israël is de
Jordaan over droge grond over-
gestokeng 23 toen Jehovah, je
God, de Jordaan voor ze droog-
legde totdat ze aan de andere kant
waren. Dat had Jehovah, je God,
ook met de Rode Zee gedaan toen
hij die voor ons drooglegde tot-
dat we die waren overgestoken.h
24 Hij heeft dat gedaan zodat alle
volken op aarde zullen weten hoe
machtig Jehovah’s hand isi en zo-
dat je altijd ontzag voor Jehovah,
je God, zult hebben.”’

5 Toen alle koningen van de
Amorietenj ten westen� van

de Jordaan en alle koningen van
de Kanaänietenk bij de zee hoor-
den dat Jehovah de Jordaan
voor de Israëlieten had droogge-
legd totdat ze waren overgesto-
ken, sloeg de schrik ze om het
hart�l en lieten ze alle moed zak-
ken� vanwege de Israëlieten.m

4:16 �Zie Woordenlijst. 5:1 �Lett.: ‘de
kant richting de zee’. �Lett.: ‘smolt hun
hart’. �Lett.: ‘was er geen geest meer
in hen’.

2 In die tijd zei Jehovah tegen
Jozua: ‘Maak messen van vuur-
steen en besnijda de mannen van
Israël opnieuw, voor de tweede
keer.’ 3 Jozua maakte dus vuur-
stenen messen en besneed de
mannen van Israël bij G _ibeath-
Ha _äraloth.�b 4 Jozua besneed
ze omdat alle mannen van het
volk die Egypte hadden verla-
ten, alle strijders,� na hun ver-
trek uit Egypte tijdens de tocht
door de woestijn waren gestor-
ven.c 5 Iedereen die uit Egyp-
te was vertrokken, was besneden,
maar iedereen die onderweg in
de woestijn was geboren nadat ze
Egypte hadden verlaten, was niet
besneden. 6 De Israëlieten had-
den 40 jaard door de woestijn ge-
trokken totdat alle strijders wa-
ren gestorven die uit Egypte
waren vertrokken en die niet naar
Jehovah hadden geluisterd.e Je-
hovah had hun gezworen dat hij
hun niet het land zou laten zienf

dat Jehovah hun voorvaders had
gezworen ons te geven:g een land
dat overvloeit van melk en ho-
ning.h 7 Hij liet hun zonen dus
hun plaats innemen. i Die man-
nen werden door Jozua besneden.
Ze waren nog onbesneden omdat
ze onderweg niet besneden wa-
ren.

8 Toen het hele volk besne-
den was, bleven ze in het kamp
tot ze hersteld waren.

9 Toen zei Jehovah tegen Jo-
zua: ‘Vandaag heb ik de schan-
de van Egypte van jullie wegge-
nomen.’� Daarom wordt die plaats
tot op deze dag G _ilgal�j genoemd.

10 Het kamp van de Israëlie-
ten bleef in G _ilgal, en ze vierden
het Pascha ’s avonds op de 14de
dag van de maand,k in de woes-
tijnvlakte van Jericho. 11 En op
de dag na het Pascha begonnen
ze de opbrengst van het land

5:3 �Bet.: ‘voorhuidenheuvel’. 5:4 �Of
‘mannen van dienstplichtige leeftijd’.
5:9 �Lett.: ‘afgewenteld’. �Bet.: ‘af-
wentelen’ of ‘wegrollen’.

HFST. 4
a Ex 25:22

b Nu 4:15

c Joz 3:13, 15

d Joz 4:3
Joz 5:8, 9
Joz 10:6

e Joz 4:8

f Ps 44:1

g Joz 3:17
Ps 66:6

h Ex 14:21
Jes 63:12
Heb 11:29

i Ex 9:16
Ex 15:6
De 28:10
1Sa 17:46
2Kon 19:19
Ps 106:8

��������������������

HFST. 5
j Ge 10:15, 16

k Nu 13:29

l Ex 15:15
Joz 2:24

m Joz 2:9-11
��������������������

2de kolom
a Ge 17:9-11

b Joz 5:8, 9

c Nu 14:29
Nu 26:65
De 2:14

d Nu 14:33
De 1:3

e Nu 14:22, 23

f De 1:35

g Ge 13:14, 15
Ex 33:1

h Ex 3:8
Nu 13:26, 27
Ez 20:6

i Nu 14:31

j Joz 4:19
Joz 5:3

k Ex 12:24, 25
Nu 9:5



331 JOZUA 5:12–6:15
te eten. Op diezelfde dag aten ze
ongezuurd brooda en geroosterd
graan. 12 Er verscheen geen
manna meer vanaf de dag waarop
ze van de opbrengst van het land
hadden gegeten. De Israëlieten
kregen geen manna meerb omdat
ze dat jaar de opbrengst van het
land Kanaän gingen eten.c

13 Toen Jozua in de buurt
van Jericho was, keek hij op en
zag hij een mand voor zich staan
met een getrokken zwaard in zijn
hand.e Jozua ging naar hem toe
en vroeg: ‘Staat u aan onze kant
of aan die van onze vijanden?’
14 Hij antwoordde: ‘Ik� ben als
aanvoerder� van Jehovah’s leger
gekomen.’f Toen knielde Jozua en
boog diep en zei tegen hem: ‘Wat
wil mijn heer tegen zijn dienaar
zeggen?’ 15 De aanvoerder van
Jehovah’s leger antwoordde hem:
‘Trek je sandalen uit, want de
plaats waar je staat, is heilig.’
Meteen deed Jozua het.g

6 Jericho was goed afgesloten
vanwege de Israëlieten. Nie-

mand kon er nog in of uit.h
2 Toen zei Jehovah tegen Jo-

zua: ‘Ik geef je Jericho, zijn ko-
ning en zijn machtige strijders in
handen. i 3 Soldaten, jullie moe-
ten allemaal om de stad heen
marcheren, één keer om de hele
stad. Dat moet je zes dagen ach-
ter elkaar doen. 4 Laat zeven
priesters zeven ramshoorns voor
de ark uit dragen. Maar op de ze-
vende dag moet je zeven keer om
de stad heen marcheren, en de
priesters moeten op de hoorns
blazen. j 5 Als er op de rams-
hoorn wordt geblazen — zodra er
een langgerekte toon klinkt� —
moet het hele volk� een luide
strijdkreet laten horen. Dan zal
de muur van de stad instorten,k
en het volk moet de stad in stor-
men, iedereen recht voor zich uit.’

5:14 �Lett.: ‘nee, maar ik’. �Of ‘vorst’.
6:5 �Of ‘zodra jullie het geluid van de
hoorn horen’. �Of ‘leger’.

6 Jozua, de zoon van Nun,
riep de priesters dus bij elkaar
en zei tegen ze: ‘Neem de ark van
het verbond op, en zeven pries-
ters moeten zeven ramshoorns
voor de ark van Jehovah uit dra-
gen.’a 7 Toen zei hij tegen het
volk: ‘Trek op en marcheer om de
stad heen, en de troepenb moe-
ten voor de ark van Jehovah uit
gaan.’ 8 En het gebeurde zoals
Jozua tegen het volk had gezegd:
De zeven priesters met de zeven
ramshoorns gingen voor Jehovah
uit en bliezen op de hoorns. De
ark van het verbond van Jehovah
kwam er dus achteraan. 9 En
de troepen gingen voor de pries-
ters uit die op de hoorns bliezen,
en de achterhoede volgde de ark
terwijl er constant op de hoorns
werd geblazen.

10 Nu had Jozua het volk op-
gedragen: ‘Schreeuw niet en laat
je stem niet horen. Er mag geen
woord over je lippen komen tot
de dag waarop ik tegen jullie zeg:
“Schreeuw!” Dan moeten jullie
schreeuwen.’ 11 Hij liet de ark
van Jehovah om de stad heen
gaan, één keer er helemaal om-
heen. Daarna gingen ze terug
naar het kamp en overnachtten
daar.

12 De volgende ochtend stond
Jozua vroeg op, en de priesters
namen de arkc van Jehovah op.
13 En de zeven priesters met de
zeven ramshoorns gingen voor de
ark van Jehovah uit, terwijl ze op
de hoorns bleven blazen. De troe-
pen liepen voor ze uit en de ach-
terhoede volgde de ark van Jeho-
vah terwijl er de hele tijd op de
hoorns werd geblazen. 14 Op de
tweede dag marcheerden ze dus
één keer om de stad heen, waar-
na ze naar het kamp teruggingen.
Dat deden ze zes dagen achter
elkaar.d

15 Op de zevende dag ston-
den ze vroeg op, zodra het licht
werd, en ze marcheerden op de-
zelfde manier zeven keer om de
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stad heen. Dat was de enige dag
waarop ze zeven keer om de stad
heen marcheerden.a 16 En bij
de zevende keer bliezen de pries-
ters op de hoorns en zei Jo-
zua tegen het volk: ‘Schreeuw,b
want Jehovah heeft jullie de stad
in handen gegeven! 17 De stad
met alles erin moet voor de ver-
nietiging bestemd worden;c het
is allemaal van Jehovah. Alleen
de prostituee Rachabd en ieder-
een die bij haar in huis is, mag
in leven blijven, omdat ze de ver-
kenners die we hadden gestuurd,
verborgen heeft.e 18 Maar raak
niets aan wat vernietigd moet
worden, f zodat jullie niet gaan
verlangen naar iets wat voor de
vernietiging bestemd is en het
wegnemen.g Dan zou het kamp
van Israël iets worden wat ver-
nietigd moet worden doordat jul-
lie er onheil� over zouden bren-
gen.h 19 Maar al het zilver, het
goud en de koperen en ijzeren
voorwerpen zijn heilig en zijn
van Jehovah. i Ze moeten naar
de schatkamer van Jehovah ge-
bracht worden.’ j

20 Het volk schreeuwde toen
er op de hoorns werd gebla-
zen.k Zodra het volk het geluid
van de hoorn hoorde en een lui-
de strijdkreet liet klinken, stort-
te de muur in. l Daarna stormde
het volk naar boven, de stad in,
iedereen recht voor zich uit, en
ze veroverden de stad. 21 Al-
les wat in de stad was, bestem-
den ze voor vernietiging door
het zwaard: man en vrouw, jong
en oud, stier, schaap en ezel.m

22 Jozua zei tegen de twee
mannen die het land hadden ver-
kend: ‘Ga het huis van de prosti-
tuee binnen, en breng de vrouw
en iedereen die bij haar hoort
naar buiten, zoals jullie haar heb-
ben gezworen.’n 23 De jonge ver-
kenners gingen dus naar binnen
en brachten Rachab naar buiten,

6:18 �Of ‘ellende’, ‘de banvloek’.

samen met haar vader, haar moe-
der, haar broers en iedereen die
bij haar hoorde. Ze haalden haar
hele familiea uit het huis. Toen
brachten ze hen naar een veilige
plek buiten het kamp van Israël.

24 Daarna verbrandden ze de
stad en alles wat erin was. Maar
het zilver, het goud en de koperen
en ijzeren voorwerpen brachten
ze naar de schatkamer van Jeho-
vah’s huis.b 25 Alleen de prosti-
tuee Rachab en haar familie en
iedereen die bij haar hoorde, wer-
den door Jozua gespaard.c En tot
op de dag van vandaag woont Ra-
chab in Israël,d omdat ze de man-
nen verborgen had die Jozua had
gestuurd om Jericho te verken-
nen.e

26 In die tijd sprak Jozua de
volgende eed uit:� ‘Vervloekt in
Jehovah’s ogen is de man die deze
stad, Jericho, probeert te herbou-
wen. Als hij het fundament legt,
kost dat hem zijn eerstgeboren
zoon, en als hij de poortdeuren
plaatst, verliest hij zijn jongste
zoon.’f

27 Jehovah was met Jozua,g
en zijn roem verbreidde zich over
de hele aarde.h

7 Maar de Israëlieten waren on-
trouw, want ze hielden zich

niet aan het gebod over wat er
vernietigd moest worden. Achan, i
de zoon van K _armi, de zoon van
Z _abdi, de zoon van Z _era, uit de
stam Juda, nam namelijk iets weg
wat voor de vernietiging bestemd
was. j En Jehovah werd woedend
op de Israëlieten.k

2 Daarna stuurde Jozua van-
uit Jericho mannen naar Ai, l dat
dicht bij Beth- _Aven ligt, ten oos-
ten van Bethel,m en hij zei tegen
ze: ‘Ga het land verkennen.’ De
mannen gingen dus op weg om
Ai te verkennen. 3 Toen ze bij
Jozua terugkwamen, zeiden ze:

6:26 �Ofmogelijk ‘liet Jozua het volk de
volgende eed zweren’.
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‘Het is niet nodig dat het hele
leger uitrukt. Zo’n 2000 of 3000
man is genoeg om Ai te verslaan.
Vermoei niet het hele leger met
een tocht daarheen, want er wo-
nen maar weinig mensen.’

4 Er ging dus zo’n 3000 man
naartoe, maar ze moesten voor de
mannen van Ai vluchten.a 5 De
mannen van Ai doodden 36 man.
Ze achtervolgden hen vanaf de
stadspoort tot aan Sch _ebarim� en
ze bleven hen op de weg naar be-
neden neerslaan. En het volk ver-
loor alle moed.�

6 Toen scheurde Jozua zijn
kleren en liet zich voor de ark van
Jehovah op de grond vallen. Hij
en de oudsten van Israël bleven
daar tot de avond liggen en ze ble-
ven stof over hun hoofd gooien.
7 Jozua zei: ‘Ach, Soevereine
Heer Jehovah, waarom hebt u dit
volk helemaal de Jordaan laten
oversteken, alleen maar om ons
in handen van de Amorieten te la-
ten vallen en vernietigd te wor-
den? Waren we er maar tevreden
mee geweest om aan de andere
kant� van de Jordaan te blijven!
8 Vergeef me, Jehovah, maar wat
kan ik anders zeggen nu Israël
voor zijn vijanden is gevlucht?�
9 Als de Kanaänieten en alle be-
woners van het land het horen,
zullen ze ons omsingelen en onze
naam volledig van de aarde laten
verdwijnen. En wat zult u dan
doen om uw grote naam hoog te
houden?’b

10 Jehovah antwoordde Jozua:
‘Sta op! Waarom lig je op de
grond? 11 Israël heeft gezon-
digd. Ze hebben zich niet gehou-
den aan het verbond�c dat ik hun
had opgelegd. Ze hebben iets weg-
genomen wat voor de vernietiging
bestemdwas,d het gestolene en het

7:5 �Bet.: ‘steengroeven’. �Lett.: ‘het
hart van het volk smolt en werd als wa-
ter’. 7:7 �D.w.z. de oostkant. 7:8 �Of
‘zijn vijanden de rug heeft toegekeerd’.
7:11 �Zie Woordenlijst.

in het geheim bij hun eigen bezit-
tingen gelegd.a 12 Daarom zul-
len de Israëlieten niet tegen hun
vijanden kunnen standhouden. Ze
zullen voor hun vijanden op de
vlucht slaan, want ze zijn iets ge-
worden wat voor de vernietiging
bestemd is. Ik zal niet meer met
jullie zijn totdat jullie wat vernie-
tigd had moeten worden,b uit jul-
lie midden wegdoen. 13 Sta op
en heilig het volk!c Zeg tegen ze:
“Jullie moeten je morgen heiligen,
want Jehovah, de God van Israël,
heeft gezegd: ‘Er bevindt zich on-
der jullie iets wat voor de vernie-
tiging bestemd is, o Israël. Jul-
lie kunnen niet tegen je vijanden
standhouden totdat jullie hebben
weggedaan wat vernietigd had
moeten worden. 14 In de och-
tend moeten jullie stam voor stam
aantreden, en de stam die Jeho-
vah aanwijstd moet naar voren ko-
men, geslacht voor geslacht, en
het geslacht dat Jehovah aanwijst
moet naar voren komen, familie
voor familie, en de familie die Je-
hovah aanwijst moet naar voren
komen, man voor man. 15 En de-
gene die in bezit heeft wat vernie-
tigd had moeten worden, zal wor-
den verbrand,e hij en alles wat van
hem is, omdat hij zich niet aan Je-
hovah’s verbondf heeft gehouden
en omdat hij iets schandelijks in
Israël heeft gedaan.’”’

16 Jozua stond de volgende
ochtend dus vroeg op en liet Is-
raël stam voor stam naar voren
komen. De stam Juda werd aan-
gewezen. 17 Hij liet de geslach-
ten van Juda naar voren komen
en het geslacht van de Zarhie-
teng werd aangewezen. Toen liet
hij het geslacht van de Zarhie-
ten man voor man naar voren ko-
men, en Z _abdi werd aangewezen.
18 Uiteindelijk liet hij de familie
van Z _abdi man voor man naar vo-
ren komen en Achan werd aan-
gewezen,h de zoon van K _armi, de
zoon van Z _abdi, de zoon van Z _era,
uit de stam Juda. 19 Toen zei
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Jozua tegen Achan: ‘Mijn zoon,
toon alsjeblieft respect voor Je-
hovah, de God van Israël, en leg
een bekentenis voor hem af. Ver-
tel me wat je gedaan hebt. Houd
het niet voor me verborgen.’

20 Achan antwoordde Jozua:
‘Het is waar, ik heb tegen Jeho-
vah, de God van Israël, gezondigd
en dit heb ik gedaan: 21 toen ik
bij de buit een mooi ambtsgewaad
uit S _ineara zag en 200 zilveren
sikkels� en een goudstaaf van wel
50 sikkels, wilde ik ze heel graag
hebben, dus heb ik ze meegeno-
men. Ze zijn verstopt in de grond
onder mijn tent, en het geld ligt
eronder.’

22 Jozua stuurde meteen een
paar mannen. Die renden naar
de tent, en het gewaad was in-
derdaad in Achans tent verstopt,
met het geld eronder. 23 Ze
haalden de voorwerpen dus uit
de tent, brachten die naar Jozua
en de Israëlieten en legden die
vóór Jehovah neer. 24 Jozua en
heel Israël namen toen Achan,b
de zoon van Z _era, het zilver, het
ambtsgewaad en de goudstaaf,c
en ook zijn zonen, zijn dochters,
zijn stier, zijn ezel, zijn scha-
pen en geiten, zijn tent en al-
les wat hij had. Ze brachten alles
naar het _Achordal.�d 25 Jozua
zei: ‘Waarom heb je onheil� over
ons gebracht?e Vandaag zal Je-
hovah onheil over jou brengen.’
Toen stenigde heel Israël hemf

en daarna verbrandden ze hen.g
Zo werden ze allemaal gestenigd.
26 En ze bedolven hem onder
een grote hoop stenen, die er tot
op de dag van vandaag nog is.h
Toen bedaarde Jehovah’s hevige
woede. Daarom wordt die plaats
tot op deze dag het _Achordal� ge-
noemd.

7:21 �Een sikkel woog 11,4 g. Zie App.
B14. 7:24 �Of ‘de Laagvlakte van
Achor’. 7:25 �Of ‘ellende’, ‘de banvloek’.
7:26 �Bet.: ‘dal van het onheil’ of ‘dal van
de banvloek’.

8 Toen zei Jehovah tegen Jo-
zua: ‘Wees niet bang en laat

je niet afschrikken.a Trek met
alle strijders op tegen Ai. Ik geef
je de koning van Ai, zijn volk,
zijn stad en zijn land in han-
den.b 2 Doe met Ai en zijn ko-
ning net zoals je met Jericho en
zijn koning hebt gedaan.c Alleen
zijn de buit en het vee nu voor
jullie. Leg aan de achterkant van
de stad een hinderlaag.’

3 Jozua trok dus met het hele
leger op tegen Ai. Hij koos 30.000
dappere strijders uit en stuurde
ze ’s nachts op weg. 4 Hij gaf
ze de opdracht: ‘Ga aan de ach-
terkant van de stad in hinder-
laag liggen, maar niet al te ver
van de stad, en zorg ervoor dat
jullie allemaal klaarstaan. 5 Ik
zal met al mijn mannen richting
de stad gaan, en wanneer ze net
als de vorige keer op ons af ko-
men,d zullen we voor ze vluch-
ten. 6 Als ze dan achter ons
aan komen, lokken we ze van
de stad weg, want ze zullen zeg-
gen: “Ze vluchten voor ons, net
als de vorige keer.”e En we zullen
voor ze wegvluchten. 7 Vervol-
gens moeten jullie uit de hinder-
laag tevoorschijn komen en de
stad innemen. Jehovah, je God,
zal jullie de stad in handen ge-
ven. 8 Zodra jullie de stad heb-
ben veroverd, moet je die in
brand steken.f Jullie moeten het
woord van Jehovah uitvoeren.
Dat zijn mijn instructies.’

9 Daarna stuurde Jozua ze op
weg en ze gingen naar de plaats
van de hinderlaag. Ze stelden
zich op tussen Bethel en Ai, ten
westen van Ai, terwijl Jozua die
nacht bij de rest van het leger
doorbracht.

10 Jozua stond ’s ochtends
vroeg op en verzamelde� de troe-
pen. Onder leiding van hem en
van de oudsten van Israël trok-

8:10 �Of ‘inspecteerde’.
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ken ze op naar Ai. 11 Alle strij-
dersa die bij hem waren, trokken
op tot vóór de stad. Ze sloegen
hun kamp op ten noorden van
Ai, met het dal tussen hen en Ai
in. 12 Ondertussen had hij zo’n
5000 man in hinderlaag gelegdb

tussen Bethelc en Ai, ten westen
van de stad. 13 Het leger sloeg
zijn hoofdkamp dus ten noorden
van de stad opd en de achterhoe-
de ten westen van de stad.e Die
nacht ging Jozua naar het mid-
den van het dal.�

14 Zodra de koning van Ai
dat zag, haastten hij en de man-
nen van de stad zich vroeg in de
ochtend naar een plaats die uit-
keek over de woestijnvlakte om
Israël aan te vallen. Maar hij wist
niet dat er achter de stad een
hinderlaag voor hem was gelegd.
15 Toen de mannen van Ai in de
aanval gingen, vluchtten Jozua en
heel Israël over de weg richting
de woestijn.f 16 Alle mannen in
de stad werden opgeroepen om
hen te achtervolgen, en terwijl ze
achter Jozua aan gingen, werden
ze van de stad weggelokt. 17 Er
bleef in Ai en Bethel geen man
over die niet de achtervolging in-
zette. Ze lieten de stad onbe-
schermd achter en gingen achter
Israël aan.

18 Jehovah zei nu tegen Jo-
zua: ‘Steek de werpspeer die je
in je hand hebt uit naar Ai,g want
ik geef je de stad in handen.’h Jo-
zua stak dus de werpspeer die hij
in zijn hand had naar de stad uit.
19 Op het moment dat hij zijn
hand uitstak, kwamen de troe-
pen snel uit de hinderlaag, ren-
den naar de stad en namen die
in. Ze staken de stad onmiddel-
lijk in brand. i

20 Toen de mannen van Ai
omkeken, zagen ze de rook uit de
stad opstijgen, en ze hadden niet
de kracht om nog ergens heen

8:13 �Of ‘de laagvlakte’.

te vluchten. En de strijders die
richting de woestijn vluchtten,
keerden zich tegen hun achter-
volgers. 21 Jozua en heel Is-
raël zagen dat de troepen uit de
hinderlaag de stad hadden inge-
nomen en dat er rook uit de stad
opsteeg. Ze keerden zich dus om
en vielen de mannen van Ai aan.
22 En de anderen kwamen hun
uit de stad tegemoet, zodat de
mannen van Ai in de val zaten,
met Israëlieten aan de ene en aan
de andere kant, en ze doodden
ze allemaal. Niemand ontsnapte
en er waren geen overlevenden.a
23 Maar de koning van Aib na-
men ze levend gevangen en ze
brachten hem bij Jozua.

24 Nadat de Israëlieten alle
inwoners van Ai in het open
veld, in de woestijn waar ze hen
hadden achtervolgd, hadden ge-
dood en de laatste van hen
met het zwaard was omgebracht,
ging heel Israël terug naar Ai
en doodde de overgebleven in-
woners met het zwaard. 25 Die
dag kwamen er 12.000 mensen
om, mannen en vrouwen, de hele
bevolking van Ai. 26 Jozua trok
de hand waarmee hij de werp-
speerc uitgestoken hield niet te-
rug totdat alle inwoners van Ai
vernietigd waren.d 27 Maar Is-
raël hield het vee en de buit
van die stad voor zichzelf, zo-
als Jehovah Jozua had opgedra-
gen.e

28 Toen verbrandde Jozua Ai
en maakte er voor altijd een ruı̈ne
van, f wat het tot op deze dag is.
29 Hij hing de koning van Ai tot
de avond aan een paal.� Toen de
zon bijna onderging, gaf Jozua
opdracht het dode lichaam van
de paal te halen.g Toen gooiden
ze het bij de stadspoort en be-
dolven het onder een grote hoop
stenen, die er tot op de dag van
vandaag nog is.

8:29 �Of ‘boom’.
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30 Hierna bouwde Jozua op de

berg _Ebala een altaar voor Jeho-
vah, de God van Israël, 31 zoals
Mozes, de dienaar van Jehovah,
de Israëlieten geboden had en
zoals in het wetboekb van Mozes
staat: ‘Een altaar van hele ste-
nen die niet met ijzeren gereed-
schap bewerkt zijn.’c Op dat al-
taar brachten ze brandoffers aan
Jehovah en ook vredeoffers.�d

32 Toen maakte hij daar, op
de stenen, een afschrift van de
wete die Mozes in het bijzijn van
de Israëlieten had geschreven.f
33 Heel Israël, hun oudsten, hun
beambten en hun rechters ston-
den aan beide kanten van de ark,
vóór de Levitische priesters die
de ark van het verbond van Je-
hovah droegen. Zowel de vreem-
delingen als de geboren Israëlie-
ten waren er.g De ene helft stond
voor de berg G _erizim en de ande-
re helft voor de berg _Ebalh (zoals
Mozes, de dienaar van Jehovah,
eerder had geboden), i zodat het
volk Israël gezegend kon worden.
34 Daarna las hij alle woorden
van de wetj hardop voor, de zege-
ningenk en de vervloekingen, l in
overeenstemming met alles wat
in het wetboek staat. 35 Er was
geen woord van alles wat Mozes
geboden had dat Jozua niet hard-
op voorlas aan de hele gemeen-
te van Israël,m met inbegrip van
de vrouwen en kinderen en de
vreemdelingenn die bij hen woon-
den.�o

9 En alle koningen ten westen
van de Jordaanp hoorden wat

er gebeurd was, die in het berg-
land, in de Sjef _ela, langs de hele
kust van de Grote Zee�q en vóór de
Libanon. Het waren de koningen
van de Hethieten, de Amorieten,
de Kanaänieten, de Ferezieten, de
Hevieten en de Jebusieten.r 2 Ze

8:31 �Of ‘gemeenschapsoffers’. Zie
Woordenlijst. 8:35 �Lett.: ‘met hen wan-
delden’. 9:1 �D.w.z. de Middellandse
Zee.

vormden één front om tegen Jo-
zua en Israël te strijden.a

3 Ook de inwoners van G _i-
beonb hoorden wat Jozua met Je-
richoc en Aid had gedaan. 4 Dus
verzonnen ze een list: Ze de-
den proviand in versleten zakken
op hun ezels en namen versleten
wijnzakken die gebarsten en op-
gelapt waren. 5 Ze droegen ook
versleten en opgelapte sandalen
en versleten kleren. Al het brood
dat ze meenamen, was droog en
verkruimeld. 6 Toen gingen ze
naar Jozua in het kamp in G _ilgale
en zeiden tegen hem en de man-
nen van Israël: ‘We komen uit
een ver land. Sluit alstublieft een
verbond met ons.’ 7 Maar de
mannen van Israël zeiden tegen
de Hevieten:f ‘Misschien wonen
jullie wel vlakbij. Hoe kunnen we
dan een verbond met jullie slui-
ten?’g 8 Ze antwoordden Jozua:
‘We zullen uw dienaren� zijn.’

Toen zei Jozua tegen ze: ‘Wie
zijn jullie, en waar komen jul-
lie vandaan?’ 9 Ze antwoordden
hem: ‘Uw dienaren zijn uit een
heel ver land gekomenh uit res-
pect voor de naam van Jehovah,
uw God. We hebben namelijk ge-
hoord van zijn reputatie en van
alles wat hij in Egypte heeft ge-
daan, i 10 en van alles wat hij
heeft gedaan met de twee konin-
gen van de Amorieten aan de an-
dere kant� van de Jordaan, koning
S _ihon j van H _esbon en koning Ogk

van B _asan, die in _Astaroth was.
11 Daarom zeiden onze oudsten
en alle inwoners van ons land te-
gen ons: “Neem proviand mee
voor de reis en ga naar ze toe.
Zeg tegen ze: ‘We willen uw diena-
ren zijn. l Sluit alstublieft een ver-
bond met ons.’”m 12 Het brood
dat we als proviand hebben mee-
genomen, was nog warm toen
we van huis weggingen om naar
jullie toe te komen. En kijk eens

9:8 �Of ‘slaven’. 9:10 �D.w.z. de oost-
kant.
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hoe droog en verkruimeld het nu
is.a 13 Deze wijnzakken waren
nieuw toen we ze vulden, maar nu
zijn ze gebarsten.b En onze kleren
en sandalen zijn versleten omdat
de reis zo lang was.’

14 Toen namen� de mannen
van Israël iets van hun proviand,
maar ze vroegen Jehovah niet
om leiding.c 15 Jozua sloot dus
vrede met hend en hij sloot een
verbond met hen dat hij hen in
leven zou laten, en de hoofden
van de gemeenschap bekrachtig-
den het met een eed.e

16 Drie dagen nadat ze een ver-
bond met hen hadden gesloten,
hoorden ze dat ze dichtbij woon-
den, in de buurt. 17 Toen de Is-
raëlieten verder trokken, kwamen
ze op de derde dag bij hun ste-
den: G _ibeon,f Kef _ira, Be _̈eroth en
K _irjath-Je _arim.g 18 Maar de Is-
raëlieten vielen hen niet aan, om-
dat de hoofden van de gemeen-
schap hun dat gezworen hadden
in de naam van Jehovah,h de God
van Israël. De hele gemeenschap
begon hierover tegen de hoofden
te klagen. 19 De hoofden zeiden
dus tegen de gemeenschap: ‘We
hebben het hun bij Jehovah, de
God van Israël, gezworen. Daar-
om mogen we hun niets aandoen.
20 Dit zullen we doen: we laten
ze in leven zodat we ons geenwoe-
de op de hals halen vanwege de
eed die we hun gezworen hebben.’ i
21 En de hoofden voegden er-
aan toe: ‘Laat ze in leven, maar
laat ze houthakkers en waterput-
ters voor de hele gemeenschap
worden.’ Dat werd hun door de
hoofden beloofd.

22 Jozua riep ze bij zich en zei
tegen ze: ‘Waarom hebben jullie
ons bedrogen en gezegd: “We wo-
nen heel ver weg”, terwijl jullie ei-
genlijk vlakbij wonen? j 23 Voort-
aan zijn jullie vervloekt,k en jullie
zullen altijd de positie van slaven
houden als houthakkers en water-

9:14 �Of ‘onderzochten’.

putters voor het huis van mijn
God.’ 24 Ze antwoordden Jozua:
‘Uw dienaren was duidelijk ver-
teld dat Jehovah, uw God, zijn
dienaar Mozes geboden had jullie
het hele land te geven en alle be-
woners uit te roeien.a We vrees-
den voor ons leven�b en daarom
hebben we dit gedaan.c 25 Nu
zijn we aan u overgeleverd.� Doe
met ons wat volgens u goed en
rechtvaardig is.’ 26 En dat deed
Jozua. Hij redde hen uit de hand
van de Israëlieten, en ze doodden
hen niet. 27 Maar op die dag
maakte Jozua hen houthakkers
en waterputters voor de gemeen-
schapd en voor Jehovah’s altaar
op de plaats die Hij zou uitkie-
zen,e en dat zijn ze tot op deze
dag.f

10 Koning Ad _oni-Z _edek van Je-
ruzalem hoorde dat Jozua

Ai had ingenomen en volledig had
verwoest, en dat hij met Ai en
zijn koningg hetzelfde had gedaan
als met Jericho en zijn koning.h
Ook kreeg de koning te horen
dat de inwoners van G _ibeon vre-
de hadden gesloten met Israël i en
bij hen woonden. 2 Toen raakte
hij in paniek j omdat G _ibeon een
grote stad was, zoals een van de
koningssteden. G _ibeon was gro-
ter dan Aik en alle mannen van
de stad waren strijders. 3 Daar-
om stuurde koning Ad _oni-Z _edek
van Jeruzalem de volgende bood-
schap aan koning H _ohaml van H _e-
bron, koning P _iream van J _armuth,
koning Jaf _ia van L _achis en koning
D _ebir van _Eglon:m 4 ‘Kom me te
hulp. Dan vallen we G _ibeon aan,
want het heeft vrede gesloten met
Jozua en de Israëlieten.’n 5 Toen
verzamelden de vijf koningen van
de Amorieteno zich met hun le-
gers: de koning van Jeruzalem,
de koning van H _ebron, de koning
van J _armuth, de koning van L _a-
chis en de koning van _Eglon. Ze
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trokken op naar G _ibeon, sloegen
hun kamp daar op en vielen de
stad aan.

6 Vervolgens stuurden de man-
nen van G _ibeon een bericht naar
Jozua in het kamp bij G _ilgal:a
‘Laat uw slaven niet in de steek.�b
Kom snel! Red ons en help ons!
Alle koningen van de Amorieten
uit de bergen zijn samen tegen
ons opgetrokken.’ 7 Jozua ver-
trok dus uit G _ilgal met het hele le-
ger en de dappere strijders.c

8 Jehovah zei tegen Jozua:
‘Wees niet bang voor ze,d want
ik geef ze je in handen.e Nie-
mand van hen zal tegen je kun-
nen standhouden.’f 9 Na een
nachtelijke mars vanuit G _ilgal
overviel Jozua hen onverwachts.
10 Jehovah zaaide paniek onder
heng en Israël richtte bij G _ibeon
een groot bloedbad onder hen
aan, waarna ze hen achtervolg-
den over de weg die omhooggaat
naar Beth-H _oron en hen hele-
maal tot aan Az _eka en Makk _e-
da neersloegen. 11 Toen ze tij-
dens hun vlucht voor Israël bij
Beth-H _oron afdaalden, liet Jeho-
vah vanuit de hemel grote hagel-
stenen op ze vallen, helemaal tot
aan Az _eka, en ze kwamen om. Er
stierven er zelfs meer door de
hagelstenen dan er door de Is-
raëlieten met het zwaard werden
gedood.

12 Op de dag waarop Jeho-
vah de Amorieten aan de Is-
raëlieten overleverde, zei Jozua
in aanwezigheid van Israël tegen
Jehovah:

‘Zon, sta stilh boven G _ibeon, i
en maan, boven het Dal� van

_Ajalon!’
13 De zon stond dus stil en

de maan bewoog niet totdat het
volk wraak had genomen op zijn
vijanden. Is dat niet opgeschre-

10:6 �Lett.: ‘Laat uw hand niet van uw
slaven vallen.’ 10:12 �Of ‘de Laagvlak-
te’.

ven in het boek van J _asjar?a De
zon bleef midden aan de hemel
staan en maakte ongeveer een
hele dag geen aanstalten om on-
der te gaan. 14 Nooit eerder is
er zo’n dag geweest en ook la-
ter niet meer, dat Jehovah op
zo’n manier naar de stem van
een mens luisterde,b want Jeho-
vah streed voor Israël.c

15 Daarna ging Jozua met
heel Israël terug naar het kamp
bij G _ilgal.d

16 Intussen vluchtten de vijf
koningen en verborgen zich in
de grot bij Makk _eda.e 17 Toen
kreeg Jozua het bericht: ‘De vijf
koningen zijn gevonden. Ze heb-
ben zich verborgen in de grot
bij Makk _eda.’f 18 Dus zei Jo-
zua: ‘Rol grote stenen voor de in-
gang van de grot en stel man-
nen als bewakers aan. 19 Maar
de rest van jullie moet doorgaan.
Achtervolg jullie vijanden en val
hun achterhoede aan.g Laat ze
niet hun steden in gaan, want Je-
hovah, je God, heeft ze in jullie
handen gegeven.’

20 Jozua en de Israëlieten
richtten een groot bloedbad on-
der hen aan. Ze roeiden hen
vrijwel uit, op een paar na die
ontsnapten en de vestingsteden
in gingen. 21 Daarna kwam het
hele volk veilig terug bij Jo-
zua in het kamp bij Makk _eda. Nie-
mand durfde de Israëlieten nog
te bedreigen.� 22 Toen zei Jo-
zua: ‘Maak de ingang van de grot
vrij en breng de vijf koningen uit
de grot bij me.’ 23 Dus haalden
ze de vijf koningen uit de grot en
brachten die bij hem: de koning
van Jeruzalem, de koning van H _e-
bron, de koning van J _armuth, de
koning van L _achis en de koning
van _Eglon.h 24 Toen ze de konin-
gen bij Jozua brachten, liet hij alle
mannen van Israël komen en zei

10:21 �Lett.: ‘de tong te scherpen te-
gen’.
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hij tegen de aanvoerders van de
strijders die met hem waren mee-
gegaan: ‘Kom naar voren. Zet je
voet op de nek van deze konin-
gen.’ Ze kwamen dus naar voren
en zetten hun voet op hun nek.a
25 Daarna zei Jozua tegen ze:
‘Wees niet bang en laat je niet af-
schrikken.b Wees moedig en sterk,
want dit zal Jehovah doen met
alle vijanden tegen wie jullie strij-
den.’c

26 Vervolgens doodde Jozua
de koningen en hing ze aan vijf
palen,� en ze bleven tot de avond
aan de palen hangen. 27 Bij
zonsondergang gaf Jozua het be-
vel ze van de palen af te halend

en ze in de grot te gooien waar
ze zich hadden verborgen. Toen
werden er grote stenen voor de
ingang van de grot gezet, en die
zijn er tot op de dag van van-
daag.

28 Jozua nam op die dag Mak-
k _edae in en doodde de inwoners
ervan met het zwaard. Hij dood-
de de koning en alle inwoners�
en liet niemand in leven.f Hij
deed met de koning van Makk _e-
dag hetzelfde als hij met de ko-
ning van Jericho had gedaan.

29 Toen trok Jozua met heel
Israël van Makk _eda naar L _ibnah

en viel de stad aan. 30 Jehovah
gaf ook deze stad en haar ko-
ning i in handen van Israël, en ze
doodden alle inwoners� met het
zwaard en lieten niemand in le-
ven. Ze deden met deze koning
hetzelfde als ze met de koning
van Jericho hadden gedaan. j

31 Vervolgens trok Jozua met
heel Israël van L _ibna naar L _a-
chis.k Ze sloegen hun kamp daar
op en vielen de stad aan. 32 Je-
hovah gaf L _achis in handen van
Israël en ze namen het op de
tweede dag in. Ze doodden alle
inwoners� met het zwaard, l net

10:26 �Of ‘bomen’. 10:28, 30, 32, 35,
37, 39 �Of ‘elke ziel’.

zoals ze met L _ibna hadden ge-
daan.

33 Toen kwam koning H _oram
van G _ezera de stad L _achis te
hulp, maar Jozua versloeg hem
en zijn volk, en hij liet niemand
in leven.

34 Daarna trok Jozua met heel
Israël van L _achis naar _Eglon.b Ze
sloegen hun kamp daar op en vie-
len de stad aan. 35 Ze namen
het op die dag in en doodden de
inwoners met het zwaard. Die dag
bestemden ze iedereen� in _Eglon
voor de vernietiging, net zoals ze
met L _achis hadden gedaan.c

36 En Jozua trok met heel Is-
raël van _Eglon naar H _ebrond en
viel de stad aan. 37 Ze namen
H _ebron in en doodden de koning
en de inwoners� van de stad en
de omliggende plaatsen met het
zwaard. Ze lieten niemand in le-
ven. Jozua vernietigde de stad
en alle inwoners,� net zoals hij
met _Eglon had gedaan.

38 Uiteindelijk ging Jozua met
heel Israël richting D _ebire en viel
het aan. 39 Hij nam D _ebir en
alle omliggende plaatsen in, en ze
doodden de koning en alle inwo-
ners met het zwaard en vernietig-
den iedereen.�f Ze lieten niemand
in leven.g Jozua deed met D _ebir
en zijn koning net zoals hij met
H _ebron en met L _ibna en zijn ko-
ning had gedaan.

40 Jozua veroverde al dit land:
het bergland, de N _egeb, de Sje-
f _elah en de hellingen, en al hun
koningen. Hij liet niemand in le-
ven; alles wat adem had vernie-
tigde hij, i zoals Jehovah, de God
van Israël, had geboden. j 41 Jo-
zua versloeg hen van K _ades-
Barn _eak tot Gaza l en heel G _osenm

tot aan G _ibeon.n 42 Jozua heeft
al die koningen en hun land in
één keer overwonnen, want Je-
hovah, de God van Israël, streed
voor Israël.o 43 Daarna ging Jo-
zua met heel Israël terug naar het
kamp bij G _ilgal.p
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11 Zodra koning J _abin van H _a-
zor het hoorde, stuurde hij

een bericht naar koning J _obab
van M _adon,a naar de koning van
S _imron, de koning van _Achsaf,b
2 de koningen in de bergen in het
noorden, de koningen op de vlak-
te� ten zuiden van K _innereth, de
koningen in de Sjef _ela en in het
heuvelland van Dorc in het wes-
ten, 3 de Kanaänietend in het
oosten en het westen, de Amo-
rieten,e de Hethieten, de Ferezie-
ten, de Jebusieten in de bergen
en de Hevietenf aan de voet van
de H _ermong in het land M _izpa.
4 Ze rukten dus uit met al hun
legers, een grote menigte zo tal-
rijk als de zandkorrels aan de zee,
met heel veel paarden en strijd-
wagens. 5 Al die koningen ver-
zamelden zich en ze sloegen hun
kamp op bij het water van M _e-
rom om de strijd met Israël aan te
gaan.

6 Jehovah zei tegen Jozua:
‘Wees niet bang voor ze,h want
morgen om deze tijd zijn ze alle-
maal gesneuveld omdat ik ze aan
Israël zal overleveren. Snijd de pe-
zen van hun paarden door i en ver-
brand hun strijdwagens.’ 7 Jo-
zua en alle strijders vielen hen
toen onverwachts aan bij het wa-
ter van M _erom. 8 Jehovah gaf
hen in handen van Israël j en ze
versloegen hen en achtervolgden
hen helemaal tot aan Groot-Sidonk

en M _isrefoth-M _aı̈m l en het M _izpé-
dal in het oosten. En ze dood-
den hen tot er niemand meer
over was.m 9 Daarna deed Jozua
wat Jehovah hem had gezegd: hij
sneed de pezen van hun paarden
door en verbrandde hun strijdwa-
gens.n

10 Vervolgens ging Jozua te-
rug, en hij nam H _azor in en
doodde de koning ervan met het
zwaard.o H _azor was vroeger na-
melijk de machtigste van al die ko-
ninkrijken. 11 Ze doodden alle

11:2 �Of ‘Araba’.

inwoners� met het zwaard en
vernietigden hen volledig.a Geen
levend wezen werd gespaard.b
Daarna liet hij H _azor in vlam-
men opgaan. 12 Jozua verover-
de alle steden van die konin-
gen en doodde al hun koningen
met het zwaard.c Hij vernietig-
de ze volledig,d zoals Mozes, de
dienaar van Jehovah, had gebo-
den. 13 Maar Israël verbrandde
geen steden die op een heuvel la-
gen, behalve H _azor. Dat was de
enige stad die door Jozua werd
verbrand. 14 De hele buit van
die steden en het vee hielden
de Israëlieten voor zichzelf.e Maar
alle mensen doodden ze met het
zwaard totdat ze iedereen uitge-
roeid hadden.f Ze lieten niemand
in leven.g 15 Jehovah had dat
aan zijn dienaar Mozes geboden,
en vervolgens had Mozes het aan
Jozua geboden.h Jozua voerde het
uit; hij liet niets achterwege van
alles wat Jehovah Mozes geboden
had.i

16 Jozua veroverde al dit land:
het bergland, de hele N _egeb, j
heel G _osen, de Sjef _ela,k de Ar _a-
ba l en de bergen van Israël met
hun uitlopers,� 17 van de berg
Ch _alak, die oploopt naar S _eı̈r,
helemaal tot aan Baäl-Gadm in
de Libanonvallei aan de voet van
de berg H _ermon.n Hij nam al
hun koningen gevangen; hij ver-
sloeg ze en bracht ze ter dood.
18 Jozua heeft lange tijd oor-
log gevoerd tegen al die konin-
gen. 19 Geen enkele stad sloot
vrede met de Israëlieten, behal-
ve de Hevieten die in G _ibeon
woonden.o Alle andere steden
zijn door de Israëlieten met ge-
weld veroverd.p 20 Want Jeho-
vah liet toe dat ze zich koppig
bleven verzetten�q en Israël de
oorlog verklaarden, zodat hij ze
zonder genade voor de vernieti-
ging kon bestemmen.r Ze moes-

11:11 �Of ‘elke ziel’. 11:16 �Of ‘Sjefela’.
11:20 �Lett.: ‘hun hart verstokt werd’.
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ten uitgeroeid worden, zoals Je-
hovah Mozes geboden had.a

21 In die tijd vernietigde Jo-
zua de Enakietenb in het geberg-
te, in H _ebron, D _ebir en _Anab en
in het hele bergland van Juda
en Israël. Jozua vernietigde hen
en hun steden volledig.c 22 Er
bleven in het land van de Israë-
lieten geen Enakieten meer over;
ze bleven alleen overd in Gaza,e
Gathf en _Asdod.g 23 Jozua ver-
overde dus het hele land, zoals
Jehovah Mozes beloofd had,h en
daarna gaf Jozua elke stam van
Israël het deel van het land dat
hun als erfdeel toekwam. i En het
land kreeg rust, de oorlog was
voorbij. j

12 Dit zijn de koningen van
het land die door de Israë-

lieten werden verslagen en van
wie ze het land in bezit namen
aan de oostkant van de Jordaan,
van het _Arnondal�k tot aan de
berg H _ermon, l en de hele Ar _aba
richting het oosten:m 2 De een
was koning S _ihonn van de Amo-
rieten, die in H _esbon woonde en
die heerste over _Aroër,o dat aan
de rand van het _Arnondalp lag. Hij
heerste over het hele gebied van
het midden van dat dal tot aan
het J _abbokdal� en over de helft
van Gilead. (De J _abbok vormde
de grens met de Ammonieten.)
3 Hij heerste ook over de ooste-
lijke kant van de Ar _aba, van het
Meer van K _innereth�q tot aan de
Zee van de Ar _aba (de Zoutzee),�
in de richting van Beth-J _esimoth,
en in het zuiden tot onder aan de
hellingen van de P _isga.r

4 De ander was koning Ogs

van B _asan, een van de laatste Re-
faı̈eten,t die in _Astaroth en Edr _eı̈
woonde. 5 Hij heerste in het
gebied van de berg H _ermon, in
S _alcha en in heel B _asan,u tot aan

12:1 �Of ‘Wadi Arnon’. 12:2 �Of ‘Wadi
Jabbok’. 12:3 �D.w.z. het Meer van
Gennesareth of het Meer van Galilea.
�D.w.z. de Dode Zee.

de grens met de Gesurieten en
de Maächathieten,a en hij heers-
te ook over de helft van Gilead,
tot aan het gebied van koning S _i-
hon van H _esbon.b

6 Mozes, de dienaar van Je-
hovah, en de Israëlieten versloe-
gen hen.c En Mozes, de dienaar
van Jehovah, gaf hun land als
bezit aan de Rubenieten, de Ga-
dieten en de helft van de stam
Manasse.d

7 Jozua en de Israëlieten ver-
sloegen de koningen aan de west-
kant van de Jordaan, van Baäl-
Gade in de Libanonvalleif tot aan
de berg Ch _alak,g die naar S _eı̈rh op-
loopt. Daarna gaf Jozua elke stam
van Israël het deel van het land
in bezit dat hun toekwam. i 8 Het
omvatte het bergland, de Sjef _ela,
de Ar _aba, de hellingen, de woes-
tijn en de N _egeb. j Het was het
gebied van de Hethieten, de Amo-
rieten,k de Kanaänieten, de Fere-
zieten, de Hevieten en de Jebusie-
ten, l en dit waren hun koningen:

9 de koning van Jericho,m
de koning van Ai,n dat bij
Bethel lag,

10 de koning van Jeruzalem,
de koning van H _ebron,o

11 de koning van J _armuth,
de koning van L _achis,

12 de koning van _Eglon,
de koning van G _ezer,p

13 de koning van D _ebir,q
de koning van G _eder,

14 de koning van H _orma,
de koning van _Arad,

15 de koning van L _ibna, r
de koning van Ad _ullam,

16 de koning van Makk _eda,s
de koning van Bethel,t

17 de koning van Tapp _uah,
de koning van H _efer,

18 de koning van _Afek,
de koning van Lass _aron,

19 de koning van M _adon,
de koning van H _azor,u

20 de koning van S _imron-
M _eron, de koning van
_Achsaf,
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21 de koning van T _aänach,
de koning van Meg _iddo,

22 de koning van K _edes,
de koning van J _okneama

bij de K _armel,
23 de koning van Dor op
de hellingen van Dor,b de
koning van G _ojim in G _ilgal

24 en de koning van T _irza. In
totaal 31 koningen.

13 Jozua was oud geworden,
hoogbejaard.c Daarom zei

Jehovah tegen hem: ‘Je bent oud
geworden, maar een groot deel
van het land moet nog worden
veroverd.� 2 Dit zijn de over-
gebleven gebieden:d Alle streken
van de Filistijnen en van de Gesu-
rietene 3 (van de rivierarm van
de Nijl� ten oosten van� Egypte
tot aan de grens met _Ekron in het
noorden; dat gebied werd eerst
tot het Kanaänitische grondge-
bied gerekend).f Hieronder valt
het gebied van de vijf vorsten
van de Filistijneng — van de Ga-
zieten, de Asdodieten,h de Askelo-
nieten, i de Gathietenj en de Ekro-
nietenk — en het gebied van de
Avvietenl 4 in het zuiden. Dan is
er nog het hele gebied van de Ka-
naänieten en Me _ara, dat van de
Sidoniërsm is, tot aan _Afek, tot
aan de grens met de Amorieten.
5 Ook is er het gebied van de Ge-
balietenn en de hele Libanon rich-
ting het oosten, van Baäl-Gad aan
de voet van de berg H _ermon tot
aan L _ebo-H _amath.�o 6 Alle be-
woners van het bergland, van de
Libanonp tot M _isrefoth-M _aı̈m,q en
alle Sidoniërsr zal ik voor de Is-
raëlieten verdrijven.s Jij hoeft het
alleen als erfdeel aan Israël toe
te wijzen, zoals ik je heb opge-
dragen.t 7 Verdeel dat gebied als
erfdeel onder de negen stammen
en de helft van de stam Manasse.’u

8 Samen met de andere helft
van die stam namen de Rubenie-

13:1 �Of ‘in bezit worden genomen’.
13:3 �Of ‘van Sichor’. �Lett.: ‘vóór’.
13:5 �Of ‘de ingang van Hamath’.

ten en de Gadieten hun erfdeel
in, dat Mozes hun aan de oost-
kant van de Jordaan had ge-
geven, zoals Jehovah’s dienaar
Mozes het hun gegeven had.a
9 Het omvatte _Aroërb dat aan de
rand van het _Arnondal�c ligt, en
de stad midden in het dal, en
de hele hoogvlakte van M _edeba
tot aan D _ibon, 10 en alle ste-
den van koning S _ihon van de
Amorieten, die in H _esbon regeer-
de, tot aan de grens met de Am-
monieten.d 11 Het omvatte ook
Gilead en het gebied van de Gesu-
rieten en de Maächathietene en
de hele berg H _ermon en heel
B _asanf tot aan S _alcha;g 12 het
hele koninkrijk van Og in B _asan,
die in _Astaroth en in Edr _eı̈ regeer-
de (hij was een van de laatste Re-
faı̈eten).h Mozes had ze verslagen
en ze verdreven. i 13 Maar de Is-
raëlieten hebben de Gesurieten
en de Maächathieten niet verdre-
ven. j De bevolking van G _esur en
M _aächath woont tot op deze dag
nog in het gebied van Israël.

14 Alleen aan de stam van de
Levieten gaf hij geen erfdeel.k
De vuuroffers voor Jehovah, de
God van Israël, zijn hun erfdeel, l
zoals hij hun heeft beloofd.m

15 Toen gaf Mozes een erf-
deel aan elke familie van de stam
van de Rubenieten. 16 Zij kre-
gen het gebied vanaf _Aroër dat
aan de rand van het _Arnondal
ligt, en de stad midden in het dal,
en de hele hoogvlakte bij M _ede-
ba; 17 H _esbon en al zijn plaat-
senn op de hoogvlakte, D _ibon,
B _amoth-Baäl, Beth-Baäl-M _eon,o
18 J _ahaz,p Ked _emoth,q M _efaäth,r
19 Kirjath _aı̈m, S _ibma,s en Z _ereth-
Hass _ahar op de berg van het dal,�
20 Beth-P _eor, de hellingen van de
P _isga,t Beth-J _esimoth,u 21 alle
steden van de hoogvlakte en het
hele rijk van koning S _ihon van de
Amorieten, die in H _esbonv regeer-
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de. Mozes had hem en de Midia-
nitische stamhoofden _Evi, R _ekem,
Zur, Hur en R _ebaa verslagen,b va-
zallen� van S _ihon die in het land
woonden. 22 De waarzeggerc B _i-
leam,d de zoon van B _eor, bevond
zich onder degenen die door de
Israëlieten met het zwaard wer-
den gedood. 23 De grens van
het gebied van de Rubenieten
werd gevormd door de Jordaan.
Dat gebied was het erfdeel van de
families van de Rubenieten, met
de steden en de omliggende dor-
pen.

24 Verder gaf Mozes een erf-
deel aan de stam Gad, aan elke
familie van de Gadieten. 25 Hun
gebied besloeg Ja _̈ezere en alle ste-
den van Gilead en de helft van
het gebied van de Ammonietenf

tot aan _Aroër dat tegenover R _ab-
bag ligt. 26 Het omvatte ook het
gebied van H _esbonh tot R _amath-
M _izpé en Bet _onim, en van Ma-
han _aı̈m i tot de grens van D _ebir.
27 En in het dal� omvatte het
Beth-H _aram, Beth-N _imra, j S _uk-
kothk en Z _afon, de rest van het
rijk van koning S _ihon van H _es-
bon, l de oostkant van de Jordaan
helemaal tot aan het Meer van
K _innereth.�m 28 Dat was het erf-
deel van de families van de Gadie-
ten, met de steden en de omlig-
gende dorpen.

29 Ook gaf Mozes een erfdeel
aan elke familie van de helft van
de stam Manasse.n 30 Hun ge-
bied strekte zich uit vanaf Ma-
han _aı̈mo en besloeg heel B _a-
san, het hele rijk van koning Og
van B _asan, en alle tentendorpen
van J _aı̈rp in B _asan, 60 plaatsen.
31 En de helft van Gilead, en _As-
taroth en Edr _eı̈,q de steden van
het rijk van Og in B _asan, gingen
naar de zonen van M _achir,r de
zoon van Manasse, naar de helft

13:21 �D.w.z. ondergeschikte koningen.
13:27 �Of ‘de laagvlakte’. �D.w.z. het
Meer van Gennesareth of het Meer van
Galilea.

van de zonen van M _achir, per fa-
milie.

32 Dat waren de erfdelen die
Mozes hun gaf toen ze in de
woestijnvlakte van Moab waren,
ten oosten van Jericho en de
Jordaan.a

33 Maar aan de stam van de
Levieten gaf Mozes geen erf-
deel.b Jehovah, de God van Is-
raël, is hun erfdeel, zoals hij hun
heeft beloofd.c

14 Dat is wat de Israëlieten
in het land Kanaän als erf-

deel hebben genomen, wat de
priester Ele _azar en Jozua, de
zoon van Nun, en de hoofden van
de vaderlijke huizen van de stam-
men van Israël hun als erfdeel
hebben gegeven.d 2 Hun erfdeel
werd toegewezen door loting,e
zoals Jehovah via Mozes had ge-
boden voor de negen stammen
en de halve stam.f 3 Mozes had
de twee andere stammen en de
andere halve stam een erfdeel
aan de andere kant� van de Jor-
daan gegeven,g maar de Levieten
had hij geen erfdeel onder hen
gegeven.h 4 De afstammelingen
van Jozef vormden twee stam-
men: i Manasse en Efraı̈m. j Maar
aan de Levieten werd geen deel
van het land gegeven, behalve
stedenk om in te wonen en wei-
degrond voor hun vee en hun
eigendommen. l 5 De Israëlieten
verdeelden het land dus zoals Je-
hovah Mozes had geboden.

6 Toen kwamen de mannen
van Juda bij Jozua in G _ilgal.m Ka-
leb,n de zoon van Jef _unne, de Ke-
nizziet, zei tegen Jozua: ‘Je weet
heel goed wat Jehovah in K _ades-
Barn _eao over jou en mij heeft ge-
zegdp tegen Mozes, de man van de
ware God.q 7 Ik was 40 jaar oud
toen Mozes, de dienaar van Jeho-
vah, me vanuit K _ades-Barn _ea er-
opuit stuurde om het land te ver-
kennen, r en ik heb hem naar

14:3 �D.w.z. de oostkant.
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mijn beste weten� verslag uitge-
bracht.a 8 Mijn broeders die met
me waren meegegaan, zorgden er-
voor dat het volk de moed ver-
loor,� maar ik heb Jehovah, mijn
God, met mijn hele hart� ge-
volgd.b 9 Op die dag heeft Mo-
zes gezworen: “Het land dat je
hebt betreden, zal een blijvend
erfdeel voor jou en je zonen wor-
den, omdat je Jehovah, mijn God,
met je hele hart hebt gevolgd.”c
10 Jehovah heeft me, zoals hij
had beloofd,d de afgelopen 45 jaar
in leven gehoudene sinds Jeho-
vah die belofte aan Mozes deed
toen Israël door de woestijn trok.f
Nu ben ik 85 jaar oud en ik ben
er nog steeds. 11 Ik ben nu nog
net zo sterk als op de dag dat
Mozes me eropuit stuurde. Mijn
kracht is nog even groot als toen,
voor de strijd en voor al het ande-
re. 12 Geef me daarom dit berg-
land dat Jehovah op die dag be-
loofde. Je hoorde op die dag dat
daar Enakieteng waren met grote
vestingsteden,h maar Jehovah zal
zeker� met me zijni en ik zal ze
verdrijven, zoals Jehovah heeft
beloofd.’ j

13 Jozua zegende Kaleb, de
zoon van Jef _unne, en gaf hem H _e-
bron als erfdeel.k 14 Daarom is
H _ebron tot op deze dag het erf-
deel van Kaleb, de zoon van Jef _un-
ne, de Kenizziet, omdat hij Jeho-
vah, de God van Israël, met zijn
hele hart heeft gevolgd. l 15 H _e-
bron heette vroeger K _irjath- _Arbam

( _Arba was de belangrijkste man
van de Enakieten). En het land
kreeg rust, de oorlog was voor-
bij.n

15 Het land dat aan de fami-
lies van de stam Juda werd

toegewezen,�o strekte zich uit tot
de grens van Edom,p de woes-

14:7 �Lett.: ‘met een woord zoals het
in mijn hart was’. 14:8 �Lett.: ‘het
hart van het volk smolt’. �Lett.: ‘vol-
ledig’. 14:12 �Of ‘waarschijnlijk’. 15:1
�Of ‘door het lot werd toegewezen’.

tijn van Zin, tot de zuidpunt van
de N _egeb. 2 Hun zuidgrens liep
vanaf het uiterste puntje van
de Zoutzee,�a vanaf de zuidelijke
baai, 3 langs de _Akrabbimpasb

en via Zin. De grens ging vanaf
het zuiden verder omhoog naar
K _ades-Barn _ea,c naar H _ezron, om-
hoog naar _Addar en boog af rich-
ting K _arka. 4 Daarna liep de
grens naar _Azmond en vandaar
naar de Wadi� van Egyptee en hij
eindigde bij de Zee.� Dat was hun
zuidgrens.

5 De oostgrens werd gevormd
door de Zoutzee tot aan de mon-
ding van de Jordaan, en de grens
aan de noordkant begon bij de
baai van de zee, bij de monding
van de Jordaan.f 6 De grens
ging omhoog naar Beth-H _ogla,g
liep verder ten noorden van Beth-
Ar _aba,h en ging dan omhoog naar
de steen van B _ohan i (de zoon van
Ruben). 7 Daarna ging de grens
omhoog naar D _ebir bij het _Achor-
dal�j en boog naar het noorden
richting G _ilgal,k dat tegenover de
Ad _ummimpas ten zuiden van de
wadi ligt, en de grens liep naar
het water van En-S _emesl en
eindigde bij En-R _ogel.m 8 Vervol-
gens ging de grens omhoog naar
het Dal van de Zoon van H _innom,n
naar de zuidhelling van Jebus�o
(Jeruzalem),p en liep dan omhoog
naar de top van de berg die uit-
ziet op het H _innomdal in het wes-
ten, dat aan het noordelijke eind
van het R _efaı̈mdal� ligt. 9 En de
grens werd getrokken van de top
van de berg naar de bron van het
water van Neft _oahq en liep verder
naar de steden in het berggebied
van _Efron, en naar B _aäla (K _irjath-
Je _arim).r 10 Bij B _aäla boog de
grens af naar het westen, naar de

15:2 �D.w.z. de Dode Zee. 15:4 �Zie
Woordenlijst. �D.w.z. de Grote Zee
(Middellandse Zee). 15:7 �Of ‘de Laag-
vlakte van Achor’. 15:8 �Lett.: ‘de Je-
busiet’. �Of ‘de Laagvlakte van Re-
faı̈m’.
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berg S _eı̈r, en liep verder naar de
noordhelling van de berg Je _arim
(Ch _esalon), daalde af naar Beth-
S _emesa en liep door naar T _imna.b
11 Vandaar liep de grens naar de
noordhelling van _Ekron,c en ver-
der naar S _ichron, via de berg
B _aäla naar J _abneël, en de grens
eindigde bij de zee.

12 De westgrens werd ge-
vormd door de kustlijn van de
Grote Zee.�d Dat waren de ge-
biedsgrenzen van de families van
de stam Juda.

13 En aan Kaleb,e de zoon van
Jef _unne, gaf Jozua een deel on-
der de afstammelingen van Juda,
zoals Jehovah hem had geboden,
namelijk K _irjath- _Arba ( _Arba was
de vader van _Enak), oftewel H _e-
bron.f 14 Kaleb verdreef daaruit
de drie zonen van _Enak:g S _esai,
Ah _iman en T _almai;h _Enaks nako-
melingen. 15 Vandaaruit trok hij
op tegen de inwoners van D _e-
bir i (D _ebir was vroeger K _irjath-
S _efer). 16 Toen zei Kaleb: ‘Wie
K _irjath-S _efer verovert, geef ik
mijn dochter _Achsa tot vrouw.’
17 En _Othniël, j de zoon van Ka-
lebs broer K _enaz,k nam het in.
Kaleb gaf hem dus zijn dochter
_Achsa l tot vrouw. 18 Onderweg
naar huis spoorde ze hem aan om
haar vader om een stuk land te
vragen. Toen liet ze zich van haar
ezel glijden.� Kaleb vroeg haar:
‘Wat wil je?’m 19 Ze zei: ‘Zegen
me alstublieft met een geschenk,
want u hebt me een stuk land
in het zuiden� gegeven. Geef me
ook G _ulloth-M _aı̈m.’� Daarom gaf
hij haar Hoog-G _ulloth en Laag-
G _ulloth.

20 Dit was het erfdeel van de
families van de stam Juda.

21 De steden van de stam Juda
in het uiterste zuiden bij de grens

15:12 �D.w.z. de Middellandse Zee.
15:18 �Of mogelijk ‘klapte ze in haar
handen terwijl ze op de ezel zat’. 15:19
�Of ‘de Negeb’. �Bet.: ‘waterbekkens’ of
‘waterkommen’.

met Edoma waren K _abzeël, _Eder,
J _agur, 22 K _ina, Dim _ona, Ad _a-
da, 23 K _edes, H _azor, _Ithnan,
24 Zif, T _elem, B _ealoth, 25 H _a-
zor-Had _atta, K _erioth-H _ezron (H _a-
zor), 26 _Amam, S _ema, M _olada,b
27 H _azar-G _adda, H _esmon, Beth-
P _elet,c 28 H _azar-S _ual, Bers _eba,d
Bizj _otheja, 29 B _aäla, _Ijjim, _Ezem,
30 Elth _olad, Ch _esil, H _orma,e
31 Z _iklag,f Madm _anna, Sans _an-
na, 32 L _ebaoth, S _ilhim, _Aı̈n en
R _immong — in totaal 29 steden en
de omliggende dorpen.

33 In de Sjef _elah lagen: Est _aol,
Z _ora,i _Asna, 34 Zan _oah, En-G _an-
nim, Tapp _uah, _Enam, 35 J _ar-
muth, Ad _ullam, j S _ocho, Az _eka,k
36 Saär _aı̈m, l Adith _aı̈m, Ged _era
en Gederoth _aı̈m� — 14 steden en
de omliggende dorpen.

37 Z _enan, Had _asa, M _igdal-Gad,
38 D _ilan, M _izpé, J _okteël, 39 L _a-
chis,m B _ozkath, _Eglon, 40 Ch _ab-
bon, L _ahmas, Ch _itlis, 41 Ge-
d _eroth, Beth-D _agon, N _aäma en
Makk _edan — 16 steden en de om-
liggende dorpen.

42 L _ibna,o _Ether, _Asan,p
43 J _iftah, _Asna, N _ezib, 44 Ke-
h _ila, _Achzib en Mar _esa — negen
steden en de omliggende dorpen.

45 _Ekron en de bijbehoren-
de� plaatsen en dorpen; 46 van
_Ekron af naar het westen alles
wat grenst aan _Asdod en de om-
liggende dorpen.

47 _Asdodq en de bijbehoren-
de plaatsen en dorpen; Gazar en
de bijbehorende plaatsen en dor-
pen, tot aan de Wadi van Egyp-
te, de Grote Zee en het aangren-
zende gebied.s

48 En in het bergland lagen:
S _amir, J _attir,t S _ocho, 49 D _anna,
K _irjath-S _anna (D _ebir), 50 _Anab,
Est _emo,u _Anim, 51 G _osen,v Ch _o-
lon en G _ilow — 11 steden en de om-
liggende dorpen.

15:36 �Of mogelijk ‘Gedera met zijn
schaapskooien’. 15:45 �Of ‘omliggen-
de’.
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52 _Arab, D _uma, _Esan, 53 J _a-

num, Beth-Tapp _uah, Af _eka,
54 H _umta, K _irjath- _Arba (H _e-
bron)a en Z _ior — negen steden en
de omliggende dorpen.

55 M _aon,b K _armel, Zif,c J _utta,
56 J _izreël, J _okdeam, Zan _oah,
57 K _ajin, G _ibea en T _imnad — tien
steden en de omliggende dorpen.

58 H _alhul, Beth-Zur, G _edor,
59 M _aärath, Beth- _Anoth en _Elte-
kon — zes steden en de omliggen-
de dorpen.

60 K _irjath-Baäl (K _irjath-Je _a-
rim)e en R _abba — twee steden en
de omliggende dorpen.

61 In de woestijn: Beth-Ar _aba,f
M _iddin, Sech _acha, 62 N _ibsan,
de Zoutstad en En-G _edig — zes ste-
den en de omliggende dorpen.

63 Maar de Jebusieten,h de in-
woners van Jeruzalem, i konden
niet door de mannen van Juda
verdreven worden. j Daarom wo-
nen de Jebusieten nog tot op
deze dag in Jeruzalem met het
volk van Juda.

16 En het land dat door lo-
ting werd toegewezenk aan

de afstammelingen van Jozef l liep
van de Jordaan bij Jericho naar
de bronnen� ten oosten van Jeri-
cho, door de woestijn die van Je-
richo omhoogloopt naar de ber-
gen bij Bethel.m 2 Vandaar liep
de grens vanuit Bethel, dat bij
Luz hoort, naar de grens met de
Arkieten bij _Ataroth, 3 dan naar
beneden in westelijke richting
naar de grens met de Jaflethieten
tot aan de grens van Laag-Beth-
H _oronn en G _ezer,o en eindigde bij
de zee.

4 Manasse en Efraı̈m, de na-
komelingen van Jozef,p namen
hun land in bezit.q 5 De ge-
biedsgrens van de nakomelingen
van Efraı̈m per familie was als
volgt: De grens van hun erfdeel
liep van _Ataroth- _Addarr in het
oosten naar Hoog-Beth-H _orons

16:1 �Lett.: ‘wateren’.

6 en eindigde bij de zee. M _ichme-
tatha was in het noorden, en de
grens boog in oostelijke richting
af naar T _aänath-Silo en liep ver-
der naar Jan _oah. 7 Van Jan _oah
liep de grens omlaag naar _Ata-
roth en N _aära, ging vlak langs
Jerichob en eindigde bij de Jor-
daan. 8 Van Tapp _uahc liep de
grens verder in westelijke rich-
ting naar Wadi Kana en eindig-
de bij de zee.d Dat is het erf-
deel van de families van de
stam Efraı̈m. 9 De afstammelin-
gen van Efraı̈m hadden ook en-
clavesteden met omliggende dor-
pen in het erfdeel van Manasse.e

10 Maar de Kanaänieten die
in G _ezer woonden, verdreven ze
niet, f en de Kanaänieten wonen
tot op deze dag in het gebied
van Efraı̈mg en zijn verplicht tot
dwangarbeid.h

17 Het loti werd ook gewor-
pen voor de stam Manas-

se, j Jozefs eerstgeboren zoon.k
Omdat M _achir, l de eerstgeboren
zoon van Manasse en de vader
van Gilead, een dappere strijder
was, kreeg hij Gilead en B _asan.m
2 Toen werd per familie het lot
geworpen voor de afstammelin-
gen van Manasse: voor de zonen
van Abi _̈ezer,n de zonen van H _e-
lek, de zonen van _Asriël, de zo-
nen van Sichem, de zonen van
H _efer en de zonen van Sem _ida.
Dat waren de afstammelingen
van Manasse, de zoon van Jozef,
de mannen per familie.o 3 Maar
Zel _afead,p de zoon van H _efer, de
zoon van Gilead, de zoon van M _a-
chir, de zoon van Manasse, had
geen zonen maar alleen doch-
ters. Hun namen waren: M _ach-
la, N _oa, H _ogla, M _ilka en T _irza.
4 Ze verschenen voor de priester
Ele _azarq en Jozua, de zoon van
Nun, en voor de hoofden, en ze
zeiden: ‘Jehovah heeft Mozes ge-
boden ons een erfdeel te geven
in het gebied van onze broeders.’r
Vanwege het bevel van Jehovah
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kregen ze dus een erfdeel in het
gebied van de broeders van hun
vader.a

5 Behalve het land Gilead en
B _asan aan de andere kant� van
de Jordaan kreeg Manasse nog
tien delen toegewezen,b 6 om-
dat ook de dochters van Manas-
se net als zijn zonen een erfdeel
kregen. Maar het land Gilead
kwam in het bezit van de andere
afstammelingen van Manasse.

7 En de grens van Manas-
se liep van Aser naar M _ichme-
tath,c dat tegenover Sichemd ligt,
en ging verder naar het zuiden,�
naar het land waar het volk van
En-Tapp _uah woont. 8 Het land
van Tapp _uahe werd van Manasse,
maar Tapp _uah zelf, op de grens
van Manasse, was van de afstam-
melingen van Efraı̈m. 9 En de
grens daalde af naar Wadi Kana,
ten zuiden van de wadi. Er la-
gen tussen de steden van Ma-
nasse ook steden van Efraı̈m.f
De grens van Manasse liep ten
noorden van de wadi en eindigde
bij de zee.g 10 Naar het zuiden
was het land van Efraı̈m en naar
het noorden van Manasse, en de
zee was de grens.h In het noor-
den grensde het gebied van Ma-
nasse� aan Aser en in het oosten
aan _Issaschar.

11 Manasse kreeg in het ge-
bied van _Issaschar en van Aser
de volgende steden en bijbeho-
rende� plaatsen met hun inwo-
ners: Beth-S _ean, J _ibleam, i Dor, j
En-Dor,k T _aänachl en Meg _iddo;
drie heuvelgebieden.

12 Maar het lukte de afstam-
melingen van Manasse niet om
die steden te veroveren; de Ka-
naänieten lieten zich niet uit het
gebied verjagen.m 13 Toen de
Israëlieten sterker werden, ver-
plichtten ze de Kanaänieten tot

17:5 �D.w.z. de oostkant. 17:7 �Lett.:
‘naar rechts’. 17:10 �Lett.: ‘in het noor-
den raakten ze’. 17:11 �Of ‘omliggende’.

dwangarbeid,a maar ze verdre-
ven ze niet helemaal.b

14 De afstammelingen van Jo-
zef zeiden tegen Jozua: ‘Waar-
om heb je ons� maar één lotc en
één erfdeel gegeven? We zijn een
groot volk, want Jehovah heeft
ons tot nu toe gezegend.’d 15 Jo-
zua antwoordde: ‘Als jullie zo’n
groot volk zijn en het bergland
van Efraı̈me te klein voor jul-
lie is, ga dan naar de bossen en
maak een gebied vrij in het land
van de Ferezietenf en de Refaı̈e-
ten.’g 16 Toen zeiden de afstam-
melingen van Jozef: ‘Het bergland
is niet groot genoeg voor ons, en
alle Kanaänieten die in het ge-
bied van de vallei� wonen hebben
strijdwagensh met ijzeren zeisen,�
zowel die in Beth-S _ean i en de bij-
behorende plaatsen als die in de
J _izreëlvallei.’�j 17 Jozua zei dus
tegen het huis van Jozef, tegen
Efraı̈m en Manasse: ‘Jullie zijn
een groot volk en jullie zijn heel
sterk. Jullie krijgen niet slechts
één lot.k 18 Het bergland komt
ook in jullie bezit. l Het is dan
wel bebost, maar jullie zullen het
vrijmaken en het zal de grens
van jullie gebied worden. En jul-
lie zullen de Kanaänieten verdrij-
ven, ook al zijn ze sterk en heb-
ben ze strijdwagens met ijzeren
zeisen.’m

18 Toen kwam de hele ge-
meenschap van Israël bij el-

kaar in Silon en ze zetten daar de
tent van samenkomst neer,o want
het land was nu aan hen onder-
worpen.p 2 Maar er waren zeven
stammen van Israël die nog geen
erfdeel toegewezen hadden ge-
kregen. 3 Daarom zei Jozua te-
gen de Israëlieten: ‘Hoelang zul-
len jullie het nog uitstellen om het
land in te nemen dat Jehovah, de
God van jullie voorvaders, jullie

17:14 �Lett.: ‘me’. 17:16 �Of ‘laagvlak-
te’. �Lett.: ‘ijzeren strijdwagens’. �Of
‘Laagvlakte van Jizreël’.
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heeft gegeven?a 4 Wijs per stam
drie mannen aan die ik eropuit
kan sturen. Ze moeten door het
hele land trekken en hun erfdeel
in kaart brengen. Daarna moeten
ze bij me terugkomen. 5 Ze moe-
ten het land met elkaar in ze-
ven stukken verdelen.b Juda zal in
zijn gebied in het zuiden blijven,c
en het huis van Jozef zal in zijn
gebied in het noorden blijven.d
6 En jullie moeten het land in
kaart brengen, het in zeven stuk-
ken verdelen en daarmee bij me
komen. Dan zal ik vóór Jehovah,
onze God, het lot voor jullie wer-
pen.e 7 Maar de Levieten krij-
gen geen deel zoals jullie, f want
het priesterschap van Jehovah
is hun erfdeel.g En Gad, Ruben
en de helft van de stam Manasseh

hebben hun erfdeel al gekregen
aan de oostkant van de Jordaan.
Mozes, de dienaar van Jehovah,
heeft het hun gegeven.’

8 De mannen maakten zich
klaar om te gaan, en Jozua gaf
degenen die het land in kaart
zouden brengen het bevel: ‘Trek
door het land, breng het in kaart
en kom bij me terug, dan zal ik
hier in Silo vóór Jehovah het lot
voor jullie werpen.’ i 9 De man-
nen vertrokken en reisden het
land door. Ze brachten het land
per stad in kaart, verdeelden het
in zeven gebieden en legden dat
vast in een document.� Daarna
gingen ze terug naar Jozua in het
kamp in Silo. 10 Toen wierp
Jozua in Silo vóór Jehovah het
lot voor hen. j Daar verdeelde Jo-
zua het land onder de Israëlie-
ten.k

11 Het eerste lot was voor de
stam Benjamin, en aan hun fa-
milies werd het gebied toegewe-
zen tussen dat van Juda l en dat
van Jozef.m 12 Hun noordgrens
begon bij de Jordaan, ging om-
hoog naar de noordelijke helling

18:9 �Lett.: ‘boek’.

van Jericho,a liep dan in wes-
telijke richting de bergen in, en
kwam uit bij de woestijn van
Beth- _Aven.b 13 Vandaar liep de
grens naar Luz, bij de zuidelij-
ke helling van Luz (Bethel),c en
ging omlaag naar _Ataroth- _Addard

op de berg ten zuiden van Laag-
Beth-H _oron.e 14 Vervolgens liep
de westgrens vanaf de berg ten
zuiden van Beth-H _oron met een
bocht naar het zuiden en eindigde
bij K _irjath-Baäl (K _irjath-Je _arim),f
een stad van Juda. Dat is de west-
grens.

15 De zuidgrens begon bij
het uiterste puntje van K _irjath-
Je _arim, en de grens liep naar
het westen en naar de bron van
het water van Neft _oah.g 16 De
grens daalde af naar de voet van
de berg die uitziet op het Dal van
de Zoon van H _innom,h dat aan het
noordelijke eind van het R _efaı̈m-
dal�i ligt, en ging omlaag naar
het H _innomdal, naar de zuidhel-
ling van Jebus,�j en verder om-
laag naar En-R _ogel.k 17 Daarna
liep de grens in noordelijke rich-
ting via En-S _emes naar Gel _i-
loth, dat tegenover de Ad _ummim-
pas l ligt; en de grens ging omlaag
naar de steenm van B _ohann (de
zoon van Ruben), 18 liep verder
langs de noordhelling tegenover
de Ar _aba en dan omlaag naar de
Ar _aba. 19 En de grens liep naar
de noordhelling van Beth-H _oglao

en eindigde bij de noordbaai van
de Zoutzee,�p bij de monding van
de Jordaan. Dat was de zuid-
grens. 20 En de Jordaan vormde
de oostgrens. Dat waren de gren-
zen van het erfdeel van de fami-
lies van de stam Benjamin.

21 De steden van de families
van de stam Benjamin wa-
ren: Jericho, Beth-H _ogla, _Emek-
K _eziz, 22 Beth-Ar _aba,q Zema-
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r _aı̈m, Bethel,a 23 _Avvim, P _ara,
_Ofra, 24 K _efar-Haäm _onai, _Ofni
en G _ebab — 12 steden en de om-
liggende dorpen.

25 G _ibeon,c R _ama, Be _̈eroth,
26 M _izpé, Kef _ira, M _oza, 27 R _e-
kem, J _irpeël, Thar _ala, 28 Z _ela,d
_Elef, Jeb _usi (Jeruzalem),e G _ibeaf

en K _irjath — 14 steden en de om-
liggende dorpen.

Dat was het erfdeel van de fa-
milies van de stam Benjamin.

19 Het tweede lotg was voor
Simeon, voor de families

van de stam Simeon.h Hun erf-
deel lag in het gebied van
Juda.i 2 Hun erfdeel was Bers _e-
ba j met S _eba, M _olada,k 3 H _azar-
S _ual, l B _ala, _Ezem,m 4 Elth _olad,n
B _ethul, H _orma, 5 Z _iklag,o Beth-
M _arkaboth, H _azar-S _usa, 6 Beth-
L _ebaothp en Sar _uhen — 13 steden
en de omliggende dorpen. 7 Ook
_Aı̈n, R _immon, _Ether en _Asanq

— vier steden en de omliggende
dorpen. 8 En verder alle dorpen
rond die steden tot aan B _aälath-
B _eër (R _ama in het zuiden). Dat
was het erfdeel van de families
van de stam Simeon. 9 Het erf-
deel van de afstammelingen van
Simeon werd genomen uit het erf-
deel van Juda, want dat deel was
te groot voor Juda. Daarom kre-
gen de afstammelingen van Si-
meon een gebied in hun erfdeel.r

10 Het derde lots was voor de
afstammelingen van Z _ebulont vol-
gens hun families, en de grens
van hun erfdeel liep tot aan S _a-
rid. 11 De grens ging in wes-
telijke richting omhoog naar
Mar _ala en liep vlak langs Dabb _e-
seth en het dal� tegenover J _ok-
neam. 12 Vanaf S _arid ging de
grens in oostelijke richting, waar
de zon opkomt, naar de grens
van Ch _isloth-T _abor, dan naar D _a-
berathu en omhoog naar Jaf _ia.
13 En vandaar ging de grens ver-
der naar het oosten, richting zons-

19:11 �Of ‘de wadi’.

opgang, naar Gath-H _efer,a naar
Eth-K _azin, dan naar R _immon en
verder naar N _ea. 14 In het noor-
den liep de grens met een boog
naar Hann _athon en eindigde bij
het Dal van J _iftah-El, 15 en K _at-
tath, N _ahalal, S _imron,b _Idala en
Bethlehemc — 12 steden en de om-
liggende dorpen. 16 Dat was het
erfdeel van de families van de
stam Z _ebulon,d de steden met de
omliggende dorpen.

17 Het vierde lote was voor
_Issaschar,f voor de families van
de stam _Issaschar. 18 Binnen
hun grenzen lagen J _izreël,g Che-
s _ulloth, S _unem,h 19 Hafar _aı̈m,
Sion, An _acharath, 20 R _abbith,
K _isjon, _Ebez, 21 R _emeth, En-
G _annim, i En-H _adda en Beth-
P _azez. 22 De grens liep langs
de T _abor j en Sahaz _ima en Beth-
S _emes, en eindigde bij de Jordaan
— 16 steden en de omliggende
dorpen. 23 Dat was het erfdeel
van de families van de stam _Issa-
schar,k de steden met de omlig-
gende dorpen.

24 Het vijfde lot l was voor
de families van de stam Aser.m
25 Binnen hun grenzen lagen
H _elkath,n H _ali, B _eten, _Achsaf,
26 Allamm _elech, _Amad en M _isal.
De grens liep in westelijke rich-
ting naar de K _armelo en S _ihor-
L _ibnath, 27 in oostelijke rich-
ting naar Beth-D _agon en grensde
aan Z _ebulon ten noorden van het
Dal van J _iftah-El, liep langs Beth-
_Emek en N _ehiël, tot aan Kab _ul
aan de linkerkant, 28 en naar
_Ebron, R _ehob, H _ammon en Kana
tot aan Groot-Sidon.p 29 En de
grens liep terug naar R _ama en tot
aan de vestingstad Tyrus.q Daar-
na ging de grens naar H _osa en
eindigde bij de zee in de streek
van _Achzib, 30 _Umma, _Afek r en
R _ehobs — 22 steden en de omlig-
gende dorpen. 31 Dat was het
erfdeel van de families van de
stam Aser,t de steden met de om-
liggende dorpen.
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32 Het zesde lota was voor de

afstammelingen van N _aftali, voor
de families van de stam N _afta-
li. 33 De grens liep van H _elef
en de grote boom in Saän _an-
nimb en via Ad _ami-N _ekeb en
J _abneël naar L _akkum, en eindig-
de bij de Jordaan. 34 De grens
liep in westelijke richting naar
_Aznoth-T _abor en vandaar naar
H _ukkok en grensde in het zui-
den aan Z _ebulon, in het wes-
ten aan Aser en in het oosten aan
Juda� bij de Jordaan. 35 En
de vestingsteden waren Z _iddim,
Zer, H _ammath,c R _akkath, K _in-
nereth, 36 _Adama, R _ama, H _a-
zor,d 37 K _edes,e Edr _eı̈, En-H _azor,
38 J _iron, M _igdal-El, H _orem, Beth-
_Anath en Beth-S _emesf — 19 ste-
den en de omliggende dorpen.
39 Dat was het erfdeel van de fa-
milies van de stam N _aftali,g de ste-
den met de omliggende dorpen.

40 Het zevende loth was voor
de families van de stam Dan. i
41 De grens van hun erfdeel
liep langs Z _ora, j Est _aol, Ir-
S _emes, 42 Saäl _abbin,k _Ajalon, l
J _ithla, 43 _Elon, T _imna,m _Ekron,n
44 _Elteké, G _ibbethon,o B _aälath,
45 J _ehud, B _ené-B _arak, Gath-
R _immon,p 46 Mé-J _arkon en R _ak-
kon, en de grens liep langs Joppe.q
47 Maar het gebied van Dan was
te klein voor de stam.r Daarom
vielen ze L _esems aan, namen het
in en doodden de inwoners met
het zwaard. Toen namen ze het
in bezit en gingen er wonen. Ze
veranderden de naam L _esem in
Dan, naar de naam van hun voor-
vader Dan.t 48 Dat was het erf-
deel van de families van de stam
Dan, de steden met de omliggen-
de dorpen.

49 Toen de Israëlieten het land
in erfdelen hadden verdeeld, ga-
ven ze ook een erfdeel aan Jo-
zua, de zoon van Nun. 50 In
opdracht van Jehovah gaven ze

19:34 �Blijkbaar verwijst dit niet naar
de stam Juda, maar naar de familie van
een man die bij Juda hoorde.

hem de stad waar hij om vroeg,
namelijk T _imnath-S _erah,a in het
bergland van Efraı̈m. Hij bouwde
de stad weer op en ging er wo-
nen.

51 Dat waren de erfdelen die
de priester Ele _azar en Jozua, de
zoon van Nun, en de hoofden
van de vaderlijke huizen van de
stammen van Israël in Silob door
loting verdeelden.c Dat deden ze
vóór Jehovah, bij de ingang van
de tent van samenkomst.d Daar-
mee was de verdeling van het
land voltooid.

20 Toen zei Jehovah tegen
Jozua: 2 ‘Zeg tegen de Is-

raëlieten: “Kies de vluchtstedene

uit waarover ik jullie via Mozes
heb verteld. 3 Dan kan iemand
die per ongeluk,� zonder opzet,
een ander heeft gedood,� daar-
heen vluchten en bescherming
vinden tegen de bloedwreker.f
4 Hij moet naar een van die ste-
den vluchteng en bij de stads-
poort blijven staan.h Daar moet
hij zijn zaak aan de stadsoud-
sten voorleggen. Die moeten hem
in de stad opnemen en hem een
plaats geven waar hij kan wonen.
5 Als de bloedwreker hem ach-
tervolgt, mogen ze de dader niet
uitleveren, want hij heeft de an-
der per ongeluk� gedood en hij
had voor die tijd geen hekel aan
hem. i 6 Hij moet in de stad blij-
ven wonen totdat hij voor de
gemeenschap j heeft terechtge-
staan. Pas na de dood van de zit-
tende hogepriesterk mag de da-
der teruggaan naar zijn huis en
naar de stad waaruit hij gevlucht
is.”’ l

7 Ze gaven die speciale sta-
tus� aan K _edesm in Galilea, in het
bergland van N _aftali, aan Sichemn

in het bergland van Efraı̈m en
aan K _irjath- _Arbao (H _ebron) in het
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bergland van Juda. 8 In de Jor-
daanstreek, ten oosten van Jeri-
cho, kozen ze B _ezer,a dat in de
woestijn op de hoogvlakte ligt, uit
de stam Ruben. Ze kozen ook R _a-
mothb in Gilead uit de stam Gad
en Gol _anc in B _asan uit de stam
Manasse.d

9 Die steden werden aange-
wezen voor alle Israëlieten en
voor de vreemdelingen die bij
hen woonden. Hier kon iedereen
heen vluchten die zonder opzet
een ander� had gedood.e Zo zou
hij niet door de bloedwreker ge-
dood worden voordat hij voor
de gemeenschap had terechtge-
staan.f

21 Nu kwamen de hoofden
van de vaderlijke huizen

van de Levieten bij de priester
Ele _azar,g bij Jozua, de zoon van
Nun, en bij de hoofden van de
vaderlijke huizen van de stam-
men van Israël. 2 Ze zeiden te-
gen hen in Siloh in het land Ka-
naän: ‘Jehovah heeft via Mozes
geboden dat we steden krijgen
om in te wonen, met weidegrond
eromheen voor ons vee.’ i 3 In
opdracht van Jehovah gaven de
Israëlieten dus uit hun eigen erf-
deel de volgende stedenj met bij-
behorende weidegrond aan de
Levieten.k

4 Het eerste lot was voor
de families van de Kehathieten. l
De Levieten die van de priester
Aäron afstamden kregen door lo-
ting 13 steden;� uit de stam Juda,m
de stam Simeonn en de stam Ben-
jamin.o

5 En de andere Kehathieten
kregen tien steden toegewezen;�
uit de families van de stam
Efraı̈m,p de stam Dan en de helft
van de stam Manasse.q

6 De Gersonietenr kregen
13 steden toegewezen; uit de fa-

20:9 �Of ‘ziel’. 21:4 �Of ‘kregen 13 ste-
den toegewezen’. 21:5 �Of ‘kregen door
loting tien steden’.

milies van de stam _Issaschar, de
stam Aser en de stam N _aftali en
van de helft van de stam Manas-
se in B _asan.a

7 De families van de Mera-
rietenb kregen 12 steden; uit de
stam Ruben, de stam Gad en de
stam Z _ebulon.c

8 De Israëlieten gaven die ste-
den met de omliggende weide-
grond door loting aan de Levie-
ten, zoals Jehovah via Mozes had
geboden.d

9 Van de stam Juda en de
stam Simeon gaven ze dus de
steden die hier genoemd wor-
den,e 10 en ze werden gegeven
aan de zonen van Aäron, die
hoorden bij de Kehathitische fa-
milies van de Levieten, omdat het
eerste lot op hen viel. 11 Aan
hen gaven ze K _irjath- _Arba f ( _Arba
was de vader van _Enak), ofte-
wel H _ebron,g in het bergland van
Juda, met de omliggende weide-
grond. 12 Maar de akkers rond
de stad en de omliggende dorpen
gaven ze aan Kaleb, de zoon van
Jef _unne.h

13 En aan de zonen van de
priester Aäron gaven ze een
vluchtstad voor personen die ie-
mand hadden gedood, i name-
lijk H _ebronj met de omliggende
weidegrond, ook L _ibnak met wei-
degrond, 14 J _attir l met weide-
grond, Estem _oam met weidegrond,
15 Ch _olonn met weidegrond, D _e-
biro met weidegrond, 16 _Aı̈np

met weidegrond, J _uttaq met wei-
degrond en Beth-S _emes met wei-
degrond — negen steden uit die
twee stammen.

17 En van de stam Benjamin:
G _ibeonr met de omliggende wei-
degrond, G _eba met weidegrond,s
18 _Anathotht met weidegrond
en _Almon met weidegrond — vier
steden.

19 Alle steden voor de afstam-
melingen van Aäron, de priesters,
waren 13 steden met de omliggen-
de weidegrond.u
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20 En de andere Kehathitische

families van de Levieten kregen
door loting steden van de stam
Efraı̈m. 21 Ze gaven hun een
vluchtstad voor personen die ie-
mand hadden gedood,a name-
lijk Sichemb met de omliggende
weidegrond in het bergland van
Efraı̈m, ook G _ezerc met weide-
grond, 22 Kibz _aı̈m met weide-
grond en Beth-H _orond met wei-
degrond — vier steden.

23 En van de stam Dan: _Elteké
met de omliggende weidegrond,
G _ibbethon met weidegrond,
24 _Ajalone met weidegrond en
Gath-R _immon met weidegrond
— vier steden.

25 En van de helft van de
stam Manasse: T _aänachf met de
omliggende weidegrond en Gath-
R _immon met weidegrond — twee
steden.

26 In totaal kregen de andere
families van de Kehathieten tien
steden met de omliggende weide-
grond.

27 En de Gersonitische fami-
liesg van de Levieten kregen van
de helft van de stam Manasse
een vluchtstad voor personen die
iemand hadden gedood, namelijk
Gol _anh (in B _asan) met de omlig-
gende weidegrond en ook Be _̈es-
thera met weidegrond — twee ste-
den.

28 En van de stam _Issaschar: i
K _isjon met de omliggende weide-
grond, D _aberath j met weidegrond,
29 J _armuth met weidegrond en
En-G _annim met weidegrond — vier
steden.

30 En van de stam Aser:k M _isal
met de omliggende weidegrond,
_Abdon met weidegrond, 31 H _el-
kath l met weidegrond en R _ehobm

met weidegrond — vier steden.
32 En van de stam N _aftali: een

vluchtstadn voor personen die ie-
mand hadden gedood, namelijk
K _edeso (in Galilea) met de omlig-
gende weidegrond, ook H _ammoth-
Dor met weidegrond en K _artan
met weidegrond — drie steden.

33 In totaal kregen de fami-
lies van de Gersonieten 13 steden
met de omliggende weidegrond.

34 En de overige Levieten, de
families van de Merarieten,a kre-
gen van de stam Z _ebulon:b J _ok-
neamc met de omliggende wei-
degrond, K _arta met weidegrond,
35 D _imna met weidegrond en
N _ahalald met weidegrond — vier
steden.

36 En van de stam Ruben: B _e-
zere met de omliggende weide-
grond, J _ahaz met weidegrond,f
37 Ked _emoth met weidegrond en
M _efaäth met weidegrond — vier
steden.

38 En van de stam Gad:g een
vluchtstad voor personen die ie-
mand hadden gedood, namelijk
R _amoth (in Gilead)h met de om-
liggende weidegrond, ook Maha-
n _aı̈m i met weidegrond, 39 H _es-
bonj met weidegrond en Ja _̈ezerk

met weidegrond — in totaal vier
steden.

40 Er werden in totaal 12 ste-
den toegewezen aan de families
van de Merarieten, de overige fa-
milies van de Levieten.

41 In totaal kregen de Levie-
ten 48 steden met de omliggen-
de weidegrond in het grondgebied
van de Israëlieten. l 42 Al die ste-
den hadden omliggende weide-
grond. Dat gold voor alle steden.

43 Zo gaf Jehovah aan Israël
het hele land dat hij met een
eed aan hun voorvaders had be-
loofd,m en ze namen het land
in en gingen er wonen.n 44 Bo-
vendien gaf Jehovah hun vrede�
aan al hun grenzen, zoals hij hun
voorvaders had gezworen,o en
niet één van hun vijanden kon te-
gen hen standhouden.p Jehovah
gaf hun de overwinning op al
hun vijanden.q 45 Van alle goe-
de beloften� die Jehovah aan het
huis van Israël had gedaan, bleef
er niet één onvervuld. Ze zijn al-
lemaal uitgekomen.r
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353 JOZUA 22:1-17

22 Toen riep Jozua de Rube-
nieten, de Gadieten en de

helft van de stam Manasse bij el-
kaar 2 en zei tegen ze: ‘Jul-
lie hebben alles gedaan wat Mo-
zes, de dienaar van Jehovah,
jullie heeft opgedragen,a en jul-
lie zijn gehoorzaam geweest aan
alles wat ik heb gezegd.b 3 Jul-
lie hebben je broeders al die
tijd, tot op de dag van vandaag,c
niet in de steek gelaten, en jul-
lie hebben het gebod van Jeho-
vah, je God, trouw uitgevoerd.d
4 Nu heeft Jehovah, je God, jul-
lie broeders rust gegeven, zoals
hij hun had beloofd.e Jullie mo-
gen nu dus terug naar je ten-
ten in het land dat Mozes, de
dienaar van Jehovah, jullie aan
de andere kant� van de Jordaan
heeft gegeven.f 5 Maar zorg er
wel voor dat jullie je strikt hou-
den aan het gebod en de wet die
Mozes, de dienaar van Jehovah,
jullie heeft gegeven:g heb Jeho-
vah, je God, lief,h volg� altijd de
weg die hij je wijst, i leef zijn ge-
boden na, j blijf aan hem gehechtk
en dien hem l met je hele hart en
je hele ziel.’�m

6 Toen gaf Jozua hun zijn ze-
gen en liet ze naar hun ten-
ten gaan. 7 Aan de helft van de
stam Manasse had Mozes een erf-
deel gegeven in B _asan,n en aan
de andere helft van de stam gaf
Jozua land aan de westkant van
de Jordaan,o bij hun broeders.
En toen Jozua ze naar hun ten-
ten liet gaan, gaf hij hun zijn ze-
gen 8 en zei tegen ze: ‘Ga terug
naar jullie tenten met grote rijk-
dommen, met heel veel vee, met
zilver en goud, koper en ijzer, en
kleren in overvloed.p Deel met
jullie broeders in de buitq van jul-
lie vijanden.’

9 Daarna verlieten de Rubenie-
ten, de Gadieten en de helft van
de stam Manasse de andere Is-

22:4 �D.w.z. de oostkant. 22:5 �Lett.:
‘bewandel’. �Zie Woordenlijst.

raëlieten. Vanuit Silo in het land
Kanaän gingen ze terug naar het
land Gilead,a hun eigen gebied
waar ze zich hadden gevestigd,
zoals Jehovah hun via Mozes had
opgedragen.b 10 Toen ze in het
land Kanaän in de Jordaanstreek
waren gekomen, bouwden de Ru-
benieten, de Gadieten en de helft
van de stam Manasse daar bij
de Jordaan een groot, opvallend
altaar. 11 Later hoordenc de an-
dere Israëlieten dat er werd ge-
zegd: ‘De Rubenieten, de Gadieten
en de helft van de stam Manas-
se hebben een altaar gebouwd bij
de grens van het land Kanaän, bij
de Jordaan, aan de kant van de
Israëlieten.’ 12 Toen de Israëlie-
ten dat hoorden, kwam de hele ge-
meenschap van Israël in Silod sa-
men om oorlog tegen hen te
voeren.

13 Vervolgens stuurden de Is-
raëlieten P _inehas,e de zoon van
de priester Ele _azar, naar de Ru-
benieten, de Gadieten en de helft
van de stam Manasse in het
land Gilead, 14 en met hem tien
hoofden, één hoofd voor elk va-
derlijk huis van alle stammen van
Israël. Elk van hen stond aan
het hoofd van een vaderlijk huis
onder de duizenden� van Israël.f
15 Toen ze bij de Rubenieten, de
Gadieten en de helft van de stam
Manasse in het land Gilead kwa-
men, zeiden ze tegen hen:

16 ‘Dit zegt de hele gemeen-
schap van Jehovah: “Waarom zijn
jullie ontrouw gewordeng aan de
God van Israël? Jullie hebben Je-
hovah vandaag de rug toegekeerd
door zelf een altaar te bouwen en
tegen Jehovah in opstand te ko-
men.h 17 Was de overtreding die
we bij P _eor hebben begaan nog
niet genoeg? Tot op deze dag
hebben we ons daar nog niet
van gereinigd, ondanks de plaag
die over de gemeenschap van

22:14 �Of ‘onderafdelingen van de stam-
men’.
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Jehovah is gekomen.a 18 En ke-
ren jullie Jehovah nu de rug toe?
Als jullie vandaag tegen Jeho-
vah in opstand komen, zal mor-
gen zijn woede tegen de hele ge-
meenschap van Israël losbarsten.b
19 Of is jullie eigen gebied soms
onrein? Steek dan over naar het
land dat van Jehovah is,c waar de
tabernakel van Jehovah staat,d
en vestig je bij ons. Maar kom
niet in opstand tegen Jehovah
en maak ons niet tot opstande-
lingen door zelf een ander altaar
te bouwen dan het altaar van Je-
hovah, onze God.e 20 Denk aan
Achan,f de zoon van Z _era, die on-
trouw werd in verband met iets
wat voor de vernietiging bestemd
was. Kwam er toen geen woede
over de hele gemeenschap van Is-
raël?g En hij was niet de enige
die stierf vanwege zijn overtre-
ding.”’h

21 De Rubenieten, de Gadie-
ten en de helft van de stam
Manasse antwoordden de hoof-
den van de duizenden van Israël:i
22 ‘De God der goden, Jehovah!�
De God der goden, Jehovah! j Hij
weet het, en Israël zal het ook
weten. Als we opstandig zijn of
ontrouw aan Jehovah, spaar ons
nu dan niet. 23 Als we een al-
taar hebben gebouwd omdat we
Jehovah willen verlaten en we
daarop brandoffers, graanoffers
en vredeoffers willen brengen,
zal Jehovah ons daarvoor straf-
fen.k 24 Nee, we hebben dit ge-
daan vanwege iets anders. We
maakten ons zorgen dat jullie zo-
nen in de toekomst tegen onze
zonen zouden zeggen: “Wat heb-
ben jullie met Jehovah, de God
van Israël, te maken? 25 Jeho-
vah heeft toch de Jordaan als
grens aangewezen tussen ons en
jullie, de Rubenieten en de Ga-
dieten? Jullie horen niet bij Je-
hovah.” En jullie zonen zullen het

22:22 �Of ‘de Goddelijke, God, Jeho-
vah!’

onze zonen onmogelijk maken
Jehovah te aanbidden.�

26 Daarom zeiden we: “Laten
we iets doen en een altaar bou-
wen, niet voor brandoffers of
slachtoffers, 27 maar als een
getuige tussen jullie en onsa

en onze nakomelingen,� dat we
dienst voor Jehovah zullen doen
met onze brandoffers, vredeoffers
en andere slachtoffers.b Dan zul-
len jullie zonen in de toekomst
niet tegen onze zonen zeggen:
‘Jullie horen niet bij Jehovah.’”
28 Dus zeiden we: “Als ze dat in
de toekomst tegen ons en onze
nakomelingen� zouden zeggen,
kunnen we antwoorden: ‘Kijk,
onze voorvaders hebben een ko-
pie van Jehovah’s altaar gemaakt,
niet voor brandoffers of slacht-
offers, maar als een getuige tus-
sen jullie en ons.’” 29 Het is niet
eens in ons opgekomen om te-
gen Jehovah in opstand te ko-
men en Jehovah nu de rug toe
te kerenc door zelf een ander al-
taar voor brandoffers, graan-
offers en andere slachtoffers te
bouwen dan het altaar van Jeho-
vah, onze God, dat voor zijn ta-
bernakel staat!’d

30 Toen de priester P _inehas
en de hoofden van de gemeen-
schap, de hoofden van de duizen-
den van Israël, hoorden wat de
afstammelingen van Ruben, Gad
en Manasse zeiden, waren ze ge-
rustgesteld.e 31 Daarom zei P _i-
nehas, de zoon van de priester
Ele _azar, tegen de afstammelin-
gen van Ruben, Gad en Manasse:
‘Nu weten we dat Jehovah in ons
midden is, want jullie zijn Jeho-
vah niet ontrouw geworden. Jul-
lie hebben de Israëlieten uit de
hand van Jehovah gered.’

32 P _inehas, de zoon van de
priester Ele _azar, en de hoof-
den verlieten toen de Rubenie-
ten en de Gadieten in het land

22:25 �Lett.: ‘ontzag voor Jehovah te
hebben’. 22:27, 28 �Lett.: ‘generaties’.
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Gilead en gingen terug naar het
land Kanaän om verslag uit te
brengen aan de andere Israëlie-
ten. 33 Ook zij waren gerustge-
steld. Ze prezen God en ze had-
den het er niet meer over om
oorlog te voeren tegen de Rube-
nieten en de Gadieten en hun ge-
bied te verwoesten.

34 Daarom gaven de Rubenie-
ten en de Gadieten het altaar een
naam,� want ze zeiden: ‘Het is
een getuige voor ons dat Jeho-
vah de ware God is.’

23 Heel wat jaren� nadat Je-
hovah Israël aan alle gren-

zen rust had gegevena van zijn
vijanden, toen Jozua oud was
geworden, hoogbejaard,b 2 riep
hij heel Israël bij elkaar,c de oud-
sten, de hoofden, de rechters en
de beambten.d Hij zei tegen ze:
‘Ik ben oud geworden en ik heb
niet lang meer te leven. 3 En
jullie hebben zelf alles gezien wat
Jehovah, je God, voor jullie met
al deze volken heeft gedaan. Je-
hovah, je God, heeft voor jullie
gestreden.e 4 En het land van
alle volken die ik vernietigd heb, f
van de Jordaan tot aan de Gro-
te Zee� in het westen,� en ook
het land van de volken die over-
gebleven zijn, heb ik door lotingg

als erfdeel aan jullie stammen
toegewezen.h 5 En Jehovah, je
God, heeft deze volken steeds
voor jullie verjaagd, i en hij heeft
ze voor jullie verdreven, en jul-
lie hebben hun land ingenomen,
zoals Jehovah, je God, had be-
loofd. j

6 Nu moeten jullie heel moe-
dig zijn en je strikt houden aan
alles wat in het wetboekk van
Mozes staat. Wijk er nooit van af,
niet naar rechts of naar links. l
7 Ga niet om met de volkenm die

22:34 �Gezien deze uitleg werd het al-
taar waarschijnlijk Getuige genoemd.
23:1 �Lett.: ‘vele dagen’. 23:4 �D.w.z.
de Middellandse Zee. �Of ‘in de rich-
ting van de zonsondergang’.

nog zijn overgebleven. Je mag
zelfs de naam van hun godena

niet noemen en er niet bij zwe-
ren, en je mag ze niet vereren
of voor ze buigen.b 8 Maar jul-
lie moeten gehecht blijven aan
Jehovah, je God,c zoals jullie
dat tot nu toe hebben gedaan.
9 Jehovah zal grote en machti-
ge volken voor jullie verdrijven,d
en tot op de dag van vandaag
heeft niemand voor jullie kun-
nen standhouden.e 10 Eén man
van jullie zal er duizend achter-
volgen,f want Jehovah, je God,
strijdt voor jullie,g zoals hij heeft
beloofd.h 11 Zorg er dus altijd
voor i dat je� van Jehovah, je
God, blijft houden. j

12 Maar als jullie je van hem
afkeren en gehecht raken aan de
volken die bij jullie zijn overge-
blevenk en huwelijken met ze slui-
ten�l en met ze omgaan, 13 dan
kunnen jullie er zeker van zijn dat
Jehovah, je God, deze volken niet
meer voor je zal verdrijven.m Ze
zullen voor jullie een val en een
strik worden, als zweepslagen op
je rugn en als doorns in je ogen,
totdat jullie verdwenen zijn uit dit
goede land dat Jehovah, je God,
aan je heeft gegeven.

14 Luister, ik heb niet lang
meer te leven.� Jullie weten heel
goed� dat niet één woord van alle
goede beloften die Jehovah, je
God, gedaan heeft, onvervuld is
gebleven. Ze zijn allemaal uitge-
komen. Geen enkel woord is on-
vervuld gebleven.o 15 Maar net
zoals Jehovah, je God, alle goe-
de beloften voor jullie heeft laten
uitkomen,p zo zal Jehovah alle
ellende over jullie brengen die
hij heeft aangekondigd.� Jeho-
vah, je God, zal jullie wegvagen

23:11 �Of ‘let dus goed op je ziel zo-
dat je’. 23:12 �Of ‘gemengde huwelij-
ken met ze aangaan’. 23:14 �Lett.: ‘ik ga
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‘ieder kwaad woord over jullie brengen’.
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uit dit goede land dat hij je heeft
gegevena 16 als jullie je niet
houden aan het verbond van Je-
hovah, je God, en als jullie ande-
re goden gaan vereren en ervoor
gaan buigen. Dan zal Jehovah’s
woede tegen jullie losbarstenb en
zal er al snel niemand van jullie
meer over zijn in het goede land
dat hij je heeft gegeven.’c

24 Toen verzamelde Jozua alle
stammen van Israël in Si-

chem en riep de oudsten van Is-
raël, de hoofden, de rechters en
de beambtend bij elkaar, en ze
stelden zich op vóór de ware
God. 2 Jozua zei tegen het hele
volk: ‘Dit zegt Jehovah, de God
van Israël: “Jullie voorvaderse

— onder wie T _erah, de vader van
Abraham en N _ahor — woonden
lang geledenf aan de andere kant
van de Rivier� en dienden ande-
re goden.g

3 Na verloop van tijd heb ik
jullie voorvader Abraham wegge-
haaldh van de andere kant van de
Rivier en hem door het hele land
Kanaän laten trekken en hem
veel nageslacht� gegeven.i Ik gaf
hem Isaäk j 4 en aan Isaäk gaf ik
Jakob en Esau.k Aan Esau gaf ik
het S _eı̈rgebergte als bezit, l en Ja-
kob en zijn zonen trokken naar
Egypte.m 5 Later stuurde ik Mo-
zes en Aäronn en strafte ik Egyp-
te met plagen,o en daarna leid-
de ik jullie het land uit. 6 Toen
ik jullie vaders uit Egypte leiddep

en jullie bij de Rode Zee kwamen,
achtervolgden de Egyptenaren
jullie vaders met strijdwagens en
ruiters tot aan de zee.q 7 Ze be-
gonnen tot Jehovah te roepen.r
Daarom bracht ik� duisternis tus-
sen jullie en de Egyptenaren en
liet ik hen door de zee overspoe-
len zodat die hen bedekte,s en jul-
lie hebben met eigen ogen gezien
wat ik in Egypte heb gedaan.t

24:2 �D.w.z. de Eufraat. 24:3 �Lett.:
‘zaad’. 24:7 �Lett.: ‘hij’.

Daarna hebben jullie jarenlang�
in de woestijn gewoond.a

8 Ik bracht jullie naar het land
van de Amorieten die aan de an-
dere kant� van de Jordaan woon-
den, en ze vielen jullie aan.b
Maar ik heb hen aan jullie over-
geleverd, zodat jullie hun land
konden innemen, en ik heb hen
uitgeroeid.c 9 Toen bond B _alak,
de zoon van Z _ippor, de koning van
Moab, de strijd met Israël aan.
Hij liet B _ileam, de zoon van B _eor,
komen om jullie te vervloeken.d
10 Maar ik weigerde naar B _ileam
te luisteren.e Daarom heeft hij
jullie meerdere keren gezegendf

en ik heb jullie uit zijn hand ge-
red.g

11 Toen staken jullie de Jor-
daanh over en kwamen bij Jeri-
cho. i En de leiders� van Jericho,
de Amorieten, de Ferezieten, de
Kanaänieten, de Hethieten, de
Girgasieten, de Hevieten en de
Jebusieten streden tegen jullie,
maar ik liet ze in jullie handen
vallen. j 12 Ik stuurde een ge-
voel van verslagenheid� voor jul-
lie uit, en daardoor werden ze
voor jullie verdreven:k twee ko-
ningen van de Amorieten. En
dat was niet te danken aan jul-
lie zwaard en jullie boog.l 13 Zo
heb ik jullie een land gegeven
waarvoor je niet hebt gezwoegd
en steden die je niet hebt ge-
bouwd,m en jullie hebben je daar
gevestigd. Jullie eten van wijn-
gaarden en olijfbomen die je niet
hebt geplant.”n

14 Heb dus ontzag voor Je-
hovah en dien hem met oprecht-
heid� en trouw.�o Doe de goden
weg die jullie voorvaders aan de
andere kant van de Rivier en in
Egypte hebben vereerd,p en dien

24:7 �Lett.: ‘vele dagen’. 24:8 �D.w.z.
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357 JOZUA 24:15-33
Jehovah. 15 Als jullie Jehovah
niet willen dienen, kies nu dan
zelf wie jullie gaan dienen:a de
goden die jullie voorvaders aan
de andere kant van de Rivier
hebben vereerdb of de goden van
de Amorieten, van wie jullie het
land bewonen.c Ik en mijn familie
zullen in elk geval Jehovah die-
nen.’

16 Het volk antwoordde: ‘Het
komt niet eens in ons op om Je-
hovah te verlaten en andere go-
den te dienen. 17 Jehovah, onze
God, heeft ons en onze vaders uit
Egypte geleid,d het huis van sla-
vernij.e Hij heeft grote wonde-
ren� voor onze ogen gedaan,f en
hij heeft ons steeds beschermd
op de hele weg die we zijn ge-
gaan en tegen alle volken die we
zijn tegengekomen.g 18 Jehovah
heeft alle volken verdreven, ook
de Amorieten, die vóór ons in het
land woonden. Daarom zullen ook
wij Jehovah dienen, want hij is
onze God.’

19 Toen zei Jozua tegen het
volk: ‘Jullie zijn niet in staat Je-
hovah te dienen, want hij is een
heilige God.h Hij is een God die
volledige� toewijding eist. i Hij zal
jullie overtredingen� en zonden
niet vergeven. j 20 Als jullie Je-
hovah verlaten en vreemde goden
gaan dienen, zal hij zich tegen jul-
lie keren en jullie uitroeien, on-
danks al het goede dat hij voor
jullie heeft gedaan.’k

21 Maar het volk zei tegen Jo-
zua: ‘Nee, we zullen Jehovah die-
nen!’ l 22 Daarom zei Jozua te-
gen het volk: ‘Jullie zijn zelf
getuigen dat jullie er uit eigen be-
weging voor hebben gekozen Je-
hovah te dienen.’m Ze antwoord-
den: ‘Ja, wij zijn getuigen.’

23 ‘Doe dan de vreemde go-
den weg die jullie nog hebben, en
richt je met je hele hart op Jeho-

24:17 �Lett.: ‘tekenen’. 24:19 �Of ‘ex-
clusieve’. �Of ‘opstandigheid’.

vah, de God van Israël.’ 24 Het
volk zei tegen Jozua: ‘We zullen
Jehovah, onze God, dienen en
hem gehoorzamen!’

25 Jozua sloot op die dag in
Sichem dus een verbond met het
volk en gaf hun een voorschrift en
een bepaling. 26 Toen schreef
Jozua die woorden in het boek
van Gods weta en hij richtte een
grote steen opb onder de grote
boom die bij Jehovah’s heiligdom
staat.

27 Daarna zei Jozua tegen het
hele volk: ‘Kijk! Deze steen zal te-
gen ons getuigen,c want hij heeft
alles gehoord wat Jehovah tegen
ons heeft gezegd, en hij zal te-
gen jullie getuigen, zodat jullie
niet ontrouw worden aan je God.’
28 Toen liet Jozua het volk ver-
trekken, iedereen naar zijn eigen
erfdeel.d

29 Na die gebeurtenissen stierf
Jozua, de zoon van Nun, de die-
naar van Jehovah. Hij was toen
110 jaar oud.e 30 Hij werd be-
graven in het gebied van zijn erf-
deel: in T _imnath-S _erah, f in het
bergland van Efraı̈m, ten noor-
den van de berg G _aäs. 31 Israël
bleef Jehovah dienen tijdens het
hele leven van Jozua en van de
oudsten die Jozua overleefden en
die hadden meegemaakt wat Je-
hovah allemaal voor Israël had
gedaan.g

32 Het lichaam� van Jozef,h
dat de Israëlieten hadden mee-
genomen uit Egypte, werd in Si-
chem begraven op het stuk land
dat Jakob voor 100 geldstukken
had gekocht van de zonen van
H _emor, i de vader van Sichem.
Het werd het erfdeel van de zo-
nen van Jozef. j

33 Ook Ele _azar, de zoon van
Aäron, stierf.k Hij werd begra-
ven op de Heuvel van P _inehas
(zijn zoon), l een heuvel die hij
had gekregen in het bergland
van Efraı̈m.

24:32 �Lett.: ‘gebeente’.
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1 Na de dood van Jozuaa vroe-
gen de Israëlieten� aan Jeho-

vah:b ‘Wie van ons moet als eer-
ste de Kanaänieten aanvallen?’
2 Jehovah antwoordde: ‘Juda zal
gaan.c Ik geef� hem het land in
handen.’ 3 Toen zei Juda tegen
zijn broer Simeon: ‘Ga mee naar
het gebied dat ons is toegewe-
zen�d om samen met ons tegen
de Kanaänieten te strijden. Dan
gaan wij mee naar jullie toegewe-
zen gebied.’ Simeon ging dus met
ze mee.

4 Juda trok op en Jehovah gaf
ze de overwinning op de Kanaä-
nieten en de Ferezieten,e en ze
versloegen in B _ezek 10.000 man.
5 Daar in B _ezek kwamen ze te-
genover Ad _oni-B _ezek te staan, en
ze streden tegen hem en versloe-
gen de Kanaänietenf en de Fere-
zieten.g 6 Toen Ad _oni-B _ezek op
de vlucht sloeg, achtervolgden ze
hem. Ze kregen hem te pakken en
ze hakten zijn duimen en zijn gro-
te tenen af. 7 Ad _oni-B _ezek zei:
‘Er zijn 70 koningen van wie de
duimen en de grote tenen zijn
afgehakt en die onder mijn ta-
fel voedsel oprapen. God vergeldt
me nu wat ik hun heb aangedaan.’
Daarna brachten ze hem naar Je-
ruzalem,h en daar stierf hij.

8 Vervolgens vielen de man-
nen van Juda Jeruzalem i aan en
veroverden het. Ze doodden de
inwoners met het zwaard en sta-
ken de stad in brand. 9 Daarna
trokken ze naar het zuiden om
te strijden tegen de Kanaänie-
ten die in het bergland en in de
N _egeb en de Sjef _ela j woonden.
10 Juda viel de Kanaänieten aan
die in H _ebron woonden (vroeger
K _irjath- _Arba), en de mannen van
Juda versloegen S _esai, Ah _iman
en T _almai.k

11 Vandaaruit trokken ze op
tegen de inwoners van D _ebir l (D _e-

1:1 �Lett.: ‘zonen van Israël’. 1:2 �Of
‘heb (...) gegeven’. 1:3 �Lett.: ‘mijn
lot’.

bir was vroeger K _irjath-S _efer).a
12 Toen zei Kaleb:b ‘Wie K _irjath-
S _efer verovert, geef ik mijn doch-
ter _Achsa tot vrouw.’c 13 En
_Othniël,d de zoon van Kalebs jon-
gere broer K _enaz,e nam het in.
Kaleb gaf hem dus zijn dochter
_Achsa tot vrouw. 14 Onderweg
naar huis spoorde ze hem aan
om haar vader om een stuk land
te vragen. Toen liet ze zich van
haar ezel glijden.� Kaleb vroeg
haar: ‘Wat wil je?’ 15 Ze zei te-
gen hem: ‘Zegen me alstublieft
met een geschenk, want u hebt
me een stuk land in het zuiden�
gegeven. Geef me ook G _ulloth-
M _aı̈m.’� Daarom gaf Kaleb haar
Hoog-G _ulloth en Laag-G _ulloth.

16 De nakomelingen van Mo-
zes’ schoonvader, f de Keniet,g
trokken met het volk Juda uit
de Palmstadh op naar de woestijn
van Juda, ten zuiden van _Arad. i
Daar vestigden ze zich tussen de
bewoners. j 17 Maar Juda trok
met zijn broer Simeon verder
en ze vielen de Kanaänieten aan
die in Z _efath woonden en vernie-
tigden de stad volledig.�k Daar-
om werd die stad H _orma�l ge-
noemd. 18 Daarna veroverde
Juda Gaza,m _Askelonn en _Ekrono

met de bijbehorende gebieden.
19 Jehovah was met Juda en ze
namen het bergland in, maar het
lukte ze niet om de bewoners
van de vlakte� uit hun gebied
te verdrijven omdat die strijd-
wagens met ijzeren zeisen� had-
den.p 20 Ze gaven H _ebron aan
Kaleb, zoals Mozes had beloofd,q
en hij verdreef de drie zonen van
_Enak r uit die stad.
21 Maar de Benjaminieten ver-

dreven de Jebusieten die in

1:14 �Ofmogelijk ‘klapte ze in haar han-
den terwijl ze op de ezel zat’. 1:15 �Of
‘de Negeb’. �Bet.: ‘waterbekkens’ of
‘waterkommen’. 1:17 �Of ‘bestemden
de stad voor de vernietiging’. �Bet.:
‘bestemd voor de vernietiging’. 1:19
�Of ‘laagvlakte’. �Lett.: ‘ijzeren strijd-
wagens’.
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f Ex 3:1
Ex 4:18
Ex 18:1
Nu 10:29

g Nu 24:21
Re 4:11

h De 34:3
Re 3:13

i Nu 21:1

j Nu 10:29-32
k Le 27:29

De 20:16
l Joz 19:1, 4

m Ge 10:19
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n Re 14:19

o Joz 13:1-3
Joz 15:20, 45

p De 20:1
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q Nu 14:24
Joz 14:9

r Nu 13:22
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Jeruzalem woonden niet. Van-
daar dat de Jebusieten tot op
deze dag samen met de Benjami-
nieten in Jeruzalem wonen.a

22 Ondertussen trok het huis�
van Jozefb tegen Bethel op, en
Jehovah was met hen.c 23 Het
huis van Jozef ging Bethel (vroe-
ger Luz)d verkennen, 24 en de
verkenners zagen een man die de
stad uit kwam. Ze zeiden tegen
hem: ‘Laat ons zien hoe we de
stad in kunnen komen, dan zul-
len we je goed behandelen.’�
25 De man liet ze dus zien hoe
ze de stad in konden komen. Ze
doodden de inwoners van de stad
met het zwaard, maar de man en
zijn hele familie lieten ze gaan.e
26 Hij ging naar het land van de
Hethieten en bouwde daar een
stad die hij Luz noemde. Zo heet
de stad nu nog.

27 Manasse veroverde de vol-
gende steden en bijbehorende�
plaatsen niet: Beth-S _ean, T _aä-
nach,f Dor, J _ibleam en Meg _iddo.g
De Kanaänieten lieten zich niet
uit dat gebied verjagen. 28 Toen
Israël sterker werd, verplichtten
ze de Kanaänieten tot dwang-
arbeid,h maar ze verdreven hen
niet helemaal. i

29 Efraı̈m verdreef de Kanaä-
nieten die in G _ezer woonden
niet. De Kanaänieten bleven daar
in hun midden wonen.j

30 Z _ebulon verdreef de inwo-
ners van K _ithron en N _ahalolk
niet. De Kanaänieten bleven in
hun midden wonen en werden
verplicht tot dwangarbeid. l

31 Aser verdreef de inwoners
van _Akko en de inwoners van Si-
don,m _Ahlab, _Achzib,n H _elba, _Afiko

en R _ehobp niet. 32 De Aserie-
ten bleven dus wonen te midden
van de Kanaänieten, de bewo-
ners van het land, want ze ver-
dreven hen niet.

1:22 �Of ‘de afstammelingen’. 1:24
�Lett.: ‘loyale liefde tonen’. 1:27 �Of
‘omliggende’.

33 N _aftali verdreef de inwo-
ners van Beth-S _emes en Beth-
_Anatha niet, maar ze bleven
wonen te midden van de Ka-
naänieten, de bewoners van het
land.b Wel verplichtten ze de in-
woners van Beth-S _emes en Beth-
_Anath tot dwangarbeid.
34 De Amorieten dwongen de

Danieten om in de bergen te blij-
ven wonen. Ze gaven hun niet
de kans naar de vlakte� af te
dalen.c 35 De Amorieten lieten
zich niet uit het H _eresgebergte
en uit _Ajalond en S _aälbime ver-
jagen. Maar toen de macht� van
het huis van Jozef groter� werd,
werden ze tot dwangarbeid ver-
plicht. 36 Het gebied van de
Amorieten liep vanaf de _Akrab-
bimpas, f vanaf S _ela omhoog.

2 Toen ging Jehovah’s engelg
van G _ilgalh naar B _ochim en

zei: ‘Ik heb jullie vanuit Egypte
naar het land gebracht dat ik jul-
lie voorvaders met een eed had
beloofd. i Bovendien heb ik ge-
zegd: “Ik zal mijn verbond� met
jullie nooit verbreken. j 2 En jul-
lie mogen geen verbond sluiten
met de bewoners van dit landk

en jullie moeten hun altaren af-
breken.” l Maar jullie hebben niet
naar me geluisterd.m Hoe hebben
jullie dat kunnen doen? 3 Daar-
om heb ik gezegd: “Ik zal ze niet
voor jullie verdrijven.n Ze zul-
len jullie in de val laten lopen,o
en jullie zullen door hun goden
verlokt worden.”’p

4 Toen Jehovah’s engel die
woorden tegen de Israëlieten
sprak, begon het volk luid te hui-
len. 5 Daarom noemden ze die
plaats B _ochim� en ze brachten
daar slachtoffers aan Jehovah.

6 Vervolgens liet Jozua het
volk vertrekken en de Israëlieten
gingen allemaal naar hun eigen

1:34 �Of ‘laagvlakte’. 1:35 �Lett.:
‘hand’. �Lett.: ‘zwaar’. 2:1 �ZieWoor-
denlijst. 2:5 �Bet.: ‘huilers’.
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h Ge 9:25
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p Ex 23:33
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361 RECHTERS 2:7–3:2
erfdeel om het in bezit te nemen.a
7 Het volk bleef Jehovah dienen
tijdens het hele leven van Jozua
en dat van de oudsten die Jozua
overleefden en die alle grote din-
gen hadden gezien die Jehovah
voor Israël had gedaan.b 8 Toen
stierf Jozua, de zoon van Nun, de
dienaar van Jehovah. Hij was 110
jaar oud.c 9 Hij werd begraven
in het gebied van zijn erfdeel:
in T _imnath-H _eres,d in het berg-
land van Efraı̈m, ten noorden van
de berg G _aäs.e 10 Iedereen van
die generatie werd tot zijn voor-
vaders vergaderd,� en na hen
kwam er een andere generatie
die Jehovah niet kende en ook
niet wist wat hij voor Israël had
gedaan.

11 De Israëlieten gingen doen
wat slecht was in Jehovah’s ogen
en vereerden� de Baäls.f 12 Zo
verlieten ze Jehovah, de God van
hun vaders, die hen uit Egypte
had geleid.g Ze gingen andere go-
den volgen, de goden van de vol-
ken om hen heen,h en ze gingen
zich voor die neerbuigen om Je-
hovah te tergen.i 13 De Israëlie-
ten keerden Jehovah de rug toe
en gingen Baäl en de _Astoreth-
beelden vereren.j 14 Toen werd
Jehovah zo woedend dat hij Israël
in handen liet vallen van plunde-
raars die hen beroofden.k Hij le-
verde het volk over� aan de vijan-
den om hen heen l en ze konden
niet langer tegen hun vijanden
standhouden.m 15 Steeds als ze
iets ondernamen, was Jehovah te-
gen ze en werden ze getroffen
door ellende,n precies zoals Je-
hovah had gezegd en zoals Jeho-
vah hun had gezworen.o Daardoor
raakten ze in grote moeilijkhe-
den.p 16 Vervolgens voorzag Je-
hovah steeds in rechters die hen
uit de greep van hun plunderaars
bevrijdden.q

2:10 �Een poëtische uitdrukking voor
de dood. 2:11 �Lett.: ‘dienden’. 2:14
�Lett.: ‘verkocht’.

17 Maar ook naar de rechters
wilden ze niet luisteren, en ze
gingen andere goden vereren� en
zich voor die neerbuigen. Ze ver-
lieten al snel de weg die hun voor-
vaders hadden gevolgd:� die had-
den zich wel aan de geboden van
Jehovah gehouden.a Maar zij de-
den dat niet. 18 Steeds wanneer
Jehovah in een rechter voorzag,b
was Jehovah met die rechter. Zo-
lang de rechter leefde, bevrijd-
de Hij het volk uit de greep van
hun vijanden. Want als ze zucht-
ten vanwege degenen die hen on-
derdruktenc en slecht behandel-
den, kreeg Jehovah medelijdend

met hen.�
19 Maar als de rechter stierf,

vervielen ze van kwaad tot erger.
Meer nog dan hun vaders gingen
ze andere goden volgen door die
te vereren en zich voor die neer
te buigen.e Ze weigerden hard-
nekkig om die praktijken op te
geven. 20 Uiteindelijk werd Je-
hovah woedend op Israël, f en hij
zei: ‘Dit volk heeft zich niet aan
het verbond gehoudeng dat ik met
hun voorvaders heb gesloten en ze
hebben niet naar me geluisterd.h
21 Daarom zal ik voortaan geen
enkel volk dat Jozua bij zijn dood
heeft overgelateni voor ze verdrij-
ven. 22 Dat doe ik om Israël op
de proef te stellen en om te zien
of ze net als hun vaders Jehovah’s
weg j zullen volgen.’� 23 Om die
reden stond Jehovah die volken
toe er te blijven wonen. Hij ver-
dreef ze niet meteen en gaf ze niet
in handen van Jozua.

3 Jehovah liet volken in het
land blijven zodat iedereen

in Israël die de oorlogen van Ka-
naän niet had meegemaakt door
die volken op de proef gesteld
kon worden.k 2 (Hierdoor zou-
den volgende generaties Israë-
lieten die geen oorlog hadden

2:17 �Of ‘zich prostitueren met’. �Lett.:
‘bewandeld’. 2:18 �Of ‘voelde Jehovah
spijt’. 2:22 �Lett.: ‘bewandelen’.
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g De 31:16

h De 6:14

i Ex 20:5

j Re 3:7
Re 10:6
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2Kon 17:20
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RECHTERS 3:3-23 362
meegemaakt, leren hoe ze oorlog
moesten voeren.) 3 Dat waren:
de vijf vorsten van de Filistijnen,a
alle Kanaänieten, de Sidoniërs,b
en de Hevietenc in het Libanon-
gebergted vanaf de berg Baäl-
H _ermon tot aan L _ebo-H _amath.�e
4 Ze waren een middel om Is-
raël op de proef te stellen en om
te zien of ze zich zouden hou-
den aan Jehovah’s geboden die
hij hun vaders via Mozes had ge-
geven.f 5 De Israëlieten woon-
den dus tussen de Kanaänieten,g
de Hethieten, de Amorieten, de
Ferezieten, de Hevieten en de
Jebusieten. 6 Ze trouwden met
hun dochters en gaven hun eigen
dochters aan hun zonen, en ze
begonnen hun goden te vereren.h

7 De Israëlieten gingen doen
wat slecht was in Jehovah’s ogen.
Ze vergaten Jehovah, hun God,
en vereerden de Baäls i en de hei-
lige palen.�j 8 Toen werd Jeho-
vah woedend op Israël en hij
leverde hen over� aan K _uschan-
Rischat _aı̈m, de koning van Meso-
potamië.� De Israëlieten dienden
K _uschan-Rischat _aı̈m acht jaar
lang. 9 Toen de Israëlieten tot
Jehovah om hulp riepen,k voor-
zag Jehovah in een redder om
hen te bevrijden: l _Othniël,m de
zoon van Kalebs jongere broer
K _enaz. 10 De geest van Jehovah
kwam op hemn en hij werd rech-
ter over Israël. Hij voerde oorlog
tegen K _uschan-Rischat _aı̈m, de ko-
ning van Mesopotamië,� en Jeho-
vah liet de koning in zijn handen
vallen. Zo overwon hij K _uschan-
Rischat _aı̈m. 11 Daarna had het
land 40 jaar lang rust.� Toen
stierf _Othniël, de zoon van K _enaz.

12 En opnieuw gingen de Israë-
lieten doen wat slecht was in Je-
hovah’s ogen.o Daarop liet Jeho-
vah toe dat _Eglon, de koning van

3:3 �Of ‘de ingang van Hamath’. 3:7, 15
�ZieWoordenlijst. 3:8 �Lett.: ‘verkocht’.
�Lett.: ‘Aram-Naharaı̈m’. 3:10 �Lett.:
‘Aram’. 3:11 �Of ‘vrede’.

Moab,a sterker werd dan Israël,
omdat ze deden wat slecht was in
Jehovah’s ogen. 13 Vervolgens
verzamelde die de Ammonietenb

en de Amalekieten.c Samen vie-
len ze Israël aan en ze verover-
den de Palmstad.d 14 De Israë-
lieten dienden _Eglon, de koning
van Moab, 18 jaar lang.e 15 Toen
riepen de Israëlieten tot Jehovah
om hulp.f Daarom voorzag Jeho-
vah in een redder:g _Ehud,h de
zoon van G _era, een Benjaminiet i
die linkshandig j was. Op een ge-
geven moment moest hij namens
de Israëlieten schatting� afdragen
aan _Eglon, de koning van Moab.
16 Ondertussen had _Ehud voor
zichzelf een tweesnijdend zwaard
gemaakt van een el� lang. Dat
hing hij onder zijn kleren aan
zijn rechterheup. 17 Toen ging
hij de schatting afdragen aan ko-
ning _Eglon van Moab, die erg dik
was.

18 Nadat _Ehud de schatting
had afgedragen, stuurde hij de
mensen die de schatting hadden
vervoerd weg. 19 Maar toen
hij bij de beelden� in G _ilgalk aan-
kwam, ging hij zelf terug en zei:
‘Koning, ik heb een geheime bood-
schap voor u.’ De koning zei: ‘Stil-
te!’ En al zijn dienaren gingen
weg. 20 _Ehud ging naar de ko-
ning toe, die helemaal alleen was
in zijn koele kamer op het dak.
_Ehud zei: ‘Ik heb een boodschap
van God voor u.’ Vervolgens stond
de koning op van zijn troon.�
21 _Ehud pakte met zijn linker-
hand het zwaard dat aan zijn
rechterheup hing en stak het in
_Eglons buik. 22 Het zwaard ver-
dween met handgreep en al in de
buik en werd omsloten door het
vet, want _Ehud trok het zwaard er
niet uit. En de inhoud van de dar-
men kwam naar buiten. 23 Na-
dat _Ehud de deuren van binnenuit
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363 RECHTERS 3:24–4:12
had vergrendeld, verliet hij de ka-
mer via de galerij.� 24 Toen hij
weg was, kwamen de dienaren te-
rug en zagen dat de deuren van
de kamer op slot zaten. Ze zei-
den: ‘Hij is vast zijn behoefte aan
het doen� in de koele binnenka-
mer.’ 25 Ze bleven zo lang wach-
ten dat ze in verlegenheid werden
gebracht. Omdat de deuren van
de kamer steeds maar niet open-
gingen, pakten ze uiteindelijk de
sleutel om de deuren te openen en
toen zagen ze hun heer dood op
de grond� liggen!

26 In de tijd dat ze maar ble-
ven wachten, ontsnapte _Ehud.
Hij kwam langs de stenen beel-
den�a en bereikte Se _̈ıra veilig.
27 Toen hij daar in het bergland
van Efraı̈mb aankwam, blies hij
op de hoorn.c Daarop daalden de
Israëlieten onder zijn aanvoering
af uit het bergland. 28 Hij zei
tegen ze: ‘Volg mij, want Jehovah
heeft jullie vijanden, de Moabie-
ten, in jullie handen gegeven.’ Ze
volgden hem en bezetten de over-
steekplaatsen in de Jordaan, zo-
dat de Moabieten niet meer kon-
den oversteken. 29 Ze doodden
toen zo’n 10.000 Moabieten,d al-
lemaal sterke en dappere man-
nen. Er ontsnapte er niet één.e
30 Op die dag werd Moab door
Israël onderworpen. Daarna had
het land 80 jaar lang rust.�f

31 Na _Ehud kwam S _amgar,g
de zoon van _Anath, die met een
veedrijversstok�h 600 Filistijnen i

doodde. Zo bevrijdde ook hij Is-
raël.

4 Maar na _Ehuds dood gingen
de Israëlieten opnieuw doen

wat slecht was in Jehovah’s ogen. j
2 Daarom leverde Jehovah hen
over� aan koning J _abin van Ka-
naän,k die in H _azor regeerde. Zijn

3:23 �Of mogelijk ‘het luchtgat’. 3:24
�Lett.: ‘bedekt zijn voeten’. 3:25 �Lett.:
‘aarde’. 3:26 �Of mogelijk ‘de steen-
groeven’. 3:30 �Of ‘vrede’. 3:31 �Zie
Woordenlijst ‘Prikkel’. 4:2 �Lett.: ‘ver-
kocht’.

legeraanvoerder was S _isera, die
in Har _oseth-Hagg _ojim�a woonde.
3 De Israëlieten riepen tot Jeho-
vahb om hulp, want J _abin� had
900 strijdwagens met ijzeren zei-
sen,�c en 20 jaar lang onderdruk-
te hij de Israëlieten met harde
hand.d

4 Debora, een profetes,e de
vrouw van L _appidoth, sprak in
die tijd recht in Israël. 5 Ze
zat meestal onder de Deborapalm
tussen R _amaf en Bethelg in het
bergland van Efraı̈m, en de Israë-
lieten gingen naar haar toe voor
rechterlijke uitspraken. 6 Ze liet
B _arak,h de zoon van Abin _oam, uit
K _edes-N _aftali i bij zich roepen en
zei tegen hem: ‘Jehovah, de God
van Israël, geeft je het bevel:
“Trek op naar de berg T _abor� en
neem 10.000 man van N _aftali en
Z _ebulon met je mee. 7 Dan zal
ik S _isera, J _abins legeraanvoerder,
met zijn strijdwagens en zijn troe-
pen bij je brengen bij de rivier� de
K _isonj en ik zal hem in jouw han-
den laten vallen.”’k

8 B _arak antwoordde: ‘Ik ga al-
leen als jij meegaat. Als jij niet
meegaat, ga ik ook niet.’ 9 Ze
zei: ‘Ik ga zeker met je mee. Maar
jij zult niet de eer krijgen voor
deze veldtocht, want Jehovah zal
S _isera uitleveren aan een vrouw.’ l
Toen ging Debora met B _arak mee
naar K _edes.m 10 B _arak riep Z _e-
bulon en N _aftalin in K _edes bij el-
kaar en 10.000 man volgde hem.
Ook Debora ging met hem mee.

11 De Keniet H _eber had zich
trouwens afgescheiden van de
Kenieten,o de nakomelingen van
H _obab, de schoonvader van Mo-
zes.p Hij had zijn tent opgezet
bij de grote boom in Saän _annim,
dat bij K _edes ligt.

12 S _isera kreeg te horen dat
B _arak, de zoon van Abin _oam,
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RECHTERS 4:13–5:7 364
naar de berg T _abor was opge-
trokken.a 13 Meteen verzamel-
de S _isera al zijn strijdwagens
(900 strijdwagens met ijzeren zei-
sen) en al zijn troepen om vanuit
Har _oseth-Hagg _ojim naar de rivier
de K _ison te gaan.b 14 Debora
zei tegen B _arak: ‘Ga, want dit is
de dag waarop Jehovah je S _ise-
ra in handen geeft. Jehovah gaat
voor je uit!’ Vervolgens daalde B _a-
rak met 10.000 man achter zich
aan de berg T _abor af. 15 Toen
liet Jehovah bij S _isera met al
zijn strijdwagens en zijn hele le-
ger paniek ontstaanc vanwege het
zwaard van B _arak. Uiteindelijk
sprong S _isera van zijn wagen en
vluchtte te voet. 16 B _arak ach-
tervolgde de strijdwagens en het
leger tot aan Har _oseth-Hagg _ojim.
Zo werd het hele leger van S _isera
gedood met het zwaard. Niemand
ontkwam.d

17 Maar S _isera vluchtte te voet
naar de tent van Jaël,e de vrouw
van de Keniet H _eber,f want er was
vrede tussen koning J _abing van
H _azor en de familie van de Keniet
H _eber. 18 Jaël kwam naar bui-
ten en ging S _isera tegemoet. Ze
zei tegen hem: ‘Kom binnen, mijn
heer, kom gerust binnen. U hoeft
niet bang te zijn.’ Hij ging dus
haar tent in en ze bedekte hem
met een deken. 19 ‘Geef me als-
jeblieft een beetje water,’ zei hij,
‘ik heb dorst.’ Ze opende dus een
leren zak met melk en gaf hem
te drinken,h waarna ze hem op-
nieuw toedekte. 20 Hij zei tegen
haar: ‘Ga bij de ingang van de
tent staan, en als er iemand komt
die vraagt: “Is hier een man?”, zeg
dan: “Nee!”’

21 Maar Jaël, de vrouw van H _e-
ber, pakte een tentpin en een ha-
mer. Terwijl de uitgeputte S _isera
diep lag te slapen, sloop ze naar
hem toe. Ze sloeg de pin dwars
door zijn slapen de grond in en hij
stierf. i

22 Toen kwam B _arak eraan,
die S _isera achtervolgde. Jaël ging

hem tegemoet en zei: ‘Kom, dan
laat ik je de man zien die je zoekt.’
Hij ging mee naar binnen, en daar
lag S _isera dood op de grond met
de tentpin door zijn slapen.

23 Zo onderwierp God op die
dag koning J _abin van Kanaän aan
de Israëlieten.a 24 De Israëlieten
dreven koning J _abin van Kanaänb

steeds verder in het nauw, totdat
ze hem� hadden vernietigd.c

5 Op die dag zong Deborad sa-
men met B _arak,e de zoon van

Abin _oam, dit lied:f
2 ‘Loof Jehovah,

omdat Israël het haar los liet
hangen,�

omdat het volk zich vrijwillig
aanbood.g

3 Luister, koningen! Hoor me
aan, regeerders!

Voor Jehovah zal ik zingen.
Ik zal zingen tot lof van�
Jehovah,h de God van
Israël. i

4 Jehovah, toen u wegging uit
S _eı̈r, j

toen u optrok uit het gebied
van Edom,

schudde de aarde en stortte
er water uit de hemel,

er stroomde water uit de
wolken.

5 De bergen smolten� voor de
ogen van Jehovah,k

ook de Sinaı̈ voor de ogen
van Jehovah, l de God van
Israël.m

6 In de dagen van S _amgar,n
de zoon van _Anath,

in de dagen van Jaël,o waren
de hoofdwegen verlaten,

reizigers namen de binnen-
wegen.

7 De dorpen in Israël waren
verlaten,�
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365 RECHTERS 5:8-21
ze lagen verlaten totdat ik,
Debora,a opstond,

totdat ik opstond als een
moeder in Israël.b

8 Toen ze voor nieuwe goden
kozen,c

was er strijd in de poorten.d
Er was geen schild of speer
te vinden

onder 40.000 man in Israël.
9 Mijn hart is bij de aanvoerders

van Israël,e
die vrijwillig meegingen met
het volk.f

Loof Jehovah!
10 Jullie die op lichtbruine

ezels rijden,
jullie die op kostbare tapijten
zitten

en jullie die te voet over de
weg gaan,

denk hierover na!
11 De stemmen van de water-

putters waren te horen bij
de drinkplaatsen.

Daar vertelden ze over de
rechtvaardige daden van
Jehovah,

de rechtvaardige daden van
zijn dorpelingen in Israël.

Jehovah’s volk daalde toen af
naar de poorten.

12 Ontwaak, ontwaak, Debora!g
Ontwaak, ontwaak, zing een
lied!h

Sta op, B _arak! i Leid je ge-
vangenen weg, zoon van
Abin _oam!

13 Toen daalden degenen die
overgebleven waren af
naar de vorsten,

Jehovah’s volk daalde naar
mij af om op te trekken
tegen de machtigen.

14 Degenen in het dal� kwamen
uit Efraı̈m;

ze volgen jou, Benjamin, met
je troepen.

Uit M _achir j daalden de aan-
voerders af,

5:14 �Of ‘de laagvlakte’.

en uit Z _ebulon degenen die
voor het leger werven.�

15 De aanvoerders van _Issa-
schar waren met Debora,

net als _Issaschar en ook
B _arak.a

Hij werd te voet de vallei� in
gestuurd.b

Onder de afdelingen van
Ruben was grote besluite-
loosheid.�

16 Waarom bleef je tussen de
twee zadeltassen zitten

en luisteren naar het gefluit
van de herders voor de
kudden?c

Voor de afdelingen van
Ruben was er grote
besluiteloosheid.

17 Gilead bleef aan de andere
kant van de Jordaan.d

En Dan, waarom bleef hij bij
de schepen?e

Aser zat bij de zeekust en
deed niets,

hij bleef bij zijn havens.�f
18 Z _ebulon was een volk dat zijn

leven op het spel zette.�
Ook N _aftali deed dat,g op de
hoogvlakten.h

19 Koningen kwamen, ze streden.
De koningen van Kanaän
streden toeni

in T _aänach bij het water van
Meg _iddo. j

Ze maakten geen zilver buit.k
20 Vanuit de hemel streden de

sterren,
vanuit hun baan streden ze
tegen S _isera.

21 De rivier de K _ison spoelde
hen weg, l

de oude rivier, de rivier de
K _ison.

O mijn ziel,� je hebt de
machtigen vertrapt.
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RECHTERS 5:22–6:6 366
22 Toen dreunden de hoeven

van de paarden
terwijl zijn hengsten wild
galoppeerden.a

23 “Vervloek M _eroz,” zei de
engel van Jehovah,

“vervloek zijn inwoners,
want ze zijn Jehovah niet te
hulp gekomen,

ze zijn Jehovah niet komen
helpen met de dappere
mannen.”

24 Gezegend boven alle vrouwen
is Jaël,b

de vrouw van de Keniet
H _eber.c

Ze is de meest gezegende van
alle vrouwen die in tenten
wonen.

25 Hij vroeg omwater, ze gaf
hem melk.

In een kostbare feestschaal
bood ze hem gestremde
melk� aan.d

26 Met haar hand pakte ze de
tentpin,

met haar rechterhand greep
ze de houten hamer van de
werkman.

En ze sloeg S _isera, ze ver-
brijzelde zijn hoofd,

ze verpletterde en door-
boorde zijn slapen.e

27 Tussen haar voeten bezweek
hij, hij viel neer en bleef
liggen,

tussen haar voeten bezweek
hij en viel hij neer.

Waar hij bezweek, viel hij,
volledig overwonnen.

28 Uit het venster keek een
vrouw naar buiten,

de moeder van S _isera tuurde
uit het tralievenster:

“Waarom is zijn strijdwagen
zo laat?

Waarom hoor ik nog geen
hoefgetrappel en wagens?”f

29 De wijste van haar edel-
vrouwen antwoordde haar
steeds

5:25 �Of ‘room’.

wat ze ook tegen zichzelf
bleef zeggen:

30 “Ze zijn vast de buit aan het
verdelen,

één meisje,� twee meisjes�
voor elke strijder,

geverfde stof als buit voor
S _isera, geverfde stof als
buit,

een geborduurd gewaad,
geverfde stof, twee ge-
borduurde gewaden

voor de hals van de plunde-
raars.”

31 Laat zo al uw vijanden ver-
gaan,a o Jehovah,

maar laat degenen die van
u houden, worden als de
zon die opkomt in al zijn
pracht.’

Daarna had het land 40 jaar
lang rust.�b

6 Maar de Israëlieten gingen
opnieuw doen wat slecht was

in Jehovah’s ogen.c Daarom gaf
Jehovah ze zeven jaar lang in
de macht van M _idian.d 2 M _i-
dian overheerste Israël.e Uit angst
voor M _idian maakten de Israëlie-
ten schuilplaatsen� in de bergen,
in grotten en opmoeilijk bereikba-
re plekken.f 3 Steeds als Israël
het land had ingezaaid, werden ze
aangevallen door M _idian, _Amalekg

en de oosterlingen.h 4 Die trok-
ken tegen hen op en vernielden de
oogst, helemaal tot aan Gaza, en
ze lieten voor Israël niets te eten
over, en ook geen schapen, run-
deren en ezels. i 5 Als een gro-
te zwerm sprinkhanen kwamen ze
aanzetten j met hun vee en hun
tenten; ze vormden een ontelba-
re massa mensen en kamelen.k Ze
vielen het land binnen om het te
verwoesten. 6 Door M _idian ont-
stond er grote armoede in Israël,
en de Israëlieten riepen tot Jeho-
vah om hulp.l
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367 RECHTERS 6:7-26
7 Toen de Israëlieten tot Je-

hovah om hulp riepen vanwege
M _idian,a 8 stuurde Jehovah een
profeet naar de Israëlieten die te-
gen ze zei: ‘Dit zegt Jehovah, de
God van Israël: “Ik heb jullie uit
Egypte geleid en jullie uit het huis
van slavernij bevrijd.b 9 Zo heb
ik jullie uit de greep van Egypte
en van alle onderdrukkers gered.
Ik heb ze verdreven en jullie hun
land gegeven.c 10 Ook heb ik te-
gen jullie gezegd: ‘Ik ben Jeho-
vah, jullie God.d Jullie mogen de
goden van de Amorieten niet ver-
eren, ook al wonen jullie in hun
land.’e Maar jullie hebben me niet
gehoorzaamd.”’�f

11 Later kwam Jehovah’s en-
gelg en ging onder de grote boom
in _Ofra zitten, die van de Abiëz-
rieth Joas was. Zijn zoon Gideon i

was in de wijnpers tarwe aan
het uitkloppen zodat de Midianie-
ten het niet konden zien. 12 Je-
hovah’s engel verscheen aan hem
en zei: ‘Jehovah is met je, j dap-
pere strijder.’ 13 Gideon zei te-
gen hem: ‘Vergeef me, mijn heer,
maar als Jehovah met ons is,
waarom is dit ons dan allemaal
overkomen?k Waar zijn al zijn
wonderen waar onze vaders ons
over hebben verteld?l Die zei-
den toch: “Jehovah heeft ons uit
Egypte geleid”?m Maar nu heeft
Jehovah ons in de steek gela-
tenn en ons in handen van M _i-
dian laten vallen.’ 14 Jehovah
keek hem aan en zei: ‘Gebruik de
kracht die je hebt en red Israël uit
de greep van M _idian.o Ik ben het
toch die je stuurt?’ 15 Gideon
antwoordde: ‘Vergeef me, Jeho-
vah. Hoe kan ik Israël nu redden?
Mijn familie� is de onbelangrijk-
ste van Manasse, en ik heb niets
te vertellen in het huis van mijn
vader.’ 16 Maar Jehovah zei te-
gen hem: ‘Omdat ik met je zal
zijn,p zul je M _idian verslaan alsof
het één man is.’

6:10 �Lett.: ‘niet naar mijn stem geluis-
terd’. 6:15 �Lett.: ‘duizendtal’.

17 Toen zei Gideon tegen hem:
‘Als ik uw gunst heb, geef me
dan een teken dat u het bent die
met me praat. 18 Ga alstublieft
niet weg totdat ik terugkom en
een geschenk aan u heb voor-
gezet.’a Hij zei dus: ‘Ik zal hier
blijven tot je terugkomt.’ 19 Gi-
deon ging naar binnen en maak-
te een geitenbokje klaar en bak-
te ongezuurd brood van een efa�
meel.b Hij deed het vlees in de
mand en het kookvocht in de
kookpot. Vervolgens bracht hij
het naar buiten, onder de grote
boom, en bood het hem aan.

20 De engel van de ware God
zei tegen hem: ‘Neem het vlees
en het ongezuurde brood en leg
het daar op de grote rots, en
giet het kookvocht uit.’ Dat deed
hij. 21 Vervolgens stak Jeho-
vah’s engel de staf uit die hij
in zijn hand had en raakte met
de punt het vlees en het onge-
zuurde brood aan. Daarna laai-
de er vuur op uit de rots dat het
vlees en het ongezuurde brood
verteerde.c Toen verdween Je-
hovah’s engel uit het gezicht.
22 Nu besefte Gideon dat het
Jehovah’s engel was.d

Gideon zei meteen: ‘Ach, Soe-
vereine Heer Jehovah, ik heb oog
in oog gestaan met Jehovah’s en-
gel!’e 23 Maar Jehovah zei te-
gen hem: ‘Vrede zij met je. Wees
niet bang,f je zult niet sterven.’
24 Daarom bouwde Gideon daar
een altaar voor Jehovah, en tot
op de dag van vandaag wordt het
Jehovah-Sjalom�g genoemd. Het
staat nog steeds in _Ofra van de
Abiëzrieten.

25 Die nacht zei Jehovah te-
gen hem: ‘Neem de jonge stier die
van je vader is, de tweede jonge
stier van zeven jaar. Breek ook
het altaar van Baäl af dat van je
vader is en hak de heilige paal
om die ernaast staat.h 26 Bouw
dan met een rij stenen een altaar
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RECHTERS 6:27–7:3 368
voor Jehovah, je God, en doe dat
op het hoogste punt van deze
versterkte plaats. Neem de jonge
stier en breng die als brandoffer
op de stukken hout van de heili-
ge paal die je hebt omgehakt.’
27 Gideon nam tien van zijn die-
naren en deed precies wat Jeho-
vah hem had gezegd. Maar uit
angst voor de familie van zijn va-
der en voor de mannen van de
stad deed hij het niet overdag
maar ’s nachts.

28 Toen de mannen van de
stad de volgende ochtend vroeg
opstonden, zagen ze dat het al-
taar van Baäl was afgebroken en
dat de heilige paal die ernaast
stond, was omgehakt. Bovendien
was er een altaar gebouwd en
daarop was de jonge stier ge-
offerd. 29 Ze vroegen aan el-
kaar: ‘Wie heeft dat gedaan?’
Toen ze het hadden onderzocht,
zeiden ze: ‘Gideon, de zoon van
Joas, heeft het gedaan.’ 30 De
mannen van de stad zeiden daar-
om tegen Joas: ‘Breng je zoon
naar buiten. Hij moet sterven om-
dat hij het altaar van Baäl heeft
afgebroken en de heilige paal die
ernaast stond heeft omgehakt.’
31 Joasa zei tegen de mannen die
hem hadden aangesproken: ‘Moe-
ten jullie Baäl verdedigen? Moe-
ten jullie hem redden? Wie hem
verdedigt, moet deze ochtend
nog gedood worden.b Als hij een
god is, laat hij dan zichzelf ver-
dedigenc omdat iemand zijn al-
taar heeft afgebroken.’ 32 En hij
noemde Gideon die dag Jerub-
b _aäl� en zei: ‘Laat Baäl zichzelf
maar verdedigen omdat iemand
zijn altaar heeft afgebroken.’

33 Heel M _idiand en _Amaleke en
de oosterlingen sloten zich aan-
een.f Ze staken over� naar de J _iz-
reëlvallei� en sloegen hun kamp
op. 34 Toen kwam� Jehovah’s

6:32 �Bet.: ‘laat Baäl zich maar wettelijk
verdedigen (strijden)’. 6:33 �Of ‘sta-
ken de rivier over’. �Of ‘Laagvlakte van
Jizreël’. 6:34 �Lett.: ‘bekleedde’.

geest op Gideon.a Hij blies op de
hoorn,b en de Abiëzrietenc sloten
zich bij hem aan. 35 Hij stuur-
de boodschappers naar heel Ma-
nasse, en ook zij sloten zich bij
hem aan.Verder stuurde hij bood-
schappers naar Aser, Z _ebulon en
N _aftali, en die trokken hem tege-
moet.

36 Toen zei Gideon tegen de
ware God: ‘Als u Israël echt door
mij wilt redden, zoals u hebt be-
loofd,d 37 geef me dan een te-
ken: Ik leg een wollen vacht op
de dorsvloer. Als er alleen op de
vacht dauw komt maar de grond
eromheen droog blijft, dan weet
ik dat u Israël door mij zult
redden, zoals u hebt beloofd.’
38 En zo gebeurde het. Toen hij
de volgende dag vroeg opstond
en de vacht uitwrong, kwam er
genoeg dauw uit om een grote
feestschaal met water te vul-
len. 39 Maar Gideon zei tegen
de ware God: ‘Word niet boos op
me, maar ik wil u nog één ding
vragen. Mag ik nog één proef ne-
men met de vacht? Laat nu alleen
de vacht droog blijven en laat er
overal op de grond dauw komen.’
40 Dat deed God die nacht. Al-
leen de vacht bleef droog terwijl
er overal op de grond dauw was.

7 Toen stonden Jerubb _aäl, of-
tewel Gideon,e en zijn man-

nen vroeg op, en ze sloegen hun
kamp op bij de H _arodbron. Het
kamp van M _idian lag naar het
noorden, in de vallei� bij de heu-
vel M _oré. 2 Jehovah zei tegen
Gideon: ‘Je hebt te veel mannen
bij je. Ik zal M _idian niet in hun
handen geven.f Anders zou Israël
kunnen gaan opscheppen en zeg-
gen: “Mijn eigen kracht heeft me
gered.”g 3 Zeg tegen de man-
nen: “Wie beeft van angst, mag
terug naar huis.”’h Gideon stel-
de ze dus op de proef en 22.000
mannen gingen naar huis. Er ble-
ven er 10.000 over.
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369 RECHTERS 7:4-20
4 Maar Jehovah zei tegen Gi-

deon: ‘Er zijn nog steeds te veel
mannen. Laat ze naar het water
gaan zodat ik ze daar voor je op
de proef kan stellen. Als ik zeg:
“Hij zal met je meegaan”, zal die
man meegaan, maar als ik zeg:
“Hij zal niet met je meegaan”, zal
die man niet meegaan.’ 5 Gi-
deon nam de mannen dus mee
naar het water.

Toen zei Jehovah tegen hem:
‘De mannen die het water op-
likken zoals� een hond moet je
apart zetten van de mannen die
zich op hun knieën vooroverbui-
gen om te drinken.’ 6 Er waren
300 mannen die het water op-
slurpten door hun hand naar
hun mond te brengen. De andere
mannen bogen zich op hun knie-
en voorover om te drinken.

7 Jehovah zei vervolgens te-
gen Gideon: ‘Met de 300 mannen
die het water opslurpten, zal ik
jullie bevrijden, en ik zal je M _i-
dian in handen geven.a Laat alle
andere mannen naar huis gaan.’
8 Nadat ze de proviand en de
hoorns van de andere mannen
van Israël hadden overgenomen,
stuurde Gideon die mannen naar
huis, en hij hield alleen de 300
mannen over. Het kamp van M _i-
dian lag beneden hem in de val-
lei.b

9 Die nacht zei Jehovah tegen
hem: ‘Sta op, val het kamp aan,
want ik geef het je in handen.c
10 Maar als je niet durft aan te
vallen, ga dan met je bediende
P _ura naar het kamp. 11 Luister
naar wat ze zeggen. Daarna zul
je de moed hebben� om het kamp
aan te vallen.’ Toen daalde Gi-
deon met zijn bediende P _ura af
naar de rand van het legerkamp.

12 M _idian en _Amalek en alle
oosterlingend waren in de val-
lei neergestreken als een zwerm

7:5 �Of ‘met de waakzaamheid van’.
7:11 �Lett.: ‘zullen je handen sterk wor-
den’.

sprinkhanen. Hun kamelen waren
ontelbaar,a zo talrijk als de zand-
korrels aan de zee. 13 Toen Gi-
deon aankwam, vertelde een man
net aan zijn kameraad wat hij
had gedroomd. Hij zei: ‘Ik heb ge-
droomd dat een rond gerstebrood
het kamp van M _idian kwam bin-
nenrollen en heel hard tegen een
tent aan botste zodat die omviel.b
En daar lag de tent, onderste-
boven.’ 14 Zijn kameraad ant-
woordde: ‘Dat kan alleen het
zwaard zijn van de Israëliet Gi-
deon,c de zoon van Joas. God laat
M _idian en het hele kamp in zijn
handen vallen.’d

15 Zodra Gideon het verhaal
van de droom en de uitleg had ge-
hoord,e knielde hij neer om God
te aanbidden. Daarna ging hij te-
rug naar het kamp van Israël en
zei: ‘Sta op, want Jehovah geeft
jullie het kamp van M _idian in
handen.’ 16 Toen verdeelde hij
de 300 mannen in drie groepen
en gaf ze allemaal een hoornf en
een grote lege kruik met een fak-
kel erin. 17 Vervolgens zei hij
tegen ze: ‘Let goed op mij en
doe precies wat ik doe. Als ik bij
de rand van het kamp kom, moe-
ten jullie hetzelfde doen als ik.
18 Als ik en de mannen die bij
me zijn op de hoorn blazen, moe-
ten ook jullie rondom het hele
kamp op de hoorn blazen en
schreeuwen: “Voor Jehovah en
voor Gideon!”’

19 Gideon en de 100 man-
nen die bij hem waren, kwamen
aan het begin van de middel-
ste nachtwake� bij de rand van
het kamp, kort na het aflossen
van de wacht. Ze bliezen op de
hoornsg en sloegen de grote wa-
terkruikenh stuk die ze in hun
handen hadden. 20 Toen blie-
zen de drie groepen op de hoorns
en sloegen de grote kruiken ka-
pot. Ze hielden de fakkels in
hun linkerhand en bliezen op de
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RECHTERS 7:21–8:13 370
hoorns die ze in hun rechterhand
hielden, en ze schreeuwden: ‘Het
zwaard van Jehovah en van Gi-
deon!’ 21 Ondertussen bleven
alle mannen rondom het kamp op
hun plaats staan, en het hele le-
ger van M _idian sloeg al schreeu-
wend op de vlucht.a 22 De 300
mannen bleven op de hoorns bla-
zen, en Jehovah zorgde ervoor
dat de mannen in het kamp el-
kaar met het zwaard te lijf gin-
gen.b Het leger vluchtte naar
Beth-S _itta, verder naar Zer _era,
en tot aan de grens van Abel-
Meh _olac bij T _abbat.

23 En de mannen van Israël
werden bij elkaar geroepen uit
N _aftali, Aser en heel Manasse,d
en ze achtervolgden M _idian.
24 Gideon stuurde boodschap-
pers door het hele bergland van
Efraı̈m en liet zeggen: ‘Kom naar
beneden en val M _idian aan, en
bezet de oversteekplaatsen tot
aan Beth-B _ara en de Jordaan.’ Zo
werden alle mannen van Efraı̈m
verzameld en ze bezetten de
oversteekplaatsen bij het water
tot aan Beth-B _ara en de Jordaan.
25 Ook namen ze de vorsten van
M _idian gevangen: _Oreb en Z _eëb.
Ze doodden _Oreb op de rots van
_Oreb,e en Z _eëb doodden ze bij
de wijnpers van Z _eëb. Ze bleven
M _idian achtervolgenf en brach-
ten de hoofden van _Oreb en Z _eëb
naar Gideon in de Jordaanstreek.

8 Toen zeiden de mannen van
Efraı̈m tegen hem: ‘Wat heb

je ons aangedaan? Waarom heb
je ons niet geroepen toen je te-
gen M _idian ging vechten?’g En ze
maakten hem heftige verwijten.h
2 Maar hij zei tegen ze: ‘Wat stel-
len mijn daden nu voor vergele-
ken met die van jullie? Zijn de
nalezingen� van Efraı̈m i niet be-
ter dan de druivenoogst van Abi _̈e-
zer? j 3 God heeft M _idians vor-
sten _Oreb en Z _eëb in jullie handen
gegeven.k Vergeleken daarmee

8:2 �Zie Woordenlijst.

stellen mijn daden toch niets
voor?’ Toen hij dat zei,� zakte hun
woede.�

4 Gideon kwam bij de Jordaan
en stak die over. Hij en zijn 300
mannen waren moe, maar toch
bleven ze hun vijanden achtervol-
gen. 5 Hij zei daarom tegen de
mannen van S _ukkoth: ‘Geef als-
jeblieft brood aan mijn mannen,
want ze zijn moe, en ik ben Z _e-
bah en Zalm _una, de koningen van
M _idian, aan het achtervolgen.’
6 Maar de leiders van S _ukkoth
zeiden: ‘Waarom zouden we je le-
ger brood geven? Heb je Z _ebah en
Zalm _una� soms al in handen ge-
kregen?’ 7 Gideon antwoordde:
‘Omdat jullie dat hebben gezegd,
zal ik jullie met doorns en distels
uit de woestijn afranselena wan-
neer Jehovah mij Z _ebah en Zal-
m _una in handen geeft.’ 8 Toen
ging hij verder naar Pn _uël en
deed daar hetzelfde verzoek,
maar de mannen van Pn _uël ga-
ven hem hetzelfde antwoord als
de mannen van S _ukkoth. 9 Hij
zei tegen de mannen van Pn _uël:
‘Als ik veilig terugkom, zal ik
deze toren omverhalen.’b

10 Z _ebah en Zalm _una waren
met hun legers in K _arkor, zo’n
15.000 man. Dat was alles wat er
nog over was van het hele leger
van de oosterlingen,c want er wa-
ren 120.000 gewapende mannen
gesneuveld. 11 Gideon trok ver-
der langs de nomadenroute ten
oosten van N _obah en J _ogbeha,d
en hij overrompelde het kamp.
12 Toen M _idians twee koningen,
Z _ebah en Zalm _una, op de vlucht
sloegen, achtervolgde hij ze en
nam ze gevangen. Het hele kamp
raakte in paniek.

13 Na de strijd ging Gideon,
de zoon van Joas, terug via de
pas die omhooggaat naar H _eres.
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371 RECHTERS 8:14-33
14 Onderweg nam hij een jonge
man uit S _ukkoth gevangen en on-
dervroeg hem. De jonge man
schreef voor hem de namen van
de leiders en de oudsten van S _uk-
koth op: 77 mannen. 15 Daar-
mee ging hij naar de mannen van
S _ukkoth en zei: ‘Jullie hebben me
bespot door te zeggen: “Waar-
om zouden we je uitgeputte man-
nen brood geven? Heb je Z _ebah
en Zalm _una soms al in handen?”
Hier zijn Z _ebah en Zalm _una.’a
16 Toen nam hij de oudsten van
S _ukkoth om ze met doorns en
distels uit de woestijn een lesje
te leren.b 17 De toren van Pn _uël
haalde hij omver,c en hij doodde
de mannen van de stad.

18 Hij vroeg Z _ebah en Zalm _u-
na: ‘Wat voor mannen waren dat
die jullie op de T _abor hebben ge-
dood?’ Ze antwoordden: ‘Ze leken
op u, ze zagen er allemaal uit als
koningszonen.’ 19 Hij zei: ‘Dat
waren mijn broers, de zonen van
mijn moeder. Zo zeker als Jeho-
vah leeft, als jullie ze in leven
hadden gelaten, zou ik jullie niet
hoeven te doden.’ 20 Toen zei
hij tegen J _ether, zijn eerstgebo-
ren zoon: ‘Vooruit, dood ze.’ Maar
de jonge man trok zijn zwaard
niet. Hij durfde niet omdat hij
nog jong was. 21 Daarom zeiden
Z _ebah en Zalm _una: ‘Sla ons zelf
maar neer, want een man wordt
beoordeeld naar zijn kracht.’�
Daarop doodde Gideon Z _ebah en
Zalm _unad en hij nam de maan-
vormige sieraden mee die om de
nek van hun kamelen hingen.

22 Later zeiden de mannen van
Israël tegen Gideon: ‘Jij moet onze
heerser worden, en ook je zoon
en je kleinzoon, want je hebt ons
uit de greep van M _idian bevrijd.’e
23 Maar Gideon antwoordde: ‘Ik
zal niet jullie heerser worden
en mijn zoon ook niet. Jehovah
zal over jullie regeren.’f 24 Gi-

8:21 �Of ‘zoals een man is, zo is zijn
kracht’.

deon zei verder: ‘Ik wil één ding
van jullie vragen: geef me alle-
maal een neusring uit jullie buit.’
(Degenen die overwonnen waren,
droegen namelijk gouden neus-
ringen omdat het Ismaëlieten wa-
ren.)a 25 Ze antwoordden: ‘Die
geven we je graag.’ Toen spreid-
den ze een mantel uit en ieder-
een gooide daar een neusring
uit zijn buit op. 26 De gouden
neusringen waar hij om gevraagd
had, wogen samen wel 1700 gou-
den sikkels.� Daarbij kwamen nog
demaanvormige sieraden, de oor-
hangers, de purperen wollen kle-
ding die de koningen van M _idian
hadden gedragen en de kettingen
die om de nek van de kamelen
hingen.b

27 Gideon maakte daarmee
een efod�c en stelde die tentoon
in zijn stad _Ofra.d Heel Israël ging
de efod aanbidden,�e en het werd
een valstrik voor Gideon en zijn
familie.f

28 Zo werd M _idiang aan de Is-
raëlieten onderworpen, en de Mi-
dianieten vormden geen bedrei-
ging meer.� Het land had 40 jaar
lang rust� in de tijd van Gideon.h

29 Jerubb _aäl, i de zoon van
Joas, ging terug naar huis en bleef
daar.

30 Gideon kreeg 70 zonen,�
want hij had veel vrouwen.
31 Hij kreeg ook een zoon bij
zijn bijvrouw in Sichem, en hij
noemde hem Abim _elech.j 32 Na
een lang en goed leven stierf Gi-
deon, de zoon van Joas. Hij werd
begraven in het graf van zijn
vader, in _Ofra van de Abiëzrie-
ten.k

33 Na Gideons dood gingen
de Israëlieten opnieuw de Baäls
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RECHTERS 8:34–9:18 372
vereren�a en ze kozen Baäl-B _erith
als hun god.b 34 Ze dachten niet
meer aan Jehovah, hun God,c die
hen bevrijd had uit de greep
van alle vijanden om hen heen.d
35 Ze toonden ook geen loyale
liefde voor de familie van Jerub-
b _aäl (Gideon), ondanks alle goe-
de dingen die hij voor Israël had
gedaan.e

9 Na verloop van tijd ging Abi-
m _elech,f de zoon van Jerub-

b _aäl, naar de broers van zijn moe-
der in Sichem, en zei tegen hen
en tegen de hele familie van zijn
grootvader:� 2 ‘Vraag aan alle
leiders� van Sichem: “Wat is beter
voor jullie? Dat de 70 zonen van
Jerubb _aälg over jullie heersen of
dat er één man over jullie heerst?
En bedenk dat ik jullie eigen vlees
en bloed� ben.”’

3 De broers van zijn moeder
gaven die boodschap door aan
alle leiders van Sichem. Die wer-
den overgehaald om Abim _elech
te volgen,� want ze zeiden: ‘Hij
is een van ons.’ 4 Toen gaven
ze hem 70 zilverstukken uit het
huis� van Baäl-B _erith.h Met dat
geld huurde Abim _elech schaam-
teloze nietsnutten om met hem
mee te gaan. 5 Daarna ging hij
naar zijn vaders huis in _Ofra i

en doodde zijn broers, j de zonen
van Jerubb _aäl, 70 man, op één
steen. De enige die het overleef-
de was J _otham, de jongste zoon
van Jerubb _aäl, omdat hij zich
had verstopt.

6 Toen verzamelden alle lei-
ders van Sichem en heel Beth-
M _illo zich en ze maakten Abim _e-
lech koning,k dicht bij de grote
boom, bij de zuil die in Sichem
was.

8:33 �Of ‘geestelijke prostitutie met de
Baäls bedrijven’. 9:1 �Lett.: ‘de familie
van het huis van de vader van zijn moe-
der’. 9:2 �Of mogelijk ‘grondbezitters’.
�Lett.: ‘jullie been en jullie vlees’. 9:3
�Lett.: ‘hun hart neigde zich tot Abime-
lech’. 9:4 �Of ‘de tempel’.

7 Toen dat aan J _otham be-
richt werd, ging hij meteen naar
de top van de berg G _erizima en
riep luid: ‘Luister naar mij, lei-
ders van Sichem, dan zal God
naar jullie luisteren.

8 Er waren eens bomen die er-
opuit gingen om een koning te
kiezen.� Ze zeiden tegen de olijf-
boom: “Wil jij onze koning wor-
den?”b 9 Maar de olijfboom zei:
“Moet ik mijn olie� opgeven, die
wordt gebruikt om God en men-
sen te eren, om boven de an-
dere bomen uit te gaan wuiven?”
10 Toen zeiden de bomen tegen
de vijgenboom: “Wil jij dan onze
koning zijn?” 11 Maar de vijgen-
boom zei: “Moet ik mijn zoete
vruchten opgeven om boven de
andere bomen uit te gaan wui-
ven?” 12 Vervolgens zeiden de
bomen tegen de wijnstok: “Word
jij dan koning over ons.” 13 De
wijnstok antwoordde: “Moet ik
mijn nieuwe wijn opgeven die
God en mensen blij maakt, om
boven de bomen uit te gaan wui-
ven?” 14 Uiteindelijk zeiden alle
andere bomen tegen de doorn-
struik: “Wil jij koning over ons
zijn?”c 15 Toen zei de doorn-
struik tegen de bomen: “Als jullie
me echt als koning willen,� kom
dan schuilen in mijn schaduw.
Maar zo niet, laat er dan vuur uit
de doornstruik komen en de ce-
ders van de Libanon verteren.”

16 Zijn jullie eerlijk en oprecht
geweest toen jullie Abim _elech als
koning kozen,d en hebben jullie
goedheid getoond voor Jerubb _aäl
en zijn familie en hem behandeld
zoals hij verdient? 17 Toen mijn
vader voor jullie streed,e heeft
hij zijn leven� op het spel ge-
zet om jullie uit de greep van M _i-
dian te bevrijden.f 18 Maar van-
daag zijn jullie tegen de familie
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373 RECHTERS 9:19-37
van mijn vader in opstand geko-
men en hebben jullie zijn zonen,
70 man, op één steen gedood.a
Toen hebben jullie Abim _elech, de
zoon van zijn slavin,b als koning
aangesteld over de leiders van Si-
chem, alleen maar omdat hij een
van jullie is. 19 Als jullie Jerub-
b _aäl en zijn familie vandaag echt
eerlijk en oprecht hebben behan-
deld, wees dan blij met Abim _e-
lech en laat hij blij zijn met jul-
lie. 20 Maar zo niet, laat er dan
vuur uit Abim _elech komen en de
leiders van Sichem en Beth-M _illo
verteren,c en laat er dan vuur uit
de leiders van Sichem en Beth-
M _illo komen en Abim _elech ver-
teren.’d

21 Toen vluchtte J _othame naar
B _eër. Hij bleef daar wonen van-
wege zijn broer Abim _elech.

22 Abim _elech heerste� drie
jaar over Israël. 23 Toen liet
God vijandschap ontstaan� tus-
sen Abim _elech en de leiders van
Sichem, en ze werden Abim _elech
ontrouw. 24 Dat was om de ge-
welddadige aanval op de 70 zo-
nen van Jerubb _aäl te wreken en
om hun broer Abim _elech, die hen
had gedood, te laten boeten voor
het vergoten bloed,f en ook de
leiders van Sichem, die hem daar-
bij hadden geholpen. 25 Vanwe-
ge hem legden de leiders van Si-
chem hoog in de bergen mannen
in hinderlaag, en die beroofden
iedereen die over die weg ging.
Na een tijdje werd het aan Abi-
m _elech gemeld.

26 Toen kwamen G _aäl, de zoon
van _Ebed, en zijn broeders naar
Sichem,g en de leiders van Si-
chem kregen vertrouwen in hem.
27 Ze gingen het land op, pluk-
ten de druiven in hun wijngaar-
den, persten die uit en vierden
feest. Daarna gingen ze naar het
huis van hun god,h en ze aten

9:22 �Of ‘speelde de baas’. 9:23 �Lett.:
‘stuurde God een slechte geest’.

en dronken en vervloekten Abi-
m _elech. 28 Toen zei G _aäl, de
zoon van _Ebed: ‘Wie zijn Abi-
m _elech en Sichem� eigenlijk, dat
we hen zouden dienen? Abim _e-
lech is toch de zoon van Jerub-
b _aäla en Z _ebul is toch zijn com-
mandant? Ga dan de mannen van
H _emor, de vader van Sichem, die-
nen! Waarom zouden we Abim _e-
lech dienen? 29 Had ik maar de
leiding over het volk, dan zou ik
Abim _elech afzetten.’ Toen zei hij
tegen Abim _elech: ‘Verzamel een
groot leger en val me aan.’

30 Z _ebul, de leider van de
stad, kreeg te horen wat G _aäl, de
zoon van _Ebed, had gezegd. Toen
werd hij woedend. 31 Hij stuur-
de in het geheim� boodschappers
naar Abim _elech om hem te zeg-
gen: ‘G _aäl, de zoon van _Ebed, en
zijn broeders zijn nu in Sichem,
en ze stoken de hele stad tegen je
op. 32 Ga vannacht met je man-
nen op weg en stel je verdekt
op in het veld. 33 Zodra de zon
opkomt, moet je de stad aanval-
len. En wanneer hij en zijn man-
nen tegen je uitrukken, doe dan
alles wat je kunt om ze te ver-
slaan.’�

34 Daarom gingen Abim _elech
en al zijn mannen ’s nachts op
weg, en ze stelden zich in vier
groepen verdekt op tegen Si-
chem. 35 Toen G _aäl, de zoon
van _Ebed, naar buiten kwam en
bij de stadspoort ging staan, kwa-
men Abim _elech en zijn mannen
tevoorschijn uit de hinderlaag.
36 G _aäl zag ze en zei tegen Z _e-
bul: ‘Kijk, er komen mensen naar
beneden uit de bergen.’ Maar Z _e-
bul zei: ‘Je ziet de schaduwen op
de bergen voor mannen aan.’

37 Later zei G _aäl: ‘Kijk, daar
in het midden komen mensen
naar beneden, en één groep komt

9:28 �Mogelijk gaat het om Zebul, de
commandant van Sichem. 9:31 �Of
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RECHTERS 9:38–10:4 374
via de weg van de grote boom
Me _onenim.’ 38 Z _ebul antwoord-
de: ‘Waar blijf je nu met je groot-
spraak: “Wie is Abim _elech, dat we
hem zouden dienen?”a Daar heb je
die mannen van wie je niks moest
hebben. Vooruit, val ze aan.’

39 G _aäl rukte uit als aan-
voerder van de leiders van Si-
chem en streed tegen Abim _elech.
40 Abim _elech ging achter G _aäl
aan en die sloeg op de vlucht.
Er vielen veel doden; de lichamen
lagen tot aan de stadspoort.

41 Abim _elech bleef in Ar _uma
wonen en Z _ebulb verdreef G _aäl en
zijn broeders uit Sichem. 42 De
volgende dag kreeg Abim _elech te
horen dat de mensen het veld
in gingen. 43 Dus verzamelde hij
zijn mannen en verdeelde hen in
drie groepen. Ze verborgen zich
in het veld. Toen hij de mensen
de stad uit zag komen, viel hij
ze aan en doodde ze. 44 Abi-
m _elech en zijn mannen stootten
door tot de stadspoort en bezet-
ten die, terwijl twee groepen de
mensen op het veld aanvielen en
neersloegen. 45 Na een hele dag
van strijd nam Abim _elech de stad
in. Hij doodde de inwoners, maak-
te de stad met de grond gelijkc en
bestrooide die met zout.

46 Toen de leiders van de to-
ren van Sichem dat hoorden, gin-
gen ze meteen naar het gewelf�
van het huis� van El-B _erith.d
47 Zodra Abim _elech hoorde dat
de leiders van de toren van Si-
chem zich verzameld hadden,
48 beklommen hij en al zijn man-
nen de berg Z _almon. Abim _elech
pakte een bijl, hakte een boom-
tak af en legde die op zijn schou-
der. Hij gaf zijn mannen de op-
dracht: ‘Doe vlug wat jullie mij
hebben zien doen!’ 49 Ook zijn
mannen hakten dus takken af
en ze volgden Abim _elech. Ver-
volgens zetten ze de takken te-
gen het gewelf en staken het in

9:46 �Of ‘de vesting’. �Of ‘de tempel’.

brand. Zo kwamen alle mensen
van de toren van Sichem om, on-
geveer 1000 mannen en vrouwen.

50 Daarna ging Abim _elech
naar T _ebez. Hij viel de stad aan
en nam die in. 51 Midden in de
stad stond een versterkte toren
en alle mannen en vrouwen en
alle leiders van de stad vlucht-
ten daarheen. Ze sloten de deur
achter zich en klommen op het
dak van de toren. 52 Abim _e-
lech drong door tot vlak bij de
toren en ging in de aanval.
Toen hij bij de ingang van de to-
ren kwam en die in brand wil-
de steken, 53 gooide een vrouw
een maalsteen op zijn hoofd, die
zijn schedel verbrijzelde.a 54 Hij
riep snel zijn wapendrager en zei
tegen hem: ‘Trek je zwaard en
dood me, zodat er niet over me
gezegd kan worden: “Een vrouw
heeft hem gedood.”’ Daarop door-
stak zijn wapendrager hem en hij
stierf.

55 Toen de mannen van Israël
zagen dat Abim _elech dood was,
gingen ze terug naar huis. 56 Zo
strafte God Abim _elech voor het
kwaad dat hij zijn vader had aan-
gedaan door zijn 70 broers te do-
den.b 57 God liet ook de man-
nen van Sichem boeten voor al
het kwaad dat ze hadden gedaan.
Zo kwam de vervloeking van J _o-
tham,c de zoon van Jerubb _aäl,d
uit.

10 Na Abim _elech kwam T _ola,
de zoon van P _ua, de zoon

van D _odo, een man uit _Issaschar,
als bevrijder van Israël.e Hij
woonde in S _amir in het bergland
van Efraı̈m. 2 Hij was 23 jaar
rechter over Israël. Daarna stierf
hij en hij werd in S _amir begraven.

3 Na hem kwam de Gileadiet
J _aı̈r, die 22 jaar rechter over Is-
raël was. 4 Hij had 30 zonen
die allemaal op hun eigen ezel
reden. En ze hadden 30 steden,
die tot op de dag van vandaag
H _avvoth-J _aı̈r worden genoemd.f
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375 RECHTERS 10:5–11:8
Die steden liggen in het land Gi-
lead. 5 Daarna stierf J _aı̈r en hij
werd in K _amon begraven.

6 Opnieuw gingen de Israëlie-
ten doen wat slecht was in Jeho-
vah’s ogen.a Ze gingen de Baäls
vereren,b de _Astorethbeelden, de
goden van _Aram,� de goden van
Sidon, de goden van Moab,c de go-
den van de Ammonietend en de
goden van de Filistijnen.e Ze keer-
den Jehovah de rug toe en dien-
den hem niet meer. 7 Toen werd
Jehovah woedend op Israël en hij
leverde hen over� aan de Filis-
tijnen en de Ammonieten.f 8 Ze
onderdrukten en terroriseerden
de Israëlieten hevig in dat jaar
— 18 jaar lang onderdrukten ze
alle Israëlieten aan de oostkant
van de Jordaan, in Gilead, waar
de Amorieten hadden gewoond.
9 De Ammonieten staken zelfs de
Jordaan over om Juda en Benja-
min en het huis van Efraı̈m aan
te vallen. Israël had het zwaar te
verduren. 10 Toen gingen de Is-
raëlieten tot Jehovah om hulp
roepen.g Ze zeiden: ‘We hebben
tegen u gezondigd, want we heb-
ben onze God verlaten en zijn de
Baäls gaan vereren.’h

11 Maar Jehovah zei tegen de
Israëlieten: ‘Ik heb jullie toch be-
vrijd uit Egypte? i En ik heb jullie
toch ook bevrijd toen de Amorie-
ten, j de Ammonieten, de Filistij-
nen,k 12 de Sidoniërs, _Amalek
en M _idian jullie onderdrukten?
Toen jullie tot mij riepen, heb
ik jullie uit hun greep bevrijd.
13 Maar jullie hebben mij de rug
toegekeerd en zijn andere goden
gaan vereren. l Daarom zal ik jul-
lie niet opnieuw redden.m 14 Ga
naar de goden die jullie hebben
gekozen en vraag die maar om
hulp.n Laten zij jullie maar red-
den nu jullie in de problemen
zitten.’o 15 Maar de Israëlieten
zeiden tegen Jehovah: ‘We heb-
ben gezondigd. Doe met ons wat

10:6 �Of ‘Syrië’. 10:7 �Lett.: ‘verkocht’.

u wilt, maar alstublieft, bevrijd
ons vandaag nog.’ 16 Ze deden
de vreemde goden weg en gin-
gen Jehovah dienen.a Toen kon
hij het lijden van Israël niet meer
aanzien.�b

17 Na verloop van tijd brach-
ten de Ammonietenc een leger
op de been en ze sloegen hun
kamp op in Gilead. Daarom ver-
zamelden de Israëlieten zich. Zij
sloegen hun kamp op in M _izpa.
18 Het volk en de leiders van
Gilead zeiden tegen elkaar: ‘Wie
zal de leiding nemen in de strijd
tegen de Ammonieten?d Die moet
het hoofd worden van alle in-
woners van Gilead.’

11 Nu was er een dappere
strijder, de Gileadiet Jefta.e

Hij was de zoon van een pros-
tituee, en Gilead was zijn vader.
2 Maar Gileads vrouw schonk
hem ook zonen. Toen de zonen
van zijn vrouw volwassen wa-
ren, joegen ze Jefta weg en zei-
den: ‘Jij krijgt geen erfdeel in
de familie van onze vader, want
je bent de zoon van een andere
vrouw.’ 3 Daarom vluchtte Jefta
voor zijn broers en ging in het
land Tob wonen. En een groep
mannen zonder werk sloot zich
bij hem aan en volgde hem.

4 Een tijdje later gingen de
Ammonieten tegen Israël strij-
den.f 5 Toen de Ammonieten Is-
raël aanvielen, gingen de oud-
sten van Gilead meteen naar het
land Tob om Jefta terug te halen.
6 Ze zeiden tegen Jefta: ‘Kom te-
rug en word onze aanvoerder in
de strijd tegen de Ammonieten.’
7 Maar Jefta zei tegen de oud-
sten van Gilead: ‘Jullie hebben me
toch uit het huis van mijn vader
weggejaagdg omdat jullie zo’n he-
kel aan me hadden? En nu jullie
in de problemen zitten, komen
jullie bij me.’ 8 De oudsten van
Gilead zeiden tegen Jefta: ‘Dat

10:16 �Of ‘werd zijn ziel ongeduldig
vanwege het lijden van Israël’.
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is juist de reden dat we naar je
toe komen. Als je met ons mee-
gaat om oorlog te voeren tegen
de Ammonieten, word je de leider
van alle inwoners van Gilead.’a
9 Jefta zei tegen de oudsten van
Gilead: ‘Als jullie me terughalen
om tegen de Ammonieten te vech-
ten en Jehovah ze voor me ver-
slaat, zal ik jullie leider worden!’
10 De oudsten van Gilead zeiden
tegen Jefta: ‘Laat Jehovah getui-
ge� tussen ons zijn als we niet
doen wat je zegt.’ 11 Jefta ging
dus met de oudsten van Gilead
mee, en hij werd door het volk
als leider en aanvoerder aange-
steld. Toen herhaalde Jefta al zijn
woorden vóór Jehovah in M _izpa.b

12 Vervolgens stuurde Jefta
mannen naar de koning van de
Ammonietenc met de boodschap:
‘Wat hebt u tegen mij� dat u
mijn land aanvalt?’ 13 De koning
van de Ammonieten zei tegen de
boodschappers van Jefta: ‘De re-
den is dat Israël mijn land heeft
afgepakt toen ze uit Egypted kwa-
men, van de _Arnone tot de J _abbok
en tot aan de Jordaan.f Geef het
nu zonder strijd terug.’ 14 Maar
Jefta stuurde opnieuw mannen
naar de koning van de Ammonie-
ten 15 met de boodschap:

‘Dit zegt Jefta: “Israël heeft het
land van de Moabieteng en het
land van de Ammonietenh niet af-
gepakt. 16 Toen Israël uit Egyp-
te kwam, trokken ze door de
woestijn tot aan de Rode Zee i en
kwamen ze in K _ades.j 17 Vervol-
gens stuurde Israël boodschap-
pers naar de koning van Edomk

met de vraag: ‘Mogen we door
uw land trekken?’, maar de koning
van Edom wilde daar niet van
horen. Toen vroegen ze het aan
de koning van Moab, l maar ook
hij gaf geen toestemming. Israël
bleef dus in K _ades.m 18 Terwijl
ze verder trokken door de woes-

11:10 �Lett.: ‘degene die hoort’. 11:12
�Lett.: ‘wat voor mij en voor u’.

tijn, gingen ze om het land van
Edoma en dat van Moab heen. Ze
gingen langs de oostkant van het
land van Moabb en sloegen hun
kamp op in de streek van de _Ar-
non. En aangezien de _Arnon de
grens van Moabc vormt, zijn ze
niet binnen de grenzen van Moab
geweest.

19 Daarna stuurde Israël bood-
schappers naar koning S _ihon van
de Amorieten, de koning van H _es-
bon, om hem te vragen: ‘Mo-
gen we door uw land naar onze
plaats van bestemming trekken?’d
20 Maar S _ihon vertrouwde Israël
niet en liet ze niet door zijn ge-
bied trekken. Daarom verzamelde
S _ihon al zijn mannen, sloeg zijn
kamp op in J _ahaz en viel Israël
aan.e 21 Toen liet Jehovah, de
God van Israël, S _ihon en al zijn
mannen in handen van Israël val-
len, zodat ze hen versloegen.
Daarna veroverde Israël het hele
land van de Amorieten, die daar
woonden.f 22 Zo namen ze het
hele gebied van de Amorieten in,
van de _Arnon tot de J _abbok en
van de woestijn tot de Jordaan.g

23 Jehovah, de God van Is-
raël, heeft de Amorieten voor zijn
volk Israël verdreven.h Bent u nu
van plan om dit volk te verdrij-
ven? 24 U bezit toch wat uw god
K _amos i u in bezit heeft gegeven?
Iedereen die Jehovah, onze God,
voor ons heeft verdreven, zullen
wij dus ook verdrijven.j 25 Bent
u soms meer dan B _alak,k de zoon
van Z _ippor, de koning van Moab?
Heeft hij ooit een geschil met Is-
raël gehad of tegen ze gestre-
den? 26 Israël woont al 300 jaar
in H _esbon en bijbehorende� plaat-
sen, l in _Aroër en bijbehorende
plaatsen en in alle steden langs
de _Arnon. Waarom hebt u ze dan
niet eerder proberen terug te krij-
gen?m 27 Ik heb u niets misdaan,
maar u doet mij onrecht door me
aan te vallen. Laat Jehovah, de

11:26 �Of ‘omliggende’.
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377 RECHTERS 11:28–12:5
Rechter,a vandaag oordelen tus-
sen Israël en Ammon.”’

28 Maar de koning van de
Ammonieten wilde niet naar de
boodschap van Jefta luisteren.

29 Toen kwam Jehovah’s geest
op Jefta,b en hij trok door Gilead
en Manasse om naar M _izpé in Gi-
leadc te gaan, en vandaaruit trok
hij verder naar de Ammonieten.

30 Toen deed Jefta een ge-
lofted aan Jehovah: ‘Als u mij
de Ammonieten in handen geeft,
31 zal ik, wanneer ik veilig te-
ruggekomen ben van de Ammo-
nieten, degene die me uit mijn
huis tegemoetkomt aan Jehovah
geven.e Die zal ik aanbieden als
een brandoffer.’f

32 Jefta viel de Ammonie-
ten aan en Jehovah liet ze in
zijn handen vallen. 33 Hij richt-
te een groot bloedbad onder ze
aan van _Aroër helemaal tot aan
M _innith — 20 steden — en tot aan
Abel-K _eramim. Zo werden de Am-
monieten aan de Israëlieten on-
derworpen.

34 Uiteindelijk kwam Jefta
thuis in M _izpa.g Daar kwam zijn
dochter hem tegemoet, terwijl ze
danste en op de tamboerijn speel-
de! Ze was zijn enige kind. Hij had
verder geen zonen of dochters.
35 Toen hij haar zag, scheurde
hij zijn kleren en zei: ‘Ach, mijn
dochter! Je breekt mijn hart,�
want nu word jij degene die ik heb
verbannen. Maar ik heb een be-
lofte aan Jehovah gedaan, en ik
kan niet meer terug.’h

36 Ze antwoordde: ‘Vader, als
u een belofte aan Jehovah hebt
gedaan, doe dan met me wat u
hebt beloofd, i want dankzij Jeho-
vah hebt u wraak kunnen nemen
op uw vijanden, de Ammonieten.’
37 Verder zei ze: ‘Alleen vraag ik
u één ding: geef me twee maan-
den en laat me naar de bergen

11:35 �Lett.: ‘je hebt me diep neergebo-
gen’.

gaan. Laat me met mijn vriendin-
nen om mijn maagdelijkheid treu-
ren.’�

38 Hij zei: ‘Ga maar.’ Vervol-
gens liet hij haar gaan zodat ze
twee maanden met haar vrien-
dinnen in de bergen kon treuren
om haar maagdelijkheid. 39 Na
twee maanden kwam ze bij haar
vader terug, waarna hij de be-
lofte vervulde die hij in verband
met haar had gedaan.a Ze heeft
nooit gemeenschap gehad met
een man. Zo ontstond in Israël
de gewoonte� 40 dat de jonge
vrouwen van Israël elk jaar vier
dagen lang de dochter van de Gi-
leadiet Jefta gingen prijzen.

12 Toen werden de mannen
van Efraı̈m verzameld, en

ze staken over naar Z _afon� en zei-
den tegen Jefta: ‘Waarom heb je
ons niet gevraagd om met je mee
te gaan toen je de strijd aanging
met de Ammonieten?b We zullen
je huis platbranden met jou erin.’
2 Maar Jefta zei tegen ze: ‘Mijn
volk en ik waren in oorlog met
de Ammonieten. Ik heb jullie om
hulp gevraagd, maar jullie hebben
niets gedaan om me uit hun greep
te bevrijden. 3 Toen ik besefte
dat jullie me niet te hulp zouden
komen, besloot ik mijn leven te
wagen� en tegen de Ammonieten
op te trekken,c en Jehovah heeft
ze in mijn handen gegeven.Waar-
om willen jullie me nu dan aan-
vallen?’

4 Jefta verzamelde alle man-
nen van Gileadd en ze gingen de
strijd aan met Efraı̈m. De Gilea-
dieten versloegen de mannen van
Efraı̈m, die hadden gezegd: ‘Jul-
lie, Gileadieten in Efraı̈m en Ma-
nasse, jullie zijn vluchtelingen uit
Efraı̈m, meer niet.’ 5 Gilead be-
zette de oversteekplaatsen in de

11:37 �Of ‘treuren omdat ik nooit zal
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RECHTERS 12:6–13:10 378
Jordaana vóór Efraı̈m. Telkens als
de mannen van Efraı̈m probeer-
den te ontsnappen en vroegen of
ze de rivier mochten oversteken,
zeiden de mannen van Gilead:
‘Ben je een Efraı̈miet?’ Als hij
antwoordde: ‘Nee!’, 6 zeiden ze:
‘Zeg eens sjibboleth.’ Als hij dan
‘sibboleth’ zei omdat hij het woord
niet goed kon uitspreken, gre-
pen ze hem en doodden hem bij
de oversteekplaatsen in de Jor-
daan. Er sneuvelden in die perio-
de 42.000 Efraı̈mieten.

7 De Gileadiet Jefta was zes
jaar rechter over Israël. Daarna
stierf hij, en hij werd in zijn stad
in Gilead begraven.

8 Na hem werd _Ebzan uit
Bethlehem rechter over Israël.b
9 Hij had 30 zonen en 30 doch-
ters. Hij liet zijn dochters trou-
wen met mannen buiten de fa-
milie en voor zijn zonen liet hij
30 vrouwen van buiten de familie
komen. Hij was zeven jaar rech-
ter over Israël. 10 Toen stierf
_Ebzan en hij werd in Bethlehem
begraven.

11 Na hem werd de Zebulo-
niet _Elon rechter over Israël. Hij
was tien jaar rechter over Is-
raël. 12 Toen stierf de Zebulo-
niet _Elon. Hij werd begraven in
_Ajalon in het land van Z _ebulon.
13 Na hem werd _Abdon, de

zoon van de Pirathoniet H _illel,
rechter over Israël. 14 Hij had
40 zonen en 30 kleinzonen, die al-
lemaal op hun eigen ezel reden.
Hij was acht jaar rechter over Is-
raël. 15 Toen stierf _Abdon, de
zoon van de Pirathoniet H _illel, en
hij werd in P _irathon, in het land
van Efraı̈m, begraven op de berg
van de Amalekiet.c

13 Opnieuw gingen de Israë-
lieten doen wat slecht was

in Jehovah’s ogen,d en Jehovah
gaf ze 40 jaar lang in handen van
de Filistijnen.e

2 In die tijd woonde er in Z _oraf

een man uit de stam Dang die Ma-

n _oaha heette. Zijn vrouw was on-
vruchtbaar en had dus nooit kin-
deren gekregen.b 3 Op een dag
verscheen Jehovah’s engel aan
de vrouw en zei tegen haar: ‘Je
bent altijd onvruchtbaar geweest
en je hebt geen kinderen gekre-
gen. Maar je zult zwanger worden
en een zoon krijgen.c 4 Zorg er-
voor dat je geen wijn of andere
alcoholische drank drinktd en eet
geen voedsel dat onrein is.e 5 Je
zult zwanger worden en een zoon
krijgen, en geen scheermes mag
zijn hoofd aanraken,f want het
kind zal vanaf zijn geboorte� een
nazireeër van God zijn. Hij zal
een begin maken met de bevrij-
ding van Israël uit de greep van
de Filistijnen.’g

6 Toen ging de vrouw naar
haar man en zei tegen hem: ‘Er
is een man van de ware God bij
me gekomen, en hij zag er in-
drukwekkend uit, als een engel
van de ware God. Ik heb hem
niet gevraagd waar hij vandaan
kwam en hij heeft me ook niet
verteld hoe hij heette.h 7 Maar
hij zei tegen me: “Je zult zwan-
ger worden en een zoon krijgen.
Drink geen wijn of andere alco-
holische drank en eet geen voed-
sel dat onrein is, want het kind
zal een nazireeër van God zijn
vanaf zijn geboorte� tot de dag
van zijn dood.”’

8 Toen smeekte Man _oah Jeho-
vah: ‘Vergeef me, Jehovah. Laat
alstublieft de man van de ware
God die u net gestuurd hebt, nog
eens bij ons komen en ons vertel-
len wat we moeten doen als het
kind geboren is.’ 9 De ware God
luisterde naar Man _oah, en de en-
gel van de ware God kwam op-
nieuw bij de vrouw terwijl ze in
het veld zat. Haar man was niet
bij haar. 10 De vrouw ging snel
naar haar man en zei tegen hem:
‘Kom! De man die laatst bij me
was, is er weer.’ i
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379 RECHTERS 13:11–14:7
11 Man _oah ging met zijn vrouw

mee naar de man. Hij zei tegen
hem: ‘Bent u degene die met mijn
vrouw gesproken heeft?’ De man
zei: ‘Inderdaad.’ 12 Toen zei Ma-
n _oah: ‘Ik hoop dat uw woorden
uitkomen. Wat voor leven zal het
kind leiden en wat zal zijn taak
zijn?’a 13 Jehovah’s engel zei te-
gen Man _oah: ‘Je vrouw moet zich
onthouden van alles wat ik heb
genoemd.b 14 Ze mag niets eten
wat van de wijnstok komt, ze mag
geen wijn of andere alcoholische
drank drinken,c en ze mag niets
eten wat onrein is.d Ze moet zich
aan alles houden wat ik haar ge-
boden heb.’

15 Toen zei Man _oah tegen Je-
hovah’s engel: ‘Blijf alstublieft
nog even, dan maken we een gei-
tenbokje voor u klaar.’e 16 Maar
Jehovah’s engel antwoordde: ‘Als
ik blijf, zal ik niet van je voedsel
eten, maar als je een brandoffer
aan Jehovah wilt aanbieden, mag
je dat doen.’ Man _oah had niet in de
gaten dat het Jehovah’s engel was.
17 Toen zei Man _oah tegen Jeho-
vah’s engel: ‘Hoe is uw naam?f

Dan kunnen we u eren als uw
woorden uitkomen.’ 18 MaarJe-
hovah’s engel zei: ‘Waarom vraag
je hoe ik heet? Ik heb namelijk
een wonderlijke naam.’

19 Man _oah nam het geiten-
bokje en het graanoffer, en hij
offerde die op de rots aan Jeho-
vah. En Hij deed iets verbazing-
wekkends terwijl Man _oah en zijn
vrouw toekeken: 20 in de vlam
die van het altaar naar de hemel
oplaaide, steeg Jehovah’s engel
op. Toen Man _oah en zijn vrouw
dat zagen, lieten ze zich onmid-
dellijk op de grond vallen en
bogen diep. 21 Jehovah’s engel
liet zich niet meer aan Man _oah
en zijn vrouw zien, en Man _oah
besefte dat het Jehovah’s engel
was geweest.g 22 Hij zei tegen
zijn vrouw: ‘We zullen sterven,
want we hebben God gezien.’h
23 Maar zijn vrouw zei: ‘Als Je-

hovah ons had willen doden, zou
hij geen brandoffera en graan-
offer van ons hebben aangeno-
men. Hij zou ons ook niet al die
dingen hebben laten zien en heb-
ben verteld.’

24 De vrouw kreeg later een
zoon en ze noemde hem Sim-
son.b Terwijl de jongen opgroei-
de, bleef Jehovah hem zegenen.
25 Na verloop van tijd werd Je-
hovah’s geest in hem werkzaamc

in Mah _ane-Dan,d tussen Z _ora en
Est _aol.e

14 Op een keer ging Simson
naar T _imna en daar zag

hij een Filistijnse vrouw.� 2 Hij
ging terug en zei tegen zijn ou-
ders: ‘Ik heb in T _imna een Filis-
tijnse vrouw gezien en ik wil
graag dat jullie haar voor mij
als vrouw nemen.’ 3 Zijn ouders
zeiden tegen hem: ‘Is er dan on-
der je verwanten en onder heel
ons volk geen vrouw voor je te
vinden?f Moet je echt een vrouw
zoeken bij de onbesneden Filistij-
nen?’ Maar Simson zei tegen zijn
vader: ‘Ik wil dat u haar voor
me haalt, want zij is voor mij
de ware.’ 4 Zijn vader en moe-
der beseften niet dat dit van Je-
hovah kwam. Hij zocht namelijk
een gelegenheid om de strijd met
de Filistijnen aan te gaan, want
de Filistijnen heersten in die tijd
over Israël.g

5 Simson ging dus met zijn
ouders naar T _imna. Bij de wijn-
gaarden van T _imna kwam er op-
eens een leeuw� brullend op hem
af. 6 Jehovah’s geest gaf hem
krachth en hij scheurde de leeuw
met zijn blote handen in twee-
en, zoals iemand een geitenbokje
uit elkaar scheurt. Maar hij ver-
telde zijn ouders niet wat hij
had gedaan. 7 Hij ging verder
en sprak met de vrouw. En in zijn
ogen was ze nog steeds de ware.i
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RECHTERS 14:8–15:3 380
8 Toen hij later terugkwam om

haar mee naar huis te nemen,a
ging hij even van de weg af om
naar de dode leeuw te kijken. In
het kadaver van de leeuw vond hij
een zwerm bijen en ook honing.
9 Hij schraapte de honing er met
zijn handen uit en at er onderweg
van. Toen hij weer bij zijn vader
en moeder kwam, gaf hij hun er
ook wat van. Maar hij vertelde ze
niet dat hij de honing uit een dode
leeuw had gehaald.

10 Simson ging samen met zijn
vader naar de vrouw, en hij gaf
een feestmaal, want dat was toen
de gewoonte onder jonge mannen.
11 Toen hij aankwam, werden er
30 jonge mannen uitgekozen om
hem tijdens het feestmaal gezel-
schap te houden. 12 Simson zei
tegen ze: ‘Ik wil jullie een raadsel
vertellen. Als jullie het tijdens de
zeven dagen van het feestmaal op-
lossen en mij het antwoord vertel-
len, moet ik jullie 30 stel onder- en
bovenkleren geven. 13 Maar als
jullie de oplossing niet weten,
moeten jullie mij 30 stel kleren ge-
ven.’ Ze zeiden: ‘We willen je raad-
sel weleens horen.’ 14 Hij zei
dus tegen ze:

‘Uit de eter kwam iets wat
voedt,

wat uit de sterke kwamwas
zoet.’b

Drie dagen lang lukte het ze
niet om het raadsel op te lossen.
15 Op de vierde dag zeiden ze
tegen Simsons vrouw: ‘Zorg er-
voor dat je het antwoord op het
raadsel uit je man loskrijgt.c An-
ders zullen we jou en het huis
van je vader verbranden. Of heb-
ben jullie ons hier soms uitgeno-
digd om onze spullen af te pak-
ken?’ 16 Daarom viel Simsons
vrouw hem huilend om de hals
en zei: ‘Volgens mij heb je een
hekel aan me. Je houdt niet van
me.d Je hebt mijn volk een raad-
sel verteld, maar je hebt mij niet
gezegd wat de oplossing is.’ Toen

zei hij: ‘Ik heb het mijn eigen va-
der en moeder niet eens verteld!
Waarom zou ik het jou dan wel
vertellen?’ 17 Maar ze bleef de
rest van het zevendaagse feest-
maal huilend bij hem aandrin-
gen. Op de zevende dag bezweek
hij onder de druk en vertelde het
haar. Toen vertelde ze de oplos-
sing van het raadsel aan haar
volk.a 18 Op de zevende dag,
vóór zonsondergang,� zeiden de
mannen van de stad tegen hem:

‘Wat is zoeter dan honing
en wat is sterker dan een
leeuw?’b

Hij antwoordde:
‘Als jullie niet met mijn jonge
koe hadden geploegd,c

zouden jullie mijn raadsel
nooit hebben opgelost.’

19 Jehovah’s geest gaf hem
krachtd en hij ging naar _Askelone

en doodde daar 30 man. Hij pak-
te hun kleding en gaf die aan de-
genen die het raadsel hadden op-
gelost.f Kokend van woede ging
hij terug naar het huis van zijn
vader.

20 Simsons vrouwg werd aan
een van de jonge mannen gegeven
die hem tijdens het feestmaal ge-
zelschap hadden gehouden.h

15 Niet lang daarna, in de tijd
van de tarweoogst, ging

Simson zijn vrouw opzoeken, en
hij nam een geitenbokje mee. Hij
zei: ‘Ik wil graag naar mijn vrouw,
in haar eigen kamer.’� Maar haar
vader liet hem niet binnen 2 en
zei: ‘Ik dacht: je hebt nu vast een
hekel aan haar.i Daarom heb ik
haar aan een jonge man uit je ge-
zelschap gegeven. j Maar waarom
neem je haar jongere zus niet? Die
is nog mooier dan zij.’ 3 Maar
Simson zei: ‘Dit keer kunnen de
Filistijnen me niets verwijten als
ik ze iets aandoe.’
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381 RECHTERS 15:4–16:2
4 Simson ging weg en ving

300 vossen. Toen nam hij fakkels,
bond steeds twee vossen met de
staarten aan elkaar en klemde
daar een fakkel tussen. 5 Daar-
na stak hij de fakkels aan en liet
de vossen los op de graanvelden
van de Filistijnen. Zo stak hij al-
les in brand, van het graan op de
akkers tot het gebundelde graan,
en ook de wijngaarden en de olijf-
bomen.

6 De Filistijnen vroegen: ‘Wie
heeft dat gedaan?’ Ze kregen te
horen: ‘Simson, de schoonzoon
van de Timniet, omdat die hem
zijn vrouw heeft afgenomen en
haar aan een jonge man uit
zijn gezelschap heeft gegeven.’a
Toen gingen de Filistijnen erheen
en verbrandden de vrouw en haar
vader.b 7 Simson zei: ‘Als het er
hier zo aan toegaat, zal ik niet rus-
ten voordat ik wraak op jullie heb
genomen.’c 8 Vervolgens doodde
hij de ene Filistijn na de ande-
re� en richtte een groot bloed-
bad aan. Daarna trok hij zich te-
rug in een rotskloof bij _Etam.

9 Later vielen de Filistijnen
Juda binnen, sloegen daar hun
kamp op en plunderden de omge-
ving van L _echi.d 10 Toen zeiden
de mannen van Juda: ‘Waarom
zijn jullie ons gebied binnengeval-
len?’ Ze antwoordden: ‘We willen
Simson gevangennemen� en hem
betaald zetten wat hij ons heeft
aangedaan.’ 11 Dus gingen 3000
mannen van Juda naar de rots-
kloof bij _Etam en zeiden tegen
Simson: ‘Je weet toch dat de Fi-
listijnen hier de baas zijn?e Waar-
om doe je ons dit dan aan?’ Hij
antwoordde: ‘Ik heb hun alleen
betaald gezet wat ze mij hebben
aangedaan.’ 12 Maar ze zeiden
tegen hem: ‘We zijn gekomen om
je gevangen te nemen� en je aan
de Filistijnen uit te leveren.’ Toen

15:8 �Lett.: ‘sloeg hij dijbeen over heup’.
15:10 �Of ‘vastbinden’. 15:12 �Of ‘vast
te binden’.

zei Simson: ‘Zweer dan dat jul-
lie me niet zelf zullen aanvallen.’
13 Ze zeiden tegen hem: ‘Nee, we
zullen je alleen vastbinden en aan
ze uitleveren, maar we zullen je
niet doden.’

Ze bonden hem dus vast met
twee nieuwe touwen en na-
men hem mee uit de rotskloof.
14 Toen hij in L _echi aankwam,
stormden de Filistijnen juichend
op hem af. Toen gaf Jehovah’s
geest hem kracht,a en de touwen
om zijn armen werden als vlas-
draad dat wegschroeit in het vuur,
en ze vielen van zijn handen.b
15 Hij zag een nog verse ezels-
kaak liggen, raapte die op en sloeg
er 1000 man mee neer.c 16 Toen
zei Simson:

‘Met de kaak van een ezel
— één hoop, twee hopen!

Met de kaak van een ezel
sloeg ik 1000 man neer.’d

17 Toen hij uitgesproken was,
gooide hij de ezelskaak weg, en
hij noemde die plaats R _amath-
L _echi.�e 18 Daarna kreeg hij
enorme dorst en hij riep tot Je-
hovah: ‘U hebt uw dienaar deze
grote overwinning gegeven. Moet
ik nu sterven van dorst en in
handen van die onbesneden man-
nen vallen?’ 19 God liet vervol-
gens een holte in L _echi opensplij-
ten en daar stroomde water uit.f
Toen Simson ervan dronk, kwam
hij weer op krachten� en leef-
de hij op. Daarom noemde hij die
plaats En-Hakk _ore,� en die ligt tot
op deze dag in L _echi.

20 In de tijd van de Filistijnen
was Simson 20 jaar rechter over
Israël.g

16 Op een keer ging Simson
naar Gaza. Hij zag daar

een prostituee en ging haar huis
binnen. 2 De Gazieten kregen
te horen: ‘Simson is hier geko-
men.’ Ze omsingelden de plek en
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RECHTERS 16:3-18 382
stelden zich ’s nachts verdekt op
in de stadspoort. Ze hielden zich
de hele nacht stil, want ze dach-
ten: als het licht wordt, doden
we hem.

3 Maar Simson bleef tot mid-
dernacht liggen en stond toen op.
Hij greep de deuren van de stads-
poort en de beide deurposten en
rukte ze met grendel en al los.
Daarna legde hij ze op zijn schou-
ders en droeg ze naar de top van
de berg tegenover H _ebron.

4 Later werd hij verliefd op
Delila,a een vrouw in het S _orek-
dal.� 5 Toen kwamen de vor-
sten van de Filistijnen naar haar
toe en zeiden tegen haar: ‘Haal
hem over�b om je te vertellen
hoe het komt dat hij zo sterk is.
Kom te weten hoe we hem kun-
nen overmeesteren en vastbin-
den. Dan krijg je van ieder van
ons 1100 zilverstukken.’

6 Delila zei dus tegen Simson:
‘Vertel me toch hoe het komt dat
je zo sterk bent en waarmee je
vastgebonden en in bedwang ge-
houden kunt worden.’ 7 Toen
zei Simson tegen haar: ‘Als ie-
mand me vastbindt met zeven ver-
se pezen die nog niet uitgedroogd
zijn, word ik net zo zwak als een
gewone man.’ 8 Dus lieten de Fi-
listijnse vorsten zeven verse pe-
zen brengen die nog niet uit-
gedroogd waren, en Delila bond
hem daarmee vast. 9 De Filistij-
nen legden zich in hinderlaag in
de binnenkamer, en ze riep: ‘Sim-
son, daar zijn de Filistijnen!’ Toen
scheurde hij de pezen kapot als
vlasdraad dat te dicht bij het vuur
komt.c En het geheim van zijn
kracht werd niet bekend.

10 Delila zei tegen Simson: ‘Je
hebt me voor de gek gehou-
den en tegen me gelogen. Vertel
me nu alsjeblieft waarmee je vast-
gebonden kunt worden.’ 11 Dus
zei hij tegen haar: ‘Als iemand me

16:4 �Of ‘Wadi Sorek’. 16:5 �Of ‘mis-
leid hem’.

vastbindt met nieuwe, ongebruik-
te touwen word ik net zo zwak als
een gewone man.’ 12 Delila nam
dus nieuwe touwen en bond hem
daarmee vast. Toen riep ze: ‘Sim-
son, daar zijn de Filistijnen!’ (Al
die tijd lagen de mannen in hin-
derlaag in de binnenkamer.) Maar
hij trok de touwen van zijn armen
alsof het draadjes waren.a

13 Daarna zei Delila tegen Sim-
son: ‘Tot nu toe heb je me voor
de gek gehouden en tegen me
gelogen.b Vertel me toch waar-
mee je vastgebonden kunt wor-
den.’ Toen zei hij: ‘Dan moet
je mijn zeven haarvlechten door
de scheringdraad van een weef-
getouw weven.’ 14 Ze zette zijn
vlechten vast met een pin en riep:
‘Simson, daar zijn de Filistijnen!’
Hij werd wakker en rukte de pin
van het weefgetouw en de sche-
ringdraad los.

15 Ze zei tegen hem: ‘Hoe
kun je nu zeggen dat je van me
houdt,c terwijl je er in je hart
niets van meent? Je hebt me al
drie keer voor de gek gehouden
en je hebt me niet verteld waar
je enorme kracht vandaan komt.’d
16 Dag in dag uit zeurde ze
aan zijn hoofd en bleef ze aan-
dringen, tot hij er niet meer te-
gen kon.�e 17 Uiteindelijk ver-
telde hij haar alles:� ‘Nog nooit
heeft een scheermes mijn hoofd
aangeraakt, want ik ben al van-
af mijn geboorte�f een nazireeër
van God. Als mijn haar wordt af-
geschoren, raak ik mijn kracht
kwijt en word ik net zo zwak als
alle andere mensen.’

18 Delila merkte dat hij deze
keer de waarheid had verteld,�
en ze liet meteen de Filistijnse
vorsten halen.g Ze zei: ‘Nu moe-

16:16 �Of ‘zijn ziel zo vermoeid werd dat
hij wilde sterven’. 16:17 �Lett.: ‘open-
de hij zijn hart voor haar’. �Lett.: ‘van-
af de schoot van mijn moeder’. 16:18
�Lett.: ‘zijn hele hart voor haar had ge-
opend’.

HFST. 16
a Re 16:18

b Re 14:15

c Re 15:14
��������������������

2de kolom
a Re 16:9

b Re 16:7, 11

c Re 14:16

d Re 16:7
Re 16:11
Re 16:13

e Re 14:17

f Nu 6:5
Re 13:5, 7

g Re 16:5



383 RECHTERS 16:19–17:4
ten jullie echt komen, want hij
heeft me de waarheid verteld.’�
De Filistijnse vorsten kwamen en
brachten het geld mee. 19 Ze
liet Simson op haar schoot in
slaap vallen. Toen riep ze een
man en liet hem Simsons zeven
haarvlechten afscheren. Zo raak-
te hij zijn kracht kwijt en kreeg
ze hem in bedwang. 20 Ze riep:
‘Simson, daar zijn de Filistijnen!’
Hij werd wakker en zei: ‘Ik red
me hier wel uit net zoals de vo-
rige keren.a Ik ruk me wel los.’
Maar hij had niet in de gaten
dat Jehovah hem had verlaten.
21 De Filistijnen grepen hem en
staken zijn ogen uit. Ze brach-
ten hem naar Gaza en deden
hem twee koperen boeien om. In
de gevangenis moest hij graan
malen. 22 Maar nadat zijn haar
was afgeschoren, begon het met-
een weer te groeien.b

23 De Filistijnse vorsten kwa-
men bij elkaar om hun god D _a-
gonc een groot offer te brengen
en feest te vieren, want ze zei-
den: ‘Onze god heeft onze vijand
Simson in onze macht gegeven!’
24 Toen het volk hem zag, loof-
den ze hun god en zeiden: ‘De
vijand die ons land heeft ver-
woestd en velen van ons heeft ge-
dood,e is door onze god in onze
macht gegeven.’

25 Omdat ze in een vrolij-
ke stemming waren,� zeiden ze:
‘Haal Simson, dan kunnen we la-
chen.’ Ze haalden hem dus uit
de gevangenis om hen te verma-
ken en ze zetten hem tussen de
pilaren. 26 Toen zei Simson te-
gen de jongen die hem daarheen
leidde: ‘Laat me de pilaren aan-
raken waarop het huis rust, dan
kan ik ertegen leunen.’ 27 (Het
huis was vol mannen en vrouwen
en alle Filistijnse vorsten waren
aanwezig. Op het dak waren zo’n

16:18 �Lett.: ‘zijn hele hart voor me ge-
opend’. 16:25 �Lett.: ‘hun hart vrolijk
was’.

3000 mannen en vrouwen die
zich vermaakten met de aanblik
van Simson.)

28 Toen riep Simsona tot Je-
hovah: ‘Soevereine Heer Jeho-
vah, denk toch aan mij en geef me
alstublieft nog één keer kracht,b
o God, en laat me wraak nemen
op de Filistijnen voor één van
mijn beide ogen.’c

29 Toen greep Simson de twee
middelste steunpilaren, en hij zet-
te zich schrap met zijn rech-
terhand tegen de ene pilaar en
zijn linkerhand tegen de andere.
30 Simson riep: ‘Laat mij� met
de Filistijnen sterven!’ Toen duw-
de hij uit alle macht en het huis
stortte in, boven op de vorsten
en alle andere aanwezigen.d Zo
liet hij bij zijn dood meer mensen
sterven dan tijdens zijn leven.e

31 Later kwamen zijn broers
en de hele familie van zijn va-
der zijn lichaam halen. Ze namen
hem mee en begroeven hem tus-
sen Z _oraf en Est _aol in het graf
van zijn vader Man _oah.g Simson
was 20 jaar rechter over Israël
geweest.h

17 In het bergland van Efraı̈mi

woonde een man die Mi-
cha heette. 2 Hij zei tegen zijn
moeder: ‘Weet u nog dat er 1100
zilverstukken van u zijn gestolen
en dat u daarover een vloek hebt
uitgesproken die ik gehoord heb?
Ik heb dat zilver. Ik had het ge-
stolen.’ Zijn moeder zei: ‘Dat Je-
hovah mijn zoon mag zegenen.’
3 Hij gaf de 1100 zilverstukken
aan zijn moeder terug, maar zijn
moeder zei: ‘Ik zal mijn zilver be-
slist aan Jehovah opdragen, zo-
dat mijn zoon er een gesneden
beeld en een metalen� beeld van
kan maken. j Ik geef het aan je te-
rug.’

4 Hij gaf het zilver dus aan
zijn moeder terug, en zijn moeder

16:30 �Of ‘mijn ziel’. 17:3 �Of ‘gego-
ten’.
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RECHTERS 17:5–18:12 384
gaf 200 zilverstukken aan de zil-
versmid. Die maakte een gesne-
den beeld en een metalen beeld,
en ze werden in Micha’s huis ge-
zet. 5 Deze Micha had een hei-
ligdom en hij maakte een efoda en
huisgoden�b en installeerde� een
van zijn zonen als priester.c 6 In
die tijd was er geen koning in Is-
raël.d Iedereen deed wat hij zelf
goedvond.�e

7 Nu was er een jonge man uit
Bethlehemf in Juda die van de
stam Juda was.� Hij was een Le-
vietg die daar een tijdlang woon-
de. 8 Hij verliet de stad Beth-
lehem in Juda en ging op zoek
naar een andere verblijfplaats.
Onderweg, in het bergland van
Efraı̈m, kwam hij bij het huis van
Micha.h 9 Toen zei Micha tegen
hem: ‘Waar kom je vandaan?’ Hij
antwoordde: ‘Ik ben een Leviet
uit Bethlehem in Juda, en ik ben
op zoek naar een verblijfplaats.’
10 Micha zei tegen hem: ‘Blijf
toch hier en word een vader� en
een priester voor mij. Ik zal je
tien zilverstukken per jaar geven
en een stel kleren en je voedsel.’
De Leviet ging dus naar binnen.
11 Zo stemde de Leviet ermee
in om bij Micha te blijven, en
de jonge man werd als een zoon
voor hem. 12 Micha installeer-
de� de Leviet ook als priester, i
en hij bleef in het huis van Micha
wonen. 13 Toen zei Micha: ‘Nu
weet ik dat Jehovah goed voor
me zal zijn, want ik heb de Leviet
als priester.’

18 In die tijd, toen er geen ko-
ning in Israël was, j zocht

de stam van de Danietenk een
erfdeel waar ze konden wonen.
Ze hadden namelijk nog geen

17:5 �Of ‘afgodsbeelden’. Lett.: ‘tera-
fim’. 17:5, 12 �Lett.: ‘vulde de hand
van’. 17:6 �Of ‘wat in zijn eigen ogen
goed was’. 17:7 �Misschien wordt hier-
mee alleen bedoeld dat hij in het gebied
van Juda woonde. 17:10 �Of ‘raads-
man’.

erfdeel gekregen zoals de ande-
re stammen van Israël.a

2 De Danieten stuurden vijf
mannen van hun stam, geschik-
te mannen uit Z _ora en Est _aol,b
om het land grondig te verken-
nen. Ze zeiden tegen hen: ‘Ga
het land verkennen.’ Toen ze in
het bergland van Efraı̈m bij het
huis van Michac kwamen, over-
nachtten ze daar. 3 In de buurt
van Micha’s huis herkenden ze
de stem� van de jonge Leviet.
Ze gingen naar hem toe en vroe-
gen: ‘Wie heeft je hierheen ge-
haald? Wat doe je hier? En waar-
om blijf je hier?’ 4 Hij vertelde
wat Micha voor hem had gedaan
en dat hij door hem als priester
was ingehuurd.d 5 Toen zeiden
ze tegen hem: ‘Wil je God vragen
of onze tocht zal slagen?’ 6 De
priester zei: ‘Ga in vrede. Jeho-
vah is met jullie op deze tocht.’

7 De vijf mannen gingen dus
verder en kwamen in L _aı̈s.e Ze za-
gen dat de inwoners onafhanke-
lijk waren, net als de Sidoniërs.
Ze leidden een rustig en onbe-
zorgd leven,f en er was in hun
gebied geen onderdrukkende ver-
overaar die hen lastigviel. Ze
woonden ver van de Sidoniërs en
lieten zich niet met anderen in.

8 Toen ze bij hun broeders
in Z _ora en Est _aolg terugkwamen,
vroegen die: ‘Hoe is het gegaan?’
9 Ze antwoordden: ‘Laten we ze
aanvallen, want we hebben ge-
zien dat het gebied heel goed is.
Waar wachten jullie op? Aarzel
niet, maar ga erheen en neem het
gebied in bezit. 10 Daar zullen
jullie een nietsvermoedend volkh

aantreffen en een uitgestrekt ge-
bied waar aan niets gebrek is. i
God geeft jullie dat gebied in
handen.’

11 Toen vertrokken 600 gewa-
pende mannen van de stam Dan
uit Z _ora en Est _aol. j 12 Ze sloe-
gen hun kamp op in de buurt van

18:3 �Of ‘het accent’.
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385 RECHTERS 18:13-31
K _irjath-Je _arima in Juda. Daarom
heet deze plek, die ten westen van
K _irjath-Je _arim ligt, tot op deze
dag Mah _ane-Dan.�b 13 Daarna
gingen ze verder naar het berg-
land van Efraı̈m en kwamen bij
het huis van Micha.c

14 Toen zeiden de vijf man-
nen die het gebied rond L _aı̈sd

hadden verkend tegen hun broe-
ders: ‘Wisten jullie dat er in deze
huizen een efod, huisgoden,� een
gesneden beeld en een metalen�
beelde aanwezig zijn? Jullie we-
ten wat je te doen staat.’ 15 Ze
gingen dus naar het huis van de
jonge Leviet,f bij het huis van
Micha, en vroegen hoe het met
hem ging. 16 Al die tijd stonden
de 600 gewapende Danieteng bij
de ingang van de poort. 17 De
vijf mannen die het land hadden
verkend,h gingen naar binnen en
namen het gesneden beeld, de
efod, i de huisgoden j en het me-
talen beeldk mee. (De priester l

stond bij de 600 gewapende man-
nen bij de ingang van de poort.)
18 Toen ze het huis van Micha
binnengingen om het gesneden
beeld, de efod, de huisgoden en
het metalen beeld weg te halen,
zei de priester: ‘Wat doen jullie
daar?’ 19 Ze zeiden: ‘Stil, hou je
mond en ga met ons mee. Word
een vader� en een priester voor
ons. Wat is beter: dat je priester
bent voor het huis van één manm

of voor een hele stam en familie
in Israël?’n 20 De priester was
het hiermee eens, en hij nam de
efod, de huisgoden en het gesne-
den beeldo en ging met ze mee.

21 Toen vervolgden ze hun
tocht, en ze lieten de kinderen
vooropgaan, met het vee en de
waardevolle dingen. 22 Ze wa-
ren al een eind bij het huis
van Micha vandaan toen de man-
nen die vlak bij Micha woonden,

18:12 �Bet.: ‘kamp van Dan’. 18:14 �Of
‘afgodsbeelden’. Lett.: ‘terafim’. �Of
‘gegoten’. 18:19 �Of ‘raadsman’.

zich verzamelden en de Danieten
inhaalden. 23 Ze begonnen naar
de Danieten te schreeuwen, en
die draaiden zich om en zeiden te-
gen Micha: ‘Wat is er aan de hand?
Waarom heb je al die mensen op
de been gebracht?’ 24 Hij ant-
woordde: ‘Jullie hebben de go-
den gestolen die ik gemaakt heb
en jullie hebben ook mijn pries-
ter meegenomen. Ik heb niets
meer over! En dan vragen jullie:
“Wat is er met je aan de hand?”’
25 De Danieten zeiden: ‘Je kunt
beter niet zo’n grote mond te-
gen ons opzetten. Anders zou-
den woedende mannen� je wel-
eens kunnen aanvallen, en dat
zou jou en je familie het leven�
kosten.’ 26 De Danieten gingen
dus verder. Micha zag in dat ze
sterker waren dan hij en ging te-
rug naar huis.

27 Ze namen mee wat Micha
had gemaakt en ook zijn priester,
en ze gingen naar L _aı̈s,a waar de
mensen een rustig en onbezorgd
leven leidden.b Ze doodden hen
met het zwaard en staken de stad
in brand. 28 Niemand kwam de
inwoners te hulp, want de stad lag
ver van Sidon en ze bemoeiden
zich met niemand. Bovendien lag
de stad in de vallei� die bij Beth-
R _ehobc hoorde. Daarna herbouw-
den de Danieten de stad en gin-
gen er wonen. 29 Ze noemden
hun stad Dan,d naar hun vader
Dan, de zoon van Israël.e Maar de
stad heette oorspronkelijk L _aı̈s.f
30 De Danieten stelden het ge-
sneden beeldg op, en Jonathan,h
de zoon van Mozes’ zoon G _er-
som, i en zijn nakomelingen wer-
den priesters voor de stam Dan
tot de dag waarop de inwoners
van het gebied in ballingschap
gingen. 31 Nadat ze het gesne-
den beeld van Micha hadden op-
gesteld, bleef het daar zolang het
huis van de ware God in Silo was. j

18:25 �Of ‘mannen, bitter van ziel’.
�Of ‘de ziel’. 18:28 �Of ‘laagvlakte’.
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RECHTERS 19:1-18 386

19 In die tijd, toen er geen ko-
ning in Israël was,a was er

een Leviet die in een afgelegen
deel van het bergland van Efraı̈mb

woonde. Hij nam een bijvrouw uit
Bethlehemc in Juda. 2 Maar zijn
bijvrouw werd hem ontrouw. Ze
verliet hem en ging naar het huis
van haar vader in Bethlehem in
Juda, waar ze vier maanden bleef.
3 Toen ging haar man haar ach-
terna om haar over te halen bij
hem terug te komen. Hij had zijn
bediende en een paar ezels bij
zich. Ze liet hem in het huis van
haar vader binnen, die heel blij
was om hem te zien. 4 Op aan-
dringen van zijn schoonvader, de
vader van de jonge vrouw, bleef
hij drie dagen bij hem. Ze aten
en ze dronken, en hij bleef daar
overnachten.

5 Op de vierde dag stonden ze
’s morgens vroeg op om te ver-
trekken en de vader van de jon-
ge vrouw zei tegen zijn schoon-
zoon: ‘Eet eerst nog wat om
krachten op te doen� en ga daar-
na op weg.’ 6 Ze gingen dus zit-
ten om samen te eten en te drin-
ken. Daarna zei de vader van de
jonge vrouw tegen hem: ‘Blijf nog
een nachtje hier en neem het er-
van.’� 7 Toen de man wilde ver-
trekken, drong zijn schoonvader
zo bij hem aan dat hij weer bleef
overnachten.

8 Op de vijfde dag stond hij
’s morgens vroeg op om te
gaan, maar de vader van de jon-
ge vrouw zei: ‘Eet eerst nog wat
om krachten op te doen.’ En ze
bleven hun vertrek uitstellen tot
laat op de dag en beiden bleven
eten. 9 Toen de man met zijn
bijvrouw en zijn bediende wilde
vertrekken, zei zijn schoonvader,
de vader van de jonge vrouw,
tegen hem: ‘Kijk! Het is al bij-
na avond. Blijf toch overnachten.
De dag is bijna voorbij. Blijf hier

19:5 �Of ‘je hart te versterken’. 19:6
�Of ‘laat je hart vrolijk zijn’.

overnachten en neem het er-
van. Morgen kunnen jullie vroeg
vertrekken en naar huis� gaan.’
10 Maar de man wilde niet weer
blijven overnachten, dus vertrok
hij met zijn twee gezadelde ezels,
zijn bijvrouw en zijn bediende, en
hij kwam tot aan J _ebus (Jeruza-
lem).a

11 Het was al bijna donker
toen ze vlak bij J _ebus waren, en
de bediende zei tegen zijn mees-
ter: ‘Zullen we naar de stad van
de Jebusieten gaan en daar over-
nachten?’ 12 Maar zijn meester
zei tegen hem: ‘We kunnen beter
niet naar een stad vol vreemden
gaan waar geen Israëlieten wo-
nen. We gaan door naar G _ibea.’b
13 Toen zei hij tegen zijn be-
diende: ‘Laten we proberen om
G _ibea of R _amac te bereiken, dan
kunnen we in een van die plaat-
sen overnachten.’ 14 Ze gingen
dus verder en de zon ging onder
toen ze in de buurt van G _ibea
waren, dat bij Benjamin hoort.

15 Ze onderbraken hun reis en
gingen G _ibea in om er te over-
nachten. Ze gingen op het stads-
plein zitten, maar niemand no-
digde ze uit om in zijn huis
te overnachten.d 16 Uiteindelijk
kwam er die avond een oude man
terug van zijn werk op het land.
Hij was afkomstig uit het berg-
land van Efraı̈m,e maar hij woon-
de tijdelijk in G _ibea. De inwoners
van de stad zelf waren Benja-
minieten.f 17 Toen de oude man
opkeek en de reiziger op het
stadsplein zag zitten, zei hij:
‘Waar ga je heen, en waar kom
je vandaan?’ 18 Hij antwoordde:
‘We zijn op weg van Bethlehem
in Juda naar een afgelegen streek
in het bergland van Efraı̈m, waar
ik vandaan kom. Ik ben in Beth-
lehem in Juda geweest,g en ik ga
naar het huis van Jehovah,� maar

19:9 �Lett.: ‘je tent’. 19:18 �Of moge-
lijk ‘en ik dien in het huis van Jehovah’.
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387 RECHTERS 19:19–20:5
er is niemand die me bij zich thuis
uitnodigt. 19 We hebben genoeg
stro en voer voor onze ezels,a en
we hebben broodb en wijn voor
mij, de vrouw en onze bediende
meegenomen. We hebben alles bij
ons.’ 20 De oude man zei: ‘Vrede
zij met je! Wat je ook nodig hebt,
ik zorg ervoor. Blijf in elk geval
niet hier op het plein overnach-
ten.’ 21 Hij nam hem dus mee
naar huis en voerde de ezels.�
Toen wasten ze hun voeten en
gingen ze eten en drinken.

22 Terwijl ze gezellig bij el-
kaar zaten, werd het huis omsin-
geld door een aantal verdorven
mannen uit de stad. Ze bons-
den op de deur en bleven te-
gen de oude man van wie het
huis was, zeggen: ‘Breng de man
die bij je in huis is naar buiten.
We willen seks met hem hebben.’c
23 Toen ging de eigenaar van
het huis naar buiten en zei tegen
ze: ‘Nee, broeders, doe alsjeblieft
niet zoiets slechts. De man is een
gast in mijn huis. Zoiets schan-
delijks mogen jullie niet doen.
24 Hier is mijn dochter, die nog
maagd is, en ook de bijvrouw van
de man. Laat me hen naar buiten
brengen, dan kunnen jullie hen
vernederen en met hen doen wat
jullie willen.�d Maar zoiets schan-
delijks mogen jullie deze man
niet aandoen.’

25 Maar de mannen wilden
niet naar hem luisteren. Daarom
greep de man zijn bijvrouwe en
bracht haar naar buiten. Ze ver-
krachtten en misbruikten haar
de hele nacht. Toen het licht be-
gon te worden, stuurden ze haar
weg. 26 Vroeg in de ochtend
kwam de vrouw aan bij het huis
van de man bij wie haar meester
was. Voor de deur viel ze neer,
en ze lag daar tot het licht werd.

19:21 �Of ‘gaf de ezels mengvoer’.
19:24 �Of ‘misbruik hen en doe wat
goed is in jullie ogen’.

27 Toen haar meester ’s mor-
gens opstond en de deuren van
het huis opendeed omdat hij wil-
de vertrekken, zag hij de vrouw,
zijn bijvrouw, voor de ingang lig-
gen met haar handen op de drem-
pel. 28 Hij zei tegen haar: ‘Sta
op, laten we gaan.’ Maar er kwam
geen antwoord. De man legde
haar op de ezel en ging op weg
naar huis.

29 Toen hij thuisgekomen was,
nam hij een slachtmes, sneed
het lichaam van zijn bijvrouw in
12 stukken en stuurde naar elk ge-
bied van Israël een stuk. 30 Ie-
dereen die het zag, zei: ‘Zoiets is
nog nooit gebeurd vanaf de dag
dat de Israëlieten uit Egypte ver-
trokken tot op de dag van van-
daag. Denk erover na,� bespreek
heta en zeg dan wat we moeten
doen.’

20 Vervolgens gingen alle Is-
raëlieten, van Danb tot Ber-

s _eba, en ook uit het land Gilead,c
op weg en de hele gemeenschap
kwam eensgezind� bij elkaar vóór
Jehovah in M _izpa.d 2 De hoof-
den van het volk, van alle stam-
men van Israël, namen dus hun
plaats in de vergadering van Gods
volk in — 400.000 man voetvolk
gewapend met zwaarden.e

3 En de Benjaminieten hoor-
den dat de Israëlieten naar M _iz-
pa waren getrokken.

De mannen van Israël vroe-
gen: ‘Vertel ons, hoe heeft deze
afschuwelijke daad plaatsgevon-
den?’f 4 De Leviet,g de man van
de vermoorde vrouw, antwoordde:
‘Ik kwam met mijn bijvrouw in G _i-
beah in Benjamin om daar te over-
nachten. 5 Toen omsingelden de
inwoners� van G _ibea ’s nachts
het huis. Ze wilden me vermoor-
den, maar in plaats daarvan heb-
ben ze mijn bijvrouw verkracht

19:30 �Of ‘zet jullie hart erop’. 20:1
�Lett.: ‘als één man’. 20:5 �Of moge-
lijk ‘grondbezitters’.
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RECHTERS 20:6-27 388
en ze is gestorven.a 6 Dus heb ik
het lichaam van mijn bijvrouw in
stukken gesneden en die naar elk
gebied van het erfdeel van Israël
gestuurd,b omdat er in Israël een
schandelijk vergrijp is begaan.
7 Israëlieten die hier bijeenzijn,
geef jullie mening en advies.’c

8 Het hele volk stond als één
man op en zei: ‘Niemand van ons
zal teruggaan naar zijn tent of
naar zijn huis. 9 Dit zullen we
met G _ibea doen: Laten we loten
en ertegen optrekken.d 10 Uit
alle stammen van Israël nemen
we 10 op de 100 man, 100 op de
1000, 1000 op de 10.000, om pro-
viand te halen voor het leger, zo-
dat er opgetreden wordt tegen
G _ibea in Benjamin vanwege het
schandelijke vergrijp dat ze in Is-
raël hebben begaan.’ 11 Zo ver-
zamelden alle mannen van Israël
zich als één man om G _ibea aan
te vallen.

12 Toen stuurden de stam-
men van Israël mannen naar de
leden van de stam Benjamin om
te zeggen: ‘Hoe heeft er zoiets
afschuwelijks bij jullie kunnen
gebeuren? 13 Lever die verdor-
ven mannen van G _ibeae aan ons
uit, zodat we ze kunnen doden
en het kwaad in Israël kunnen
uitroeien.’f Maar de Benjaminie-
ten wilden niet naar hun broe-
ders, de Israëlieten, luisteren.

14 Daarop kwamen de Benja-
minieten vanuit hun steden naar
G _ibea om tegen de mannen van
Israël te strijden. 15 Die dag
werden er door de Benjaminieten
uit hun steden 26.000 mannen
met zwaarden opgeroepen. Daar-
bij kwamen nog 700 ervaren strij-
ders uit G _ibea. 16 In dat leger
waren 700 ervaren strijders die
linkshandig waren. Al die man-
nen konden een steen zo nauw-
keurig� slingeren dat ze nooit
misten.

20:16 �Lett.: ‘tot op een haar’.

17 De mannen van Israël, uit-
gezonderd Benjamin, werden op-
geroepen: in totaal 400.000 man-
nen gewapend met zwaarden.a
Het waren allemaal ervaren strij-
ders. 18 Ze gingen op weg naar
Bethel om God om leiding te vra-
gen.b De Israëlieten vroegen: ‘Wie
van ons moet als eerste tegen de
Benjaminieten optrekken?’ Jeho-
vah antwoordde: ‘Juda moet voor-
opgaan.’

19 Daarna stonden de Israë-
lieten ’s morgens op en sloegen
hun kamp op bij G _ibea.

20 De mannen van Israël stel-
den zich bij G _ibea in gevechts-
formatie op om Benjamin aan te
vallen. 21 De Benjaminieten de-
den een uitval vanuit G _ibea en
doodden op die dag 22.000 man-
nen van Israël. 22 Maar het le-
ger van Israël liet de moed niet
zakken en stelde zich opnieuw op
voor de strijd, op dezelfde plaats
als op de eerste dag. 23 Onder-
tussen gingen de Israëlieten naar
Bethel en ze huilden tot de avond
voor de ogen van Jehovah en
vroegen Jehovah: ‘Moeten we op-
nieuw strijden tegen onze broe-
ders, de Benjaminieten?’c Jeho-
vah antwoordde: ‘Ja, val hen aan.’

24 Op de tweede dag gingen
de Israëlieten dus opnieuw op de
Benjaminieten af. 25 De Benja-
minieten kwamen hen op de twee-
de dag vanuit G _ibea tegemoet en
doodden nog eens 18.000 Israëli-
tische mannend die gewapend wa-
ren met zwaarden. 26 Toen gin-
gen alle mannen van Israël naar
Bethel. Ze zaten daar en huil-
den voor de ogen van Jehovahe

en bleven die dag vastenf tot de
avond. Ook brachten ze brand-
offersg en vredeoffers�h voor Je-
hovah. 27 Daarna vroegen de
mannen van Israël Jehovah om
leiding, i want de ark van het ver-

20:26 �Of ‘gemeenschapsoffers’. Zie
Woordenlijst.
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389 RECHTERS 20:28-45
bond van de ware God stond daar
in die tijd. 28 P _inehas,a de zoon
van Aärons zoon Ele _azar, deed er
in die tijd dienst.� Ze vroegen:
‘Zullen we nog een keer strijden
tegen onze broeders, de Benjami-
nieten, of zullen we ophouden?’b
Jehovah antwoordde: ‘Val aan,
want morgen zal ik hen in jul-
lie handen laten vallen.’ 29 Toen
legde Israël mannen in hinder-
laagc rondom G _ibea.

30 Op de derde dag trokken
de Israëlieten opnieuw tegen de
Benjaminieten op, en ze stelden
zich weer op voor de strijd te-
gen G _ibea, net als de vorige
keren.d 31 Toen de Benjaminie-
ten het leger tegemoet gingen,
werden ze van de stad wegge-
lokt.e Net als de vorige keren vie-
len ze aan, en ze maakten enke-
le slachtoffers op de hoofdwegen,
waarvan de ene omhooggaat naar
Bethel en de andere naar G _ibea.
Ze doodden ongeveer 30 Israëlie-
ten in het open veld.f 32 De Ben-
jaminieten zeiden dus: ‘We bren-
gen ze weer een nederlaag toe,
net als de vorige keren.’g Maar de
Israëlieten zeiden: ‘Laten we ons
terugtrekken en ze van de stad
weglokken, de hoofdwegen op.’
33 Alle mannen van Israël verlie-
ten hun positie en stelden zich op
in Baäl-Tamar. Ondertussen kwa-
men de Israëlieten bij G _ibea uit de
hinderlaag tevoorschijn. 34 Zo
kwamen 10.000 ervaren strijders
uit heel Israël tot vlak voor G _ibea,
en de strijd was zwaar. Maar de
Benjaminieten wisten nog niet dat
ze hun ondergang tegemoet gin-
gen.

35 Jehovah versloeg Benja-
minh voor Israël, en op die dag
doodden de Israëlieten 25.100 Ben-
jaminieten die gewapend waren
met zwaarden.i

36 Toen de mannen van Is-
raël zich terugtrokken, dachten

20:28 �Of ‘stond er in die dagen voor’.

de Benjaminieten dat ze hen bijna
hadden verslagen.a Maar de Israë-
lieten trokken zich terug omdat
ze vertrouwden op de hinderlaag
die ze tegen G _ibea hadden ge-
legd.b 37 De mannen in de hin-
derlaag kwamen snel in actie en
vielen G _ibea aan. Toen verspreid-
den ze zich over de stad en dood-
den ze alle inwoners met het
zwaard.

38 De Israëlieten hadden af-
gesproken dat de mannen die
de hinderlaag hadden gelegd een
rooksignaal uit de stad zouden
laten opstijgen.

39 Toen de Israëlieten zich te-
rugtrokken, gingen de Benjami-
nieten in de aanval en doodden
zo’n 30 Israëlieten.c Ze zeiden:
‘Het is duidelijk dat ze weer een
nederlaag lijden, net als de vo-
rige keer.’d 40 Maar toen kwam
het signaal: er begonnen rook-
wolken uit de stad op te stijgen.
De Benjaminieten keken om en
zagen de hele stad in vlammen op-
gaan. 41 Toen keerden de man-
nen van Israël om, en de Benja-
minieten raakten in paniek omdat
ze beseften dat dit hun onder-
gang betekende. 42 Ze vluchtten
voor de mannen van Israël rich-
ting de woestijn, maar ze kon-
den de strijd niet ontlopen. De
mannen uit de stad sloten zich
bij de Israëlieten aan in de strijd.
43 Ze omsingelden de Benjami-
nieten en achtervolgden hen zon-
der ophouden. Vlak voor G _ibea,
aan de oostkant, liepen ze hen on-
der de voet. 44 Uiteindelijk kwa-
men er 18.000 Benjaminieten om,
allemaal dappere strijders.e

45 De Benjaminieten vlucht-
ten toen verder de woestijn in,
naar de rots R _immon, f en de
Israëlieten doodden� 5000 van
hun mannen op de hoofdwegen.
Ze bleven hen tot aan G _ideom
achtervolgen en doodden er zo

20:45 �Lett.: ‘hielden een nalezing on-
der’.
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nog 2000. 46 In totaal sneuvel-
den er op die dag 25.000 Ben-
jaminieten die gewapend waren
met zwaarden,a allemaal dappe-
re strijders. 47 Maar 600 Ben-
jaminieten vluchtten de woestijn
in naar de rots R _immon, waar ze
vier maanden bleven.

48 En de mannen van Israël
gingen terug om de steden van
de Benjaminieten aan te vallen
en alles wat ze tegenkwamen te
doden met het zwaard — mensen
en dieren. Alle steden die ze aan-
troffen, staken ze in brand.

21 De mannen van Israël had-
den in M _izpa de volgende

eed gezworen:b ‘Niemand van ons
zal zijn dochter aan een Benjami-
niet tot vrouw geven.’c 2 Toen
kwam het volk naar Bethel.d Ze
zaten daar tot de avond en treur-
den en huilden luid voor de ogen
van de ware God. 3 Ze zeiden:
‘O Jehovah, God van Israël, waar-
om is dit in Israël gebeurd? Waar-
om moet er nu één stam uit Israël
ontbreken?’ 4 De volgende dag
stond het volk vroeg op en bouw-
de daar een altaar om brand-
offers en vredeofferse te bren-
gen.

5 Toen zeiden de Israëlieten:
‘Wie uit de stammen van Israël is
er niet naar de vergadering vóór
Jehovah gekomen?’ Ze hadden na-
melijk een plechtige eed afgelegd
dat iedereen die niet bij Jehovah
in M _izpa was gekomen, ter dood
gebracht zou worden. 6 De Is-
raëlieten treurden over wat er
met hun broer Benjamin was ge-
beurd. Ze zeiden: ‘Vandaag is er
één stam van Israël afgesneden.
7 Wat kunnen we doen om vrou-
wen te vinden voor de overgeble-
ven mannen? Want we hebben bij
Jehovah gezworenf dat we onze
dochters niet aan hen tot vrouw
zouden geven.’g

8 Ze vroegen: ‘Wie uit de stam-
men van Israël is niet bij Jehovah
in M _izpa gekomen?’h Het bleek dat
uit J _abes-Gilead niemand naar

het kamp was gekomen waar
de vergadering was. 9 Toen het
volk werd geteld, zagen ze dat er
geen enkele inwoner van J _abes-
Gilead was. 10 De gemeenschap
stuurde er dus 12.000 van de dap-
perste mannen naartoe. Ze gaven
hun de opdracht: ‘Ga naar J _abes-
Gilead en dood de inwoners met
het zwaard, ook de vrouwen en de
kinderen.a 11 Dit moeten jullie
doen: elke man, en elke vrouw die
geen maagd meer is,� moet voor
de vernietiging worden bestemd.’
12 Onder de inwoners van J _abes-
Gilead bevonden zich 400 meisjes
die nog maagd waren; ze hadden
dus nog nooit gemeenschap met
een man gehad. Die werden naar
het kamp in Silo gebracht,b dat in
het land Kanaän ligt.

13 Daarna stuurde de hele ge-
meenschap een boodschap naar
de Benjaminieten op de rots R _im-
monc om vrede met hen te slui-
ten. 14 Daarna keerden de Ben-
jaminieten terug. De Israëlieten
gaven hun de vrouwen uit J _abes-
Gileadd die ze in leven hadden
gelaten, maar er waren er niet
genoeg voor alle Benjaminieten.
15 Het volk treurde over wat er
met Benjamin was gebeurd,e om-
dat Jehovah de stammen van Is-
raël had gescheiden. 16 De oud-
sten van de gemeenschap zeiden:
‘Wat kunnen we doen om vrouwen
te vinden voor de overgebleven
mannen? Want alle vrouwen van
Benjamin zijn gedood.’ 17 Ze
zeiden: ‘De overlevenden van Ben-
jamin moeten een erfdeel krijgen,
zodat er geen stam uit Israël ver-
dwijnt. 18 Maar wij mogen onze
dochters niet aan hen tot vrouw
geven, want Israël heeft gezwo-
ren: “Iedereen die een vrouw aan
Benjamin geeft, is vervloekt.”’f

19 Toen zeiden ze: ‘Er is elk
jaar een feest voor Jehovah in
Silo,g dat ten noorden van Bethel

21:11 �Of ‘die gemeenschap heeft ge-
had met een man’.
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391 RECHTERS 21:20–RUTH 1:2

1 In de tijd dat de rechtersa

rechtspraken, brak er hon-
gersnood uit in het land. Daarom
vertrok een man uit Bethlehemb

in Juda en ging als vreemde-
ling in de velden� van Moabc wo-
nen, samen met zijn vrouw en
zijn twee zonen. 2 De man heet-
te Elim _elech,� zijn vrouw heette

1:1 �Of ‘het gebied’. 1:2 �Bet.: ‘mijn
God is Koning’.

Naomi� en zijn twee zonen heet-
ten M _achlon� en Ch _iljon.� Het
waren Efrathieten uit Bethle-
hem in Juda. En ze kwamen in
de velden van Moab en bleven
daar.

1:2 �Bet.: ‘mijn aangenaamheid’. �Mo-
gelijk van een Hebreeuws woord dat
‘zwak worden’ of ‘ziek worden’ betekent.
�Bet.: ‘iemand die verzwakt’, ‘iemand
die aan zijn eind komt’.

RUTH
I N H O U D

1 Elimelech met gezin naar Moab (1, 2)
Naomi, Orpa en Ruth worden weduwe (3-6)
Ruth trouw aan Naomi en haar God (7-17)
Naomi met Ruth terug naar Bethlehem
(18-22)

2 Ruth verzamelt halmen op veld Boaz (1-3)
Ontmoeting Ruth en Boaz (4-16)
Ruth vertelt Naomi over Boaz (17-23)

3 Naomi geeft Ruth instructies (1-4)
Ruth en Boaz op dorsvloer (5-15)
Ruth terug naar Naomi (16-18)

4 Boaz wordt terugkoper (1-12)
Boaz en Ruth krijgen Obed (13-17)
Afstamming David (18-22)
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c Ge 19:36, 37
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ligt, ten oosten van de hoofdweg
van Bethel naar Sichem, en ten
zuiden van Leb _ona.’ 20 Ze ga-
ven de mannen van Benjamin de
opdracht: ‘Ga naar de wijngaar-
den en verberg je daar. 21 En
als jullie de jonge vrouwen� van
Silo naar buiten zien komen voor
de rondedansen, moeten jullie uit
de wijngaarden komen en een
jonge vrouw van Silo als vrouw
meenemen, en jullie moeten te-
ruggaan naar het land van Ben-
jamin. 22 En als hun vaders of
broers komen klagen, zullen we
tegen ze zeggen: “Bewijs ons
deze gunst ter wille van hen,
want de oorlog heeft niet genoeg
vrouwen voor hen allemaal opge-

21:21 �Lett.: ‘dochters’.

leverd,a en als jullie hun zelf een
vrouw hadden gegeven, zouden
jullie schuldig zijn geweest.”’b

23 De mannen van Benjamin
deden dat, en ze namen alle-
maal een van de dansende meis-
jes mee als vrouw. Daarna gin-
gen ze terug naar het gebied van
hun erfdeel en ze herbouwden
hun stedenc en gingen er wonen.

24 De Israëlieten gingen toen
uiteen en vertrokken naar hun
eigen stam en hun eigen familie.
Ze gingen allemaal terug naar
hun eigen erfdeel.

25 In die tijd was er geen ko-
ning in Israël.d Iedereen deed
wat hij zelf goedvond.�

21:25 �Of ‘wat in zijn eigen ogen goed
was’.
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3 Na verloop van tijd stierf

Elim _elech, de man van Naomi, en
ze bleef achter met haar twee
zonen. 4 Beide zonen trouwden
later met een Moabitische vrouw.
De ene vrouw heette _Orpa en de
andere Ruth.a Ze bleven daar on-
geveer tien jaar. 5 Toen stier-
ven ook de twee zonen, M _ach-
lon en Ch _iljon. Naomi bleef dus
alleen achter, zonder haar beide
kinderen en haar man. 6 Omdat
ze in Moab hoorde dat Jehovah
aan zijn volk had gedacht door
voor voedsel� te zorgen, vertrok
ze met haar schoondochters uit
de velden van Moab en ging te-
rug.

7 Ze vertrok dus uit de plaats
waar ze met haar twee schoon-
dochters had gewoond. Terwijl ze
op de terugweg waren naar het
land van Juda, 8 zei Naomi te-
gen haar beide schoondochters:
‘Ga allebei maar terug naar het
huis van je moeder. Mag Jehovah
loyale liefde voor jullie tonen,b
net zoals jullie die voor je over-
leden man en voor mij hebben
getoond. 9 Mag Jehovah ervoor
zorgen� dat jullie geborgenheid�
vinden in het huis van een echt-
genoot.’c Toen kuste Naomi hen,
en ze barstten in tranen uit.
10 Ze bleven tegen haar zeggen:
‘Nee, we gaan met u mee naar
uw volk.’ 11 Maar Naomi zei:
‘Ga terug, mijn dochters. Waar-
om zouden jullie met mij mee-
gaan? Kan ik soms nog zonen
krijgen, met wie jullie zouden
kunnen trouwen?d 12 Ga terug,
mijn dochters. Ga, want ik ben te
oud om te trouwen. Zelfs al zou
ik vannacht een echtgenoot vin-
den en zou ik nog zonen krijgen,
13 zouden jullie dan op ze blij-
ven wachten tot ze volwassen
zijn en in de tussentijd niet her-
trouwen? Nee, mijn dochters, als

1:6 �Lett.: ‘brood’. 1:9 �Of ‘een ge-
schenk geven’. �Lett.: ‘een rustplaats’.

ik aan jullie denk, maakt het me
bitter� dat Jehovah zich tegen
me heeft gekeerd.’a

14 Opnieuw barstten ze in
tranen uit, waarna _Orpa haar
schoonmoeder kuste en vertrok.
Maar Ruth bleef bij haar. 15 Dus
zei Naomi: ‘Kijk, je schoonzus
gaat terug naar haar volk en haar
goden. Ga toch met haar mee.’

16 Maar Ruth zei: ‘Vraag me
toch niet om u in de steek te laten
en zonder u terug te gaan. Want
waar u gaat, zal ik gaan, en waar
u overnacht, zal ik overnach-
ten. Uw volk zal mijn volk zijn,
en uw God mijn God.b 17 Waar
u sterft, zal ik sterven, en daar
zal ik begraven worden. Jehovah
mag me zwaar straffen als iets an-
ders dan de dood mij van u zou
scheiden.’

18 Toen Naomi zag dat Ruth
vastbesloten was met haar mee
te gaan, probeerde ze haar niet
meer om te praten. 19 En ze gin-
gen samen verder naar Bethle-
hem.c Zodra ze in Bethlehem aan-
kwamen, raakte de hele stad in
rep en roer, en de vrouwen zei-
den: ‘Is dat Naomi?’ 20 Ze zei
dan steeds tegen de vrouwen:
‘Noem me niet Naomi.� Noem me
M _ara,� want de Almachtige heeft
mijn leven heel bitter gemaakt.d
21 Toen ik wegging had ik alles,
maar Jehovah heeft me met lege
handen laten terugkomen. Waar-
om zouden jullie me Naomi noe-
men als Jehovah zelf zich tegen
me heeft gekeerd en de Almach-
tige me zo veel verdriet heeft be-
zorgd?’e

22 Zo kwam Naomi terug uit
de velden van Moab, f samen met
Ruth, haar Moabitische schoon-
dochter. Ze kwamen in Bethle-
hem aan bij het begin van de
gerstoogst.g

1:13 �Of ‘ik voel me bitter vanwege jul-
lie’. 1:20 �Bet.: ‘mijn aangenaamheid’.
�Bet.: ‘bitter’.
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2 Nu had Naomi een heel rijk
familielid van de kant van

haar man. Hij heette Boaza en hij
kwam uit de familie van Elim _e-
lech.

2 Ruth, de Moabitische, zei te-
gen Naomi: ‘Laat me alstublieft
naar de akkers gaan en halmen
verzamelen�b achter iemand aan
die me dat toestaat.’ Toen zei
Naomi tegen haar: ‘Ga, mijn doch-
ter.’ 3 Ze ging dus op weg en
ging in het veld achter de oog-
sters aan halmen verzamelen.
Toevallig kwam ze op een stuk
land dat van Elim _elechsc familie-
lid Boazd was. 4 Op dat moment
kwam Boaz uit Bethlehem en hij
zei tegen de oogsters: ‘Mag Jeho-
vah met jullie zijn.’ Ze antwoord-
den: ‘Mag Jehovah je zegenen.’

5 Toen vroeg Boaz aan de jon-
ge man die de leiding had over de
oogsters: ‘Bij wie hoort deze jon-
ge vrouw?’ 6 De jonge man die
de leiding had over de oogsters
antwoordde: ‘De jonge vrouw is
een Moabitischee die met Naomi
uit de velden van Moab is terugge-
komen.f 7 Ze vroeg: “Mag ik als-
tublieft wat van het afgesneden
graan� verzamelen�g dat de oog-
sters hebben laten liggen?” En ze
is de hele ochtend druk bezig ge-
weest. Ze heeft net pas even rust
genomen onder het afdak.’

8 Vervolgens zei Boaz tegen
Ruth: ‘Luister eens, mijn dochter.
Ga niet op een ander veld halmen
verzamelen en ga niet ergens an-
ders heen. Blijf dicht bij de jon-
ge vrouwen die voor me werken.h
9 Kijk goed naar het veld dat ze
aan het oogsten zijn en ga met ze
mee. Ik heb de jonge mannen ge-
zegd dat ze je niet mogen lastig-
vallen.� Als je dorst hebt, ga dan
naar de waterkruiken en drink

2:2 �Of ‘tussen de halmen nalezen’. Zie
Woordenlijst. 2:7 �Ofmogelijk ‘tussen
de schoven’. �Of ‘nalezen en verzame-
len’. 2:9 �Of ‘aanraken’.

van het water dat de jonge man-
nen hebben gehaald.’

10 Toen viel ze op haar knie-
en, boog diep en zei tegen hem:
‘Waaraan heb ik het te danken
dat u zo goed voor me bent en
waarom hebt u aandacht voor me,
terwijl ik toch een buitenlandsea

ben?’ 11 Boaz zei tegen haar:
‘Anderen hebben me uitgebreid
verteld wat je na de dood van
je man allemaal voor je schoon-
moeder hebt gedaan, en dat je je
vader en moeder en je geboorte-
land hebt verlaten om naar een
volk te gaan dat je nog niet
kende.b 12 Mag Jehovah je belo-
nen voor wat je hebt gedaanc en
mag Jehovah, de God van Israël,
je een volmaakt loon� geven om-
dat je onder zijn vleugels bescher-
ming hebt gezocht.’d 13 Ze ant-
woordde: ‘U bent wel heel goed
voor me, mijn heer, want u hebt
me bijgestaan en u hebt uw diena-
res gerustgesteld.� En ik ben niet
eens bij u in dienst.’

14 Rond etenstijd zei Boaz te-
gen haar: ‘Kom, eet wat brood en
doop het in de azijn.’ Ze ging dus
naast de oogsters zitten en hij gaf
haar wat geroosterd graan. Ze at
tot ze genoeg had en ze hield
nog iets over. 15 Toen ze op-
stond om halmen te verzamelen,e
zei Boaz tegen zijn jonge mannen:
‘Laat haar ook halmen verzame-
len tussen het afgesneden graan�
en val haar niet lastig.f 16 Trek
ook vooral wat halmen uit de bun-
dels en laat die voor haar liggen
zodat ze die kan oprapen, en houd
haar dan niet tegen.’

17 Ze bleef dus tot de avond
halmen verzamelen op het veld.g
Toen ze het graan uit de halmen
had geklopt, bleek het ongeveer
een efa� gerst te zijn. 18 Ze pak-
te het op en ging de stad binnen,

2:12 �Of ‘rijke beloning’. 2:13 �Lett.:
‘gesproken tot het hart van’. 2:15 �Of
mogelijk ‘de schoven’. 2:17 �Ongeveer
22 l. Zie App. B14.
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en haar schoonmoeder zag wat ze
verzameld had. Ruth haalde ook
het voedsel tevoorschijn dat ze na
de maaltijd had overgehoudena en
gaf het aan haar.

19 Haar schoonmoeder zei te-
gen haar: ‘Waar heb je vandaag
halmen verzameld? Waar heb je
gewerkt? Laat de man die aan-
dacht voor je heeft gehad, geze-
gend worden.’b Ze vertelde haar
schoonmoeder dus over degene
bij wie ze had gewerkt en zei: ‘De
man bij wie ik vandaag heb ge-
werkt, heet Boaz.’ 20 Naomi zei
tegen haar schoondochter: ‘Mag
hij gezegend worden door Jeho-
vah, die niet is tekortgeschoten
in zijn loyale liefde voor de leven-
den en de doden.’c Ze zei verder:
‘De man is familie van ons.d Hij
is een van onze terugkopers.’e
21 Toen zei Ruth, de Moabiti-
sche: ‘Hij heeft ook tegen me ge-
zegd: “Blijf dicht bij mijn jonge
mensen totdat mijn hele oogst is
binnengehaald.”’f 22 Naomi zei
tegen haar schoondochter Ruth:
‘Mijn dochter, het is beter dat je
meegaat met de jonge vrouwen
die voor hem werken, want op
een ander veld word je misschien
lastiggevallen.’

23 Ze bleef dus tot het einde
van de gerstoogstg en de tarwe-
oogst dicht bij de jonge vrouwen
van Boaz om halmen te verzame-
len. Al die tijd woonde ze bij haar
schoonmoeder.h

3 Naomi, haar schoonmoeder,
zei nu tegen haar: ‘Mijn doch-

ter, moet ik geen thuis� voor je
zoeken i zodat het goed met je
zal gaan? 2 Boaz is toch fami-
lie van ons? j Bij hem heb je met
de jonge vrouwen gewerkt. Van-
avond gaat hij gerst wannen op
de dorsvloer. 3 Ga je dus was-
sen en wrijf je in met geurige olie.
Doe dan je mooiste kleren� aan

3:1 �Lett.: ‘rustplaats’. 3:3 �Of ‘boven-
kleren’.

en ga� naar de dorsvloer. Laat
hem niet merken dat je er bent tot
hij klaar is met eten en drinken.
4 Als hij gaat slapen, let dan op
waar hij gaat liggen. Ga naar hem
toe, haal de bedekking bij zijn
voeten weg en ga daar liggen. Hij
zal je wel vertellen wat je moet
doen.’

5 Toen antwoordde Ruth: ‘Ik
zal alles doen wat u zegt.’ 6 Ze
ging dus naar de dorsvloer en
deed alles wat haar schoonmoe-
der haar had opgedragen. 7 On-
dertussen at en dronk Boaz, en hij
voelde zich voldaan.� Toen ging
hij naast de graanhoop liggen.
Daarna sloop Ruth ernaartoe,
haalde de bedekking bij zijn voe-
ten weg en ging liggen. 8 Rond
middernacht werd Boaz rillend
wakker. Hij ging overeind zitten
en zag een vrouw aan zijn voe-
ten liggen. 9 Hij zei: ‘Wie ben je?’
Ze antwoordde: ‘Ik ben Ruth, uw
dienares. Spreid uw mantel over
uw dienares uit,� want u bent
een terugkoper.’a 10 Daarop zei
hij: ‘Mag Jehovah je zegenen, mijn
dochter. Hiermee laat je je loyale
liefde nog sterker zien dan hier-
voor.b Je bent niet achter de jon-
ge mannen aan gelopen, arm of
rijk. 11 Wees dus niet bang, mijn
dochter. Ik zal precies doen wat je
vraagt,c want iedereen in de stad�
weet dat je een geweldige vrouw
bent. 12 Het is waar dat ik een
terugkoperd ben, maar er is een
terugkoper die nauwer verwant is
dan ik.e 13 Blijf vannacht maar
hier, en als morgenochtend blijkt
dat hij je wil terugkopen, prima!
Laat hij je dan terugkopen.f Maar
als hij dat niet wil, dan zal ik je
zelf terugkopen, zo zeker als Je-
hovah leeft. Blijf hier liggen tot
het ochtend wordt.’

3:3 �Of ‘daal af’. 3:7 �Lett.: ‘zijn hart
was vrolijk’. 3:9 �Of ‘neem uw diena-
res in bescherming’. 3:11 �Lett.: ‘de
hele poort van mijn volk’.
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14 Ze bleef dus tot de ochtend
aan zijn voeten liggen en stond
op voordat het licht werd, zo-
dat niemand haar zou herken-
nen. Toen zei hij: ‘Laat niet be-
kend worden dat er een vrouw op
de dorsvloer is geweest.’ 15 Hij
zei ook: ‘Pak je omslagdoek eens
en houd hem open.’ Ze hield hem
dus open en hij deed er zes ma-
ten� gerst in en gaf die aan haar.
Daarna ging hij de stad in.

16 Ruth ging naar haar schoon-
moeder, die zei: ‘Hoe is het ge-
gaan,� mijn dochter?’ Ze vertel-
de haar alles wat Boaz voor
haar had gedaan. 17 Ze voeg-
de eraan toe: ‘Hij heeft me deze
zes maten gerst gegeven en te-
gen me gezegd: “Ga niet met lege
handen naar je schoonmoeder.”’
18 Toen zei Naomi: ‘Wacht rustig
af, mijn dochter, tot je weet hoe
het afloopt, want hij zal er alles
aan doen om de zaak vandaag nog
af te handelen.’

4 Boaz ging naar de stadspoorta
en ging daar zitten. Toen

kwam de terugkoper voorbij over
wie Boaz had verteld.b En Boaz
zei: ‘Kom even bij me zitten, zo-
en-zo.’� Hij ging dus bij hem zit-
ten. 2 Toen zei Boaz tegen tien
van de stadsoudsten:c ‘Kom erbij
zitten.’ En dat deden ze.

3 Boaz zei tegen de terugko-
per:d ‘Naomi, die uit de velden van
Moab is teruggekomen,e moet het
stuk grond verkopen dat van onze
broeder Elim _elechf was. 4 Daar-
om dacht ik dat ik je dit moest la-
ten weten: “Koop het stuk grond
in het bijzijn van de inwoners en
de oudsten van mijn volk.g Als je
het wilt terugkopen, koop het dan
terug. Maar als je dat niet wilt,
laat het me dan weten, want jij
hebt het eerste recht op terug-

3:15 �Mogelijk zes seamaten of onge-
veer 44 l. Zie App. B14. 3:16 �Lett.:
‘Wie ben je?’ 4:1 �Zijn naam wordt be-
wust niet genoemd.

koop, en dan kom ik.”’ Hij ant-
woordde: ‘Ik ben bereid het terug
te kopen.’a 5 Toen zei Boaz: ‘Op
de dag dat je het veld van Naomi
koopt, moet je het ook kopen van
Ruth, de Moabitische, de vrouw
van de overleden man, zodat de
naam van de overleden man ver-
bonden blijft aan zijn erfdeel.’b
6 Hierop zei de terugkoper: ‘Ik
kan het niet terugkopen, anders
gaat het misschien ten koste van
mijn eigen erfdeel. Koop jij het
maar met mijn recht op terug-
koop, want ik kan het niet terug-
kopen.’

7 Vroeger was het in Israël
gebruikelijk om alle overeenkom-
sten in verband met terugkoop-
recht en ruil als volgt te bekrach-
tigen: een man moest zijn sandaal
uittrekkenc en die aan de ande-
re partij geven. Zo werd in Is-
raël een overeenkomst bezegeld.
8 Toen de terugkoper dus tegen
Boaz zei: ‘Koop jij het maar’,
trok hij zijn sandaal uit. 9 Daar-
op zei Boaz tegen de oudsten en
iedereen die erbij was: ‘Jullie zijn
vandaag getuiged dat ik alles van
Naomi koop wat van Elim _elech is
geweest en wat van Ch _iljon en
M _achlon is geweest. 10 Ik neem
ook Ruth, de Moabitische, de we-
duwe van M _achlon, tot vrouw, zo-
dat de naam van de overleden
man verbonden blijft aan zijn erf-
deele en zodat zijn naam niet uit
het midden van zijn broeders en
uit zijn stad verdwijnt. Daar zijn
jullie vandaag getuige van.’f

11 En alle mensen in de stads-
poort en de oudsten zeiden: ‘Wij
zijn getuige! We bidden dat Je-
hovah de vrouw die in je huis
komt zegent en dat ze zal zijn
als Rachel en als Lea, die bei-
den het huis van Israël hebben
gebouwd.g Mag het je goed gaan
in _Efrathah en mag je naam be-
roemd worden� in Bethlehem. i

4:11 �Lett.: ‘en roep een naam uit’.
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12 Mag je huis worden als het
huis van P _erez,a de zoon van Ta-
mar en Juda, door de nakomelin-
gen die Jehovah je bij deze jon-
ge vrouw zal geven.’b

13 Boaz nam Ruth dus tot
vrouw. Hij had gemeenschap
met haar en Jehovah zorgde er-
voor dat ze zwanger werd, en
ze kreeg een zoon. 14 Toen zei-
den de vrouwen tegen Naomi:
‘Mag Jehovah gezegend worden,
die je op deze dag niet zonder
terugkoper heeft gelaten. Mag de
naam van dit kind in Israël uit-
geroepen worden! 15 Hij heeft
je je levenskracht teruggegeven�
en zal op je oude dag voor je zor-
gen, want hij is het kind van je
schoondochter, die van je houdtc

4:15 �Of ‘is een hersteller van je ziel ge-
worden’.

en die meer voor je betekent dan
zeven zonen.’ 16 Naomi nam het
kind en hield hem tegen zich
aan, en ze ging voor hem zorgen.
17 Toen gaven de buurvrouwen
hem een naam. Ze zeiden: ‘Nao-
mi heeft een zoon gekregen’ en
ze noemden hem Obed.a Hij is de
vader van _Isaı̈,b Davids vader.

18 Dit is de afstammingslijn�
van P _erez:c P _erez werd de vader
van H _ezron.d 19 H _ezron werd de
vader van Ram. Ram werd de va-
der van Ammin _adab.e 20 Ammi-
n _adabf werd de vader van Nah _es-
son. Nah _esson werd de vader van
S _almon. 21 S _almon werd de va-
der van Boaz. Boaz werd de va-
der van Obed. 22 Obed werd de
vader van _Isaı̈,g en _Isaı̈ werd de
vader van David.h

4:18 �Lett.: ‘generaties’.
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7 Ark in Kirjath-Jearim (1)
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1 In het bergland van Efraı̈m,a
in Ramath _aı̈m-Z _ofim,b woon-

de een man� die Elk _anac heette.
Hij was de zoon van Jer _oham, de
zoon van El _ihu, de zoon van T _ohu,
de zoon van Zuf, een Efraı̈miet.
2 Hij had twee vrouwen: de ene
heette Hanna en de andere Pen _in-
na. Pen _inna had kinderen, maar
Hanna niet. 3 Elk jaar ging hij
vanuit zijn stad naar Silo om Je-
hovah van de legermachten te

1:1 �Of ‘in Rama woonde een Zufiet’.

aanbidden� en hem slachtoffers
te brengen.a H _ofni en P _inehas,b
de twee zonen van Eli, deden
daar dienst als priester voor Je-
hovah.c

4 Wanneer Elk _ana een slacht-
offer ging brengen, gaf hij delen
ervan aan zijn vrouw Pen _inna en
aan al haar zonen en dochters.d
5 Aan Hanna gaf hij een speciaal
deel, omdat hij meer van haar
hield. Maar Jehovah had haar

1:3 �Of ‘zich voor (...) neer te buigen’.
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David neemt uitdaging aan (32-37)
David vecht in Jehovah’s naam (45-47)

18 Vriendschap David en Jonathan (1-4)
Saul jaloers op Davids
overwinningen (5-9)
Saul probeert David te doden (10-19)
David trouwt met Sauls dochter
Michal (20-30)

19 Saul blijft David haten (1-13)
David ontsnapt aan Saul (14-24)

20 Jonathan trouw aan David (1-42)

21 David eet toonbrood in Nob (1-9)
David gedraagt zich als gek in Gath (10-15)

22 David in Adullam en Mizpé (1-5)
Saul laat priesters Nob doden (6-19)
Abjathar ontsnapt (20-23)

23 David bevrijdt stad Kehila (1-12)
Saul achtervolgt David (13-15)
Jonathan sterkt David (16-18)
David ontsnapt aan Saul (19-29)

24 David spaart Sauls leven (1-22)
Davids respect voor
Jehovah’s gezalfde (6)
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geen kinderen gegeven.� 6 Haar
rivale bespotte haar de hele tijd
en kleineerde haar omdat Jeho-
vah haar geen kinderen had ge-
geven. 7 Dat deed ze jaar in jaar
uit. Elke keer dat Hanna naar het
huis van Jehovah ging,a treiterde
Pen _inna haar zo erg dat ze moest
huilen en niet kon eten. 8 Maar
haar man Elk _ana zei tegen haar:
‘Hanna, waarom huil je, waarom
eet je niet, en waarom ben je zo
verdrietig?� Beteken ik niet meer
voor je dan tien zonen?’

9 Op een keer, nadat ze in
Silo gegeten en gedronken had-
den, stond Hanna op. Eli, de
priester, zat op het bankje bij de
deurpost van de tempel�b van Je-
hovah. 10 Hanna was intens ver-
drietig� en ze bad tot Jehovahc en
begon hartverscheurend te hui-
len. 11 Toen deed ze de gelofte:
‘O Jehovah van de legermachten,
heb toch aandacht voor de ellen-
de van uw dienares. Denk alstu-
blieft aan mij en vergeet me niet.
Geef uw dienares alstublieft een
zoon,d dan zal ik hem aan u ge-
ven, Jehovah, zijn hele leven
lang. En geen scheermes zal zijn
hoofd aanraken.’e

12 Terwijl ze lang tot Jeho-
vah bad, lette Eli op haar mond.
13 Omdat ze in zichzelf� sprak,
trilden alleen haar lippen en was
haar stem niet te horen. Daar-
om dacht Eli dat ze dronken
was. 14 Eli zei tegen haar: ‘Hoe-
lang blijf je nog dronken? Laat de
wijn toch staan.’ 15 Hanna ant-
woordde: ‘Nee, mijn heer! Ik ben
een vrouw die het heel zwaar
heeft.� Ik heb geen wijn of ande-
re alcoholische drank gedronken,
maar ik stort mijn hart� voor Je-

1:5 �Lett.: ‘had haar moederschoot ge-
sloten’. 1:8 �Of ‘waarom is je hart droe-
vig gestemd?’ 1:9 �D.w.z. de tabernakel.
1:10 �Of ‘bitter van ziel’. 1:13 �Lett.: ‘in
haar hart’. 1:15 �Of ‘met een zwaar be-
drukte geest’. �Of ‘ziel’. Zie Woorden-
lijst.

hovah uit.a 16 Denk niet dat uw
dienares een slechte vrouw is,
want ik heb zo lang gebeden van-
wege mijn diepe ellende en ver-
driet.’ 17 Toen zei Eli: ‘Ga in
vrede. Mag de God van Israël je
geven wat je van hem gevraagd
hebt.’b 18 Ze antwoordde: ‘Mag
ik altijd in uw gunst blijven, heer.’
Toen ging ze weg. Ze at weer en
ze keek niet meer verdrietig.

19 ’s Morgens vroeg stonden
ze op en bogen zich voor Jeho-
vah neer. Daarna gingen ze terug
naar huis, naar R _ama.c Later had
Elk _ana gemeenschap met zijn
vrouw Hanna, en Jehovah dacht
aan haar.d 20 Binnen een jaar�
werd ze zwanger en kreeg ze een
zoon. Ze noemdee hem Samuël,�
want ze zei: ‘Ik heb Jehovah om
hem gevraagd.’

21 Na een tijdje ging Elk _ana
met zijn hele gezin op weg om het
jaarlijkse slachtoffer aan Jehovah
te brengenf en zijn gelofteoffer
aan te bieden. 22 Maar Hanna
ging niet mee,g want ze zei te-
gen haar man: ‘Als de jongen geen
borstvoeding meer krijgt, zal ik
hem brengen. Dan zal hij voor Je-
hovah verschijnen en daar van-
af dat moment blijven.’h 23 Haar
man Elk _ana zei tegen haar: ‘Doe
wat je het beste lijkt.� Blijf maar
thuis tot je hem niet meer zelf
voedt. Mag Jehovah doen wat je
hebt gezegd.’ Ze bleef dus thuis
en voedde haar zoon tot hij geen
borstvoeding meer kreeg.

24 Toen ze hem niet meer zelf
voedde, nam ze hem met zich mee
naar Silo, met een driejarige stier,
één efa� meel en een grote kruik
wijn. i Ze kwam met de jongen
bij het huis van Jehovah in Silo. j
25 Ze slachtten de stier en brach-
ten de jongen naar Eli. 26 Ze

1:20 �Of mogelijk ‘na verloop van tijd’.
�Bet.: ‘naam van God’. 1:23 �Lett.:
‘wat goed is in je ogen’. 1:24 �Onge-
veer 22 l. Zie App. B14.
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zei: ‘Neem me niet kwalijk, mijn
heer. Zo zeker als u leeft,� mijn
heer, ik ben de vrouw die hier op
deze plek bij u stond om tot Je-
hovah te bidden.a 27 Om deze
jongen heb ik gebeden, en Je-
hovah heeft me gegeven wat ik
hem gevraagd heb.b 28 Daarom
leen ik hem nu aan Jehovah. Zijn
hele leven leen ik hem aan Je-
hovah.’

Daarop boog hij� zich daar
voor Jehovah neer.

2 Toen bad Hanna:
‘Mijn hart juicht om
Jehovah,c

mijn hoorn� is verhoogd
door Jehovah.

Ik doe mijn mond open tegen
mijn vijanden,

want ik juich omdat u
redding brengt.

2 Niemand is heilig als
Jehovah,

buiten u is er niemand,d
er is geen rots als onze God.e

3 Blijf toch niet hooghartig
praten,

laat geen arrogante woorden
uit je mond komen,

want Jehovah is een God van
kennisf

en door hemworden daden
eerlijk beoordeeld.

4 De boog van sterke mannen
wordt gebroken,

maar wie struikelen krijgen
weer kracht.g

5 Wie overvloed hadden ver-
huren zich voor brood,

maar wie honger leden
komen niets meer tekort.h

De onvruchtbare vrouw
krijgt zeven zonen, i

maar de vrouw die veel
zonen had, blijft alleen
achter.�

1:26 �Of ‘bij het leven van uw ziel’. 1:28
�Kennelijk Elkana. 2:1 �Of ‘kracht’. Zie
Woordenlijst. 2:5 �Lett.: ‘is verwelkt’.

6 Jehovah neemt leven en
behoudt leven,�

hij laat mensen in het Graf�
neerdalen en laat ze
opstaan.a

7 Jehovah maakt arm en hij
maakt rijk,b

hij vernedert en hij ver-
hoogt.c

8 Hij tilt de onbeduidende uit
het stof,

hij haalt de arme uit de
ashoop.�d

Bij vorsten laat hij hen
zitten,

een ereplaats geeft hij hun.
Van Jehovah zijn de steun-
pilaren van de aarde,e

en daarop legt hij het land.�
9 Hij bewaakt het pad van zijn

loyalen,f
maar wie slecht zijn, wordt
in het duister het zwijgen
opgelegd,g

want niet door kracht over-
wint een man.h

10 Jehovah zal breken wie
tegen hem strijden,�i

hij zal tegen ze donderen
vanuit de hemel. j

Jehovah zal de hele aarde
oordelen,k

hij zal zijn koning macht
gevenl

en de hoorn van zijn gezalfde
verhogen.’m

11 Toen ging Elk _ana naar
R _ama, naar zijn huis, maar de jon-
gen werd een dienaar van Jeho-
vahn onder leiding van de priester
Eli.

12 De zonen van Eli waren
slechte mannen.o Ze hadden geen
respect voor Jehovah. 13 Dit de-
den ze met de delen die het volk

2:6 �Of ‘brengt tot leven’. �Of ‘Sjeool’,
het collectieve graf van de mensheid.
Zie Woordenlijst. 2:8 �Of mogelijk ‘vuil-
stortplaats’. �Of ‘productieve land’.
2:10 �Of mogelijk ‘wie met Jehovah twis-
ten zullen verschrikt worden’.
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aan de priesters moest geven:a Als
iemand een slachtoffer bracht,
kwam er als het vlees kookte,
een bediende van de priester met
een drietandige vork. 14 Daar-
mee prikte hij in de kookpotten,
de grote ketel of het bekken.� Al-
les wat aan de vork bleef zitten,
nam de priester voor zichzelf.
Zo behandelden ze alle Israëlie-
ten die naar Silo kwamen. 15 En
soms kwam er een bediende van
de priester nog voordat het vet
van een slachtoffer in rook op-
ging.b Hij zei dan tegen de man
die het slachtoffer bracht: ‘Geef
de priester vlees om te roosteren.
Hij wil geen gekookt vlees van je,
maar alleen rauw vlees.’ 16 Als
de man dan antwoordde: ‘Het vet
moet eerst in rook opgaan.c Neem
daarna wat u wilt’,� zei hij: ‘Nee,
je moet het me nu geven, anders
neem ik het met geweld!’ 17 De
zonden van de bedienden waren
heel ernstig in Jehovah’s ogen,d
want ze toonden geen enkel res-
pect voor de offers voor Jeho-
vah.

18 Samuël deed dienst voor
Jehovah,e ook al was hij nog
maar een jongen. Daarbij droeg
hij� een linnen efod.�f 19 Ook
maakte zijn moeder elk jaar een
manteltje voor hem en bracht dat
naar hem toe wanneer ze sa-
men met haar man het jaar-
lijkse slachtofferg kwam brengen.
20 En Eli zegende Elk _ana en zijn
vrouw en zei: ‘Mag Jehovah je
een kind geven bij deze vrouw in
de plaats van het kind dat aan
Jehovah is geleend.’h Daarna gin-
gen ze terug naar huis. 21 Jeho-
vah had aandacht voor Hanna en
zorgde ervoor dat ze zwanger kon
worden.i Ze kreeg nog drie zo-

2:14 �Of ‘het bekken, de kookpot met
twee handvatten, de grote ketel of de
kookpot met één handvat’. 2:16 �Of
‘waar uw ziel naar verlangt’. 2:18 �Lett.:
‘was hij omgord met’. �ZieWoordenlijst.

nen en ook twee dochters. Intus-
sen groeide de jonge Samuël bij
Jehovah op.a

22 Eli was heel oud, maar hij
had wel gehoord wat zijn zonen
de Israëlieten allemaal aandedenb

en dat ze sliepen met de vrouwen
die dienst deden bij de ingang
van de tent van samenkomst.c
23 Hij zei vaak tegen ze: ‘Waar-
om doen jullie zulke dingen? Want
ik hoor van iedereen slechte be-
richten over jullie. 24 Nee, mijn
zonen, de verhalen die onder het
volk van Jehovah rondgaan, zijn
niet positief. 25 Als een mens
tegen een ander mens zondigt,
kan iemand voor hem bij Jeho-
vah pleiten.� Maar als een mens
tegen Jehovah zondigt,d wie kan
er dan voor hem bidden?’ Maar ze
weigerden naar hun vader te luis-
teren, want Jehovah had besloten
ze ter dood te brengen.e 26 On-
dertussen groeide de jonge Sa-
muël op, en zowel Jehovah als de
mensen gingen steeds meer van
hem houden.f

27 Er kwam een man van God
bij Eli en zei tegen hem: ‘Dit zegt
Jehovah: “Heb ik mij niet duide-
lijk bekendgemaakt aan het huis
van je voorvader terwijl ze in
Egypte slaven van het huis van
de farao waren?g 28 Jouw voor-
vader werd uit alle stammen van
Israël gekozenh om als mijn pries-
ter te dienen en op mijn altaari

slachtoffers te brengen, om wie-
rook te offeren� en in mijn dienst�
een efod te dragen. En alle vuur-
offers van de Israëlieten� heb
ik aan het huis van je voorva-
der gegeven. j 29 Waarom min-
achten jullie� mijn slachtoffers
en andere offers die ik heb gebo-
den in de plaats waar ik woon?k

2:25 �Of mogelijk ‘zal God als scheids-
rechter voor hem optreden’. 2:28 �Of
mogelijk ‘offerrook te laten opstijgen’.
�Lett.: ‘vóór mij’. �Lett.: ‘zonen van Is-
raël’. 2:29 �Lett.: ‘trappen jullie naar’.
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Waarom geef je meer eer aan je
zonen dan aan mij en mesten jul-
lie jezelf vet met de beste delen
van alle offers van mijn volk Is-
raël?a

30 Daarom is het woord van
Jehovah, de God van Israël: ‘Ik
heb inderdaad gezegd dat jouw
huis en het huis van je voor-
vader altijd in mijn dienst zou-
den staan.’�b Maar nu verklaart
Jehovah: ‘Dat zal niet gebeu-
ren! Wie mij eren, zal ik eren,c
maar wie mij minachten, zullen
met minachting behandeld wor-
den.’ 31 Er komt een moment
dat ik jouw macht� en de macht
van het huis van je voorvader zal
wegnemen, zodat in jouw huis nie-
mand oud zal worden.d 32 Ter-
wijl Israël gezegend wordt met
goede dingen, zul jij in mijn wo-
ning een vijand aantreffen,e en er
zal nooit meer een oude man in je
huis zijn. 33 De man uit je fami-
lie die bij mijn altaar dienst mag
blijven doen, zal het licht in je
ogen laten doven en je veel ver-
driet bezorgen,� maar de meesten
van je huis zullen omkomen door
het zwaard van mensen.f 34 En
wat er met je twee zonen H _ofni
en P _inehas zal gebeuren, is het te-
ken voor jou: op één dag zullen
ze allebei sterven.g 35 Dan stel
ik een trouwe priester aan.h Hij
zal mijn wensen en verlangens
uitvoeren.� Voor hem zal ik een
duurzaam huis� bouwen, en hij
zal altijd als priester voor mijn
gezalfde dienen.� 36 Wie er dan
nog van jouw huis over is, zal
zich voor hem komen neerbuigen
om wat geld en een brood te ver-
dienen. ‘Laat me alsjeblieft een
priesterdienst doen’, zal hij zeg-
gen, ‘zodat ik een stuk brood te
eten heb.’”’i

2:30 �Lett.: ‘vóór mij zouden wandelen’.
2:31 �Lett.: ‘arm’. 2:33 �Of ‘je ziel la-
ten wegkwijnen’. 2:35 �Of ‘doen wat in
mijn hart en in mijn ziel is’. �D.w.z. een
priestergeslacht. �Lett.: ‘wandelen’.

3 Ondertussen diendea de jon-
ge Samuël Jehovah onder lei-

ding van Eli. In die tijd was er
nog maar zelden een woord van
Jehovah en visioenenb kwamen
weinig voor.

2 Eli’s ogen waren zo zwak
geworden dat hij niet meer kon
zien.c Op een dag lag hij in zijn
kamer te slapen, 3 en de lamp
van Godd was nog niet gedoofd.
Samuël lag in de tempel�e van
Jehovah, waar de ark van God
was. 4 Toen riep Jehovah Sa-
muël. Hij antwoordde: ‘Hier ben
ik.’ 5 Hij rende naar Eli en zei:
‘Hier ben ik. U hebt me toch ge-
roepen?’ Maar Eli zei: ‘Ik heb je
niet geroepen. Ga maar weer sla-
pen.’ Samuël ging dus terug en
viel weer in slaap. 6 Toen riep
Jehovah nog eens: ‘Samuël!’ Sa-
muël stond op, ging naar Eli en
zei: ‘Hier ben ik. U hebt me
toch geroepen?’ Maar hij zei: ‘Ik
heb je niet geroepen, mijn zoon.
Ga maar weer liggen.’ 7 (Samuël
had Jehovah nog niet leren ken-
nen, en het woord van Jehovah
was nog niet eerder aan hem
geopenbaard.)f 8 Jehovah riep
dus weer, voor de derde keer:
‘Samuël!’ Samuël stond op, ging
naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U
hebt me toch geroepen?’

Toen begreep Eli dat Jehovah
de jongen riep. 9 Eli zei dus te-
gen Samuël: ‘Ga weer liggen, en
als hij je roept, moet je zeggen:
“Spreek alstublieft, Jehovah. Uw
dienaar luistert.”’ Samuël ging
dus terug naar zijn plaats en ging
weer liggen.

10 Toen kwam Jehovah daar
staan en riep opnieuw: ‘Samuël,
Samuël!’ En Samuël antwoordde:
‘Spreek alstublieft, want uw die-
naar luistert.’ 11 Jehovah zei
tegen Samuël: ‘Let op! Ik ga in
Israël iets doen, en iedereen die
ervan hoort zal zijn oren niet
kunnen geloven.g 12 Op die dag

3:3 �D.w.z. de tabernakel.
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zal ik alles uitvoeren wat ik over
Eli en zijn huis heb gezegd, van
begin tot eind.a 13 En je moet
hem vertellen dat ik een blij-
vend oordeel over zijn huis breng
vanwege de overtreding waarvan
hij heeft geweten,b want zijn zo-
nen hebben God vervloektc en
hij heeft ze niet terechtgewezen.d
14 Daarom heb ik aan het huis
van Eli gezworen dat er voor de
overtreding van zijn huis nooit
verzoening kan worden gedaan
met slachtoffers of andere of-
fers.’e

15 Samuël bleef liggen tot het
ochtend werd en opende toen de
deuren van Jehovah’s huis. En
Samuël was bang om Eli over het
visioen te vertellen. 16 Maar Eli
riep: ‘Samuël, mijn zoon!’ Hij ant-
woordde: ‘Hier ben ik.’ 17 Eli
vroeg: ‘Wat heeft hij tegen je ge-
zegd? Houd het niet geheim voor
me. God mag je zwaar straffen
als je ook maar één woord voor
me achterhoudt van alles wat hij
tegen je gezegd heeft.’ 18 Sa-
muël vertelde hem dus alles en
hield niets voor hem achter. Eli
zei: ‘Het is Jehovah. Laat hij doen
wat hij het beste vindt.’

19 Samuël groeide verder op.
Jehovah zelf was met hemf en liet
niet één van zijn woorden onver-
vuld.� 20 En in heel Israël, van
Dan tot Bers _eba, werd bekend
dat Samuël als Jehovah’s profeet
was aangesteld. 21 Ook daarna
bleef Jehovah in Silo verschij-
nen, want Jehovah openbaarde
zich in Silo aan Samuël door het
woord van Jehovah.g

4 En Samuëls woorden werden
in heel Israël bekend.

Toen ging Israël tegen de Fi-
listijnen strijden. Ze sloegen hun
kamp op bij _Eben-Ha _̈ezer, en het
kamp van de Filistijnen was bij
_Afek. 2 De Filistijnen trokken
in gevechtsformatie tegen Israël

3:19 �Lett.: ‘op de aarde vallen’.

op. Maar de strijd verliep slecht
voor Israël en ze werden door de
Filistijnen verslagen, die op het
slagveld zo’n 4000 man doodden.
3 Toen het volk in het kamp te-
rugkwam, zeiden de oudsten van
Israël: ‘Waarom heeft Jehovah
toegelaten dat we vandaag door
de Filistijnen verslagen zijn?�a
Laten we de ark van Jehovah’s
verbond uit Silo halen,b zodat die
bij ons is en ons kan bevrijden
uit de greep van onze vijanden.’
4 Het volk stuurde dus mannen
naar Silo. Ze haalden de ark van
het verbond van Jehovah van de
legermachten, die boven� de che-
rubs op zijn troon zit.c En ook
H _ofni en P _inehas,d de twee zonen
van Eli, waren bij de ark van het
verbond van de ware God.

5 Op het moment dat de ark
van Jehovah’s verbond het kamp
binnenkwam, begonnen alle Israë-
lieten zo luid te juichen dat de
grond ervan dreunde. 6 De Filis-
tijnen hoorden het gejuich en zei-
den: ‘Waarom juichen ze zo luid in
het kamp van de Hebreeën?’ Uit-
eindelijk kwamen ze erachter dat
de ark van Jehovah in het kamp
was gekomen. 7 En de Filistij-
nen werden bang en zeiden: ‘God
is in het kamp gekomen!e Wat een
ramp voor ons, want zoiets is nog
nooit gebeurd! 8 Wat een ramp!
Wie redt ons uit de handen van
deze machtige God? Dit is de God
die de Egyptenaren in de woes-
tijn op allerlei manieren heeft om-
gebracht.f 9 Wees moedig, Filis-
tijnen, en gedraag je als mannen,
anders moeten jullie de Hebreeën
dienen, net zoals zij jullie heb-
ben gediend.g Laat zien dat je een
man bent en vecht!’ 10 De Filis-
tijnen gingen de strijd aan. De Is-
raëlieten werden verslagenh en
vluchtten allemaal naar hun eigen
tent. Er vielen veel slachtoffers;

4:3 �Lett.: ‘Waarom heeft Jehovah ons
verslagen?’ 4:4 �Of mogelijk ‘tussen’.
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aan de kant van Israël sneuvel-
de 30.000 man voetvolk. 11 Ook
werd de ark van God buitge-
maakt, en de beide zonen van Eli,
H _ofni en P _inehas, stierven.a

12 Een man van de stam Ben-
jamin rende weg van het front
en kwam nog diezelfde dag in
Silo aan. Zijn kleren waren ge-
scheurd en hij had aarde op zijn
hoofd.b 13 Toen de man aan-
kwam, zat Eli op een bankje aan
de kant van de weg op de uit-
kijk, want hij maakte zich erg on-
gerust� over de ark van de ware
God.c De man ging de stad in om
het nieuws te melden en de hele
stad begon te jammeren. 14 Eli
hoorde het en vroeg: ‘Wat bete-
kent al die opschudding?’ Toen
ging de man snel naar Eli om hem
het nieuws te vertellen. 15 (Eli
was 98 jaar. Zijn ogen waren
star en hij kon niets meer zien.)d
16 De man zei tegen Eli: ‘Ik kom
rechtstreeks van het front. Ik
ben vandaag van het slagveld ge-
vlucht.’ Eli vroeg: ‘Wat is er ge-
beurd, mijn zoon?’ 17 De bood-
schapper zei: ‘Israël is voor de
Filistijnen gevlucht en het volk
heeft een zware nederlaag gele-
den.e Ook uw eigen zonen, H _ofni
en P _inehas, zijn omgekomen, f en
de ark van de ware God is buit-
gemaakt.’g

18 Toen hij over de ark van
de ware God vertelde, viel Eli
achterover van het bankje naast
de poort. Hij brak zijn nek en
stierf, want hij was oud en zwaar.
Hij was 40 jaar rechter over
Israël geweest. 19 Zijn schoon-
dochter, de vrouw van P _inehas,
was zwanger en kon elk moment
bevallen. Toen ze hoorde dat de
ark van de ware God was buitge-
maakt en dat haar schoonva-
der en haar man gestorven wa-
ren, kromp ze ineen. Onverwacht
begonnen de weeën en werd

4:13 �Lett.: ‘zijn hart beefde’.

haar kind geboren. 20 Terwijl ze
stervende was, zeiden de vrouwen
die bij haar stonden: ‘Wees maar
niet bang, je hebt een zoon ge-
kregen.’ Ze gaf geen antwoord en
reageerde er niet op.� 21 Maar
ze noemde haar zoon _Ikabod�a en
zei: ‘De eer is uit Israël weggeno-
men en in ballingschap gevoerd.’b
Ze bedoelde dat de ark van de
ware God was buitgemaakt en dat
haar schoonvader en haar man
gestorven waren.c 22 Ze zei dus:
‘De eer is uit Israël weggenomen
en in ballingschap gevoerd om-
dat de ark van de ware God is
buitgemaakt.’d

5 Nadat de Filistijnen de arke

van de ware God hadden buit-
gemaakt, brachten ze die van
_Eben-Ha _̈ezer naar _Asdod. 2 Ze
namen de ark van de ware God
mee naar het huis� van D _agon en
zetten de ark naast D _agon neer.f
3 Toen de Asdodieten de volgen-
de dag vroeg opstonden, zagen ze
dat D _agon voorover op de grond
gevallen was, vóór de ark van Je-
hovah.g Ze tilden het beeld op
en zetten het weer op zijn plek.h
4 Ook de dag erna stonden ze
vroeg op en ze zagen dat D _agon
weer voorover op de grond lag,
vóór de ark van Jehovah. Het
hoofd van D _agon en zijn beide
handen waren afgehakt en lagen
op de drempel. Alleen het vis-
gedeelte� was nog heel. 5 Daar-
om zetten de priesters van D _agon
en alle bezoekers tot op deze dag
hun voet niet op de drempel van
het huis van D _agon in _Asdod.

6 En Jehovah strafte de As-
dodieten zwaar. Hij trof _As-
dod en omgeving met aambeien. i
7 Toen de mannen van _Asdod
zagen wat er gebeurde, zeiden
ze: ‘We willen niet dat de ark van
de God van Israël bij ons blijft,

4:20 �Of ‘en zette haar hart er niet op’.
4:21 �Bet.: ‘waar is de eer?’ 5:2 �Of
‘de tempel’. 5:4 �Lett.: ‘alleen Dagon’.
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want hij treedt met harde hand
op tegen ons en onze god D _agon.’
8 Daarom riepen ze alle Filistijn-
se vorsten bij elkaar en vroegen:
‘Wat moeten we met de ark van
de God van Israël doen?’ Die zei-
den: ‘De ark van de God van Is-
raël moet naar Gatha worden ge-
bracht.’ Ze brachten de ark van
de God van Israël daar dus naar-
toe.

9 Toen de ark daar was, straf-
te Jehovah de stad, zodat de in-
woners in paniek raakten. Hij
trof de inwoners, van groot tot
klein, en iedereen kreeg aam-
beien.b 10 Daarom stuurden ze
de ark van de ware God naar
_Ekron.c Maar zodra de ark van de
ware God daar aankwam, begon-
nen de Ekronieten te schreeuwen:
‘Ze hebben de ark van de God van
Israël naar ons gebracht om ons
allemaal te doden!’d 11 Ze rie-
pen alle Filistijnse vorsten bij el-
kaar en zeiden: ‘Stuur de ark van
de God van Israël weg, terug naar
de plaats waar hij vandaan komt,
zodat wij en ons volk niet omko-
men.’ De hele stad was namelijk
in doodsangst omdat de ware God
de inwoners zwaar had gestraft.e
12 De inwoners die niet waren
gestorven, werden geplaagd door
aambeien. En hun hulpgeroep
steeg uit de stad op naar de he-
mel.

6 De arkf van Jehovah was ze-
ven maanden lang in Filistijns

gebied. 2 De Filistijnen riepen
de priesters en de waarzeggersg

erbij en vroegen: ‘Wat moeten we
met de ark van Jehovah doen?
Laat ons weten hoe we die terug
moeten sturen naar de plek waar
hij vandaan komt.’ 3 Ze ant-
woordden: ‘Als jullie de ark van
het verbond van Jehovah, de God
van Israël, wegsturen, doe dat
dan niet zonder geschenk. Jullie
moeten in elk geval een schuld-
offer voor hem meegeven.h Alleen
dan zullen jullie genezen worden

en zullen jullie te weten komen
waarom hij jullie blijft straffen.’
4 Dus vroegen de Filistijnen: ‘Wat
voor schuldoffer moeten we hem
sturen?’ Ze zeiden: ‘Stuur vijf gou-
den aambeien en vijf gouden mui-
zen, één voor elke vorst van de
Filistijnen.a Want zowel jullie als
jullie vorsten hebben te lijden on-
der dezelfde plaag. 5 Jullie moe-
ten beeldjes maken van je aam-
beien en van de muizenb die het
land vernielen, en jullie moeten
eer geven aan de God van Is-
raël. Misschien zal hij jullie, je
god en je land dan niet meer zo
zwaar straffen.c 6 Waarom zou-
den jullie je hart verharden, zoals
Egypte en de farao hebben ge-
daan?d Toen Hij met harde hand
tegen ze optrad,e moesten ze Is-
raël laten gaan, en ze vertrok-
ken.f 7 Maak een nieuwe wagen
klaar en neem twee koeien die
kalfjes hebben en die nog nooit
een juk� hebben gedragen. Span
de koeien dan voor de wagen,
maar haal de kalfjes bij ze weg
en breng die terug naar de stal.
8 Neem de ark van Jehovah en
zet die op de wagen. Leg de
gouden voorwerpen die jullie als
schuldoffer voor hem meegeven
in een kistje ernaast.g Laat de
ark dan weggaan 9 en kijk toe:
als die de weg opgaat naar Beth-
S _emes,h naar het gebied waar de
ark vandaan komt, dan heeft hij
deze grote ramp over ons ge-
bracht. Maar zo niet, dan we-
ten we dat niet hij ons heeft ge-
straft, maar dat het ons toevallig
is overkomen.’

10 Die raad volgden ze op.
Ze namen twee koeien die kalf-
jes hadden. De koeien spanden ze
voor de wagen en de kalfjes slo-
ten ze op in de stal. 11 Toen
zetten ze Jehovah’s ark op de wa-
gen, en ook het kistje met de gou-
den muizen en de beeldjes van
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hun aambeien. 12 De koeien
gingen al loeiend recht vooruit
over de weg naar Beth-S _emes.a
Ze bleven op de grote weg en
gingen niet naar rechts of naar
links. De Filistijnse vorsten lie-
pen al die tijd achter ze aan, tot
aan de grens van Beth-S _emes.
13 De inwoners van Beth-S _emes
waren in het dal� de tarweoogst
aan het binnenhalen. Toen ze op-
keken en de ark zagen, waren ze
heel blij. 14 De wagen kwam op
het veld van de Beth-Semiet Jo-
zua en stond stil bij een grote
steen. De inwoners hakten het
hout van de wagen in stukken, en
de koeienb offerden ze als brand-
offer aan Jehovah.

15 De Levietenc hadden de
ark van Jehovah en het kistje
met de gouden voorwerpen van
de wagen gehaald en op de grote
steen gezet. De mannen van Beth-
S _emesd brachten die dag brand-
offers en andere offers aan Jeho-
vah.

16 Toen de vijf vorsten van
de Filistijnen dat zagen, gingen
ze nog dezelfde dag terug naar
_Ekron. 17 Dit zijn de gouden
aambeien die de Filistijnen als
schuldoffer voor Jehovah mee-
gaven:e één voor _Asdod, f één
voor Gaza, één voor _Askelon, één
voor Gathg en één voor _Ekron.h
18 Het aantal gouden muizen
was gelijk aan het aantal Filistijn-
se steden waarover de vijf vor-
sten heersten, van de vesting-
steden tot de dorpen in het open
veld.

En de grote steen waarop ze
Jehovah’s ark neerzetten, is tot
op deze dag een gedenkteken in
het veld van de Beth-Semiet Jo-
zua. 19 Maar God doodde� de
mannen van Beth-S _emes omdat
ze naar de ark van Jehovah had-
den gekeken. Hij doodde� 50.070

6:13 �Of ‘de laagvlakte’. 6:19 �Lett.:
‘sloeg neer’.

inwoners,� en het volk rouwde
omdat Jehovah zo’n grote slach-
ting onder hen had aangericht.a
20 Toen zeiden de mannen van
Beth-S _emes: ‘Wie kan standhou-
den voor Jehovah, deze heili-
ge God?b Laat hij bij ons weg-
gaan, maar naar wie?’c 21 Ze
stuurden mannen naar de inwo-
ners van K _irjath-Je _arimd en zei-
den: ‘De Filistijnen hebben de
ark van Jehovah teruggebracht.
Kom hiernaartoe om hem op te
halen.’e

7 De mannen van K _irjath-
Je _arim kwamen de ark van

Jehovah dus halen en brachten
die naar het huis van Abin _adab,f
op de heuvel. Ze stelden zijn
zoon Ele _azar aan� om Jehovah’s
ark te bewaken.

2 Er ging in totaal 20 jaar
voorbij vanaf de dag dat de ark
naar K _irjath-Je _arim kwam. En
het hele huis van Israël begon Je-
hovah weer te zoeken.�g 3 Toen
zei Samuël tegen het hele huis
van Israël: ‘Als jullie met je hele
hart bij Jehovah terugkomen,h als
jullie de vreemde godeni en de
_Astorethbeelden j wegdoen en als
jullie je hart volledig� op Jehovah
richten en alleen hem dienen,k zal
hij jullie uit de greep van de Fi-
listijnen bevrijden.’ l 4 De Israë-
lieten deden dus de Baäls en de
_Astorethbeelden weg en dienden
alleen nog Jehovah.m

5 Toen zei Samuël: ‘Laat heel
Israël naar M _izpan komen, dan
zal ik voor jullie tot Jehovah
bidden.’o 6 Ze verzamelden zich
dus in M _izpa, waarna ze water
haalden, het voor Jehovah uitgo-
ten en die dag vastten.p Ze zeiden
daar: ‘We hebben tegen Jehovah
gezondigd.’q En Samuël ging in

6:19 �Lett.: ‘70 mannen, 50.000 man-
nen’. 7:1 �Lett.: ‘ze heiligden zijn zoon
Eleazar’. 7:2 �Of ‘ging klagend tot Je-
hovah roepen’. 7:3 �Of ‘onwankel-
baar’.
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M _izpa rechtsprekena over de Is-
raëlieten.

7 Toen de Filistijnen erachter
kwamen dat de Israëlieten zich
in M _izpa hadden verzameld, trok-
ken de Filistijnse vorstenb op te-
gen Israël. De Israëlieten hoor-
den ervan en werden bang voor
de Filistijnen. 8 Ze zeiden te-
gen Samuël: ‘Blijf tot Jehovah,
onze God, om hulp roepen,c zo-
dat hij ons uit de greep van de
Filistijnen redt.’ 9 Toen nam Sa-
muël een zuiglam en offerde dat
als een volledig brandofferd aan
Jehovah. Daarna riep Samuël tot
Jehovah en vroeg om hulp voor
Israël, en Jehovah antwoord-
de hem.e 10 Terwijl Samuël het
brandoffer bracht, kwamen de Fi-
listijnen eraan om Israël aan te
vallen. Maar Jehovah liet het op
die dag luid donderenf tegen de
Filistijnen om paniek onder hen
te zaaien,g en ze leden de neder-
laag tegen de Israëlieten.h 11 De
mannen van Israël zetten vanuit
M _izpa de achtervolging in en sloe-
gen de Filistijnen neer tot onder
Beth-Kar. 12 Toen nam Samuël
een steen i die hij tussen M _izpa
en Jes _ana plaatste. Hij noemde
die _Eben-Ha _̈ezer,� want hij zei:
‘Tot nu toe heeft Jehovah ons ge-
holpen.’ j 13 Zo werden de Filis-
tijnen overwonnen, en ze kwamen
niet meer in het gebied van Is-
raël.k De rest van Samuëls leven
bleef Jehovah de Filistijnen in
bedwang houden.l 14 De steden
die de Filistijnen van Israël had-
den afgenomen, werden weer van
Israël, van _Ekron tot Gath, en Is-
raël heroverde hun gebied op de
Filistijnen.

Ook was er vrede tussen Is-
raël en de Amorieten.m

15 Samuël bleef zijn hele le-
ven rechter over Israël.n 16 Hij
maakte elk jaar een rondreis langs

7:12 �Bet.: ‘steen van de hulp’.

Bethel,a G _ilgalb en M _izpa,c en in
al die plaatsen sprak hij recht
over Israël. 17 Maar hij ging al-
tijd terug naar R _ama,d want daar
was zijn huis en daar sprak hij
ook recht over Israël. En hij
bouwde er een altaar voor Jeho-
vah.e

8 Toen Samuël oud was, stelde
hij zijn zonen als rechter over

Israël aan. 2 Zijn eerstgeboren
zoon heette Joël en zijn tweede
zoon Ab _ia.f Ze spraken recht in
Bers _eba. 3 Maar zijn zonen volg-
den zijn voorbeeld niet.� Ze wa-
ren uit op oneerlijke winst,g lie-
ten zich omkopenh en verdraaiden
het recht.i

4 Op een bepaald moment
kwamen alle oudsten van Israël
bij elkaar en gingen naar Sa-
muël in R _ama. 5 Ze zeiden te-
gen hem: ‘Je bent oud geworden,
maar je zonen hebben je voor-
beeld niet gevolgd.� Stel daarom
een koning aan om recht over
ons te spreken, zoals alle andere
volken er een hebben.’ j 6 Maar
Samuël was verontwaardigd� om-
dat ze hadden gezegd: ‘Geef ons
een koning om recht over ons
te spreken.’ Toen bad Samuël tot
Jehovah, 7 en Jehovah zei te-
gen hem: ‘Luister naar alles wat
het volk tegen je zegt, want ze
hebben niet jou afgewezen, maar
ze hebben mij afgewezen als hun
koning.k 8 Vanaf de dag dat ik
ze uit Egypte heb geleid tot nu
toe hebben ze niet anders ge-
daan: ze hebben mij steeds ver-
latenl en zijn andere goden gaan
vereren.m Zo behandelen ze jou
nu ook. 9 Luister naar ze. Maar
waarschuw ze uitdrukkelijk, ver-
tel ze wat de koning die over
ze zal heersen, van ze mag ei-
sen.’

8:3 �Lett.: ‘bewandelden zijn wegen
niet’. 8:5 �Lett.: ‘hebben je wegen niet
bewandeld’. 8:6 �Lett.: ‘het was slecht
in de ogen van’.
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10 Samuël vertelde het volk,
dat hem om een koning had ge-
vraagd, alle woorden van Jeho-
vah. 11 Hij zei: ‘Dit zal de ko-
ning die over jullie heerst, mogen
eisen:a Hij zal je zonen gebrui-
kenb om zijn strijdwagens te be-
sturenc en ze bij zijn ruiterijd inde-
len, en hij zal sommigen voor zijn
wagens uit laten lopen. 12 Hij
zal bevelhebbers aanstellen over
duizende en over vijftig.f Sommi-
gen zullen voor hem ploegen,g zijn
oogst binnenhalen,h zijn oorlogs-
wapens maken en zijn wagens uit-
rusten.i 13 Hij zal je dochters ge-
bruiken om zalf� te maken en te
koken en te bakken. j 14 Je bes-
te velden, wijngaarden en olijfbo-
menk zal hij in beslag nemen en
aan zijn dienaren geven. 15 Hij
zal het tiende deel van jullie graan-
velden en wijngaarden nemen en
het aan zijn hofbeambten en
zijn dienaren geven. 16 Je sla-
ven en slavinnen, je beste rundvee
en je ezels zal hij nemen en voor
zijn werk gebruiken.l 17 Van je
schapen zal hij het tiende deel
opeisen,m en jullie zullen zijn sla-
ven worden. 18 Er komt een dag
dat jullie het zullen uitschreeu-
wen vanwege de koning die jullie
zelf gekozen hebben,n maar Jeho-
vah zal jullie dan geen antwoord
geven.’

19 Maar het volk wilde niet
naar Samuël luisteren en zei:
‘Nee, we willen absoluut een ko-
ning hebben. 20 Want dan zijn
we net als alle andere volken, en
onze koning zal over ons recht-
spreken, ons leiden en onze oor-
logen voeren.’ 21 Nadat Samuël
alles had aangehoord wat het
volk zei, bracht hij hun woorden
aan Jehovah over. 22 Jehovah
zei tegen Samuël: ‘Luister naar
ze en stel een koning over ze
aan.’o Toen zei Samuël tegen de
mannen van Israël: ‘Ga allemaal
terug naar je eigen stad.’

8:13 �Of ‘parfum’.

9 Er was een man uit Benja-
min die Kisa heette, de zoon

van Ab _iël, de zoon van Z _eror,
de zoon van B _echorath, de zoon
van Af _iah, een Benjaminiet,b en
hij was heel rijk. 2 Hij had een
zoon die Saulc heette en die jong
en knap was. Niemand van de Is-
raëlieten was zo knap als hij, en
hij stak met kop en schouders
boven iedereen uit.

3 Op een dag waren de eze-
linnen van Sauls vader Kis zoek-
geraakt, dus zei hij tegen zijn
zoon Saul: ‘Neem een van de be-
dienden mee en ga de ezelinnen
zoeken.’ 4 Ze trokken door het
bergland van Efraı̈m en door de
streek Sal _isa, maar ze vonden
de ezelinnen niet. Daarna trok-
ken ze door de streek S _ahalim,
maar daar waren ze ook niet. Ze
doorzochten het hele land van
de Benjaminieten, maar ze von-
den de dieren niet.

5 Toen ze in de streek Zuf kwa-
men, zei Saul tegen de bedien-
de die bij hem was: ‘Kom, la-
ten we teruggaan, anders gaat
mijn vader zich straks meer zor-
gen maken over ons dan over de
ezelinnen.’d 6 Maar de bediende
zei: ‘Er is in deze stad een man
van God, die hoog aangeschreven
staat. Alles wat hij zegt, komt uit.e
Laten we daarnaartoe gaan. Mis-
schien kan hij ons vertellen waar
we heen moeten.’ 7 Saul zei te-
gen zijn bediende: ‘Wat kunnen
we de man van de ware God geven
als we naar hem toe gaan? We heb-
ben geen brood meer in onze zak-
ken; we hebben niets wat we hem
kunnen aanbieden. Hebben we
nog iets anders?’ 8 Toen zei de
bediende tegen Saul: ‘Hier heb ik
een kwart van een sikkel.� Dat zal
ik aan de man van de ware God ge-
ven, dan zal hij ons vertellen waar
we heen moeten.’ 9 (Vroeger zei

9:8 �Een sikkel woog 11,4 g. Zie App.
B14.
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iemand in Israël die God wilde
raadplegen:� ‘Kom, laten we naar
de ziener gaan.’a Want vroeger
werd een profeet een ziener ge-
noemd.) 10 Saul zei tegen zijn
bediende: ‘Dat is goed. Laten we
naar hem toe gaan.’ Ze gingen dus
naar de stad waar de man van de
ware God was.

11 Terwijl ze de helling naar
de stad opliepen, kwamen ze een
paar meisjes tegen die water gin-
gen putten. ‘Is de zienerb in deze
plaats?’, vroegen ze de meisjes.
12 Die antwoordden: ‘Ja, hij is
vlakbij. Je moet wel snel zijn.
Hij is naar de stad gekomen om-
dat het volk vandaag een slacht-
offerc brengt op de offerhoogte.d
13 Als jullie de stad in gaan, zul-
len jullie hem tegenkomen voor-
dat hij naar de offerhoogte gaat
om te eten. Het volk gaat niet
eten voordat hij komt, want hij
moet het slachtoffer eerst zege-
nen. Dan mogen de genodigden
pas eten. Als jullie nu naar bo-
ven gaan, komen jullie hem vast
tegen.’ 14 Ze liepen dus verder
omhoog naar de stad. Toen ze
de stad binnengingen, kwam Sa-
muël net naar buiten, hun tege-
moet, om naar de offerhoogte te
gaan.

15 De dag voordat Saul kwam,
had Jehovah tegen Samuël ge-
zegd:� 16 ‘Morgen rond deze tijd
zal ik een man uit het land Ben-
jamine naar je toe sturen. Je moet
hem zalven tot leider over mijn
volk Israël,f en hij zal mijn volk
uit de greep van de Filistijnen red-
den. Want ik heb de ellende van
mijn volk gezien en hun hulpge-
roep is tot mij doorgedrongen.’g
17 Toen Samuël Saul zag, zei Je-
hovah tegen hem: ‘Dit is de man
over wie ik gezegd heb: “Hij zal
mijn volk regeren.”’�h

9:9 �Lett.: ‘zoeken’. 9:15 �Lett.: ‘het
oor ontbloot van’. 9:17 �Of ‘in bedwang
houden’.

18 In de poort kwam Saul naar
Samuël toe en vroeg: ‘Kunt u me
vertellen waar het huis van de
ziener is?’ 19 Samuël antwoord-
de: ‘Ik ben de ziener. Ga voor me
uit naar de offerhoogte. Daar zul-
len jullie vandaag met mij eten.a
Morgen kun je weer op weg
gaan, en ik zal je alles vertellen
wat je wilt weten.� 20 Maak je
maar geen zorgen over de ezelin-
nen die al drie dagen zoek zijn,b
want die zijn teruggevonden. En
van wie zijn alle waardevolle din-
gen in Israël? Zijn ze niet van jou
en van het hele huis van je va-
der?’c 21 Saul zei: ‘Maar ik hoor
bij Benjamin, een van de klein-
ste stammen van Israël,d en mijn
familie is de onbelangrijkste van
alle families van de stam Benja-
min. Waarom zegt u dan zoiets
tegen me?’

22 Toen nam Samuël Saul en
zijn bediende mee naar de eet-
zaal en gaf ze een plaats aan het
hoofd van de genodigden. Er wa-
ren zo’n 30 aanwezigen. 23 Sa-
muël zei tegen de kok: ‘Breng
me het stuk dat ik je gegeven
heb met het verzoek het apart te
houden.’ 24 De kok pakte toen
de achterbout en diende die aan
Saul op. En Samuël zei: ‘Dit stuk
is voor je apart gehouden. Eet,
het is speciaal voor deze gele-
genheid voor jou bewaard. Want
ik zei: “Ik heb gasten uitgeno-
digd.”’ Dus at Saul die dag samen
met Samuël. 25 Daarna gingen
ze van de offerhoogtee naar de
stad, waar Samuël op het plat-
te dak verder praatte met Saul.
26 Vervolgens stonden ze vroeg
op, en toen het net licht be-
gon te worden, riep Samuël naar
Saul op het platte dak: ‘Maak je
klaar, dan ga ik een eindje met je
mee.’ Saul maakte zich dus klaar
en ging met Samuël naar buiten.
27 Terwijl ze de helling af lie-

9:19 �Lett.: ‘wat in je hart is’.
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pen naar de rand van de stad, zei
Samuël tegen Saul: ‘Zeg tegen
je bediendea dat hij vast vooruit-
loopt.’ De bediende ging dus ver-
der en Samuël zei: ‘Blijf zelf hier
staan, zodat ik je het woord van
God kan vertellen.’

10 Toen nam Samuël een
kruikje met olie en goot dat

over Sauls hoofd uit.b Hij kuste
hem en zei: ‘Jehovah heeft je be-
slist tot leiderc over zijn erfdeel
gezalfd.d 2 Wanneer je vandaag
weggaat, zul je in het gebied van
Benjamin, in Z _elzah, bij het graf
van Rachele twee mannen tegen-
komen. Ze zullen tegen je zeg-
gen: “De ezelinnen waarnaar je
op zoek was, zijn gevonden. Je
vader maakt zich nu geen zorgen
meer over de ezelinnenf maar
over jullie. Hij zegt: ‘En mijn
zoon dan? Wat moet ik doen?’”
3 Ga daarna verder tot je bij
de grote boom van T _abor komt.
Daar zul je drie mannen tegenko-
men die op weg zijn naar de ware
God in Bethel.g De een draagt
drie bokjes, de ander drie bro-
den en de derde een grote kruik
met wijn. 4 Ze zullen vragen
hoe het met je gaat en je twee
broden geven, en die moet je van
ze aannemen. 5 Dan kom je bij
de heuvel van de ware God, waar
een garnizoen van de Filistijnen
is. Als je bij de stad komt, zul
je een groep profeten ontmoe-
ten. Ze komen van de offerhoog-
te en profeteren, en voor hen
uit lopen muzikanten met snaar-
instrumenten, tamboerijnen, flui-
ten en harpen. 6 De geest van
Jehovah zal je kracht geven,h en
je zult samen met hen profeteren
en je zult een ander mens wor-
den. i 7 Als die tekenen zijn uit-
gekomen, doe dan wat je kunt,
want de ware God is met je.
8 Ga daarna voor me uit en daal
af naar G _ilgal.j Ik zal naar je toe
komen om daar brandoffers en

vredeoffers� te brengen. Blijf ze-
ven dagen wachten tot ik bij je
ben. Dan zal ik je laten weten wat
je moet doen.’

9 Zodra Saul zich omdraai-
de om van Samuël weg te gaan,
veranderde God zijn hart zodat
hij als een ander mens werd, en
alle tekenen kwamen op die dag
uit. 10 Vandaar gingen ze naar
de heuvel, waar een groep profe-
ten hem tegemoetkwam. Meteen
gaf Gods geest hem krachta en
hij ging samen met hen profe-
teren.b 11 Toen de mensen die
hem kenden, hem samen met de
andere profeten zagen profete-
ren, zeiden ze tegen elkaar: ‘Wat
is er met de zoon van Kis ge-
beurd? Hoort Saul nu ook bij de
profeten?’ 12 Een man uit die
omgeving zei: ‘Wie is dan hun
vader?’ Zo is de uitdrukking ont-
staan: ‘Hoort Saul nu ook bij de
profeten?’c

13 Toen Saul ophield met pro-
feteren, ging hij naar de offer-
hoogte. 14 Later zei Sauls oom�
tegen hem en zijn bediende:
‘Waar zijn jullie geweest?’ Hij
antwoordde: ‘We gingen de eze-
linnen zoeken,d maar we konden
ze nergens vinden, dus zijn we
naar Samuël gegaan.’ 15 Sauls
oom vroeg: ‘Vertel me eens, wat
heeft Samuël tegen jullie gezegd?’
16 Saul zei tegen zijn oom: ‘Hij
vertelde ons dat de ezelinnen al
gevonden waren.’ Maar Saul ver-
telde hem niet wat Samuël had ge-
zegd over het koningschap.

17 Samuël riep toen het volk
bij elkaar vóór Jehovah in M _iz-
pa,e 18 en hij zei tegen de Is-
raëlieten: ‘Dit zegt Jehovah, de
God van Israël: “Ik heb Israël uit
Egypte geleid. Ik heb jullie ge-
red uit de handen van Egypte, f
en ook uit de handen van alle

10:8 �Of ‘gemeenschapsoffers’. Zie
Woordenlijst. 10:14 �Lett.: ‘de broer
van Sauls vader’.

HFST. 9
a 1Sa 9:3, 10
��������������������

HFST. 10
b 1Sa 16:13

2Kon 9:2, 3

c 1Sa 9:16
Han 13:21

d Ex 19:5
De 32:9

e Ge 35:19

f 1Sa 9:3, 5

g Ge 28:19, 22

h Nu 11:25

i 1Sa 10:10

j 1Sa 7:15, 16
1Sa 11:14

��������������������

2de kolom
a Re 14:5, 6

1Sa 11:6
1Sa 16:13

b 1Sa 10:6
1Sa 19:23

c 1Sa 19:24

d 1Sa 9:3

e 1Sa 7:5

f Ex 13:14
De 4:34



1 SAMU
¨
EL 10:19–11:9 410

koninkrijken waardoor jullie on-
derdrukt werden. 19 Maar van-
daag hebben jullie je God afge-
wezen,a jullie Redder uit al jullie
rampen en gevaren, en jullie heb-
ben gezegd: ‘Nee, je moet een ko-
ning over ons aanstellen.’ Stel je
nu vóór Jehovah op, volgens jullie
stammen en jullie duizenden.”’�

20 Dus liet Samuël alle stam-
men van Israël naar voren ko-
men,b en de stam Benjamin werd
aangewezen.c 21 Daarna liet hij
de families van de stam Benjamin
naar voren komen, en de fami-
lie van de Matrieten werd aange-
wezen. Uiteindelijk werd Saul, de
zoon van Kis, aangewezen.d Maar
toen ze hem gingen zoeken, was
hij nergens te vinden. 22 Dus
vroegen ze Jehovah:e ‘Is hij hier
al naartoe gekomen?’ Jehovah
antwoordde: ‘Hij zit daar, ver-
stopt tussen de bagage.’ 23 Ze
renden erheen en namen hem
mee. Toen hij midden tussen het
volk stond, stak hij met kop en
schouders boven iedereen uit.f
24 Samuël zei tegen het volk:
‘Hebben jullie gezien wie Jeho-
vah heeft uitgekozen?g Onder het
hele volk is er niemand zoals hij.’
Toen begon het hele volk te jui-
chen: ‘Leve de koning!’

25 Daarna wees Samuël het
volk op de rechten van een ko-
ning.h Hij schreef het in een boek
en legde dat vóór Jehovah neer.
Toen liet Samuël het hele volk
naar huis gaan. 26 Ook Saul
ging terug naar zijn huis in G _i-
bea. En Jehovah raakte het hart
van een aantal strijders zodat ze
met Saul meegingen. 27 Maar
sommige eerloze mannen zeiden:
‘Hoe kan hij ons nu redden?’ i
Ze behandelden hem met minach-
ting en brachten hem geen ge-
schenk. j Maar hij reageerde er
niet op.�

10:19 �Of ‘onderafdelingen van de stam-
men’. 10:27 �Lett.: ‘hij was als iemand
die stom was’.

11 Koning N _ahas van Ammona

trok met zijn leger op en
ze sloegen hun kamp op bij J _a-
besb in Gilead. ‘Sluit een ver-
bond� met ons,’ zeiden de man-
nen van J _abes tegen N _ahas, ‘dan
zullen we u dienen.’ 2 De Ammo-
niet N _ahas antwoordde: ‘Op deze
voorwaarde zal ik een verbond
met jullie sluiten: dat jullie alle-
maal je rechteroog laten uitste-
ken. Op die manier zal ik heel Is-
raël vernederen.’ 3 De oudsten
van J _abes zeiden: ‘Geef ons ze-
ven dagen de tijd zodat we bood-
schappers door het hele gebied
van Israël kunnen sturen. Als er
dan niemand is om ons te red-
den, zullen we ons overgeven.’
4 Toen de boodschappers in G _i-
bea,c Sauls woonplaats,� kwamen
en dat tegen het volk zeiden, be-
gon iedereen luid te huilen.

5 Op dat moment kwam Saul
met de runderen van het veld, en
hij zei: ‘Wat is er met het volk aan
de hand? Waarom huilen ze?’ Ze
vertelden hem wat de mannen van
J _abes hadden gezegd. 6 Toen
Saul dat hoorde, werd Gods
geest in hem werkzaam,d en hij
werd woedend. 7 Hij nam een
paar stieren, sneed ze in stukken
en liet die in het hele gebied van
Israël rondbrengen door bood-
schappers die zeiden: ‘Dit ge-
beurt er met de runderen van
iedereen die niet met Saul en
Samuël meegaat!’ Het volk werd
bang voor Jehovah en ze trok-
ken als één man ten strijde.
8 Hij telde ze in B _ezek, en er wa-
ren 300.000 Israëlieten en 30.000
mannen van Juda. 9 Ze zeiden
tegen de boodschappers die ge-
komen waren: ‘Dit moeten jullie
tegen de mannen van J _abes in
Gilead zeggen: “Morgen, als de
zon op zijn hoogst staat, zullen
jullie worden gered.”’ Met dat be-

11:1 �Of ‘overeenkomst’. Zie Woorden-
lijst. 11:4 �Lett.: ‘Gibea van Saul’.
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richt gingen de boodschappers
naar de mannen van J _abes, en
die waren heel blij en opgelucht.
10 Maar tegen N _ahas zeiden de
mannen van J _abes: ‘Morgen ge-
ven we ons aan jullie over, en
dan mogen jullie met ons doen
wat jullie willen.’a

11 De volgende dag verdeelde
Saul het leger in drie groepen.
Tijdens de morgenwake� dron-
gen ze door tot midden in het
kamp, en ze bleven de Ammonie-
tenb neerslaan tot het heetst van
de dag. De overlevenden wer-
den uit elkaar gejaagd, zodat er
geen twee mannen bij elkaar ble-
ven. 12 Toen zei het volk te-
gen Samuël: ‘Wie waren het die
zeiden: “Moet Saul onze koning
worden?”c Lever die mannen uit,
dan doden we ze.’ 13 Maar Saul
zei: ‘Vandaag wordt er niemand
ter dood gebracht,d want van-
daag heeft Jehovah Israël gered.’

14 Later zei Samuël tegen het
volk: ‘Kom, laten we naar G _il-
gale gaan om Sauls koningschap
opnieuw te bevestigen.’f 15 Het
hele volk ging dus naar G _ilgal,
en daar maakten ze Saul in aan-
wezigheid van Jehovah koning.
Toen brachten ze vredeoffers
voor Jehovah,g en Saul en heel
Israël vierden een groot feest.h

12 Uiteindelijk zei Samuël te-
gen heel Israël: ‘Ik heb alles

gedaan� wat jullie me vroegen en
ik heb een koning aangesteld om
over jullie te regeren. i 2 Hier
hebben jullie de koning die jul-
lie leidt!�j Ik ben oud en grijs ge-
worden, en mijn zonen zijn hier
bij jullie,k en ik heb jullie van
jongs af aan tot nu toe geleid. l
3 Hier ben ik, getuig tegen mij
in aanwezigheid van Jehovah en
zijn gezalfde:m Van wie heb ik

11:11 �Van ongeveer 2.00 tot 6.00 uur.
12:1 �Lett.: ‘naar jullie stem geluisterd
betreffende’. 12:2 �Lett.: ‘vóór jullie
wandelt’.

een stier of een ezel afgenomen?a

Wie heb ik afgezet of onderdrukt?
Door wie heb ik me laten omko-
pen� om iets door de vingers te
zien?b Als dat zo is, zal ik het jul-
lie vergoeden.’c 4 Ze antwoord-
den: ‘U hebt ons niet afgezet of
onderdrukt en u hebt van nie-
mand iets aangenomen.’ 5 Hij
zei dus tegen ze: ‘Jehovah en ook
zijn gezalfde zijn vandaag mijn
getuige dat ik nergens schuldig
aan ben.’� Ze zeiden: ‘Hij is getui-
ge.’

6 Samuël zei tegen het volk:
‘Jehovah, die Mozes en Aäron
heeft aangesteld en die jullie
voorouders uit Egypte heeft ge-
leid,d is getuige. 7 Ga hier staan,
dan zal ik in aanwezigheid van
Jehovah tegen jullie pleiten en
jullie alle rechtvaardige daden
voorhouden die Jehovah voor
jullie en je voorouders heeft ge-
daan.

8 Toen Jakob in Egypte was
gekomene en jullie voorouders tot
Jehovah om hulp gingen roe-
pen,f stuurde Jehovah Mozesg en
Aäron om jullie voorouders uit
Egypte te leiden zodat ze hier
konden gaan wonen.h 9 Maar
ze vergaten Jehovah, hun God.
Hij leverde ze toen over�i aan
S _isera, j de legeraanvoerder van
H _azor, en aan de Filistijnenk en
de koning van Moab, l en die voer-
den oorlog tegen hen. 10 En ze
riepen tot Jehovah om hulpm en
zeiden: “We hebben gezondigd,n
want we hebben Jehovah verlaten
om de Baälso en de _Astorethbeel-
denp te vereren. Red ons nu uit
de greep van onze vijanden, zodat
we u kunnen dienen.” 11 Vervol-
gens stuurde Jehovah Jerubb _aäl,q
B _edan, Jeftar en Samuëls en be-
vrijdde hij jullie uit de handen

12:3 �Of ‘van wie heb ik zwijggeld aan-
genomen’. 12:5 �Lett.: ‘jullie niets in
mijn hand hebben aangetroffen’. 12:9
�Lett.: ‘verkocht ze’.
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van de vijanden om jullie heen,
zodat jullie veilig konden wonen.a
12 Maar toen jullie zagen dat ko-
ning N _ahasb van de Ammonieten
jullie aanviel, bleven jullie tegen
me zeggen: “Nee, we willen ab-
soluut een koning hebben”,c ter-
wijl Jehovah, je God, jullie Ko-
ning is.d 13 Hier is de koning
die jullie hebben gekozen, om wie
jullie hebben gevraagd. Jehovah
heeft een koning over jullie aan-
gesteld.e 14 Maar het zal alleen
goed gaan als jullie ontzag voor
Jehovah hebben,f hem dieneng en
gehoorzamen,h en niet in opstand
komen tegen het bevel van Jeho-
vah. Zowel jullie als de koning die
over jullie regeert, moeten Jeho-
vah, je God, volgen. 15 Maar als
jullie Jehovah niet gehoorzamen
en in opstand komen tegen het
bevel van Jehovah, zal Jehovah
jullie en jullie vaders straffen. i
16 Ga hier staan en zie met eigen
ogen de indrukwekkende dingen
die Jehovah zal doen. 17 Het is
toch de tijd van de tarweoogst? Ik
zal Jehovah vragen of hij het wil
laten donderen en regenen. Dan
zullen jullie begrijpen dat jullie in
Jehovah’s ogen iets heel slechts
hebben gedaan door om een ko-
ning te vragen.’j

18 Toen riep Samuël tot Je-
hovah, en Jehovah liet het die
dag donderen en regenen, zodat
het hele volk diep ontzag kreeg
voor Jehovah en voor Samuël.
19 En ze zeiden tegen Samuël:
‘Bid voor ons tot Jehovah,k uw
God, zodat we niet zullen ster-
ven, want we hebben al veel zon-
den begaan en nu hebben we nog
iets slechts gedaan door om een
koning te vragen.’

20 Samuël zei tegen het volk:
‘Jullie hoeven niet bang te zijn.
Het is waar dat jullie al die zon-
den hebben begaan. Maar houd
er niet mee op Jehovah te vol-
gen, l en blijf Jehovah met je hele
hart dienen.m 21 Dwaal niet af

om dingen te volgen die niets
waard zijn,�a waar je niets aan
hebtb en die je niet kunnen red-
den, want ze zijn waardeloos.�
22 Ter wille van zijn grote naamc

zal Jehovah zijn volk niet in de
steek laten,d want Jehovah zelf
heeft besloten dat jullie zijn volk
zouden worden.e 23 Voor mij is
het ondenkbaar dat ik tegen Je-
hovah zou zondigen door niet
meer voor jullie te bidden. Ook
zal ik ermee doorgaan jullie te le-
ren wat de goede en rechte weg
is. 24 En jullie, heb ontzag voor
Jehovahf en dien hem trouw� met
je hele hart. Denk terug aan de
geweldige dingen die hij voor jul-
lie heeft gedaan.g 25 Maar als
jullie koppig blijven doen wat
slecht is, zullen jullie samen met
je koningh worden vernietigd.’ i

13 Saul was . . .� jaar oud toen
hij koning werd. j Hij re-

geerde twee jaar over Israël.
2 Hij koos 3000 Israëlieten: 2000
waren bij hem in M _ichmas en in
de bergen bij Bethel, en 1000 wa-
ren bij Jonathank in G _ibea l van
Benjamin. De rest van het volk
stuurde hij terug naar hun tenten.
3 Toen versloeg Jonathan het Fi-
listijnsem garnizoen in G _eba,n en
de Filistijnen kwamen erachter.
Saul liet in het hele land op de
hoorn blazeno en zei: ‘Laat de He-
breeën het horen!’ 4 Heel Israël
hoorde het nieuws: ‘Saul heeft
een garnizoen van de Filistijnen
verslagen en nu kunnen de Filis-
tijnen Israël niet meer luchten of
zien.’ Het volk werd dus opgeroe-
pen om zich in G _ilgalp bij Saul
aan te sluiten.

5 Ook de Filistijnen verza-
melden zich voor de strijd te-
gen Israël, met 30.000 strijdwa-
gens, 6000 ruiters, en troepen
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zo talrijk als de zandkorrels aan
de zee.a Ze trokken op en sloe-
gen hun kamp op in M _ichmas
ten oosten van Beth- _Aven.b 6 De
mannen van Israël raakten in gro-
te moeilijkheden en begrepen dat
het er niet goed voor ze uit-
zag. Daarom verborgen ze zich in
grotten,c holen en rotskloven, wa-
terputten� en ondergrondse ruim-
ten.� 7 Sommige Hebreeën sta-
ken zelfs de Jordaan over naar
het land van Gad en het land Gi-
lead.d Maar Saul was nog in G _il-
gal, en alle mannen die hem volg-
den zaten in angst. 8 Hij bleef
zeven dagen wachten, tot de tijd
die Samuël had vastgesteld, maar
Samuël kwam niet naar G _ilgal, en
het volk begon Saul in de steek
te laten. 9 Uiteindelijk zei Saul:
‘Breng me het brandoffer en de
vredeoffers.’ En hij offerde het
brandoffer.e

10 Toen hij het brandoffer
net had geofferd, kwam Samuël.
Saul ging hem tegemoet om hem
te begroeten.� 11 Maar Samuël
zei: ‘Wat heb je gedaan?’ Saul
antwoordde: ‘Ik merkte dat het
volk me in de steek begon te la-
ten.f Bovendien kwam jij niet op
de vastgestelde tijd, en de Filis-
tijnen verzamelden zich in M _ich-
mas.g 12 Dus ik dacht: nu zul-
len de Filistijnen me hier in G _ilgal
aanvallen, en ik heb Jehovah’s
goedkeuring nog niet gezocht.
Daarom voelde ik me gedwon-
gen om het brandoffer te bren-
gen.’

13 Samuël zei tegen Saul: ‘Dat
was heel dom van je. Je hebt je
niet gehouden aan het gebod van
Jehovah, je God.h Als je dat wel
had gedaan, zou Jehovah je ko-
ningschap over Israël voor eeu-
wig hebben bevestigd. 14 Maar
nu zal je koningschap niet blij-
vend zijn. i Jehovah zal een man

13:6 �Of ‘waterreservoirs’. �Of ‘gewel-
ven’. 13:10 �Of ‘zegenen’.

naar zijn hart vindena en Jeho-
vah zal hém als leider over zijn
volk aanstellen,b omdat jij je niet
hebt gehouden aan wat Jehovah
je geboden heeft.’c

15 Toen vertrok Samuël uit
G _ilgal en ging naar G _ibea in Ben-
jamin, en Saul telde het volk: er
waren nog zo’n 600 mannen bij
hem.d 16 Saul, zijn zoon Jona-
than en het volk dat nog bij hen
was, bleven in G _ebae in Benjamin,
terwijl de Filistijnen hun kamp
in M _ichmasf hadden. 17 Vanuit
het kamp van de Filistijnen gin-
gen steeds drie groepen op roof-
tocht. Eén groep nam altijd de
weg naar _Ofra, naar het land
S _ual, 18 een andere groep nam
dan de weg naar Beth-H _orong en
de derde groep nam de weg naar
de grens die uitkijkt over het
Z _eboı̈mdal, in de richting van de
woestijn.

19 In die tijd was er in heel
Israël geen smid te vinden, want
de Filistijnen hadden gezegd: ‘An-
ders kunnen de Hebreeën zwaar-
den en speren maken.’ 20 Alle
Israëlieten moesten naar de Fi-
listijnen om hun ploegscharen,
houwelen, bijlen en sikkels te la-
ten slijpen. 21 Het kostte een
pim� om ploegscharen, houwelen,
drietandige werktuigen en bijlen
te laten slijpen en om een ossen-
prikkel� vast te laten zetten.
22 En op de dag van de strijd
had niemand van het volk dat bij
Saul en zijn zoon Jonathan was
een zwaard of een speer.h Al-
leen Saul en Jonathan hadden
wapens.

23 Een garnizoen� van de Fi-
listijnen was naar het ravijn bij
de bergpas van M _ichmasi ge-
gaan.

13:21 �Een oude gewichtsmaat, onge-
veer twee derde van een sikkel. �Of
‘de ijzeren punt van een veedrijvers-
stok’. Zie Woordenlijst ‘Prikkel’. 13:23
�Of ‘voorpost’.
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14 Op een dag zei Jonathan,a
de zoon van Saul, tegen de

bediende die zijn wapens droeg:
‘Kom, laten we oversteken naar
de voorpost van de Filistijnen aan
de overkant.’ Maar hij vertelde
het niet aan zijn vader. 2 Saul
verbleef vlak bij G _ibeab onder de
granaatappelboom in M _igron. Er
waren zo’n 600 mannen bij hem.c
3 (Ah _ia, de zoon van Ah _itub,d
de broer van _Ikabod,e de zoon
van P _inehas,f de zoon van Eli,g
de priester van Jehovah in Silo,h
droeg de efod.)i De mannen wis-
ten niet dat Jonathan was wegge-
gaan. 4 Aan weerszijden van de
doorgang in het ravijn dat Jo-
nathan wilde oversteken naar de
voorpost van de Filistijnen waren
twee tandvormige rotsen: de ene
werd B _ozez genoemd en de ande-
re S _ene. 5 De ene rots leek op
een pilaar en stond in het noor-
den tegenover M _ichmas, en de an-
dere stond in het zuiden tegen-
over G _eba. j

6 Jonathan zei tegen zijn wa-
pendrager: ‘Kom, laten we over-
steken naar de voorpost van die
onbesneden mannen.k Misschien
zal Jehovah ons helpen, want
niets kan Jehovah tegenhouden.
Hij kan net zo goed door velen als
door weinigen redden.’ l 7 ‘Doe
wat je hart je ingeeft’, antwoord-
de zijn wapendrager. ‘Waar je ook
heen gaat,� ik ga met je mee.’
8 Toen zei Jonathan: ‘Laten we
oversteken en ervoor zorgen dat
die mannen ons zien. 9 Als ze
tegen ons zeggen: “Blijf staan, we
komen naar jullie toe!”, dan blij-
ven we waar we zijn en klimmen
we niet omhoog. 10 Maar als ze
zeggen: “Kom maar naar boven!”,
dan klimmen we omhoog, want
dat is het tekenm dat Jehovah
ze in onze handen zal laten val-
len.’

14:7 �Of ‘waar je hart je ook naartoe
leidt’.

11 Ze zorgden er dus voor
dat de voorpost van de Filistij-
nen ze kon zien. De Filistijnen
zeiden: ‘Kijk! De Hebreeën ko-
men uit de holen waarin ze zich
verstopt hebben.’a 12 De man-
nen van de voorpost zeiden te-
gen Jonathan en zijn wapendra-
ger: ‘Kom maar naar boven, dan
zullen we jullie een lesje leren!’b
Jonathan zei meteen tegen zijn
wapendrager: ‘Volg me, want Je-
hovah zal ze in handen van Is-
raël geven.’c 13 Jonathan klom
op handen en voeten naar bo-
ven, en zijn wapendrager kwam
achter hem aan. Jonathan begon
de Filistijnen neer te slaan, en
zijn wapendrager bracht ze ach-
ter hem ter dood. 14 Bij de eer-
ste aanval doodden Jonathan en
zijn wapendrager zo’n 20 man op
een terrein half zo groot als een
span ossen in één dag kan ploe-
gen.�

15 Toen ontstond er paniek
in het kamp op het veld en
onder alle mannen van de voor-
post, en zelfs de groepen die
altijd op rooftocht gingen,d wa-
ren doodsbang. De grond begon
te beven en God zaaide paniek.
16 Sauls wachtposten in G _ibeae

in Benjamin zagen dat de verwar-
ring zich in alle richtingen uit-
breidde.f

17 Saul zei tegen de mannen
die bij hem waren: ‘Houd een
telling en kijk wie er is wegge-
gaan.’ Toen ze de mannen tel-
den, ontdekten ze dat Jonathan
en zijn wapendrager er niet wa-
ren. 18 Saul zei tegen Ah _ia:g
‘Breng de ark van de ware God
hiernaartoe!’ (De ark van de
ware God was in die tijd� name-
lijk bij de Israëlieten.) 19 Ter-
wijl Saul met de priester praat-
te, werd de chaos in het kamp
van de Filistijnen hoe langer hoe

14:14 �Of ‘een vrij klein terrein’. 14:18
�Lett.: ‘op die dag’.
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groter. Toen zei Saul tegen de
priester: ‘Het hoeft niet meer.’�
20 Saul en al zijn mannen ver-
zamelden zich voor de strijd. Bij
aankomst zagen ze dat de Fi-
listijnen elkaar met het zwaard
te lijf waren gegaan. Er heerste
grote verwarring. 21 En de He-
breeën die zich eerder bij de Fi-
listijnen hadden aangesloten en
die met hen waren opgetrokken
en in hun kamp waren, kozen nu
de kant van de Israëlieten onder
het bevel van Saul en Jonathan.
22 Alle mannen van Israël die
zich in het bergland van Efraı̈m
hadden verborgen,a hoorden dat
de Filistijnen op de vlucht wa-
ren geslagen, en ook zij mengden
zich in de strijd en zetten de ach-
tervolging in. 23 Jehovah red-
de Israël op die dag,b en de strijd
ging door tot bij Beth- _Aven.c

24 Maar de mannen van Israël
hadden het die dag zwaar, want
Saul had de mannen onder de
volgende eed gesteld: ‘Vervloekt
is de man die voedsel� eet vóór
de avond en voordat ik wraak
heb genomen op mijn vijanden!’
Niemand at dus iets.d

25 De mannen� gingen naar
een bos, en daar lag honing op
de grond. 26 Toen ze in het
bos kwamen, zagen ze dat het er
droop van de honing, maar uit
angst voor de eed stak niemand
zijn hand uit om ervan te eten.
27 Jonathan had niet gehoord
dat zijn vader de mannen onder
een eed had gestelde en stak de
punt van zijn staf in de honing-
raat. Toen hij ervan had gegeten,
stonden zijn ogen weer helder.
28 Toen zei een van de mannen:
‘Je vader heeft de mannen een
strenge eed opgelegd door te
zeggen: “Vervloekt is de man die
vandaag voedsel eet!”f Daarom is
iedereen zo uitgeput.’ 29 Maar

14:19 �Lett.: ‘Trek je hand terug.’ 14:24
�Lett.: ‘brood’. 14:25 �Lett.: ‘allen van
het land’.

Jonathan zei: ‘Mijn vader heeft
het land in grote problemen ge-
bracht.� Kijk eens hoe helder
mijn ogen weer staan omdat ik
een beetje honing heb gegeten.
30 Het was toch veel beter ge-
weest als de mannen vandaag ge-
woon van de buit van hun vijan-
den hadden kunnen eten!a Want
dan was de slachting onder de
Filistijnen zelfs nog groter ge-
weest.’

31 Op die dag versloegen ze
de Filistijnen van M _ichmas tot
_Ajalon,b en de mannen raak-
ten uitgeput. 32 Ze stortten zich
gulzig op de buit. Ze slachtten
schapen, runderen en kalveren,
zomaar op de grond, en ze aten
het vlees met het bloed er nog in.c
33 Saul kreeg het bericht: ‘De
mannen zondigen tegen Jehovah
door vlees te eten met het bloed
er nog in.’d Hij zei: ‘Jullie zijn
ontrouw geweest. Rol onmiddel-
lijk een grote steen naar me toe.’
34 Toen zei Saul: ‘Verspreid on-
der de mannen het volgende be-
vel: “Iedereen moet zijn stier en
zijn schaap brengen en die hier
slachten en dan eten. Zondig niet
tegen Jehovah door vlees te eten
met het bloed er nog in.”’e Ie-
dereen bracht die nacht dus zijn
stier mee en slachtte die daar.
35 Saul bouwde toen een altaar
voor Jehovah.f Dat was het eer-
ste altaar dat hij voor Jehovah
bouwde.

36 Later zei Saul: ‘We zullen
de Filistijnen ’s nachts achtervol-
gen en ze tot de ochtend plunde-
ren. Niet één van hen zullen we in
leven laten.’ Zijn mannen zeiden:
‘Doe wat u het beste lijkt.’ Toen
zei de priester: ‘Laten we ons
hier tot de ware God wenden.’g
37 Saul vroeg aan God: ‘Zal ik
achter de Filistijnen aan gaan?h

Zult u ze in handen van Israël
geven?’ Maar God antwoordde

14:29 �Of ‘de banvloek over het land ge-
bracht’.
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hem die dag niet. 38 Daarom zei
Saul: ‘Laat alle aanvoerders van
het volk hier komen, dan kun-
nen we uitzoeken welke zon-
de vandaag is begaan. 39 Want
zo zeker als Jehovah, de redder
van Israël, leeft, al is het mijn
zoon Jonathan, hij moet sterven.’
Maar niemand gaf hem antwoord.
40 Toen zei hij tegen heel Israël:
‘Jullie moeten aan de ene kant
gaan staan, en mijn zoon Jona-
than en ik aan de andere kant.’
Het volk zei tegen Saul: ‘Doe wat
u het beste lijkt.’

41 Saul zei tegen Jehovah: ‘O
God van Israël, antwoord toch
via de tummim!’a Toen werden
Jonathan en Saul aangewezen,
en de rest van het volk ging vrij-
uit. 42 Saul zei: ‘Werp het lotb
om tussen mij en mijn zoon Jona-
than te beslissen.’ En Jonathan
werd aangewezen. 43 Toen zei
Saul tegen Jonathan: ‘Vertel me:
wat heb je gedaan?’ Jonathan
antwoordde: ‘Ik heb alleen maar
een beetje honing gegeten van de
punt van mijn staf.c Hier ben ik!
Ik ben bereid te sterven!’

44 Saul zei: ‘God mag me
zwaar straffen als jij niet zult
sterven, Jonathan.’d 45 Maar de
mannen zeiden tegen Saul: ‘Moet
Jonathan sterven terwijl hij Israël
deze grote overwinning�e heeft
bezorgd? Dat nooit! Zo zeker als
Jehovah leeft, geen haar op zijn
hoofd zal worden gekrenkt, want
met Gods hulp heeft hij dit van-
daag gedaan.’f Zo redden� de
mannen Jonathan, en hij werd
niet ter dood gebracht.

46 Saul stopte met het ach-
tervolgen van de Filistijnen, en
de Filistijnen gingen terug naar
hun eigen gebied.

47 Saul bevestigde zijn ko-
ningschap over Israël en voer-
de oorlog tegen alle vijanden die

14:45 �Of ‘redding’. �Lett.: ‘kochten
los’.

hem omringden: tegen de Moa-
bieten,a de Ammonieten,b de Edo-
mieten,c de koningen van Z _obad

en de Filistijnen.e Overal waar
hij naartoe ging, versloeg hij ze.
48 Hij was een moedige strijder.
Hij overwon de Amalekietenf en
bevrijdde Israël uit de greep van
hun plunderaars.

49 De zonen van Saul waren
Jonathan, J _isvi en Malkis _ua.g Hij
had ook twee dochters: de oud-
ste heette M _erabh en de jongste
Michal. i 50 Sauls vrouw heet-
te Ahin _oam, en ze was de doch-
ter van Ahim _aäz. Zijn legeraan-
voerder was Abner, j de zoon van
Ner, Sauls oom. 51 Kisk was de
vader van Saul, en Ner, l de va-
der van Abner, was de zoon van
Ab _iël.

52 Tijdens de hele regering
van Saul waren er hevige gevech-
ten tegen de Filistijnen.m Als Saul
een sterke of dappere man zag,
nam hij die in dienst.n

15 Toen zei Samuël tegen
Saul: ‘Jehovah heeft mij ge-

stuurd om je tot koning over
zijn volk Israël te zalven.o Luis-
ter nu naar wat Jehovah te zeg-
gen heeft.p 2 Dit zegt Jehovah
van de legermachten: “Ik zal de
Amalekieten ter verantwoording
roepen voor wat ze Israël heb-
ben aangedaan toen ze hen op
hun tocht uit Egypte aanvielen.q
3 Ga nu, val de Amalekietenr aan
en bestem hen en alles wat ze
hebben voor de vernietiging.s Je
mag ze niet sparen.� Je moet ze
doden:t mannen en vrouwen, kin-
deren en baby’s, stieren en scha-
pen, kamelen en ezels.”’u 4 Saul
riep de troepen� bij elkaar en tel-
de ze in Tel _aı̈m: er was 200.000
man voetvolk en er waren 10.000
mannen van Juda.v

5 Toen Saul de stad van _Ama-
lek had bereikt, legde hij een

15:3 �Of ‘geen medelijden met ze heb-
ben’. 15:4 �Of ‘het volk’.
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hinderlaag bij het dal.� 6 Ver-
volgens zei Saul tegen de Kenie-
ten:a ‘Ga weg bij de Amalekieten,
zodat ik jullie niet samen met
hen vernietig.b Want jullie heb-
ben loyale liefde voor de Israëlie-
ten getoondc toen ze uit Egypte
kwamen.’ De Kenieten gingen dus
uit _Amalek weg. 7 Daarna ver-
sloeg Saul de Amalekietend van
Hav _ilae tot Sur,f dat aan Egypte
grenst. 8 Hij nam _Agag,g de ko-
ning van _Amalek, levend gevan-
gen. De rest van het volk dood-
de hij� met het zwaard.h 9 Maar
Saul en het volk spaarden� _Agag
en de beste en vetste scha-
pen, geiten en runderen, en ook
de rammen en alles wat waarde
had. i Die wilden ze niet vernieti-
gen. Maar alle dingen die waarde-
loos waren en die ze niet wilden
hebben, vernietigden ze.

10 Toen kwam het woord van
Jehovah tot Samuël: 11 ‘Ik heb
er spijt� van dat ik Saul ko-
ning heb gemaakt, want hij heeft
mij de rug toegekeerd en mijn
woorden niet uitgevoerd.’ j Samuël
was diep geschokt, en hij bleef
de hele nacht tot Jehovah roe-
pen.k 12 Toen Samuël de vol-
gende ochtend vroeg opstond
om naar Saul te gaan, kreeg hij
te horen: ‘Saul is naar K _armel l
gegaan en heeft daar een gedenk-
tekenm voor zichzelf opgericht.
Daarna is hij de andere kant op
gegaan, naar G _ilgal.’ 13 Uitein-
delijk kwam Samuël bij Saul, en
Saul zei tegen hem: ‘Mag Jehovah
je zegenen. Ik heb het woord van
Jehovah uitgevoerd.’ 14 Maar
Samuël zei: ‘Hoe komt het dan dat
ik schapen hoor blaten en runde-
ren hoor loeien?’n 15 Saul ant-
woordde: ‘Die zijn meegenomen
uit _Amalek, want mijn mannen
hebben de beste schapen, geiten

15:5 �Of ‘de wadi’. 15:8 �Of ‘bestem-
de hij voor de vernietiging’. 15:9 �Of
‘hadden medelijden met’. 15:11 �Of
‘verdriet’.

en runderen gespaard� om die
aan Jehovah, je God, te offeren.
Maar de rest hebben we vernie-
tigd.’ 16 Samuël zei tegen Saul:
‘Hou je mond! Ik zal je vertellen
wat Jehovah vannacht tegen me
heeft gezegd.’a Saul antwoordde:
‘Vertel het me.’

17 Samuël zei verder: ‘Toen
je hoofd werd van de stammen
van Israël en toen Jehovah je tot
koning over Israël zalfde,b vond
je jezelf onbelangrijk.c 18 Later
stuurde Jehovah je eropuit met
de opdracht: “Ga, bestem de zon-
dige Amalekieten voor de ver-
nietiging.d Blijf tegen ze strij-
den totdat je ze hebt uitgeroeid.”e
19 Waarom heb je niet naar Je-
hovah geluisterd? In plaats daar-
van heb je je gulzig op de buit
gestortf en heb je gedaan wat
slecht was in Jehovah’s ogen!’

20 Maar Saul zei tegen Samuël:
‘Ik heb wél naar Jehovah geluis-
terd! Ik ben eropuit gegaan zoals
Jehovah me had opgedragen. Ik
heb _Agag, de koning van _Amalek,
meegebracht en de Amalekieten
heb ik vernietigd.g 21 Maar het
volk nam schapen en runderen uit
de buit — het beste van wat voor
de vernietiging bestemd was — om
die in G _ilgal te offeren aan Jeho-
vah, je God.’h

22 Toen zei Samuël: ‘Wat heeft
Jehovah liever: brandoffers en
slachtoffers i of gehoorzaamheid
aan Jehovah? Gehoorzamen is be-
ter dan een slachtoffer j en luiste-
ren� beter dan het vetk van ram-
men. 23 Want opstandigheid l is
even erg als de zonde van waar-
zeggerij,m en eigenmachtig optre-
den is even erg als magie en afgo-
derij.� Omdat jij het woord van
Jehovah hebt verworpen,n ver-
werpt hij jou als koning.’o

15:15 �Of ‘hadden medelijden met de
beste schapen, geiten en runderen’.
15:22 �Lett.: ‘aandacht schenken’. 15:23
�Lett.: ‘terafim’, d.w.z. huisgoden, afgo-
den.
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24 Toen zei Saul tegen Sa-
muël: ‘Ik heb gezondigd, want ik
heb me niet gehouden aan het
bevel van Jehovah en aan jouw
woorden. Maar ik was bang voor
het volk en daarom heb ik naar
hen geluisterd. 25 Vergeef alsje-
blieft mijn zonde en ga met me
mee terug, zodat ik me voor Jeho-
vah kan neerbuigen.’a 26 Maar
Samuël zei tegen Saul: ‘Ik ga niet
met je mee, want jij hebt het
woord van Jehovah verworpen,
en Jehovah verwerpt jou. Daarom
zul je geen koning over Israël blij-
ven.’b 27 Toen Samuël zich om-
draaide om weg te gaan, greep
Saul hem vast bij de zoom van
zijn mantel, maar die scheurde af.
28 Samuël zei tegen hem: ‘Jeho-
vah scheurt vandaag het koning-
schap over Israël van je af en hij
zal het aan iemand geven die be-
ter is dan jij.c 29 Bovendien zal
de verheven God van Israëld zijn
woord niet brekene en zal hij niet
van gedachten veranderen,� want
hij is niet als een mens, die van
gedachten verandert.’�f

30 Toen zei hij: ‘Ik heb gezon-
digd. Maar bewijs me alsjeblieft
eer in aanwezigheid van de oud-
sten van mijn volk en in aanwe-
zigheid van heel Israël door met
me mee te gaan. Dan zal ik
me neerbuigen voor Jehovah, je
God.’g 31 Samuël ging dus met
Saul mee, en Saul boog zich voor
Jehovah neer. 32 Daarna zei Sa-
muël: ‘Breng _Agag, de koning van
_Amalek, bij me.’ _Agag ging aarze-
lend� naar hem toe, want hij
had bij zichzelf gezegd: ‘Mijn le-
ven is vast niet meer in gevaar.’�
33 Maar Samuël zei: ‘Zoals jouw
zwaard vrouwen kinderloos heeft
gemaakt, zo zal jouw moeder be-
slist een kinderloze vrouw wor-
den.’ Toen hakte Samuël _Agag in

15:29 �Of ‘geen spijt voelen’. �Of ‘spijt
voelt’. 15:32 �Of mogelijk ‘vol goede
moed’. �Of ‘de bittere ervaring van de
dood is geweken’.

stukken ten overstaan van Jeho-
vah in G _ilgal.a

34 Daarna ging Samuël naar
R _ama en Saul ging naar zijn eigen
huis in G _ibea van Saul. 35 Sa-
muël zag Saul tot de dag van
zijn dood niet meer, maar hij had
veel verdriet over Saul.b En Je-
hovah had er spijt van dat hij
Saul koning over Israël had ge-
maakt.c

16 Uiteindelijk zei Jehovah te-
gen Samuël: ‘Hoelang blijf

je nog over Saul treurend terwijl
ik hem als koning van Israël ver-
worpen heb?e Vul je ramshoorn
met olief en ga. Ik stuur je naar
_Isaı̈,g de Bethlehemiet, want ik
heb een van zijn zonen als koning
uitgekozen.’h 2 Maar Samuël zei:
‘Hoe kan ik dat nu doen? Als Saul
het hoort, vermoordt hij me.’ i Je-
hovah antwoordde: ‘Neem een
jonge koe mee en zeg: “Ik ben ge-
komen om Jehovah een slachtof-
fer te brengen.” 3 Nodig _Isaı̈ uit
voor het slachtoffer, dan zal ik je
laten weten wat je moet doen. Je
moet degene voor me zalven die
ik aanwijs.’ j

4 Samuël deed wat Jehovah
had gezegd. Toen hij in Beth-
lehemk aankwam, kwamen de
oudsten van de stad hem ang-
stig tegemoet. Ze zeiden: ‘Komt u
in vrede?’ 5 Hij antwoordde: ‘Ik
kom in vrede. Ik ben gekomen om
Jehovah een slachtoffer te bren-
gen. Jullie moeten je heiligen en
met me meegaan om het slacht-
offer aan te bieden.’ Daarna hei-
ligde hij _Isaı̈ en zijn zonen en liet
hij ze naar het slachtoffer komen.
6 Toen ze aankwamen, zag hij
El _iab.l Samuël zei: ‘Dit moet de ge-
zalfde van Jehovah zijn.’ 7 Maar
Jehovah zei tegen Samuël: ‘Kijk
niet naar zijn uiterlijk en naar
hoe groot hij is,m want ik heb
hem verworpen. Mensen kijken
niet zoals God kijkt. Want men-
sen zien alleen het uiterlijk, maar
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Jehovah ziet wat er in het hart
is.’a 8 Toen riep _Isaı̈ Abin _adabb

en bracht hem bij Samuël, maar
hij zei: ‘Ook hem heeft Jehovah
niet gekozen.’ 9 Vervolgens stel-
de _Isaı̈ S _ammac aan hem voor,
maar Samuël zei: ‘Ook hem heeft
Jehovah niet gekozen.’ 10 Zo
bracht _Isaı̈ zeven van zijn zonen
bij Samuël, maar Samuël zei te-
gen _Isaı̈: ‘Jehovah heeft geen van
hen gekozen.’

11 Uiteindelijk zei Samuël te-
gen _Isaı̈: ‘Zijn dat al je zonen?’
Hij antwoordde: ‘Alleen de jong-
sted is er nog niet bij geroepen.
Hij is de schapen aan het hoe-
den.’e Toen zei Samuël tegen _Isaı̈:
‘Laat hem halen, want we gaan
niet zitten om te eten voordat hij
er is.’ 12 Hij liet hem dus ha-
len. Het was een knappe, rossi-
ge jongen met mooie ogen.f Je-
hovah zei: ‘Hij is het! Hem moet
je zalven.’g 13 Samuël nam dus
de hoorn met olieh en zalfde
hem waar zijn broers bij waren.
En vanaf die dag werd Jehovah’s
geest in David werkzaam.i Later
ging Samuël op weg naar R _ama. j

14 Ondertussen had Jehovah
zijn geest van Saul teruggetrok-
ken.k En Saul werd gekweld door
een slechte geest van Jehovah. l
15 De dienaren van Saul zeiden
tegen hem: ‘Het is duidelijk dat u
door een slechte geest van God
gekweld wordt. 16 Heer, geef
uw dienaren alstublieft de op-
dracht op zoek te gaan naar een
man die goed op de harp kan spe-
len.m Als u dan last hebt van een
slechte geest van God, kan die
man voor u spelen, en dan zult u
zich beter voelen.’ 17 Saul ant-
woordde: ‘Ja, ga op zoek naar een
man die goed kan spelen en breng
hem bij me.’

18 Een van de bedienden zei:
‘Ik weet dat een zoon van _Isaı̈,
de Bethlehemiet, goed harp kan
spelen. Hij is een dappere, ster-

ke strijder.a Het is een knappe
manb die goed uit zijn woorden
komt, en Jehovah is met hem.’c
19 Toen stuurde Saul mannen
naar _Isaı̈ met de boodschap:
‘Laat je zoon David, die de scha-
pen hoedt,d naar me toe komen.’
20 _Isaı̈ laadde dus brood, een le-
ren zak met wijn en een geiten-
bokje op een ezel en stuurde zijn
zoon David daarmee naar Saul.
21 Zo kwam David bij Saul en
hij ging hem dienen.e Saul raakte
erg op David gesteld en maakte
hem zijn wapendrager. 22 Saul
stuurde _Isaı̈ de boodschap: ‘Ik
wil David graag bij me in dienst
houden, want ik ben heel te-
vreden over hem.’ 23 Elke keer
dat Saul door een slechte geest
van God gekweld werd, speel-
de David op de harp. Dat lucht-
te Saul op en zorgde ervoor dat
hij zich beter voelde. Hij had dan
geen last meer van een slechte
geest.f

17 De Filistijneng verzamel-
den hun troepen� voor de

strijd. Ze kwamen bij elkaar in
S _ocho,h dat bij Juda hoort, en
sloegen hun kamp op in _Efes-
D _ammim, i tussen S _ocho en Az _e-
ka.j 2 Saul en de mannen van
Israël verzamelden zich, sloegen
hun kamp op in de _Elavallei�k en
stelden zich in gevechtsformatie
op tegenover de Filistijnen. 3 De
Filistijnen stonden op de ene hel-
ling en de Israëlieten op de ande-
re, met de vallei tussen hen in.

4 Toen kwam uit het leger
van de Filistijnen een kampvech-
ter naar voren. Hij heette Goliath l

en kwam uit Gath.m Hij was zes
el en een span� lang. 5 De Fi-
listijn had een koperen helm op
zijn hoofd en droeg een geschubd
pantser.� Het koperen pantsern

17:1 �Lett.: ‘kampen’. 17:2 �Of ‘Laag-
vlakte van Ela’. 17:4 �Hij was ongeveer
2,90 m. Zie App. B14. 17:5 �Of ‘ge-
schubde maliënkolder’.
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woog 5000 sikkels.� 6 Koperen
scheenplaten bedekten zijn be-
nen en hij droeg een koperen
werpspeera over zijn schouder.
7 De houten schacht van zijn
speer leek wel de boom van een
weefgetouw,b en de ijzeren punt
van zijn speer woog 600 sik-
kels.� Zijn schilddrager liep voor
hem uit. 8 Goliath bleef staan
en riep naar de linies van Is-
raël:c ‘Waarom zijn jullie in ge-
vechtsformatie gekomen? Ik ben
de Filistijn en jullie zijn de die-
naren van Saul. Kies maar ie-
mand uit en laat die naar me toe
komen. 9 Als hij me aankan en
me verslaat, zullen wij jullie sla-
ven worden. Maar als ik sterker
ben en hem versla, moeten jullie
onze slaven worden en ons die-
nen.’ 10 ‘Vandaag’, zei de Filis-
tijn, ‘daag� ik het leger van Is-
raëld uit. Stuur me een man met
wie ik het kan uitvechten!’

11 Bij het horen van die woor-
den van de Filistijn werden Saul
en alle Israëlieten doodsbang.

12 David was de zoon van _Isaı̈,
de Efrathiete uit Bethlehemf in
Juda. _Isaı̈g had acht zonenh en
in de tijd van Saul was hij al op
leeftijd. 13 De drie oudste zonen
van _Isaı̈ waren met Saul ten strij-
de getrokken. i De oudste heette
El _iab, j de tweede Abin _adabk en de
derde S _amma. l 14 David was de
jongste,m en de drie oudste zonen
waren met Saul meegegaan.

15 David ging geregeld van
Saul naar Bethlehem om de scha-
pen van zijn vader te hoeden.n
16 Ondertussen kwam de Filistijn
elke morgen en elke avond naar
voren en ging daar staan, 40 da-
gen lang.

17 Toen zei _Isaı̈ tegen zijn
zoon David: ‘Neem deze efa� ge-

17:5 �Ongeveer 57 kg. Zie App. B14.
17:7 �Zo’n 6,84 kg. Zie App. B14. 17:10
�Of ‘hoon’. 17:17 �Ongeveer 22 l. Zie
App. B14.

roosterd graan en deze tien bro-
den mee en breng ze vlug naar
je broers in het kamp. 18 En
breng deze tien stukken kaas�
naar de bevelhebber over dui-
zend.Vraag je broers ook hoe het
met ze gaat en neem een teken
van leven mee terug.’ 19 Ze wa-
ren samen met Saul en de ande-
re mannen van Israël in de _Ela-
valleia om tegen de Filistijnen te
strijden.b

20 David stond dus vroeg op
en liet iemand anders voor de
schapen zorgen. Daarna ging hij
met de proviand op weg, zoals
_Isaı̈ hem had opgedragen. Toen
hij bij het kamp aankwam, gin-
gen de troepen net naar het slag-
veld en ze lieten een strijdkreet
horen. 21 Israël en de Filistij-
nen stelden zich zo op dat de
legers tegenover elkaar stonden.
22 Meteen liet David zijn spul-
len bij de bewaker van de leger-
bagage achter en rende naar
het slagveld. Daar vroeg hij zijn
broers hoe het met ze ging.c

23 Terwijl hij met ze praat-
te, kwam Goliathd naar voren uit
de linies van de Filistijnen. Ook
nu zei de Filistijnse kampvech-
ter uit Gath hetzelfde,e en Da-
vid hoorde wat hij zei. 24 Toen
de mannen van Israël Goliath za-
gen, sloegen ze doodsbang op de
vlucht.f 25 Ze zeiden: ‘Zien jul-
lie de man die naar voren komt?
Hij komt om Israël uit te dagen.g
De koning zal de man die hem
verslaat, heel rijk maken. Hij zal
hem zijn eigen dochterh geven en
hij zal het huis van zijn vader
vrijstellen van belasting en dien-
sten.’

26 David zei tegen de mannen
die vlak bij hem stonden: ‘Wat
krijgt de man die de Filistijn ver-
slaat en de eer van Israël redt?
Hoe durft die onbesneden Filis-
tijn het leger van de levende God

17:18 �Lett.: ‘melk’.
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uit te dagen?’a 27 Toen herhaal-
de het volk wat ze net hadden ge-
zegd: ‘Dit krijgt de man die
hem verslaat.’ 28 Davids oudste
broer, El _iab,b hoorde hem met
de mannen praten en werd boos
op hem. Hij zei: ‘Wat kom je hier
eigenlijk doen? En wie zorgt er
nu voor die paar schapen in de
woestijn?c Ik weet hoe brutaal en
doortrapt� je bent. Je bent al-
leen maar gekomen om de strijd
te zien.’ 29 Maar David zei: ‘Wat
heb ik verkeerd gedaan? Ik stelde
alleen maar een vraag!’ 30 Toen
draaide hij zich om, stelde dezelf-
de vraagd aan iemand anders en
kreeg hetzelfde antwoord.e

31 Sommigen hoorden wat Da-
vid zei en vertelden het aan
Saul. Die liet hem bij zich ko-
men. 32 David zei tegen Saul:
‘Niemand mag de moed verlie-
zen� vanwege die Filistijn. Uw
dienaar zal het gevecht met hem
aangaan.’f 33 Maar Saul zei te-
gen David: ‘Jij kunt het niet te-
gen die Filistijn opnemen, want
je bent nog maar een jongeng en
hij is van jongs af aan gewend
om te vechten.’ 34 Toen vertel-
de David aan Saul: ‘Uw dienaar
was de schapen van zijn vader
aan het hoeden, en er kwam een
leeuwh die een schaap uit de
kudde roofde. Er kwam ook een
beer die hetzelfde deed. 35 Ik
ging achter hem aan, sloeg hem
neer en redde het schaap uit zijn
muil. Toen hij me wilde aanval-
len, greep ik hem bij zijn keel�
en sloeg hem dood. 36 Uw die-
naar heeft zowel de leeuw als de
beer verslagen, en met deze on-
besneden Filistijn zal het net zo
aflopen, want hij heeft het leger
van de levende God uitgedaagd.’ i
37 David zei verder: ‘Jehovah,
die me gered heeft uit de klau-

17:28 �Of ‘en slecht van hart’. 17:32
�Lett.: ‘laat het hart van geen mens in
hem bezwijken’. 17:35 �Lett.: ‘baard’.

wen van de leeuw en van de
beer, zal me ook redden uit de
handen van deze Filistijn.’a Toen
zei Saul tegen David: ‘Ga, mag
Jehovah met je zijn.’

38 Saul gaf zijn eigen uitrus-
ting aan David. Hij zette hem een
koperen helm op en deed hem
een borstpantser� aan. 39 Toen
gordde David zijn zwaard aan
over zijn uitrusting en wilde ver-
trekken, maar dat lukte niet om-
dat hij er niet aan gewend was.
David zei tegen Saul: ‘Hierin kan
ik me niet bewegen, want ik ben
dit niet gewend.’ Dus deed Da-
vid de uitrusting weer af. 40 Hij
pakte zijn staf, zocht in de rivier-
bedding� vijf gladde stenen en
deed die in zijn herderstas. Toen
ging hij met zijn slingerb in de
hand op de Filistijn af.

41 De Filistijn kwam steeds
dichter bij David, en zijn schild-
drager liep voor hem uit.
42 Toen de Filistijn David zag en
de knappe, rossige jongenc be-
keek, lachte hij hem vol minach-
ting uit. 43 De Filistijn zei te-
gen David: ‘Ben ik soms een
hond,d dat je met een stok� op
me af komt?’ Toen vervloekte hij
David in de naam van zijn goden.
44 De Filistijn zei tegen David:
‘Kom maar op, dan voer ik je� aan
de vogels en aan de wilde dieren.’

45 David antwoordde de Fi-
listijn: ‘Jij komt op me af met
zwaard, speer en werpspeer,e
maar ik kom in de naam van Je-
hovah van de legermachten,f de
God van het leger van Israël, die
jij uitgedaagd hebt.g 46 Van-
daag nog zal Jehovah je in mijn
hand geven,h en ik zal je verslaan
en je hoofd eraf hakken. En op
deze dag zal ik de lijken uit het
kamp van de Filistijnen aan de
vogels en de wilde dieren geven.
De hele wereld zal weten dat

17:38 �Of ‘maliënkolder’, ‘wapenrok’.
17:40 �Of ‘wadi’. 17:43 �Of ‘stokken’.
17:44 �Lett.: ‘je vlees’.
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Israël een God heeft.a 47 En ie-
dereen die hier is,� zal weten dat
Jehovah geen zwaard of speer
nodig heeft om te redden.b Jeho-
vah beslist de strijd,c en hij zal
jullie allemaal aan ons overleve-
ren.’d

48 Toen ging de Filistijn in de
aanval. Hij kwam steeds dichter
bij David, die richting het slag-
veld rende, de Filistijn tegemoet.
49 David stak zijn hand in zijn
tas, haalde er een steen uit en
slingerde die weg. De steen trof
het voorhoofd van Goliath en
drong in zijn hoofd. En hij viel
voorover op de grond.e 50 Zo
overwon David Goliath met een
slinger en een steen. Hij velde de
Filistijn en doodde hem, ook al
had David geen zwaard.f 51 Da-
vid rende verder, stopte bij de
Filistijn en boog zich over hem
heen. Hij pakte Goliaths zwaard,g
trok het uit de schede en hak-
te zijn hoofd eraf zodat hij ze-
ker wist dat de Filistijn dood was.
Toen de Filistijnen zagen dat hun
held dood was, sloegen ze op de
vlucht.h

52 De mannen van Israël en
Juda kwamen meteen in actie. Ze
begonnen te schreeuwen en ach-
tervolgden de Filistijnen vanaf de
vallei i helemaal tot aan de poor-
ten van _Ekron.j Overal langs de
weg van Saär _aı̈m,k tot aan Gath
en _Ekron, lagen dode Filistijnen.
53 Nadat de Israëlieten de Filis-
tijnen achterna hadden gejaagd,
kwamen ze terug om hun kam-
pen te plunderen.

54 David pakte Goliaths hoofd
en bracht het naar Jeruzalem,
maar de wapens van de Filistijn
legde hij in zijn eigen tent. l

55 Op het moment dat Saul
zag dat David de Filistijn tege-
moet ging, zei hij tegen Abner,m
zijn legeraanvoerder: ‘Van wie is
die jongen een zoon,n Abner?’ Ab-

17:47 �Lett.: ‘deze hele gemeente’.

ner antwoordde: ‘Zo zeker als u
leeft,� koning, ik weet het niet!’
56 De koning zei: ‘Zoek dan uit
van wie die jongen een zoon
is.’ 57 Toen David na zijn over-
winning op de Filistijn terug-
kwam, nam Abner hem mee en
bracht hem bij Saul. David had
het hoofd van de Filistijna in zijn
hand. 58 Saul vroeg hem: ‘Van
wie ben jij een zoon, jongen?’ Da-
vid antwoordde: ‘Ik ben de zoon
van uw dienaar _Isaı̈,b de Bethle-
hemiet.’c

18 Nadat David met Saul had
gesproken, ontstond er een

hechte vriendschap tussen Jona-
thand en David,� en Jonathan
ging van hem houden als van
zichzelf.�e 2 Vanaf die dag hield
Saul David bij zich, en hij liet niet
toe dat hij naar zijn vaders huis
terugging.f 3 Jonathan en David
sloten een verbond,g omdat Jona-
than van hem hield als van zich-
zelf.�h 4 Jonathan deed ook zijn
mantel uit en gaf die aan David,
net als zijn zwaard, boog en gor-
del en de rest van zijn uitrusting.
5 In opdracht van Saul onder-
nam David allerlei veldtochten,
die allemaal een succes werden.�i
Saul stelde hem daarom over de
soldaten aan, j en daar waren de
dienaren van Saul en het hele
volk blij mee.

6 Elke keer dat David en de
andere mannen terugkwamen van
een overwinning op de Filistijnen,
kwamen de vrouwen uit alle ste-
den van Israël koning Saul zin-
gendk en dansend tegemoet met
vreugdekreten, tamboerijnenl en
luiten. 7 Enthousiast zongen de
vrouwen dan:

‘Saul versloeg er duizenden
en David tienduizenden.’m

17:55 �Of ‘bij het leven van uw ziel’.
18:1 �Of ‘werd Jonathans ziel nauw ver-
bonden met Davids ziel’. 18:1, 3 �Of
‘zijn eigen ziel’. 18:5 �Of ‘waarbij hij
altijd wijs handelde’.
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8 Maar dat lied stond Saul hele-
maal niet aan en hij werd woe-
dend.a Hij zei: ‘Aan David schrij-
ven ze tienduizenden toe en aan
mij maar duizenden. Alleen het
koningschapb heeft hij nog niet!’
9 Vanaf dat moment vertrouwde
Saul David niet meer en hield hij
hem in de gaten.

10 De volgende dag kreeg Saul
last van een slechte geest van
God,c waardoor hij zich in huis
abnormaal� gedroeg. Ondertus-
sen speelde David net als ande-
re keren op de harp.d Saul had
een speer in zijn hand.e 11 Hij
dacht bij zichzelf: ik zal David
aan de muur spietsen! En hij
gooide de speer naar David.f
Maar David ontsnapte tot twee
keer toe aan hem. 12 Toen werd
Saul bang voor David, omdat Je-
hovah met David wasg terwijl Hij
Saul had verlaten.h 13 Saul wil-
de David niet meer in zijn buurt
hebben en stelde hem aan als be-
velhebber over duizend. En David
voerde het leger aan in de strijd.�i
14 David had succes�j in alles wat
hij deed, en Jehovah was met
hem.k 15 Toen Saul zag dat Da-
vid zo veel succes had, werd
hij bang voor hem. 16 Maar in
heel Israël en Juda was David ge-
liefd omdat hij ze in hun veld-
tochten aanvoerde.

17 Later zei Saul tegen David:
‘Hier is M _erab, mijn oudste doch-
ter. l Ik geef je haar tot vrouw.m
Maar je moet me wel je moed blij-
ven bewijzen en de oorlogen van
Jehovahn blijven voeren.’ Onder-
tussen dacht Saul: het is beter
dat de Filistijnen hem om het le-
ven brengeno dan dat ik het doe.
18 David zei tegen Saul: ‘Wie ben
ik en wat heeft de familie van
mijn vader in Israël te beteke-
nen dat ik de schoonzoon van de

18:10 �Of ‘als een profeet’. 18:13 �Lett.:
‘En hij ging uit en in voor het volk.’ 18:14
�Of ‘handelde wijs’.

koning zou worden?’a 19 Maar
toen het moment kwam dat David
Sauls dochter M _erab als vrouw
zou krijgen, bleek dat ze al aan de
Meholathiet _Adriëlb was uitgehu-
welijkt.

20 Intussen was Sauls doch-
ter Michalc verliefd geworden
op David. Dat werd doorgegeven
aan Saul en het kwam hem goed
uit. 21 Hij dacht: ‘Ik zal haar
aan hem geven om hem in de val
te lokken. Dan kunnen de Filis-
tijnen hem ombrengen.’d Saul zei
dus opnieuw tegen David: ‘Van-
daag word je mijn schoonzoon.’�
22 Ook gaf Saul zijn dienaren
de opdracht: ‘Ga in het geheim
met David praten en zeg te-
gen hem: “De koning is tevreden
over je en al zijn dienaren mo-
gen je graag. Je moet echt zijn
schoonzoon worden.”’ 23 Toen
Sauls dienaren dat tegen David
zeiden, antwoordde hij: ‘Denken
jullie dat een onbelangrijke en
arme man zoals ik zomaar de
schoonzoon van de koning kan
worden?’e 24 De dienaren van
Saul vertelden hem wat David
had gezegd.

25 Saul zei: ‘Dit moet je tegen
David zeggen: “De koning vraagt
als bruidsprijsf alleen 100 voor-
huideng van de Filistijnen, om
wraak te nemen op de vijanden
van de koning.”’ Saul was na-
melijk van plan David door de
Filistijnen te laten ombrengen.
26 Zijn dienaren brachten het
verzoek over aan David, en David
stemde ermee in de schoonzoon
van de koning te worden.h Binnen
de afgesproken termijn 27 ging
David met zijn mannen op pad,
doodde 200 Filistijnen en bracht
alle voorhuiden naar de koning.
Zo kon hij de schoonzoon van de
koning worden. Vervolgens gaf
Saul hem zijn dochter Michal tot
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vrouw.a 28 Saul besefte dat Je-
hovah met David wasb en dat zijn
dochter Michal van David hield.c
29 Daardoor nam zijn angst voor
David nog meer toe en werd hij
voor de rest van zijn leven een
vijand van hem.d

30 Elke keer dat de aanvoer-
ders van de Filistijnen in de aan-
val gingen, had David meer suc-
ces� dan alle andere dienaren
van Saul.e Zijn naam werd over-
al geëerd.f

19 Later vertelde Saul aan
zijn zoon Jonathan en aan

al zijn dienaren dat hij David wil-
de doden.g 2 Maar omdat Jona-
than veel van David hield,h zei hij
tegen hem: ‘Mijn vader Saul wil
je laten doden. Wees morgenoch-
tend heel voorzichtig. Zoek een
schuilplaats en verberg je daar.
3 Ik zal met mijn vader op weg
gaan en in het veld blijven staan
waar jij bent. Dan zal ik het met
mijn vader over jou hebben, en
als ik iets te weten kom, zal ik
het je vertellen.’ i

4 Jonathan pleitte dus bij zijn
vader voor David. j Hij zei tegen
hem: ‘Koning, zondig niet tegen
uw dienaar David, want hij heeft
ook niet tegen u gezondigd, en
u hebt veel voordeel gehad van
wat hij voor u heeft gedaan.
5 Hij heeft zijn leven op het spel
gezet� om de Filistijn te dodenk

en Jehovah heeft Israël toen een
grote overwinning� gegeven. U
was erbij en u was er heel blij
mee. Waarom zou u nu dan zon-
digen en onschuldig bloed ver-
gieten door David zonder reden
te laten doden?’ l 6 Saul luister-
de naar Jonathan, en hij zwoer:
‘Zo zeker als Jehovah leeft,
hij zal niet ter dood worden
gebracht.’ 7 Daarna riep Jona-
than David en vertelde hem al-

18:30 �Of ‘handelde David wijzer’. 19:5
�Of ‘zijn ziel in zijn hand gelegd’. �Of
‘redding’.

les. Jonathan bracht David dus
naar Saul, en hij bleef bij hem in
dienst.a

8 Na een tijdje brak er op-
nieuw oorlog uit. David trok te-
gen de Filistijnen op en richt-
te een bloedbad onder ze aan,
en ze sloegen voor hem op de
vlucht.

9 En Saul kreeg last van een
slechte geest van Jehovah.b Saul
zat op dat moment in zijn huis,
met zijn speer in zijn hand. Ter-
wijl David op de harp speelde,c
10 probeerde Saul hem met de
speer aan de muur te spietsen.
Maar David ontweek hem, zodat
de speer in de muur drong. Da-
vid sloeg op de vlucht en ontsnap-
te nog diezelfde nacht. 11 Later
stuurde Saul mannen naar Da-
vids huis om het te bewaken en
om hem ’s morgens te doden.d Da-
vids vrouw Michal zei tegen hem:
‘Als je vannacht niet vlucht,� ben
je morgen niet meer in leven.’
12 Onmiddellijk liet Michal David
uit het venster zakken, zodat hij
kon ontsnappen. 13 Toen pakte
ze een godenbeeld,� legde dat op
het bed en dekte het toe met een
kledingstuk. Op de plaats van zijn
hoofd legde ze een net van geiten-
haar.

14 Saul stuurde mannen om
David te halen, maar Michal zei:
‘Hij is ziek.’ 15 Dus gaf Saul de
mannen opdracht om bij David
te gaan kijken. Hij zei: ‘Breng
hem dan met bed en al bij me,
zodat ik hem kan laten doden.’e
16 Toen de mannen binnenkwa-
men, zagen ze het godenbeeld op
het bed liggen met het net van
geitenhaar op de plaats van zijn
hoofd. 17 Saul zei tegen Mi-
chal: ‘Waarom heb je me bedro-
gen en mijn vijandf geholpen te
ontsnappen?’ Michal antwoord-

19:11 �Of ‘als je je ziel vannacht niet
laat ontsnappen’. 19:13 �Lett.: ‘tera-
fim’, d.w.z. huisgod, afgod.
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de: ‘Hij zei tegen me: “Laat me
gaan, anders maak ik je dood!”’

18 Intussen was het David ge-
lukt weg te komen en zich in vei-
ligheid te brengen. Hij kwam bij
Samuël in R _amaa en vertelde hem
alles wat Saul hem had aange-
daan. Toen gingen hij en Samuël
naar N _ajothb en bleven daar.
19 Na een tijdje kreeg Saul te ho-
ren dat David in N _ajoth in R _ama
was. 20 Saul stuurde meteen
mannen om David te grijpen.
Toen Sauls mannen de oudere
profeten zagen profeteren, met
Samuël aan het hoofd, kwam
Gods geest op hen en gingen ook
zij zich als profeten gedragen.

21 Toen dat aan Saul werd
verteld, stuurde hij meteen an-
dere mannen, en ook die gingen
zich als profeten gedragen. Dus
stuurde Saul een derde groep
mannen, en ook zij gingen zich
als profeten gedragen. 22 Uit-
eindelijk ging hij zelf naar R _ama.
Toen hij bij de grote waterput
in S _echu kwam, vroeg hij: ‘Waar
zijn Samuël en David?’ Hij kreeg
te horen: ‘Ze zijn in N _ajothc in
R _ama.’ 23 Toen Saul vandaar
naar N _ajoth in R _ama ging, kwam
Gods geest ook op hem, en de
rest van de weg naar N _ajoth in
R _ama gedroeg hij zich als een
profeet. 24 Ook hij trok zijn
kleren uit en gedroeg zich in het
bijzijn van Samuël als een pro-
feet, en hij bleef daar de hele
dag en de hele nacht naakt� lig-
gen. Daarom zegt men: ‘Hoort
Saul nu ook bij de profeten?’d

20 Toen vluchtte David uit N _a-
joth in R _ama. Hij ging naar

Jonathan en vroeg hem: ‘Wat heb
ik toch gedaan?e Aan welke zon-
de heb ik me schuldig gemaakt
en wat heb ik je vader aangedaan
dat hij me naar het leven staat?’�
2 Jonathan antwoordde: ‘Er is

19:24 �Of ‘in zijn onderkleed’. 20:1
�Of ‘mijn ziel zoekt’.

geen sprake van dat jij zult ster-
ven!a Mijn vader zou nooit iets
doen zonder het me te vertellen,
wat het ook is. Waarom zou mijn
vader dit dan voor me geheim-
houden? Dat gebeurt echt niet.’
3 Maar David zwoer het en zei:
‘Je vader weet vast dat je op me
gesteld bent,b en hij zal zeggen:
“Jonathan mag het niet weten,
want het zou hem verdriet doen.”
Maar zo zeker als Jehovah leeft
en zo zeker als jij� leeft, ik ben
maar één stap van de dood ver-
wijderd!’c

4 Toen zei Jonathan tegen Da-
vid: ‘Ik zal alles voor je doen wat
je vraagt.’� 5 David zei: ‘Mor-
gen is het nieuwemaan,d en ik
word bij de koning aan tafel ver-
wacht. Laat me alsjeblieft gaan,
dan verberg ik me tot overmor-
gen� in het veld. 6 Als je vader
me mist, moet je zeggen: “David
heeft me dringend toestemming
gevraagd om direct naar zijn
stad, Bethlehem,e te vertrekken,
want er is daar een jaarlijks
slachtoffer voor zijn hele fami-
lie.”f 7 Als hij zegt dat het goed
is, betekent het dat ik veilig ben.
Maar als hij kwaad wordt, weet
je zeker dat hij besloten heeft me
iets aan te doen. 8 Toon loya-
le liefde voor je dienaar,g want
je hebt voor Jehovah’s ogen een
verbond met me gesloten.�h Maar
als ik schuldig ben, i dood me dan
zelf. Waarom zou je me aan je va-
der overleveren?’

9 Jonathan antwoordde: ‘Geen
denken aan! Als ik erachter kom
dat mijn vader besloten heeft je
iets aan te doen, zal ik het je ze-
ker vertellen!’ j 10 Toen zei Da-
vid tegen Jonathan: ‘Wie zal
me vertellen of je vader harde

20:3 �Of ‘jouw ziel’. 20:4 �Of ‘wat je
ziel zegt’. 20:5 �Lett.: ‘tot de avond
van de derde dag’. 20:8 �Of ‘je die-
naar in een verbond van Jehovah met je
gebracht’.
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woorden tegen je gesproken
heeft?’ 11 Jonathan zei: ‘Kom,
laten we het veld in gaan.’ Ze
gingen dus samen het veld in.
12 En Jonathan zei tegen Da-
vid: ‘Jehovah, de God van Is-
raël, is mijn getuige dat ik mor-
gen of overmorgen� om deze tijd
mijn vader zal uithoren. Als hij
het goed met je� voorheeft, zal ik
je een boodschap sturen om het
je te laten weten. 13 Maar stel
dat mijn vader je kwaad wil doen,
dan mag Jehovah me� zwaar
straffen als ik het niet aan je ver-
tel en je in vrede laat gaan. Mag
Jehovah met je zijn,a net zoals hij
met mijn vader was.b 14 Ik weet
dat jij de loyale liefde van Jeho-
vah voor me zult tonen, tijdens
mijn leven en zelfs als ik sterf.c
15 Blijf altijd loyale liefde voor
mijn familie tonen,d zelfs als Je-
hovah al je vijanden� van de
aardbodem wegvaagt.’ 16 Jona-
than sloot dus een verbond met
het huis van David en zei: ‘Je-
hovah zal eisen dat Davids vij-
anden ter verantwoording wor-
den geroepen.’ 17 En Jonathan
liet David opnieuw zweren bij zijn
liefde voor hem, want hij hield
van hem als van zichzelf.�e

18 Toen zei Jonathan tegen
hem: ‘Morgen is het nieuwe-
maan,f en je zult gemist worden
als je plaats aan tafel leeg blijft.
19 Overmorgen� zul je nog meer
gemist worden. Ga dan naar de
schuilplaats waar je laatst� ook
was. Wacht bij deze steen. 20 Ik
zal drie pijlen aan één kant ervan
afschieten, alsof ik op een doel
schiet. 21 Daarna geef ik de be-
diende opdracht de pijlen te zoe-
ken. Als ik tegen hem zeg: “Kijk!
De pijlen liggen vlak bij je. Ga ze
halen”, dan kun je terugkomen.

20:12, 19 �Of ‘op de derde dag’. 20:12
�Lett.: ‘David’. 20:13 �Lett.: ‘Jonathan’.
20:15 �Lett.: ‘al Davids vijanden’. 20:17
�Of ‘zijn eigen ziel’. 20:19 �Lett.: ‘op de
werkdag’.

Want dan ben je veilig en dreigt
er geen gevaar, zo zeker als Je-
hovah leeft. 22 Maar als ik te-
gen de jongen zeg: “Kijk! De pij-
len liggen verder weg”, moet je
vertrekken, want dan heeft Jeho-
vah je weggestuurd. 23 En laat
Jehovah voor altijd getuige zijn
van de belofte die jij en ik elkaar
hebben gedaan.’a

24 David verborg zich dus
in het veld. Toen het nieuwe-
maan was, ging de koning aan ta-
fel voor de maaltijd.b 25 Koning
Saul zat op zijn vaste plaats bij
de muur. Jonathan zat tegenover
hem en Abnerc zat naast de ko-
ning, maar Davids plaats bleef
leeg. 26 Saul zei er die dag niets
van, want hij zei bij zichzelf: ‘Er
is iets gebeurd waardoor hij niet
rein is.d Ja, hij is vast onrein.’
27 Ook op de dag na de nieuwe-
maan, de tweede dag, bleef Da-
vids plaats leeg. Toen zei Saul te-
gen zijn zoon Jonathan: ‘Waarom
is de zoon van _Isaı̈e gisteren en
vandaag niet aan tafel gekomen?’
28 Jonathan antwoordde: ‘David
heeft me dringend gevraagd om
naar Bethlehem te mogen gaan.f
29 Hij zei: “Geef me alsjeblieft
toestemming om te gaan, want
we hebben een familieoffer in
de stad, en mijn eigen broer
heeft me gezegd dat ik moet ko-
men. Als je het goedvindt, laat
me dan ongemerkt gaan zodat ik
mijn broers kan bezoeken.” Daar-
om is hij niet bij de koning aan ta-
fel gekomen.’ 30 Toen werd Saul
woedend op Jonathan en zei te-
gen hem: ‘Jij opstandige zoon,�
denk je dat ik niet doorheb dat
je de kant van _Isaı̈’s zoon kiest?
Je maakt jezelf en je moeder
te schande!� 31 Want zolang de
zoon van _Isaı̈ op aarde rondloopt,
ben jij niet zeker van je leven en

20:30 �Of ‘jij zoon van een opstandige
vrouw’. �Lett.: ‘tot schande van je moe-
ders naaktheid’.
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je koningschap.a Laat hem onmid-
dellijk halen, want hij moet ster-
ven.’�b

32 Maar Jonathan zei tegen
zijn vader: ‘Waarom moet hij
sterven?c Wat heeft hij gedaan?’
33 Toen gooide Saul een speer
naar hem toe om hem te doden,d
en Jonathan besefte dat zijn
vader besloten had David om
te brengen.e 34 Jonathan stond
meteen woedend van tafel op en
at niets op de tweede dag na
de nieuwemaan, omdat hij ver-
driet had over Davidf en omdat
zijn eigen vader hem had verne-
derd.

35 ’s Morgens ging Jonathan
naar het veld waar hij met David
had afgesproken, en hij had een
jonge bediende bij zich.g 36 Hij
zei tegen zijn bediende: ‘Vlug,
zoek de pijlen die ik afschiet.’
De bediende rende weg, en Jo-
nathan schoot een pijl over hem
heen. 37 Toen de bediende bij
de plek kwam waar Jonathans
pijl was terechtgekomen, riep
Jonathan naar de bediende: ‘Ligt
de pijl niet verder weg?’ 38 Jo-
nathan riep de bediende achter-
na: ‘Vlug, schiet op! Blijf niet
staan!’ En de bediende raapte
de pijlen op en kwam weer naar
zijn meester toe. 39 De bedien-
de wist nergens van; alleen Jo-
nathan en David wisten waar
het om ging. 40 Daarna gaf Jo-
nathan zijn wapens aan zijn be-
diende en zei tegen hem: ‘Breng
ze naar de stad.’

41 Toen de bediende weg was,
kwam David tevoorschijn uit een
schuilplaats daar vlakbij, naar
het zuiden. Hij liet zich op zijn
knieën vallen en boog drie keer.
Ze kusten elkaar en huilden om
elkaar, maar David huilde het
meest. 42 Jonathan zei tegen
David: ‘Ga in vrede, want we heb-

20:31 �Lett.: ‘want hij is een zoon van
de dood’.

ben allebei in de naam van Je-
hovah gezworen:a “Laat Jehovah
voor altijd getuige zijn tussen
jou en mij, en tussen jouw nage-
slacht� en mijn nageslacht.”’�b

Toen stond David op en ver-
trok, en Jonathan ging terug
naar de stad.

21 Later kwam David in Nob,c
bij de priester Achim _e-

lech. Bevend kwam Achim _elech
David tegemoet, en hij zei te-
gen hem: ‘Waarom ben je alleen
en is er niemand bij je?’d 2 Da-
vid antwoordde: ‘Ik heb een op-
dracht van de koning, maar hij
heeft gezegd: “Vertel niemand
iets over de opdracht die je moet
uitvoeren en houd mijn instruc-
ties geheim.” Ik heb met mijn
jonge mannen afgesproken ze er-
gens te ontmoeten. 3 Als je vijf
broden hebt, geef me die dan
alsjeblieft, of iets anders wat er
is.’ 4 Maar de priester zei: ‘Ge-
woon brood heb ik hier niet,
maar er is wel heilig broode — op
voorwaarde dat de jonge man-
nen niet bij vrouwen zijn ge-
weest.’�f 5 David antwoordde:
‘Net als vorige keren, toen ik op
veldtocht ging, hebben we be-
slist geen gemeenschap gehad
met een vrouw.g Als de jonge
mannen al heilig zijn gebleven
bij een gewone opdracht, moe-
ten ze vandaag al helemaal hei-
lig zijn!’ 6 Toen gaf de pries-
ter hem het heilige brood,h want
er was geen ander brood. Dit
toonbrood was uit Jehovah’s aan-
wezigheid weggenomen en op
diezelfde dag door vers brood
vervangen.

7 Die dag was daar ook een
van Sauls dienaren, die in Je-
hovah’s aanwezigheid werd opge-
houden. Het was een Edomiet i
die D _oëg j heette, en hij was op-
zichter over de herders van Saul.

20:42 �Lett.: ‘zaad’. 21:4 �Of ‘zich heb-
ben onthouden van seks’.
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8 David zei tegen Achim _e-
lech: ‘Heb je hier een speer of
een zwaard? Ik heb mijn eigen
zwaard en mijn andere wapens
namelijk niet meegenomen, om-
dat de opdracht van de ko-
ning dringend was.’ 9 De pries-
ter antwoordde: ‘Het zwaard van
de Filistijn Goliath,a die je in de
_Elavallei�b hebt gedood, bevindt
zich hier achter de efod,c in een
kleed gewikkeld. Als je wilt, kun
je het meenemen. Het is het eni-
ge dat er is.’ David zei: ‘Een be-
ter zwaard is er niet. Geef het
maar.’

10 Die dag vluchtte David ver-
der voor Saul,d en uiteindelijk
kwam hij bij koning _Achis van
Gath.e 11 De dienaren van _Achis
zeiden tegen hem: ‘Is dat niet Da-
vid, de koning van het land? Dat
is toch de man voor wie ze dans-
ten en zongen:

“Saul versloeg er duizenden
en David tienduizenden”?’f

12 David dacht na over wat ze
zeiden� en werd heel bangg voor
koning _Achis van Gath. 13 Daar-
om deed hij alsof hij gek wash en
gedroeg hij zich in hun bijzijn�
als een krankzinnige. Hij zette te-
kens op de poortdeuren en kwijl-
de in zijn baard. 14 Uiteindelijk
zei _Achis tegen zijn dienaren: ‘Jul-
lie zien toch dat die man ge-
stoord is! Waarom brengen jullie
hem dan bij me? 15 Heb ik hier
niet al genoeg gekken, dat jullie
er nog een bij me brengen die
zich als een idioot gedraagt? Wat
moet die man in mijn huis?’

22 David vertrok dusi en
vluchtte naar de grot van

Ad _ullam. j Toen zijn broers en
het hele huis van zijn vader het
hoorden, kwamen ze naar hem
toe. 2 Er sloten zich allerlei
mensen bij hem aan die in moei-

21:9 �Of ‘Laagvlakte van Ela’. 21:12
�Lett.: ‘nam deze woorden ter harte’.
21:13 �Lett.: ‘hand’.

lijkheden zaten, schulden had-
den of verbitterd� waren, en hij
werd hun aanvoerder. Er waren
ongeveer 400 mannen bij hem.

3 Later ging David vandaar
naar M _izpé in Moab, en hij zei te-
gen de koning van Moab:a ‘Laat
mijn vader en moeder alstublieft
bij u blijven totdat ik weet wat
God voor me zal doen.’ 4 Da-
vid bracht ze dus onder bij de
koning van Moab en daar bleven
ze zolang hij in zijn schuilplaats
was.b

5 Later zei de profeet Gadc te-
gen David: ‘Blijf niet in je schuil-
plaats, maar ga naar het land van
Juda.’d David vertrok toen naar
het bos van Ch _ereth.

6 Saul hoorde dat David en
zijn mannen ontdekt waren. Op
dat moment zat Saul in G _ibeae

met zijn speer in zijn hand onder
de tamariskboom op een heuvel,
en al zijn dienaren stonden om
hem heen. 7 Hij zei tegen zijn
dienaren om hem heen: ‘Luis-
ter, Benjaminieten. Zal de zoon
van _Isaı̈f jullie soms ook vel-
den en wijngaarden geven? Zal
hij jullie allemaal als bevelhebber
over duizend en als bevelhebber
over honderd aanstellen?g 8 Jul-
lie hebben allemaal tegen me
samengespannen! Niemand heeft
me verteld dat mijn eigen zoon
een verbond heeft gesloten met
de zoon van _Isaı̈!h Niemand van
jullie geeft om mij en niemand
heeft me laten weten dat mijn
eigen zoon hem heeft opgestookt
om me ten val te brengen. Zo
staan de zaken.’

9 De Edomiet D _oëg, i die de lei-
ding had over de dienaren van
Saul, zei:j ‘Ik heb de zoon van _Isaı̈
in Nob gezien bij Achim _elech, de
zoon van Ah _itub.k 10 Die heeft
toen Jehovah voor hem geraad-
pleegd en hem proviand gegeven.
Hij heeft hem zelfs het zwaard

22:2 �Of ‘verbitterd van ziel’.
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van de Filistijn Goliath gegeven.’a
11 De koning liet meteen Achi-
m _elech, de zoon van de priester
Ah _itub, halen en ook de andere
priesters van het huis van Ah _itub,
die in Nob waren. Ze kwamen dus
bij de koning.

12 Saul zei: ‘Luister, zoon van
Ah _itub!’ Die antwoordde: ‘Hier
ben ik, mijn heer.’ 13 Saul zei
tegen hem: ‘Waarom hebben jij
en de zoon van _Isaı̈ tegen me
samengespannen? Je hebt hem
brood en een zwaard gegeven, en
God voor hem geraadpleegd. Hij
is tegen me in opstand gekomen
en wil me ten val brengen. Zo
staan de zaken.’ 14 Achim _elech
antwoordde de koning: ‘Wie van
uw dienaren is zo betrouwbaar�
als David?b Hij is de schoonzoon
van de koningc en een aanvoer-
der van uw lijfwacht, en hij staat
in hoog aanzien in uw huis.d
15 Dit was toch niet de eerste
keer dat ik God voor hem heb
geraadpleegd?e Wat u zegt is niet
eens bij me opgekomen! Mijn
heer de koning, beschuldig mij
en het hele huis van mijn va-
der dus alstublieft niet, want uw
dienaar wist helemaal nergens
van.’f

16 Maar de koning zei: ‘Jij
en het hele huis van je vaderg

zullen beslist sterven,h Achim _e-
lech.’ 17 Toen zei de koning te-
gen de wachters� die om hem
heen stonden: ‘Dood de priesters
van Jehovah, want ze staan aan
Davids kant! Ze wisten dat hij op
de vlucht was en ze hebben het
me niet verteld!’ Maar de diena-
ren van de koning weigerden een
hand uit te steken om de pries-
ters van Jehovah aan te vallen.
18 Daarom zei de koning tegen
D _oëg: i ‘Doe jij het dan. Val de
priesters aan!’ De Edomietj D _oëg
aarzelde geen moment en viel
de priesters aan. Hij doodde die

22:14 �Of ‘trouw’. 22:17 �Lett.: ‘hard-
lopers’.

dag 85 mannen die een linnen
efod droegen.a 19 Hij doodde
ook alles en iedereen in de pries-
terstad Nob:b mannen en vrou-
wen, kinderen en baby’s, stieren,
ezels en schapen.

20 Toch wist één zoon van
Achim _elech, de zoon van Ah _itub,
te ontsnappen. Hij vluchtte naar
David en sloot zich bij hem aan.
Zijn naam was _Abjathar.c 21 Hij
vertelde David: ‘Saul heeft de
priesters van Jehovah vermoord.’
22 David zei tegen _Abjathar: ‘Op
het moment dat ik de Edomiet
D _oëg daar zag,d wist ik dat hij
het aan Saul zou vertellen. Ik
ben persoonlijk verantwoordelijk
voor de dood van iedereen� in
het huis van je vader. 23 Blijf
bij me. Wees niet bang, want wie
jou naar het leven staat, staat
ook mij naar het leven.� Ik zal je
beschermen.’e

23 Na een tijdje kreeg Da-
vid te horen: ‘De Filistij-

nen hebben Keh _ilaf aangevallen.
Ze roven het graan van de dors-
vloeren.’ 2 David vroeg Jehovah
dus om leidingg en zei: ‘Zal ik
ernaartoe gaan en de Filistij-
nen verslaan?’ Jehovah antwoord-
de: ‘Versla de Filistijnen en be-
vrijd Keh _ila.’ 3 Maar de mannen
van David zeiden tegen hem: ‘Hier
in Juda zijn we al bang.h Wat moet
het dan worden als we naar Ke-
h _ila gaan om de linies van de Fi-
listijnen aan te vallen?’ i 4 Daar-
om vroeg David Jehovah opnieuw
om leiding. j Jehovah antwoordde:
‘Ga naar Keh _ila, want ik zal de
Filistijnen aan je overleveren.’k
5 David ging dus met zijn man-
nen naar Keh _ila en streed tegen
de Filistijnen. Hij nam hun vee
mee en bracht de Filistijnen gro-
te verliezen toe. Zo bevrijdde hij
de inwoners van Keh _ila. l

6 Toen _Abjathar,m de zoon van
Achim _elech, naar David in Keh _ila

22:22 �Of ‘elke ziel’. 22:23 �Of ‘wie
jouw ziel zoekt, zoekt mijn ziel’.
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vluchtte, had hij een efod bij zich.
7 Saul hoorde dat David naar Ke-
h _ila was gegaan. Toen zei Saul:
‘God heeft hem aan me overgele-
verd,�a want hij heeft zichzelf in-
gesloten door een stad met poor-
ten en grendels binnen te gaan.’
8 Saul verzamelde dus het volk
om naar Keh _ila te gaan en Da-
vid en zijn mannen te belegeren.
9 Toen David erachter kwam dat
Saul hem in de val wilde laten lo-
pen, zei hij tegen de priester _Ab-
jathar: ‘Breng de efod bij me.’b
10 Vervolgens zei David: ‘O Jeho-
vah, God van Israël, uw dienaar
heeft gehoord dat Saul naar Ke-
h _ila wil komen en de stad wil
verwoesten omdat ik er ben.c
11 Zullen de leiders� van Keh _i-
la me aan hem uitleveren? Zal
Saul hier inderdaad naartoe ko-
men zoals ik heb gehoord? O Je-
hovah, God van Israël, vertel
het uw dienaar alstublieft.’ Jeho-
vah antwoordde: ‘Hij zal komen.’
12 David vroeg: ‘Zullen de lei-
ders van Keh _ila mij en mijn man-
nen aan Saul uitleveren?’ Jehovah
antwoordde: ‘Ze zullen je uitleve-
ren.’

13 Direct stonden David en
zijn mannen op, ongeveer 600
man,d en ze vertrokken uit Keh _i-
la en begonnen rond te zwerven,
van de ene plaats naar de ande-
re. Toen Saul te horen kreeg dat
David uit Keh _ila ontsnapt was,
ging hij niet achter hem aan.
14 David hield zich schuil op
moeilijk bereikbare plaatsen in
het bergland van de woestijn van
Zif.e Saul bleef naar hem zoe-
ken, f maar Jehovah liet hem niet
in zijn handen vallen. 15 David,
die in de woestijn van Zif in Ch _o-
resa was, wist dat� Saul op weg
was gegaan om hem te doden.�

23:7 �Lett.: ‘in mijn hand verkocht’.
23:11 �Of mogelijk ‘grondbezitters’.
23:15 �Of mogelijk ‘was bang om-
dat’. �Of ‘zijn ziel te zoeken’.

16 Jonathan, de zoon van
Saul, ging naar Ch _oresa om
Davids vertrouwen� in Jehovah
te versterken.a 17 Hij zei tegen
hem: ‘Je hoeft niet bang te zijn,
want mijn vader Saul zal je niet
vinden. Jij wordt koning van Is-
raëlb en ik kom na jou, op de
tweede plaats. En dat weet mijn
vader ook.’c 18 Toen sloten ze
met Jehovah als getuige een ver-
bond met elkaar.d En David bleef
in Ch _oresa terwijl Jonathan naar
huis ging.

19 Later gingen de mannen
van Zif naar Saul in G _ibeae en
zeiden: ‘David verbergt zich vlak
bij onsf op moeilijk bereikbare
plaatsen bij Ch _oresa,g op de heu-
vel Hach _ila,h die ten zuiden� van
J _esjimoon�i ligt. 20 Als u wilt,�
koning, kom dan naar ons toe,
dan zullen we hem aan u uitleve-
ren.’ j 21 Saul zei: ‘Mag Jehovah
jullie zegenen. Jullie begrijpen
wat ik doormaak. 22 Probeer
erachter te komen waar hij pre-
cies is en wie hem daar gezien
heeft, want ik heb gehoord dat
hij heel sluw is. 23 Zorg ervoor
dat je al zijn schuilplaatsen vindt
en kom bij me terug met bewij-
zen. Dan zal ik met jullie mee-
gaan. Als hij echt in het land is,
zal ik hem tussen al de duizen-
den� van Juda weten te vinden.’

24 Ze vertrokken dus en gin-
gen vóór Saul uit naar Zif,k ter-
wijl David en zijn mannen in
de woestijn van M _aonl waren, in
de Ar _aba,m ten zuiden van J _esji-
moon. 25 Later kwamen Saul en
zijn mannen hem zoeken.n Toen
David dat hoorde, ging hij met-
een naar de steile rotso en bleef
in de woestijn van M _aon. Saul
kwam erachter en ging David
achterna tot in de woestijn van

23:16 �Lett.: ‘hand’. 23:19 �Lett.:
‘rechts’. �Of mogelijk ‘de woestijn’.
23:20 �Of ‘als het uw ziel behaagt’.
23:23 �Of ‘onderafdelingen van de
stammen’.
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M _aon. 26 Terwijl Saul aan de
ene kant van de berg was, waren
David en zijn mannen aan de an-
dere kant van de berg. David pro-
beerde zo snel mogelijk aan Saul
te ontsnappen,a maar Saul en zijn
mannen stonden op het punt Da-
vid en zijn mannen in te slui-
ten en ze te grijpen.b 27 Maar
er kwam een boodschapper naar
Saul, die zei: ‘Kom snel, de Filistij-
nen zijn het land binnengevallen!’
28 Saul staakte de achtervolging
van Davidc en ging de Filistij-
nen tegemoet. Daarom werd die
plaats de Rots van de Scheiding
genoemd.

29 David trok daar weg en
ging op moeilijk bereikbare
plaatsen in En-G _edid wonen.

24 Toen Saul terugkwam van
zijn veldtocht tegen de Fi-

listijnen, kreeg hij het bericht:
‘David is in de woestijn van En-
G _edi.’e

2 Toen nam Saul 3000 van
de beste mannen van Israël met
zich mee om David en zijn man-
nen te zoeken in het rotsachti-
ge gebied waar de steenbokken
leven. 3 Saul kwam bij de ste-
nen schaapskooien langs de weg.
Daar was een grot, en Saul ging
naar binnen om zijn behoefte te
doen.� Maar helemaal achter in
de grot zaten David en zijn man-
nen.f 4 Davids mannen zeiden
tegen hem: ‘Dit is de dag waar-
op Jehovah tegen je zegt: “Ik le-
ver je vijand aan je over.g Je kunt
met hem doen wat je wilt.”’ Da-
vid stond dus op en sneed stil-
letjes een stuk van Sauls man-
tel af. 5 Maar Davids hart werd
gekweld door schuldgevoel�h om-
dat hij een stuk van Sauls man-
tel had afgesneden. 6 Hij zei te-
gen zijn mannen: ‘Jehovah zou
het nooit goedkeuren als ik mijn

24:3 �Lett.: ‘zijn voeten te bedekken’.
24:5 �Of ‘David kreeg last van zijn ge-
weten’.

heer, de gezalfde van Jehovah,
iets zou aandoen. Ik kan geen
hand tegen hem uitsteken, want
hij is de gezalfde van Jehovah.’a
7 Met die woorden hield David
zijn mannen in bedwang,� en hij
liet niet toe dat ze Saul aanvie-
len. Ondertussen verliet Saul de
grot en ging op weg.

8 Toen stond David op, liep de
grot uit en riep Saul na: ‘Mijn
heer de koning!’b Saul keek om
en David liet zich op zijn knie-
en vallen en boog diep. 9 David
zei tegen Saul: ‘Waarom luistert
u naar mensen die zeggen: “Da-
vid wil u kwaad doen”?c 10 Van-
daag hebt u zelf gezien dat Jeho-
vah u aan mij overleverde in de
grot. Maar toen iemand tegen me
zei dat ik u moest doden,d had ik
medelijden met u. Ik zei: “Ik zal
geen hand tegen mijn heer uitste-
ken, want hij is de gezalfde van
Jehovah.”e 11 Kijk, mijn vader,
in mijn hand heb ik een stuk
van uw mantel. Toen ik dit stuk
afsneed, heb ik u niet gedood.
Daaraan kunt u duidelijk zien
dat ik u geen kwaad wil doen
en niet in opstand wil komen. Ik
heb niet tegen u gezondigd, f en
toch jaagt u me op en staat u me
naar het leven.�g 12 Laat Jeho-
vah tussen u en mij oordelen,h en
laat Jehovah wraak op u nemen, i
maar ik zal geen hand tegen u
uitsteken.j 13 Een oud spreek-
woord zegt: van slechte men-
sen komen slechte daden. Ik zal
u dus niets aandoen. 14 Wie is
de koning van Israël eigenlijk aan
het achtervolgen? Op wie maakt
u jacht? Op een dode hond? Op
een vlo?k 15 Laat Jehovah als
rechter tussen u en mij oordelen.
Hij zal mijn zaak onderzoeken
en verdedigen. l Hij zal me oor-
delen en me uit uw handen red-
den.’

24:7 �Ofmogelijk ‘dreef David zijn man-
nen uiteen’. 24:11 �Of ‘wilt u mijn ziel
nemen’.
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16 Toen David was uitgespro-
ken, zei Saul: ‘Is dat jouw stem,
mijn zoon David?’a En Saul barst-
te in tranen uit. 17 Hij zei te-
gen David: ‘Jij bent rechtvaardi-
ger dan ik, want jij hebt mij
goed behandeld maar ik heb jou
kwaad gedaan.b 18 Vandaag heb
je laten zien dat je goed voor
me bent geweest: je hebt me
niet gedood toen Jehovah me aan
je overleverde.c 19 Want wie laat
zijn vijand ongehinderd gaan als
hij hem in handen krijgt? Jehovah
zal je belonend voor wat je van-
daag voor me hebt gedaan. 20 Ik
weet heel goed dat jij als koning
zult regerene en dat het koning-
schap over Israël in jouw handen
zal blijven. 21 Zweer me daar-
om bij Jehovahf dat je mijn na-
geslacht� niet zult uitroeien en
dat je mijn naam niet uit het
huis van mijn vader zult verwij-
deren.’g 22 David zwoer het dus
aan Saul, waarna Saul naar huis
ging.h Maar David en zijn man-
nen gingen terug naar hun schuil-
plaats. i

25 Na verloop van tijd stierf
Samuël. j Heel Israël kwam

samen om over hem te rouwen,
en hij werd begraven bij zijn huis
in R _ama.k Toen trok David ver-
der naar de woestijn van P _aran.

2 In M _aon l was een rijke man
die veel bezittingen in K _armel�m
had. Hij had 3000 schapen en
1000 geiten. Hij was naar K _armel
gekomen voor het scheren van
zijn schapen. 3 De man heette
N _abaln en zijn vrouw Ab _igaı̈l.o De
vrouw was verstandig en mooi,
maar haar man, een nakomeling
van Kaleb,p was wreed en on-
beschoft.q 4 David kreeg in de
woestijn te horen dat N _abal zijn
schapen aan het scheren was.
5 David stuurde dus tien jonge
mannen naar hem toe. Hij zei te-

24:21 �Lett.: ‘zaad’. 25:2 �Een stad in
Juda; niet hetzelfde als de berg Karmel.

gen ze: ‘Ga naar K _armel, naar
N _abal, en vraag hem namens mij
hoe het met hem gaat. 6 En jul-
lie moeten zeggen: “Ik wens u
een lang leven toe. Ik hoop dat
alles goed gaat� met u en uw
gezin, en met alles wat u hebt.
7 Ik heb gehoord dat u de scha-
pen aan het scheren bent. Toen
uw herders bij ons waren, heb-
ben we ze niet lastiggevallen,a en
al de tijd dat ze in K _armel wa-
ren is er niets gestolen. 8 Vraag
het maar aan uw jonge man-
nen. Zij zullen het bevestigen.
Wees dus goed voor mijn jon-
ge mannen, vooral omdat we op
een feestelijk moment� zijn ge-
komen. Geef uw dienaren en uw
zoon David alstublieft wat u mis-
sen kunt.”’b

9 Davids jonge mannen gin-
gen naar N _abal en zeiden dat
tegen hem uit naam van Da-
vid. Toen ze uitgesproken waren,
10 antwoordde N _abal: ‘Wie is Da-
vid? Wie is die zoon van _Isaı̈? Je
hebt tegenwoordig zo veel slaven
die bij hun meester weglopen.c
11 Moet ik mijn brood, mijn wa-
ter en het vlees dat ik voor mijn
scheerders heb geslacht zomaar
weggeven? Ik weet niet eens waar
jullie vandaan komen!’

12 De jonge mannen gingen
terug naar David en vertelden
hem alles. 13 Meteen zei Da-
vid tegen zijn mannen: ‘Pak je
zwaard!’d Ze namen dus allemaal
hun zwaard en ook David gordde
zijn zwaard om. Zo’n 400 man-
nen gingen met David mee, ter-
wijl er 200 bij de uitrusting ach-
terbleven.

14 Intussen vertelde een van
de dienaren aan Ab _igaı̈l, N _abals
vrouw: ‘David heeft uit de woes-
tijn mannen gestuurd om onze
meester het beste te wensen,
maar hij heeft ze uitgescholden.e

25:6 �Of ‘mag u vrede hebben’. 25:8
�Lett.: ‘goede dag’.
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15 Davids mannen zijn heel goed
voor ons geweest. Ze hebben ons
niet lastiggevallen, en al de tijd
dat we met hen in de velden wa-
ren, is er niets gestolen.a 16 Ze
waren als een sterke muur om
ons heen. Al de tijd dat we in
hun buurt de schapen hoedden,
hebben ze ons dag en nacht be-
schermd. 17 U moet iets doen,
anders wordt dit nog de onder-
gang van onze meester en zijn
hele huis.b Want hij is een waar-
deloze man,c en er valt niet met
hem te praten.’

18 Ab _igaı̈ld nam snel 200 bro-
den, twee grote kruiken wijn, vijf
geslachte schapen, vijf sea� ge-
roosterd graan, 100 rozijnenkoe-
ken en 200 koeken van samen-
geperste vijgen, en laadde alles
op de ezels.e 19 Toen zei ze te-
gen haar dienaren: ‘Ga voor me
uit, dan kom ik achter jullie aan.’
Maar ze zei niets tegen haar man
N _abal.

20 Ze ging op een ezel naar
beneden terwijl ze door de berg
aan het zicht onttrokken werd.
Op hetzelfde moment kwamen
David en zijn mannen eraan, en
ze ontmoetten elkaar. 21 David
had gezegd: ‘Heb ik daarvoor het
bezit van die man beschermd in
de woestijn? Er is helemaal niets
van hem gestolenf en toch krijg
ik stank voor dank.g 22 God
mag de vijanden van David zwaar
straffen� als ik morgenochtend
nog één man� van hem in leven
heb gelaten.’

23 Toen Ab _igaı̈l David zag,
kwam ze snel van haar ezel af. Ze
viel voor David op haar knieën en
boog diep. 24 Aan zijn voeten
neergeknield zei ze: ‘Ik neem de

25:18 �Een sea was 7,33 l. Zie App. B14.
25:22 �Of mogelijk ‘mag God David
zwaar straffen’. �Lett.: ‘persoon die te-
gen een muur plast’. In het Hebreeuws
een uiting van minachting waarmee op
mannen werd gedoeld.

schuld op me, mijn heer. Laat uw
dienares met u spreken en luis-
ter alstublieft naar mijn woor-
den. 25 Let alstublieft niet op
die waardeloze man,a want hij
doet zijn naam eer aan. Hij heet
niet voor niets N _abal,� hij is
een dwaas. Maar ik, uw dienares,
heb de jonge mannen die mijn
heer heeft gestuurd, niet gezien.
26 Zo zeker als Jehovah leeft en
zo zeker als u� leeft, mijn heer,
Jehovah heeft voorkomenb dat u
bloedschuldc op u laadde en dat
u zelf wraak nam.� Ik wens dat
al uw vijanden en tegenstanders
als N _abal worden. 27 Geef dit
geschenk�d dat uw dienares voor
mijn heer heeft meegenomen als-
tublieft aan de jonge mannen die
u volgen.e 28 Vergeef me alstu-
blieft wat ik verkeerd heb ge-
daan, want Jehovah zal uw huis
beslist duurzaam maken,f omdat
mijn heer de oorlogen van Je-
hovah voert,g en er is in uw
hele leven geen slechtheid bij u
gevonden.h 29 Als iemand u wil
achtervolgen en u wil doden,� zal
Jehovah, uw God, uw leven� be-
schermen, zoals kostbaarheden
veilig in een buidel worden op-
geborgen. Maar het leven� van
uw vijanden zal hij wegslingeren
als een steen uit een slinger.�
30 En wanneer Jehovah alle goe-
de dingen die hij mijn heer be-
loofd heeft, laat uitkomen en hij
u als leider over Israël aanstelt, i
31 zal uw hart niet gekweld wor-
den door schuldgevoel� omdat u
zonder reden bloed hebt vergo-
ten en zelf wraak hebt geno-
men.�j Wanneer Jehovah u be-
loont, denk dan aan uw dienares.’

25:25 �Bet.: ‘onverstandig’ of ‘dwaas’.
25:26 �Of ‘uw ziel’. �Of ‘redding bracht’.
25:27 �Lett.: ‘deze zegen’. 25:29 �Of
‘uw ziel zoekt’. �Of ‘ziel’. �Of ‘de ziel’.
�Of ‘uit de holte van een slinger’. 25:31
�Of ‘zult u geen reden hebben tot wanke-
len of struikelen’. �Of ‘redding hebt ge-
bracht’.
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32 David zei tegen Ab _igaı̈l: ‘Ik
dank Jehovah, de God van Is-
raël, dat hij je vandaag naar me
toe heeft gestuurd! 33 En laat
je verstandigheid gezegend wor-
den. Mag je gezegend worden
omdat je vandaag hebt voorko-
men dat ik bloedschulda op me
laadde door zelf wraak te ne-
men.� 34 Zo zeker als Jehovah,
de God van Israël, leeft, hij heeft
voorkomen dat ik je iets aan zou
doen.b Als jij niet zo snel naar me
toe was gekomen,c was morgen-
ochtend niet één man� van N _abal
nog in leven geweest.’d 35 Toen
aanvaardde David wat ze voor
hem had meegenomen, en hij zei
tegen haar: ‘Ga in vrede terug
naar huis. Ik heb naar je geluis-
terd en ik zal doen wat je hebt
gevraagd.’

36 Later ging Ab _igaı̈l terug
naar N _abal, die in zijn huis van een
vorstelijk feestmaal genoot. Hij�
was in een goede stemming en
hij was stomdronken. Ze vertelde
hem helemaal niets en wachtte tot
het licht werd. 37 De volgende
ochtend, toen N _abal weer nuchter
was, vertelde ze hem wat er was
gebeurd. En zijn hart werd als dat
van een dode en hij lag onbeweeg-
lijk op bed als een steen. 38 Zo’n
tien dagen later zorgde Jehovah
ervoor dat N _abal stierf.

39 Toen David hoorde dat N _a-
bal gestorven was, zei hij: ‘Ik
dank Jehovah, die het voor me
heeft opgenomene toen N _abal me
vernederde.f Hij heeft voorko-
men dat ik iets verkeerds deed.g
Jehovah heeft N _abal zijn slecht-
heid betaald gezet.’� Toen stuur-
de David boodschappers naar
Ab _igaı̈l om haar ten huwelijk

25:33 �Of ‘redding te brengen’. 25:34
�Lett.: ‘persoon die tegen een muur
plast’. In het Hebreeuws een uiting van
minachting waarmee op mannen werd
gedoeld. 25:36 �Lett.: ‘Nabals hart’.
25:39 �Of ‘heeft Nabals slechtheid op
zijn eigen hoofd laten terugkomen’.

te vragen. 40 Davids dienaren
kwamen dus bij Ab _igaı̈l in K _ar-
mel en zeiden tegen haar: ‘David
heeft ons gestuurd omdat hij wil
dat u zijn vrouw wordt.’ 41 Ze
stond onmiddellijk op, boog diep
en zei: ‘Ik ben uw dienares. Ik
ben bereid om als een slavin
de voeten van de dienaren van
mijn heer te wassen.’a 42 Toen
stond Ab _igaı̈lb snel op en ging
op haar ezel zitten. Vijf van haar
dienaressen liepen achter haar
aan. Ze ging met de boodschap-
pers van David mee en werd zijn
vrouw.

43 David was ook getrouwd
met Ahin _oamc uit J _izreël.d Beide
vrouwen waren nu dus zijn echt-
genote.e

44 Maar Saul had zijn doch-
ter Michal, f Davids vrouw, aan
P _altig gegeven, de zoon van L _aı̈s
uit G _allim.

26 Na een tijdje gingen de
mannen van Zifh naar Saul

in G _ibea i en zeiden: ‘David ver-
bergt zich op de heuvel Hach _ila,
tegenover J _esjimoon.’�j 2 On-
middellijk ging Saul met 3000 van
de beste strijders van Israël naar
de woestijn van Zif om David
te zoeken.k 3 Boven op de heu-
vel Hach _ila, tegenover J _esjimoon,
sloeg Saul langs de weg zijn kamp
op. David verbleef op dat moment
in de woestijn. Toen hij te horen
kreeg dat Saul achter hem aan
gekomen was, 4 stuurde hij ver-
kenners op pad om uit te zoeken
of Saul echt gekomen was. 5 La-
ter ging David naar het kamp van
Saul en zag hij waar Saul en zijn
legeraanvoerder Abner, l de zoon
van Ner, lagen te slapen. Saul
lag in het kamp met zijn troepen
om zich heen. 6 Toen zei David
tegen de Hethietm Achim _elech en
tegen Ab _isaı̈,n de zoon van Zer _u-
ja,o de broer van Joab: ‘Wie gaat
er met me mee naar het kamp

26:1 �Of mogelijk ‘de woestijn’.
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van Saul?’ Ab _isaı̈ zei: ‘Ik ga met
je mee.’ 7 Dus gingen David en
Ab _isaı̈ ’s nachts naar de troepen.
Saul lag midden in het kamp te
slapen, met zijn speer naast zijn
hoofd in de grond gestoken. Ab-
ner en de troepen lagen om hem
heen.

8 Ab _isaı̈ zei tegen David: ‘God
laat vandaag je vijand in je han-
den vallen.a Laat me hem alsje-
blieft één keer met de speer aan
de grond spietsen. Een tweede
keer is niet nodig.’ 9 Maar Da-
vid zei tegen Ab _isaı̈: ‘Doe hem
geen kwaad, want wie kan zijn
hand tegen de gezalfde van Jeho-
vahb uitsteken en onschuldig blij-
ven?’c 10 David vervolgde: ‘Zo
zeker als Jehovah leeft, ofwel Je-
hovah zelf zal hem neerslaan,d
of er komt een dag waarop hij
sterfte zoals ieder ander, of hij
komt om het leven in de strijd.f
11 Jehovah zou het nooit goed-
keuren als ik mijn hand tegen de
gezalfde van Jehovah zou uitste-
ken!g Laten we daarom de speer
en de waterkruik pakken die bij
zijn hoofd staan en weggaan.’
12 David haalde de speer en de
waterkruik bij Sauls hoofd weg,
waarna ze weggingen. Niemand
had het in de gatenh of werd
wakker. Iedereen lag te slapen,
want Jehovah had hen in een
diepe slaap gebracht. 13 Toen
ging David naar de andere kant
en ging een eind verder op de
top van een berg staan, zodat
er een grote afstand tussen hen
was.

14 David riep naar de troepen
en naar Abner, i de zoon van Ner:
‘Geef eens antwoord, Abner.’ Ab-
ner antwoordde: ‘Wie ben je, dat
je naar de koning durft te roe-
pen?’ 15 David zei tegen Abner:
‘Je bent toch een echte man? Er
is toch geen tweede zoals jij in Is-
raël? Waarom heb je je heer, de
koning, dan niet bewaakt? Want
er is een soldaat binnengedron-

gen om de koning te doden.a
16 Je hebt je werk niet goed ge-
daan. Zo zeker als Jehovah leeft,
jullie verdienen de dood, want
jullie hebben je heer, de gezalf-
de van Jehovah,b niet bewaakt.
Kijk maar om je heen! Waar zijn
de speer van de koning en de
waterkruikc die bij zijn hoofd wa-
ren?’

17 Saul herkende de stem van
David en zei: ‘Is dat jouw stem,
mijn zoon David?’d David ant-
woordde: ‘Ja, mijn heer de ko-
ning.’ 18 Hij zei verder: ‘Waar-
om jaagt mijn heer achter zijn
dienaar aan?e Wat heb ik gedaan
en waaraan heb ik me schuldig
gemaakt?f 19 Mijn heer de ko-
ning, luister alstublieft naar wat
uw dienaar te zeggen heeft: Als
Jehovah u tegen mij heeft opge-
zet, laat Hij dan mijn graanoffer
aanvaarden.� Maar als mensen u
hebben opgestookt,g zijn ze ver-
vloekt in Jehovah’s ogen. Dan
hebben ze me vandaag uit Je-
hovah’s erfdeelh verjaagd door te
zeggen: “Ga andere goden ver-
eren!” 20 Vergiet mijn bloed als-
tublieft niet ver weg van Je-
hovah’s aanwezigheid. Want de
koning van Israël is op pad ge-
gaan om één vlo te zoeken, i als-
of hij in de bergen op een patrijs
jaagt.’

21 Saul zei toen: ‘Ik heb gezon-
digd. j Kom terug, mijn zoon Da-
vid. Ik zal je geen kwaad meer
doen, want vandaag heb je la-
ten zien dat je waarde hecht aan
mijn leven.�k Ik ben dom geweest
en heb een grote fout gemaakt.’
22 David antwoordde: ‘Hier is de
speer van de koning. Een van de
jonge mannen mag hem komen
halen. 23 Jehovah zal iedereen
belonen voor zijn eigen recht-
vaardigheid l en zijn eigen trouw.
Vandaag heeft Jehovah u aan mij
overgeleverd, maar ik wilde mijn

26:19 �Lett.: ‘ruiken’. 26:21 �Of ‘ziel’.
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hand niet uitsteken tegen de ge-
zalfde van Jehovah.a 24 Ik hoop
dat Jehovah net zo veel waar-
de aan mijn leven� zal hech-
ten als ik vandaag aan uw le-
ven� heb gehecht, en dat hij me
uit alle moeilijkheden zal bevrij-
den.’b 25 Saul antwoordde: ‘Mag
je gezegend worden, mijn zoon
David. Je zult veel ondernemen
en je zult succes hebben.’c Toen
vertrok David, en Saul ging te-
rug naar huis.d

27 Maar David zei bij zich-
zelf:� ‘Vroeg of laat zal

Saul me doden. Ik kan het best
naar het land van de Filistij-
nen vluchten.e Dan zal Saul niet
meer in het hele gebied van Is-
raël naar me zoekenf en kan
ik aan hem ontsnappen.’ 2 David
vertrok dus met zijn 600 manneng

naar _Achis,h de zoon van M _aoch,
de koning van Gath. 3 David en
zijn mannen gingen met hun ge-
zinnen bij _Achis in Gath wo-
nen. David nam zijn twee vrou-
wen mee: Ahin _oami uit J _izreël
en Ab _igaı̈l j uit K _armel, de weduwe
van N _abal. 4 Toen Saul te horen
kreeg dat David naar Gath was ge-
vlucht, gaf hij zijn zoektocht op.k

5 Daarna zei David tegen
_Achis: ‘Als u het goedvindt, laat
me dan in een van de steden op
het platteland wonen. Want waar-
om zou uw dienaar bij u in de ko-
ningsstad wonen?’ 6 Daarom gaf
_Achis hem die dag Z _iklag. l Van-
daar dat Z _iklag tot op de dag
van vandaag van de koningen van
Juda is.

7 David bleef een jaar en vier
maanden in het land van de Fi-
listijnen.m 8 Hij trok er met zijn
mannen geregeld op uit om de Ge-
surieten,n de Girzieten en de Ama-
lekieteno te overvallen, want die
woonden in het gebied van T _elam
tot Surp en tot Egypte. 9 Tel-

26:24 �Of ‘ziel’. 27:1 �Lett.: ‘in zijn
hart’.

kens wanneer David in dat ge-
bied toesloeg, liet hij geen en-
kele man of vrouw in leven.a
Hij nam wel schapen, runderen,
ezels, kamelen en kleding mee
en ging steeds terug naar _Achis.
10 _Achis vroeg altijd: ‘Waar heb-
ben jullie vandaag geplunderd?’
David antwoordde dan: ‘In het
zuiden� van Juda’b of: ‘In het zui-
den van het gebied van de Je-
rahmeëlieten’c of: ‘In het zuiden
van het gebied van de Kenie-
ten.’d 11 David spaarde geen en-
kele man of vrouw om die mee te
nemen naar Gath, zodat ze niet
konden verraden wat hij had ge-
daan. (Al de tijd dat hij in het land
van de Filistijnen woonde, volgde
hij die aanpak.) 12 Daardoor ge-
loofde _Achis David en hij zei bij
zichzelf: ‘Zijn volk Israël kan hem
vast niet meer luchten of zien,
dus hij blijft voor altijd mijn die-
naar.’

28 In die tijd verzamelden de
Filistijnen hun troepen om

oorlog te voeren tegen Israël.e
_Achis zei dus tegen David: ‘Je
begrijpt natuurlijk wel dat jij en
je mannen aan onze kant moeten
strijden.’f 2 David antwoordde:
‘U weet heel goed wat uw die-
naar zal doen.’ _Achis zei: ‘Daar-
om zal ik je als mijn vaste lijf-
wacht� aanstellen.’g

3 Samuël was inmiddels ge-
storven. Heel Israël had over
hem gerouwd en hij was in zijn
woonplaats R _ama begraven.h En
Saul had de mediums en de
waarzeggers uit het land verwij-
derd. i

4 De Filistijnen verzamelden
hun troepen en sloegen hun
kamp op in S _unem. j Daarom riep
Saul heel Israël bij elkaar, en zij
sloegen op de Gilb _oa hun kamp
op.k 5 Toen Saul het kamp van
de Filistijnen zag, sloeg de schrik

27:10 �Of ‘de Negeb’. 28:2 �Lett.: ‘als
bewaker van mijn hoofd alle dagen’.
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hem om het hart.a 6 Saul vroeg
Jehovah steeds weer om leiding,b
maar Jehovah gaf geen ant-
woord, niet via dromen, niet via
de urimc en niet via de profeten.
7 Uiteindelijk zei Saul tegen zijn
dienaren: ‘Zoek voor mij een
vrouw die een medium is,d zodat
ik haar kan raadplegen.’ Zijn die-
naren antwoordden: ‘In En-Dore

is een vrouw die een medium is.’
8 Saul vermomde zich door

andere kleren aan te trekken
en ging ’s nachts met twee van
zijn mannen naar de vrouw toe.
Hij zei: ‘Kunt u als medium voor
mij de toekomst voorspellen?f Ik
zal zeggen wie u moet oproepen.’
9 Maar de vrouw zei tegen hem:
‘U weet wat Saul heeft gedaan,
dat hij de mediums en de waar-
zeggers uit het land heeft ver-
wijderd.g Waarom probeert u me�
dan in de val te lokken en me
te laten doden?’h 10 Toen zwoer
Saul haar bij Jehovah: ‘Zo zeker
als Jehovah leeft, u zult hiervoor
niet schuldig worden bevonden!’
11 De vrouw zei: ‘Wie zal ik
voor u oproepen?’ Hij antwoord-
de: ‘Roep Samuël voor me op.’
12 Toen de vrouw ‘Samuël’�i zag,
begon ze hard te schreeuwen. Ze
zei tegen Saul: ‘Waarom hebt
u me bedrogen? U bent Saul!’
13 De koning zei tegen haar: ‘Je
hoeft niet bang te zijn. Vertel me
wat je hebt gezien.’ De vrouw ant-
woordde: ‘Ik zie iemand uit de
aarde omhoogkomen die op een
god lijkt.’ 14 Hij vroeg meteen:
‘Hoe ziet hij eruit?’ Ze antwoord-
de: ‘Er verschijnt een oude man
die een mantel om heeft.’j Toen
besefte Saul dat het ‘Samuël’ was,
en hij viel op zijn knieën en boog
diep.

15 ‘Samuël’ zei tegen Saul:
‘Waarom stoor je me door me te
laten oproepen?’ Saul antwoord-
de: ‘Ik heb grote problemen. De

28:9 �Of ‘mijn ziel’. 28:12 �Of ‘wat Sa-
muël leek te zijn’.

Filistijnen voeren oorlog tegen
me, en God heeft me in de steek
gelaten. Hij geeft me geen ant-
woord meer, niet via de profeten
en ook niet via dromen.a Daar-
om heb ik u laten oproepen om
te vragen wat ik moet doen.’b

16 Toen zei ‘Samuël’: ‘Waar-
om raadpleeg je mij nu Jehovah
je verlaten heeftc en je tegen-
stander geworden is? 17 Jeho-
vah zal doen wat hij via mij heeft
voorspeld: Jehovah zal het ko-
ningschap van je losscheuren en
aan een ander geven, aan David.d
18 Je hebt Jehovah niet gehoor-
zaamd en je hebt de Amalekie-
ten niet omgebracht,e die zich
zijn brandende woede op de hals
hadden gehaald. Daarom doet
Jehovah je dit op deze dag aan.
19 En Jehovah zal Israël samen
met jou in handen van de Filistij-
nen laten vallen,f en morgen zul-
len jijg en je zonenh bij mij zijn.
Jehovah zal ook het leger van
Israël aan de Filistijnen overle-
veren.’ i

20 Meteen viel Saul languit op
de grond en hij was doodsbang
vanwege de woorden van ‘Sa-
muël’. Hij had geen kracht meer
omdat hij de hele dag en de hele
nacht niets had gegeten. 21 De
vrouw ging naar Saul toe en
zag dat hij erg van streek was.
Ze zei tegen hem: ‘Uw dienares
heeft gedaan wat u zei, en ik heb
mijn leven op het spel gezet�j om
te doen wat u vroeg. 22 Luis-
ter alstublieft naar wat uw die-
nares te zeggen heeft. Laat me
u wat brood geven en eet, zodat
u weer een beetje op krachten
komt voordat u vertrekt.’ 23 Hij
weigerde en zei dat hij niets wil-
de eten. Maar zijn dienaren en
ook de vrouw bleven bij hem
aandringen. Uiteindelijk luister-
de hij naar hen, stond op van de
grond en ging op het bed zitten.

28:21 �Of ‘mijn ziel in mijn hand ge-
legd’.
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24 De vrouw had een mestkalf
in huis. Ze slachtte� het dus
snel. Ook nam ze meel, kneedde
deeg en bakte ongezuurd brood.
25 Toen zette ze het Saul en
zijn dienaren voor. Nadat ze ge-
geten hadden, stonden ze op en
vertrokken terwijl het nog nacht
was.a

29 De Filistijnenb verzamel-
den al hun troepen bij

_Afek, terwijl het kamp van de Is-
raëlieten bij de bron in J _izreëlc
was. 2 En de vorsten van de Fi-
listijnen trokken voorbij met hun
groepen van honderd en van dui-
zend, en David en zijn mannen
kwamen achteraan met _Achis.d
3 Toen zeiden de aanvoerders
van de Filistijnen: ‘Wat doen die
Hebreeën hier?’ _Achis antwoord-
de: ‘Dat is David, de dienaar van
koning Saul van Israël, die al
meer dan een jaar bij me is.e Van-
af de dag dat hij naar me over-
gelopen is, heb ik nog nooit iets
op hem aan te merken gehad.’
4 Maar de aanvoerders van de
Filistijnen werden boos op _Achis,
en ze zeiden tegen hem: ‘Stuur
die man terug.f Laat hem terug-
gaan naar de plaats die je hem
hebt toegewezen. We willen niet
dat hij met ons meegaat. Stel dat
hij zich tijdens het gevecht tegen
ons keert!g Want waarmee zou hij
zijn heer een groter plezier doen
dan met de hoofden van onze
mannen? 5 Dat is toch die Da-
vid voor wie ze dansten en zon-
gen:

“Saul versloeg er duizenden
en David tienduizenden”?’h

6 _Achis i riep David daarom bij
zich en zei tegen hem: ‘Zo ze-
ker als Jehovah leeft, jij bent op-
recht, en ik wil graag dat je met
mijn leger meegaat in de strijd. j
Want vanaf de dag dat je bij me
bent gekomen, heb ik nog nooit

28:24 �Of ‘offerde’.

iets op je aan te merken gehad.a
Maar de vorsten vertrouwen je
niet.b 7 Ga dus terug in vrede,
en doe niets waar de vorsten van
de Filistijnen zich aan kunnen er-
geren.’ 8 Maar David zei tegen
_Achis: ‘Wat heb ik verkeerd ge-
daan? Al de tijd dat ik bij u ben,
hebt u toch niets op uw die-
naar aan te merken gehad? Waar-
om zou ik niet met u meegaan en
tegen de vijanden van mijn heer
de koning strijden?’ 9 _Achis
antwoordde: ‘Ik ben ervan over-
tuigd dat het goed zit: je bent
als een engel van God geweest.c
Maar de aanvoerders van de Fi-
listijnen hebben gezegd: “We wil-
len niet dat hij met ons meegaat
in de strijd.” 10 Sta dus vroeg
in de morgen op, samen met de
dienaren van je heer die met je
meegekomen zijn. Vertrek mor-
genvroeg zodra het licht wordt.’

11 David en zijn mannen ston-
den dus vroeg op om terug te
gaan naar het land van de Filis-
tijnen. En de Filistijnen trokken
op naar J _izreël.d

30 Toen David en zijn man-
nen op de derde dag in

Z _iklage kwamen, hadden de Ama-
lekietenf een inval gedaan in het
zuiden� en in Z _iklag. Ze hadden
Z _iklag aangevallen en de stad in
brand gestoken. 2 De vrouwen
en alle andere inwoners, jong
en oud, hadden ze gevangenge-
nomen.g Ze hadden niemand ge-
dood, maar ze hadden hen mee-
genomen en waren daarna weer
vertrokken. 3 Toen David en
zijn mannen bij de stad kwamen,
zagen ze dat die was platgebrand
en dat hun vrouwen, hun zonen
en hun dochters als gevangenen
waren meegenomen. 4 David en
zijn mannen begonnen luid te hui-
len tot ze geen kracht meer had-
den om te huilen. 5 Ook Davids
twee vrouwen waren gevangen-

30:1 �Of ‘de Negeb’.
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genomen: Ahin _oam uit J _izreël en
Ab _igaı̈l, de weduwe van de Karme-
liet N _abal.a 6 David was wanho-
pig, want de mannen hadden het
erover hem te stenigen. Ze� wa-
ren erg verbitterd over het ver-
lies van hun zonen en dochters.
Maar David zocht steun bij Jeho-
vah, zijn God.b

7 David zei toen tegen de
priester _Abjathar,c de zoon van
Achim _elech: ‘Breng me alsjeblieft
de efod.’d _Abjathar bracht hem
dus de efod. 8 David vroeg Je-
hovah om leidinge en zei: ‘Zal ik
die roversbende achtervolgen?
Haal ik ze nog in?’ Hij antwoord-
de: ‘Ja, achtervolg ze, want je
zult ze zeker inhalen en alles te-
rughalen.’f

9 David ging meteen met zijn
600 manneng op weg, en ze gin-
gen door tot aan Wadi� B _esor.
Daar bleef een deel van de man-
nen achter. 10 Met 400 man-
nen zette David de achtervol-
ging voort, maar 200 mannen
waren zo moe dat ze Wadi B _e-
sor niet overstaken en achter-
bleven.h

11 Op het land troffen ze een
Egyptische man aan en ze brach-
ten die bij David. Ze gaven hem
brood te eten en water te drin-
ken. 12 Ook gaven ze hem een
stuk koek van samengeperste vij-
gen en twee rozijnenkoeken. Na-
dat hij had gegeten, kwam hij
weer op krachten.� Hij had na-
melijk al drie dagen en drie
nachten niets gegeten of gedron-
ken. 13 David vroeg hem: ‘Bij
wie hoor je en waar kom je van-
daan?’ Hij antwoordde: ‘Ik ben een
Egyptische bediende, de slaaf van
een Amalekiet, maar mijn mees-
ter heeft me achtergelaten omdat
ik drie dagen geleden ziek werd.
14 We hebben een inval gedaan

30:6 �Of ‘de ziel van het hele volk’.
30:9 �Zie Woordenlijst. 30:12 �Lett.:
‘kwam zijn geest in hem terug’.

in het zuiden� van het gebied van
de Kerethietena en dat van Kalebb

en in het gebied van Juda, en Z _ik-
lag hebben we in brand gestoken.’
15 David zei tegen hem: ‘Wil je mij
naar die roversbende brengen?’
Hij antwoordde: ‘Als u me bij God
zweert dat u me niet zult doden
en dat u me niet aan mijn mees-
ter zult uitleveren, zal ik u naar
de roversbende brengen.’

16 Hij bracht hem erheen. De
Amalekieten hadden zich over
een groot gebied verspreid en wa-
ren aan het eten, drinken en
feestvieren omdat ze een grote
buit hadden meegenomen uit het
land van de Filistijnen en het land
van Juda. 17 David sloeg ze
neer van de ochtendschemering
tot de volgende avond. Niemand
ontkwam,c op 400 mannen na die
op kamelen vluchtten. 18 David
haalde alles terug wat de Amale-
kieten hadden meegenomen,d en
hij bevrijdde ook zijn twee vrou-
wen. 19 Er ontbrak helemaal
niets, groot of klein. Ze kregen
hun zonen en dochters en de buit
terug.e David bracht alles terug
wat was meegenomen. 20 David
nam ook alle schapen en runde-
ren mee, en zijn mannen dreven
die vóór hun eigen vee uit. Ze zei-
den: ‘Dit is Davids buit.’

21 Uiteindelijk kwam David bij
de 200 mannen die te moe wa-
ren geweest om mee te gaan en
die bij Wadi B _esor waren achter-
gebleven.f Ze kwamen David en
degenen die bij hem waren te-
gemoet. Toen David bij de man-
nen kwam, vroeg hij hoe het
met ze ging. 22 Maar onder Da-
vids mannen bevonden zich ook
slechte, waardeloze mannen, die
zeiden: ‘Ze zijn niet met ons mee-
gegaan, dus krijgen ze ook geen
deel van de buit die we heb-
ben teruggehaald. Ze mogen al-
leen hun eigen vrouw en kinderen

30:14 �Of ‘de Negeb’.
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meenemen en dan kunnen ze ver-
trekken.’ 23 Maar David zei: ‘Dat
kunnen jullie niet maken, mijn
broeders, want Jehovah heeft
ons dit gegeven. Hij heeft ons
beschermd en de roversbende
die ons heeft aangevallen aan
ons overgeleverd.a 24 Niemand
zal het met jullie eens zijn. De-
gene die is meegegaan in de strijd
krijgt evenveel als degene die bij
de uitrusting is gebleven.b We zul-
len alles samen delen.’c 25 Op
die dag stelde David dat als regel
in en die geldt in Israël nog steeds
als wet.

26 Toen David in Z _iklag terug-
kwam, stuurde hij een deel van
de buit naar de oudsten van Juda
met wie hij bevriend was. Hij zei:
‘Hier is een geschenk� voor jul-
lie uit de buit van Jehovah’s vijan-
den.’ 27 Hij stuurde geschenken
naar de oudsten van Bethel,d van
R _amoth in de N _egeb,� van J _attir,e
28 van _Aroër, van S _ifmoth, van
Estem _oa,f 29 van R _achal, van de
steden van de Jerahmeëlieten,g
van de steden van de Kenieten,h
30 van H _orma, i van Bor- _Asan,
van _Athach, 31 van H _ebron j en
van alle plaatsen waar David
en zijn mannen vaak waren ge-
weest.

31 De Filistijnen voerden oor-
log tegen Israël.k De man-

nen van Israël sloegen voor ze op
de vlucht en velen van hen sneu-
velden op de berg Gilb _oa. l 2 De
Filistijnen zaten Saul en zijn zo-
nen op de hielen en doodden Jo-
nathan,m Abin _adab en Malkis _ua,
de zonen van Saul.n 3 Vervol-
gens richtte de strijd zich in alle
hevigheid tegen Saul. De boog-
schutters kregen hem in het oog
en verwondden hem ernstig.o
4 Toen zei Saul tegen zijn wa-
pendrager: ‘Trek je zwaard en
steek me neer. Dan kunnen die

30:26 �Lett.: ‘zegen’. 30:27 �Of ‘het
zuiden’.

onbesneden mannena me niet
neersteken en wreed behande-
len.’� Maar zijn wapendrager was
te bang en wilde het niet doen.
Daarom greep Saul het zwaard
en stortte zich erin.b 5 Toen de
wapendrager zag dat Saul dood
was,c stortte ook hij zich in zijn
zwaard en stierf met hem. 6 Zo
kwamen Saul, zijn drie zonen,
zijn wapendrager en al zijn man-
nen die dag om het leven.d 7 De
Israëlieten in de vallei� en in de
Jordaanstreek zagen dat het le-
ger van Israël gevlucht was en
dat Saul en zijn zonen gestor-
ven waren. Toen verlieten ze hun
steden en vluchtten,e waarna de
Filistijnen kwamen en de steden
bezetten.

8 De volgende dag gingen de
Filistijnen op pad om de gesneu-
velde Israëlieten te plunderen.
Op de berg Gilb _oaf vonden ze de
lichamen van Saul en zijn drie
zonen. 9 Ze hakten Sauls hoofd
eraf en trokken hem zijn wapen-
rusting uit. Daarna stuurden ze
boodschappers rond in het land
van de Filistijnen om het nieuws
onder het volk en in de huizen�
van hun afgodeng bekend te ma-
ken.h 10 Vervolgens legden ze
zijn wapenrusting in het huis
van de _Astorethbeelden en hin-
gen ze zijn lichaam aan de muur
van Beth-San. i 11 Toen de in-
woners van J _abes-Gilead j hoor-
den wat de Filistijnen met Saul
hadden gedaan, 12 trokken alle
strijders uit. Ze liepen de hele
nacht door en haalden de li-
chamen van Saul en zijn zonen
van de muur van Beth-San. Toen
gingen ze terug naar J _abes en
verbrandden daar de lichamen.
13 Daarna begroeven ze de bot-
tenk onder de tamariskboom in
J _abes l en gingen ze zeven dagen
vasten.

31:4 �Of ‘mishandelen’. 31:7 �Of ‘laag-
vlakte’. 31:9 �Of ‘tempels’.
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1 David hoort van Sauls dood (1-16)
Davids klaaglied over Saul
en Jonathan (17-27)

2 David koning over Juda (1-7)
Isboseth koning over Israël (8-11)
Strijd tussen Davids huis
en Sauls huis (12-32)

3 Davids huis wordt sterker (1)
Davids zonen (2-5)
Abner loopt over naar David (6-21)
Joab doodt Abner (22-30)
David rouwt om Abner (31-39)

4 Isboseth vermoord (1-8)
David laat moordenaars doden (9-12)

5 David koning over heel Israël (1-5)
Jeruzalem ingenomen (6-16)

Sion, de Stad van David (7)
David verslaat Filistijnen (17-25)

6 Ark naar Jeruzalem gebracht (1-23)
Uzza grijpt ark, wordt gedood (6-8)
Michal minacht David (16, 20-23)

7 David mag tempel niet bouwen (1-7)
Verbond met David voor koninkrijk (8-17)
Davids dankgebed (18-29)

8 Davids overwinningen (1-14)
Davids bestuur (15-18)

9 Davids loyale liefde voor
Mefiboseth (1-13)

10 Ammon en Syrië verslagen (1-19)

11 Davids overspel met Bathseba (1-13)
David laat Uria doden (14-25)
Bathseba wordt Davids vrouw (26, 27)

12 Nathan wijst David terecht (1-15a)
Bathseba’s zoon sterft (15b-23)
Bathseba krijgt Salomo (24, 25)
Ammonitische stad Rabba
ingenomen (26-31)

13 Amnon verkracht Tamar (1-22)
Absalom doodt Amnon (23-33)
Absalom vlucht naar Gesur (34-39)

14 Joab en de vrouw uit Tekoa (1-17)
David doorziet Joabs list (18-20)
Absalommag terugkomen (21-33)

15 Absaloms samenzwering en opstand (1-12)
David vlucht uit Jeruzalem (13-30)
Achitofel kiest Absaloms kant (31)
Husai gestuurd om Achitofel
te dwarsbomen (32-37)

16 Ziba liegt over Mefiboseth (1-4)
Simeı̈ vervloekt David (5-14)
Husai bij Absalom (15-19)
Achitofels advies (20-23)

17 Husai dwarsboomt Achitofel (1-14)
David gewaarschuwd, ontsnapt aan
Absalom (15-29)
Barzillai en anderen brengen
proviand (27-29)

18 Absalom verslagen en gedood (1-18)
David ingelicht overAbsaloms dood (19-33)

19 David rouwt om Absalom (1-4)
Joab wijst David terecht (5-8a)
David terug naar Jeruzalem (8b-15)
Simeı̈ vraagt vergeving (16-23)
Mefiboseth blijkt onschuldig (24-30)
Barzillai geëerd (31-40)
Onenigheid onder stammen (41-43)

20 Opstand Seba, Joab doodt Amasa (1-13)
Seba achtervolgd en onthoofd (14-22)
Davids medewerkers (23-26)

21 Wraak Gibeonieten op Sauls huis (1-14)
Oorlog tegen Filistijnen (15-22)

22 David eert Jehovah om
reddingsdaden (1-51)
‘Jehovah is mijn sterke rots’ (2)
Jehovah loyaal voor de loyale (26)

23 Davids laatste woorden (1-7)
Heldendaden Davids dappere
strijders (8-39)

24 David houdt telling (1-14)
Epidemie, 70.000 slachtoffers (15-17)
David bouwt altaar (18-25)

Geen offers die niets kosten (24)
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1 Na Sauls dood kwam Da-
vid terug van zijn overwin-

ning op� de Amalekieten en ging
hij naar Z _iklag.a Twee dagen gin-
gen voorbij. 2 Op de derde dag
kwam er een man uit het kamp
van Saul. Zijn kleren waren ge-
scheurd en hij had aarde op zijn
hoofd. Toen hij bij David kwam,
liet hij zich op zijn knieën vallen
en boog diep.

3 David vroeg hem: ‘Waar kom
je vandaan?’ Hij antwoordde: ‘Uit
het kamp van Israël. Ik ben ge-
vlucht.’ 4 David vroeg: ‘Hoe is
het afgelopen? Vertel het me als-
jeblieft.’ Hij zei: ‘Het leger is op
de vlucht geslagen en velen zijn
gesneuveld. Zelfs Saul en zijn
zoon Jonathan zijn omgekomen.’b
5 Toen zei David tegen de jonge
man die het bericht bracht: ‘Hoe
weet je dat Saul en zijn zoon Jo-
nathan omgekomen zijn?’ 6 ‘Ik
kwam toevallig op de berg Gil-
b _oa’,c vertelde de jonge man, ‘en
daar zag ik Saul, die op zijn speer
leunde. De strijdwagens en rui-
ters hadden hem bijna ingehaald.d
7 Hij draaide zich om, zag mij
en riep me. Ik zei: “Hier ben ik!”
8 “Wie ben je?”, vroeg hij. Ik ant-
woordde: “Ik ben een Amalekiet.”e
9 Toen zei hij: “Kom hier en dood
me. Want ik leef nog,� maar ik
lijd ondraaglijke pijn.” 10 Ik ging
dus naar hem toe en doodde
hem, f want ik wist dat hij zo ern-
stig gewond was dat hij het niet
zou overleven. Daarna haalde ik
de kroon� van zijn hoofd en de
armband van zijn arm en bracht
ze hier naar mijn heer.’

11 Toen greep David zijn kle-
ren en scheurde ze, en alle
mannen die bij hem waren, de-
den hetzelfde. 12 Ze jammerden,
huilden en vastteng tot de avond
vanwege Saul, zijn zoon Jona-

1:1 �Of ‘het neerslaan van’. 1:9 �Of
‘mijn hele ziel is nog in me’. 1:10 �Of
‘diadeem’.

than, het volk van Jehovah en
het huis van Israël,a omdat ze wa-
ren omgekomen door het zwaard.

13 David vroeg aan de jonge
man die hem het bericht had ge-
bracht: ‘Waar kom je vandaan?’
Hij antwoordde: ‘Ik ben de zoon
van een Amalekiet die als vreem-
deling in Israël woont.’ 14 Toen
zei David: ‘Hoe durfde je je hand
uit te steken tegen de gezalfde
van Jehovahb en hem te doden?’
15 David riep een van zijn jon-
ge mannen en zei tegen hem:
‘Kom hier en dood hem.’ De jon-
ge man sloeg hem dus neer zo-
dat hij stierf.c 16 David zei: ‘Je
bent verantwoordelijk voor je
eigen dood.� Je eigen mond heeft
je beschuldigd doordat je zei: “Ik
heb de gezalfde van Jehovah ge-
dood.”’d

17 Toen zong David dit klaag-
lied� over Saul en zijn zoon Jo-
nathan,e 18 en hij zei dat het
volk van Juda het lied moest le-
ren. Het heet ‘De boog’ en het
staat in het boek van J _asjar:f
19 ‘Je trots, o Israël, ligt ge-

sneuveld op je hoogten.g
Je dappere strijders zijn
gevallen.

20 Vertel het niet rond in Gath,h
maak het niet bekend op de
straten van _Askelon.

Anders zullen de dochters
van de Filistijnen zich
verheugen

en de dochters van de on-
besneden mannen juichen.

21 O bergen van Gilb _oa, i
laat er geen dauw, geen
regen op je zijn,

geen velden met heilige
bijdragen. j

Daar werd het schild van
dappere strijders onteerd,

het schild van Saul, niet
langer met olie gezalfd.

1:16 �Lett.: ‘Je bloed komt op je eigen
hoofd.’ 1:17 �Of ‘rouwlied’.
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22 Zonder het bloed van ver-
slagenen of het vet van
dappere strijders

keerde de boog van Jonathan
niet terug,a

het zwaard van Saul miste
nooit zijn doel.b

23 Saul en Jonathan,c bij leven
bemind en geliefd,�

bij de dood niet gescheiden.d
Sneller dan arenden
waren ze,e

sterker dan leeuwen.f
24 Dochters van Israël, treur

over Saul.
Hij kleedde jullie in rijk-
versierd scharlaken,�

bracht gouden sieraden aan
op jullie kleding.

25 De dappere mannen zijn
gevallen in de strijd!

Jonathan ligt gesneuveld op
de hoogten!g

26 Ik ben door verdriet over-
weldigd, mijn broeder
Jonathan,

je was me heel dierbaar.h
Jouw liefde betekende meer
voor me dan de liefde van
vrouwen. i

27 Zo zijn de dappere strijders
gevallen

en de oorlogswapens
vergaan!’

2 Later ging David Jehovah om
raad vragen.j Hij zei: ‘Zal ik

naar een van de steden van Juda
gaan?’ Jehovah antwoordde: ‘Ga.’
Toen vroeg David: ‘Waar zal ik
naartoe gaan?’ Hij zei: ‘Naar H _e-
bron.’k 2 David ging er dus heen
met zijn twee vrouwen: Ahi-
n _oaml uit J _izreël en Ab _igaı̈l,m de
weduwe van de Karmeliet N _abal.
3 Ook de mannen die bij hem wa-
renn en hun gezinnen gingen met
hem mee. Ze vestigden zich in
de steden rond H _ebron. 4 Toen
kwamen de mannen van Juda en

1:23 �Of ‘aangenaam’. 1:24 �Of ‘rijk-
versierde felrode stoffen’.

zalfden David daar tot koning
over het huis van Juda.a

Ze zeiden tegen David: ‘Saul is
door de mannen van J _abes-Gilead
begraven.’ 5 David stuurde daar-
om boodschappers naar de man-
nen van J _abes-Gilead en liet te-
gen ze zeggen: ‘Mag Jehovah
jullie zegenen omdat jullie loya-
le liefde hebben getoond voor jul-
lie heer Saul door hem te begra-
ven.b 6 En mag Jehovah loyale
liefde en trouw voor jullie tonen.
Ook ik zal goed voor jullie zijn
omdat jullie dit hebben gedaan.c
7 Wees dus sterk� en moedig,
want jullie heer Saul is dood, en
het huis van Juda heeft mij tot
koning over hen gezalfd.’

8 Maar Sauls legeraanvoerder
Abner,d de zoon van Ner, was
met Sauls zoon Isb _osethe de ri-
vier overgestoken en had hem
naar Mahan _aı̈mf gebracht. 9 Hij
maakte hem koning over Gilead,g
de Aschurieten, J _izreël,h Efraı̈m i

en Benjamin, en over heel Is-
raël. 10 Sauls zoon Isb _oseth was
40 jaar toen hij koning over Israël
werd, en hij regeerde twee jaar.
Alleen het huis van Juda steunde
David.j 11 David regeerde zeven
jaar en zes maanden vanuit H _e-
bron als koning over het huis van
Juda.k

12 Na een tijdje trokken Abner,
de zoon van Ner, en de dienaren
van Sauls zoon Isb _oseth van Ma-
han _aı̈m l naar G _ibeon.m 13 Ook
Joab,n de zoon van Zer _uja,o en
de dienaren van David gingen op
weg. Ze troffen elkaar bij de vij-
ver van G _ibeon, en de groe-
pen gingen ieder aan een kant
van de vijver zitten. 14 Uiteinde-
lijk zei Abner tegen Joab: ‘Laat de
jonge mannen opstaan en tegen el-
kaar vechten terwijl wij toekijken.’
Joab zei: ‘Dat is goed.’ 15 Ze
stonden dus op en gingen naar

2:7 �Lett.: ‘laten jullie handen sterk
zijn’.
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de andere kant: 12 Benjaminieten
uit de groep van Isb _oseth, Sauls
zoon, en 12 dienaren van David.
16 Ze grepen elkaar bij het hoofd
en staken hun zwaard in de zij
van hun tegenstander, zodat ze al-
lemaal neervielen. Daarom wordt
die plaats in G _ibeon H _elkath-Haz-
z _urim genoemd.

17 Er volgde die dag een he-
vige strijd, en Abner en de man-
nen van Israël werden uiteindelijk
door de dienaren van David ver-
slagen. 18 De drie zonen van Ze-
r _ujaa waren er ook: Joab,b Ab _i-
saı̈c en _Asaël.d _Asaël liep zo snel
als een gazelle in het open veld.
19 Hij achtervolgde Abner en
bleef hem constant op de hielen
zitten.� 20 Toen keek Abner om
en vroeg: ‘Ben jij het, _Asaël?’ Hij
antwoordde: ‘Jazeker.’ 21 Abner
zei: ‘Ga toch een andere kant op.�
Grijp een van de jonge mannen
en pak hem zijn uitrusting af.’
Maar _Asaël bleef hem achtervol-
gen. 22 Daarom zei Abner nog
eens: ‘Laat me toch met rust! An-
ders moet ik je doden. Hoe kan
ik je broer Joab dan nog onder
ogen komen?’ 23 Maar hij wei-
gerde de achtervolging op te ge-
ven. Toen stak Abner hem met
het achtereinde van de speer in
zijn buike en de speer kwam er
aan de andere kant weer uit.
_Asaël viel neer en stierf ter plek-
ke. Iedereen die bij de plek kwam
waar hij gestorven was, bleef
daar stilstaan.

24 Vervolgens gingen Joab en
Ab _isaı̈ achter Abner aan. Bij zons-
ondergang kwamen ze bij de heu-
vel _Amma, die tegenover G _iach
ligt, op de weg naar de woestijn
van G _ibeon. 25 Daar verzamel-
den de Benjaminieten zich als één
groep achter Abner en ze namen
stelling op de top van een heuvel.
26 Abner riep naar Joab: ‘Zal het

2:19 �Of ‘week tijdens de achtervolging
niet naar rechts of naar links’. 2:21 �Of
‘naar rechts of naar links’.

zwaard dan altijd blijven verslin-
den? Zie je niet dat er alleen
maar bittere ellende van komt?
Hoelang duurt het nog voordat je
het volk bevel geeft om de ach-
tervolging van hun broeders op
te geven?’ 27 Joab antwoordde:
‘Zo zeker als de ware God leeft,
als je niets had gezegd, zouden de
mannen pas tegen de ochtend zijn
opgehouden met het achtervol-
gen van hun broeders.’ 28 Joab
blies op de hoorn, waarna zijn
mannen stopten met de achter-
volging van Israël, en de strijd
werd gestaakt.

29 Abner en zijn mannen trok-
ken de hele nacht door de Ar _a-
ba,a staken de Jordaan over, gin-
gen het hele ravijn door� en
kwamen uiteindelijk in Maha-
n _aı̈m.b 30 Nadat Joab de achter-
volging van Abner had gestaakt,
verzamelde hij al zijn mannen.
Behalve _Asaël ontbraken er nog
19 dienaren van David. 31 Maar
Davids dienaren hadden de Ben-
jaminieten en de mannen van Ab-
ner verslagen. Ze hadden 360 van
hun mannen gedood. 32 Ze na-
men _Asaëlc mee en begroeven
hem in het graf van zijn vader in
Bethlehem.d Daarna trokken Joab
en zijn mannen de hele nacht ver-
der, en bij zonsopgang bereikten
ze H _ebron.e

3 De oorlog tussen het huis
van Saul en het huis van

David sleepte zich voort. David
werd steeds sterker,f terwijl het
huis van Saul steeds zwakker
werd.g

2 Ondertussen werd David in
H _ebronh vader van zonen. Zijn
eerstgeboren zoon was Amnon, i
bij zijn vrouw Ahin _oam j uit J _iz-
reël. 3 De tweede was K _ileab,
bij zijn vrouw Ab _igaı̈l,k de wedu-
we van de Karmeliet N _abal, en de
derde was Absalom, l de zoon van
M _aächa, de dochter van koning

2:29 �Of mogelijk ‘door heel Bithron’.
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T _almaia van G _esur. 4 De vierde
was Ad _onia,b de zoon van H _ag-
gith, en de vijfde was Sef _atja,
de zoon van Ab _ital. 5 De zesde
was J _ithream, bij Davids vrouw
_Egla. Die zonen kreeg David in
H _ebron.

6 Terwijl de oorlog tussen het
huis van Saul en het huis van
David voortduurde, bleef Abnerc

zijn positie in het huis van Saul
versterken. 7 Nu had Saul een
bijvrouw gehad die R _izpad heet-
te, de dochter van _Ajja. Isb _o-
sethe zei tegen Abner: ‘Waarom
ben je met de bijvrouw van mijn
vader naar bed geweest?’ f 8 Ab-
ner werd woedend over de woor-
den van Isb _oseth en zei: ‘Ben ik
soms een hond� uit Juda? Ik heb
steeds loyale liefde getoond voor
het huis van je vader Saul en
voor zijn broeders en zijn vrien-
den, en ik heb je niet in handen
van David laten vallen. En toch
spreek je me nu aan op een mis-
stap met een vrouw. 9 God mag
me zwaar straffen als ik niet
voor David ga doen wat Jehovah
hem gezworen heeft,g 10 name-
lijk dat hij het koningschap van
het huis van Saul af zou nemen
en de troon van David in Israël en
in Juda van Dan tot Bers _eba zou
bevestigen.’h 11 Uit angst voor
Abner durfde Isb _oseth niets te-
rug te zeggen. i

12 Meteen stuurde Abner man-
nen naar David met de bood-
schap: ‘Van wie is het land?’ Hij
voegde eraan toe: ‘Sluit een ver-
bond� met mij, dan zal ik alles
doen wat ik kan� om heel Israël
aan uw kant te krijgen.’ j 13 Da-
vid antwoordde: ‘Goed. Ik zal
een verbond met je sluiten. Maar
ik stel één voorwaarde: je mag
me alleen onder ogen komen als
je Sauls dochter Michalk bij me

3:8 �Lett.: ‘hondenkop’. 3:12 �Zie
Woordenlijst. �Lett.: ‘en zie, mijn hand
is met u’.

brengt.’ 14 Toen stuurde David
mannen naar Sauls zoon Isb _o-
setha met het bericht: ‘Geef me
mijn vrouw Michal terug, met wie
ik me verloofd heb voor 100 voor-
huiden van Filistijnen.’b 15 Isb _o-
seth liet haar dus weghalen bij
haar man, P _altiël,c de zoon van
L _aı̈s. 16 Maar haar man bleef
tot aan Bah _urimd huilend achter
haar aan lopen. Ten slotte zei Ab-
ner tegen hem: ‘Ga terug!’ Toen
ging P _altiël terug naar huis.

17 Intussen had Abner de oud-
sten van Israël het bericht ge-
stuurd: ‘Jullie willen al een hele
tijd dat David jullie koning wordt.
18 Kom dan nu in actie, want Je-
hovah heeft tegen David gezegd:
“Door de hand van mijn dienaar
Davide zal ik mijn volk Israël uit
de greep van de Filistijnen en van
al hun andere vijanden redden.”’
19 Toen sprak Abner met de Ben-
jaminieten.f Hij ging ook naar Da-
vid in H _ebron om hem persoon-
lijk te vertellen wat Israël en het
hele huis van Benjamin hadden
besloten.

20 Toen Abner met 20 man
in H _ebron bij David kwam, hield
David een feestmaal voor Ab-
ner en zijn mannen. 21 Abner
zei tegen David: ‘Laat me op weg
gaan en alle Israëlieten bij mijn
heer de koning brengen. Dan zul-
len ze een verbond met u slui-
ten en zult u koning worden over
alles wat u maar wenst.’� David
liet Abner dus in vrede vertrek-
ken.

22 Kort daarop kwamen Da-
vids dienaren en Joab terug van
een rooftocht. Ze brachten een
grote hoeveelheid buit mee. Ab-
ner was inmiddels niet meer bij
David in H _ebron, want David
had hem in vrede laten vertrek-
ken. 23 Toen Joabg en zijn le-
ger aankwamen, kreeg Joab te
horen: ‘Abner,h de zoon van Ner, i

3:21 �Of ‘uw ziel verlangt’.
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is bij de koning geweest, en die
heeft hem in vrede laten gaan.’
24 Joab ging dus naar de ko-
ning en zei: ‘Wat heb je gedaan?
Abner is bij je geweest! Waarom
heb je hem zomaar laten gaan?
25 Je kent Abner, de zoon van
Ner, toch? Hij is hier gekomen
om je te bedriegen. Hij wil je
plannen en je hele doen en laten
te weten komen.’

26 Nadat Joab bij David was
weggegaan, stuurde hij mannen
achter Abner aan, die hem bij de
waterput S _ira inhaalden en hem
terugbrachten. Maar David wist
hier niets van. 27 Toen Abner
in H _ebron terugkwam,a nam Joab
hem binnen de poort apart als-
of hij hem onder vier ogen wil-
de spreken. In plaats daarvan
stak hij Abner in de buik omdat
hij zijn broer _Asaël gedood had,�b
en Abner stierf.c 28 Toen David
het later hoorde, zei hij: ‘Ik en
mijn koninkrijk zijn in Jehovah’s
ogen voor altijd onschuldig aan
het bloedd van Abner, de zoon
van Ner. 29 Mogen Joab en het
hele huis van zijn vader gestraft
worden.�e Laat er in Joabs huis
altijd iemand zijn die aan een af-
scheidingf lijdt, die melaats�g is,
die met de spinklos� werkt, die
door het zwaard omkomt of die
honger lijdt!’h 30 Joab en zijn
broer Ab _isaı̈i doodden Abner j

dus omdat hij tijdens de strijd in
G _ibeon hun broer _Asaël had om-
gebracht.k

31 Toen zei David tegen Joab
en iedereen die bij hem was:
‘Scheur je kleren, bind een zak
om en jammer over Abner.’ Ko-
ning David zelf liep achter de
baar. 32 Ze begroeven Abner in
H _ebron. De koning huilde luid bij
Abners graf, en het hele volk huil-

3:27 �Lett.: ‘voor het bloed van’. 3:29
�Of ‘laat het op het hoofd van (...) terug-
komen’. �Zie Woordenlijst. �Verwijst
misschien naar een kreupele man die
genoodzaakt is vrouwenwerk te doen.

de mee. 33 Hij zong het volgen-
de lied over Abner:

‘Ach Abner, moest je nu ster-
ven als iemand zonder eer?

34 Je handen waren niet
gebonden,

je voeten niet in boeien�
geslagen.

Je bent als door misdadigers�
omgebracht.’a

Toen begon het hele volk op-
nieuw te huilen.

35 Later, terwijl het nog dag
was, kwam het volk David brood
brengen om hem te troosten,�
maar hij zwoer: ‘God mag me
zwaar straffen als ik voor zons-
ondergang brood of iets anders
eet!’b 36 Het hele volk zag het
en was het ermee eens, zoals
ze alles goedkeurden wat de ko-
ning deed. 37 Zijn mannen en
heel Israël kwamen op die dag
te weten dat de koning niet ver-
antwoordelijk was voor de dood
van Abner, de zoon van Ner.c
38 Toen zei de koning tegen zijn
dienaren: ‘Weten jullie niet dat er
vandaag een aanvoerder en een
groot man in Israëld gevallen is?
39 Vandaag ben ik zwak, ook al
ben ik tot koning gezalfd,e en ik
kan niet op tegen de wreedheidf

van deze mannen, de zonen van
Zer _uja.g Laat Jehovah de misda-
diger de straf geven die hij ver-
dient.’h

4 Toen Sauls zoon Isb _oseth�i
hoorde dat Abner in H _ebron

gestorven was, j verloor hij de
moed� en alle Israëlieten waren
geschokt. 2 Nu waren er twee
mannen die aan het hoofd ston-
den van de roversbenden van de
zoon van Saul: de ene heette
B _aäna en de andere R _echab. Het
waren zonen van de Beërothiet

3:34 �Lett.: ‘koper’. �Lett.: ‘de zo-
nen van onrechtvaardigheid’. 3:35 �Of
‘rouwbrood brengen’. 4:1 �Lett.: ‘de
zoon van Saul’. �Lett.: ‘werden zijn han-
den slap’.

HFST. 3
a 2Sa 3:20

b 2Sa 2:22, 23

c 1Kon 2:5

d Ge 9:6
Ex 21:12
Nu 35:33
De 21:9

e Ps 7:16
Ps 55:23
Sp 5:22

f Le 15:2

g Le 13:44
Nu 5:2

h De 27:24
Ps 109:2, 10

i 2Sa 2:24

j 2Sa 2:8

k 2Sa 2:23
��������������������

2de kolom
a 1Kon 2:31, 32

b Re 20:26

c 2Sa 3:28
1Kon 2:5

d 1Sa 14:50
2Sa 2:8
2Sa 3:12

e 2Sa 2:4

f 2Sa 19:13
2Sa 20:10

g 1Kr 2:15, 16

h 2Sa 3:29
1Kon 2:5, 34

��������������������

HFST. 4
i 2Sa 2:8

j 2Sa 3:27



447 2 SAMU
¨
EL 4:3–5:8

R _immon, uit de stam Benjamin.
(Be _̈erotha werd namelijk tot het
gebied van Benjamin gerekend.
3 De Beërothieten zijn naar Git-
t _aı̈mb gevlucht, en daar wonen
ze tot op de dag van vandaag als
vreemdelingen.)

4 Sauls zoon Jonathanc had
een zoon die aan beide voeten
verlamd was.d Hij was vijf jaar
oud toen uit J _izreële het bericht
over Saul en Jonathan kwam.
Zijn verzorgster pakte hem op en
vluchtte, maar in haar paniek liet
ze hem vallen en hij raakte ver-
lamd. Hij heette Mefib _oseth.f

5 R _echab en B _aäna, de zonen
van de Beërothiet R _immon, gin-
gen naar het huis van Isb _oseth
op het heetst van de dag, terwijl
hij zijn middagslaap hield. 6 Het
lukte ze het huis binnen te komen
door te doen alsof ze tarwe kwa-
men halen, waarna ze hem in zijn
buik staken. Vervolgens ontsnap-
ten R _echab en zijn broer B _aäna.g
7 Toen ze het huis waren binnen-
gegaan, lag hij in zijn slaapka-
mer op bed. Ze staken hem dood
en hakten zijn hoofd eraf. Ver-
volgens namen ze het hoofd mee
en liepen de hele nacht over de
weg naar de Ar _aba. 8 Ze brach-
ten het hoofd van Isb _osethh bij
David in H _ebron en zeiden tegen
de koning: ‘Hier is het hoofd van
Isb _oseth, de zoon van uw vijand
Saul, i die u wilde doden.�j Van-
daag neemt Jehovah voor mijn
heer de koning wraak op Saul en
zijn nakomelingen.’

9 Maar David zei tegen R _e-
chab en zijn broer B _aäna, de zo-
nen van de Beërothiet R _immon:
‘Zo zeker als Jehovah leeft, die
mij uit al mijn moeilijkheden
heeft bevrijd,�k 10 toen iemand
me kwam vertellen dat Saul dood l

was en dacht dat hij me goed
nieuws bracht, heb ik hem gegre-

4:8 �Of ‘die uw ziel zocht’. 4:9 �Of
‘mijn ziel (...) heeft verlost’.

pen en in Z _iklag gedood.a Zo heb
ik hem beloond voor het brengen
van het bericht! 11 En nu heb-
ben slechte mannen een onschul-
dig man in zijn eigen huis in
zijn eigen bed vermoord! Daarom
moet ik jullie zeker laten boeten
voor zijn dood�b en jullie van de
aarde wegvagen.’ 12 Toen dood-
den de jonge mannen henc op be-
vel van David. Ze hakten hun han-
den en voeten af en hingen hen
opd bij de vijver in H _ebron. Maar
het hoofd van Isb _oseth begroeven
ze in het graf van Abner in H _e-
bron.

5 Na verloop van tijd kwamen
alle stammen van Israël bij

David in H _ebrone en zeiden: ‘Wij
zijn uw eigen vlees en bloed.�f
2 Toen Saul nog onze koning
was, was u het die Israël aanvoer-
de in de strijd.g En Jehovah zei
tegen u: “Jij zult herder en leider
worden over Israël.”’h 3 Zo kwa-
men alle oudsten van Israël bij de
koning in H _ebron, en koning Da-
vid sloot daar een verbond met
hen i met Jehovah als getuige.
Toen zalfden ze David tot koning
over Israël. j

4 David was 30 jaar oud toen
hij koning werd en hij heeft
40 jaar geregeerd.k 5 In H _ebron
regeerde hij 7 jaar en 6 maanden
over Juda, en in Jeruzalem l re-
geerde hij 33 jaar over heel Is-
raël en Juda. 6 De koning en
zijn mannen trokken op naar Je-
ruzalem tegen de Jebusieten,m die
daar woonden. Ze zeiden spot-
tend tegen David: ‘Jij komt hier
nooit binnen! Zelfs de blinden
en kreupelen zullen je wegja-
gen.’ Ze dachten: het gaat David
nooit lukken hier binnen te ko-
men.n 7 Toch nam David de ves-
ting Sion in, die nu de Stad van
Davido is. 8 Dus zei David die
dag: ‘Degenen die de Jebusieten

4:11 �Lett.: ‘bloed’. 5:1 �Lett.: ‘uw been
en uw vlees’.
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aanvallen, moeten door de water-
tunnel gaan om de “blinden en
kreupelen” neer te slaan, die door
David� gehaat worden!’ Daarom
zegt men: ‘De blinden en de
kreupelen zullen het huis nooit
binnenkomen.’ 9 David ging in
de vesting wonen, en die werd de
Stad van David genoemd.� Daar-
na liet David overal bouwen, op
de M _illo�a en elders in de stad.b
10 Zo werd David steeds machti-
ger,c en Jehovah, de God van de
legermachten, was met hem.d

11 Koning H _irame van Tyrus
stuurde boodschappers naar Da-
vid, en ook cederhout,f houtbe-
werkers en metselaars� om mu-
ren te bouwen, en ze gingen
een huis� voor David bouwen.g
12 En David wist dat Jehovah zijn
koningschap over Israël had be-
vestigdh en dat Hij zijn koninkrijk
ter wille van Zijn volk Israël i veel
aanzien had gegeven. j

13 Nadat David vanuit H _ebron
naar Jeruzalem was gekomen,
nam hij nog meer bijvrouwenk en
vrouwen, en hij kreeg nog meer
zonen en dochters. l 14 Dit zijn
de namen van de zonen die hij in
Jeruzalem kreeg: Samm _ua, S _o-
bab, Nathan,m Salomo,n 15 J _ib-
har, Elis _ua, N _efeg, Jaf _ia, 16 Eli-
s _ama, _Eljada en Elif _elet.

17 Toen de Filistijnen hoor-
den dat David tot koning over Is-
raël was gezalfd,o gingen ze er-
opuit om David te grijpen.p David
kreeg het te horen en daalde di-
rect af naar de schuilplaats.q
18 De Filistijnen deden een in-
val en verspreidden zich over het
R _efaı̈mdal.�r 19 David vroeg Je-
hovah om leidings en zei: ‘Zal ik
de Filistijnen aanvallen? Zult u
ze aan mij overleveren?’ Jehovah

5:8 �Of ‘Davids ziel’. 5:9 �Of moge-
lijk ‘en hij noemde het de Stad van
David’. �Bet.: ‘opvullen’. Mogelijk een
soort fort. 5:11 �Of ‘steenhouwers’.
�Of ‘paleis’. 5:18 �Of ‘de Laagvlakte
van Refaı̈m’.

antwoordde: ‘Ga, want ik zal de
Filistijnen zeker aan je overleve-
ren.’a 20 David ging naar Baäl-
P _erazim en versloeg de Filistij-
nen daar. Toen zei hij: ‘Jehovah
is door de vijandelijke linies heen
gebrokenb zoals water een bar-
rière doorbreekt.’ Daarom noem-
de hij die plaats Baäl-P _erazim.�c
21 De Filistijnen lieten daar hun
afgoden achter, en David en zijn
mannen namen de afgoden mee.�

22 Later deden de Filistijnen
nog een inval en ze verspreidden
zich weer over het R _efaı̈mdal.d
23 David vroeg Jehovah om lei-
ding, en Hij zei: ‘Ga niet recht
op ze af. Trek om ze heen tot je
achter ze bent, en val ze aan bij
de baka-struiken. 24 Als je in
de toppen van de baka-struiken
het geluid van marcheren hoort,
kom dan direct in actie, want
dan is Jehovah voor je uit ge-
gaan om het leger van de Filistij-
nen te verslaan.’ 25 David deed
wat Jehovah hem had opgedra-
gen en sloeg de Filistijnen neere

van G _ebaf tot aan G _ezer.g

6 David verzamelde opnieuw de
beste strijders van Israël,

30.000 man. 2 Daarna gingen
David en zijn mannen naar B _aäle-
Juda om de ark van de ware God
op te halenh — de ark waar de
naam van Jehovah van de leger-
machten wordt aangeroepen, i die
boven� de cherubs op zijn troon
zit.j 3 De ark van de ware God
werd op een nieuwe wagen gezetk
om die uit Abin _adabs huis l te ver-
voeren, dat op de heuvel lag. _Uzza
en Ah _io, de zonen van Abin _adab,
begeleidden de wagen.

4 Ze haalden de ark van de
ware God uit Abin _adabs huis op
de heuvel, en Ah _io liep voor de
ark uit. 5 David en het hele huis
van Israël vierden feest voor Je-

5:20 �Bet.: ‘meester van doorbraken’.
5:21 �Blijkbaar namen ze de afgodenmee
om die te vernietigen. Zie 1Kr 14:12. 6:2
�Of mogelijk ‘tussen’.
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hovah met allerlei instrumenten
van jeneverhout, met harpen en
andere snaarinstrumenten,a tam-
boerijnen,b sistrums en cimba-
len.c 6 Maar toen ze bij de dors-
vloer van N _achon kwamen, lieten
de runderen de ark bijna kante-
len. _Uzza stak zijn hand uit naar
de ark van de ware God en greep
die vast.d 7 Daarom werd Jeho-
vah woedend op _Uzza. De ware
God doodde heme daar vanwe-
ge zijn oneerbiedige daad.f _Uzza
stierf daar bij de ark van de
ware God. 8 Maar David werd
kwaad� omdat Jehovah’s woe-
de tegen _Uzza was losgebarsten.
Die plaats wordt daarom tot op
de dag van vandaag P _erez- _Uzza�
genoemd. 9 David werd op die
dag bang voor Jehovahg en zei:
‘Hoe kan ik de ark van Jehovah
bij mij laten komen?’h 10 En hij
wilde de ark van Jehovah niet
bij zich laten brengen in de Stad
van David. i Daarom liet hij de
ark naar het huis van de Gathiet
Obed-Edomj brengen.

11 De ark van Jehovah bleef
drie maanden in het huis van de
Gathiet Obed-Edom, en Jehovah
bleef Obed-Edom en zijn hele ge-
zin zegenen.k 12 Koning David
kreeg te horen: ‘Jehovah heeft
het huis van Obed-Edom en alles
wat van hem is, gezegend vanwe-
ge de ark van de ware God.’ Da-
vid ging dus op weg om de ark
van de ware God op een feeste-
lijke manier vanuit het huis van
Obed-Edom naar de Stad van Da-
vid over te brengen. l 13 Toen
de dragersm van de ark van Je-
hovah zes stappen hadden gezet,
offerde David een stier en een
vetgemest dier.

14 David danste vol overgave
voor Jehovah rond, terwijl hij een
linnen efod� droeg.�n 15 Luid

6:8 �Of ‘was diep geschokt’. �Bet.:
‘doorbraak tegen Uzza’. 6:14 �ZieWoor-
denlijst. �Lett.: ‘omgord was met’.

juichenda brachten David en het
hele huis van Israël de arkb van
Jehovah over, terwijl de hoorns
klonken.c 16 Maar toen de ark
van Jehovah de Stad van David
binnenkwam, keek Sauls dochter
Michald door het venster naar be-
neden. Daar zag ze koning David
voor Jehovah springen en rond-
dansen. En ze ging hem ver-
achten in haar hart.e 17 De ark
van Jehovah werd naar binnen
gebracht en in de tent geplaatst
die David ervoor had opgezet.f
Daarna bracht David brandoffersg

en vredeoffers�h aan Jehovah. i
18 Toen David de brandoffers en
de vredeoffers had gebracht, ze-
gende hij het volk in de naam van
Jehovah van de legermachten.
19 Verder gaf hij iedereen, alle
Israëlieten, elke man en vrouw,
een ringvormig brood, een dadel-
koek en een rozijnenkoek. Daarna
ging iedereen terug naar huis.

20 Toen David terugging om
zijn eigen gezin te zegenen,
kwam Sauls dochter Michal j hem
tegemoet en zei: ‘Wat heeft de
koning van Israël zich vandaag
waardig gedragen! Voor de ogen
van de slavinnen van zijn diena-
ren heeft hij zich uitgekleed, als
een dwaas die in het openbaar
zijn kleren uittrekt!’k 21 David
antwoordde Michal: ‘Ik danste
voor Jehovah, die mij heeft ge-
kozen in plaats van je vader en
zijn hele familie. Hij heeft mij
als leider aangesteld over Jeho-
vah’s volk, over Israël. l Daarom
zal ik feestvieren voor Jehovah
22 en mezelf nog verder verne-
deren en me zelfs in mijn eigen
ogen verlagen. Maar door de sla-
vinnen over wie je het hebt, zal ik
in aanzien stijgen.’ 23 En Sauls
dochter Michalm is tot op de dag
van haar dood kinderloos ge-
bleven.

6:17 �Of ‘gemeenschapsoffers’. Zie
Woordenlijst.
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7 Toen de koning zijn intrek had
genomen in zijn eigen huis�a

en Jehovah hem rust had gegeven
van alle vijanden om hem heen,
2 zei de koning tegen de profeet
Nathan:b ‘Ik woon hier in een huis
van cedersc terwijl de ark van
de ware God in een tent staat.’d
3 Nathan antwoordde: ‘Doe wat
je hart je ingeeft, want Jehovah
is met je.’e

4 Die nacht kwam het woord
van Jehovah tot Nathan: 5 ‘Zeg
tegen mijn dienaar David: “Dit
zegt Jehovah: ‘Wil jij voor mij
een huis bouwen om in te wo-
nen?f 6 Vanaf de dag dat ik de
Israëlieten� uit Egypte heb geleid
tot op deze dagg heb ik nooit in
een huis gewoond, maar ik heb
rondgetrokken� in een tent en
in een tabernakel.h 7 Heb ik in
al de tijd dat ik met de Israëlie-
ten heb rondgetrokken, ooit te-
gen de stamhoofden van Israël
die ik als herder over mijn volk
Israël heb aangesteld, gezegd:
“Waarom hebben jullie geen huis
van ceders voor me gebouwd?”’”
8 Zeg tegen mijn dienaar David:
“Dit zegt Jehovah van de leger-
machten: ‘Ik heb je uit het veld
gehaald, bij de schapen vandaan, i
om je leider over Israël te maken. j
9 Ik zal met je zijn, waar je ook
heen gaat,k en ik zal al je vijan-
den vernietigen.�l Ik zal je naam
groot maken,m zoals de naam van
de groten van de aarde. 10 Ik zal
mijn volk Israël een plaats toe-
wijzen waar ze zich kunnen ves-
tigen, en ze zullen daar in alle
rust wonen. Ze zullen niet meer
onderdrukt worden door wrede
mensen zoals vroeger,n 11 in de
tijd dat ik rechters over Israël
aanstelde.o En ik zal ervoor zor-
gen dat je vijanden je met rust
laten.p

7:1 �Of ‘paleis’. 7:6 �Lett.: ‘zonen van
Israël’. �Lett.: ‘gewandeld’. 7:9 �Lett.:
‘afsnijden’.

Verder heeft Jehovah je laten
weten dat Jehovah voor jou een
huis� zal bouwen.a 12 Wanneer
je leven ten einde looptb en je
gaat rusten bij je voorvaders, zal
ik je laten opvolgen door je na-
geslacht,� je eigen zoon.� Ik zal
hem het koningschap stevig in
handen geven.c 13 Hij is het die
een huis voor mijn naam zal bou-
wen,d en ik zal de troon van zijn
koninkrijk voor eeuwig bevesti-
gen.e 14 Ik zal zijn vader wor-
den, en hij zal mijn zoon worden.f
Wanneer hij iets verkeerds doet,
zal ik hem corrigeren� en hem
met slagen straffen,g zoals men-
sen doen.� 15 Maar mijn loyale
liefde zal ik niet van hem wegne-
men zoals ik die heb weggenomen
van Saul,h die ik ter wille van jou
heb verwijderd. 16 Jouw huis�
en jouw koninkrijk zullen eeuwig
blijven bestaan. Je troon zal voor
eeuwig bevestigd zijn.’”’i

17 Nathan bracht al die woor-
den en dat hele visioen aan Da-
vid over. j

18 Toen nam koning David
plaats voor Jehovah en zei: ‘Wie
ben ik, o Soevereine Heer Jeho-
vah? En wat stelt mijn huis voor,
dat u zo veel voor me hebt ge-
daan?k 19 En alsof dat nog niet
genoeg is, o Soevereine Heer Je-
hovah, zegt u ook nog dat het
huis van uw dienaar tot in de
verre toekomst zal blijven be-
staan. En dat geldt als bepaling�
voor de hele mensheid, o Soeve-
reine Heer Jehovah. 20 Wat kan
ik nog meer tegen u zeggen? Want
u, Soevereine Heer Jehovah, kent
uw dienaar heel goed. l 21 Ter
wille van uw woord en in over-
eenstemming met wat u in uw

7:11, 16 �Of ‘dynastie’. 7:12 �Lett.:
‘zaad’. �Lett.: ‘een die uit je inwendige
delen zal komen’. 7:14 �Lett.: ‘terecht-
wijzen met de roede van mensen’. �Of
mogelijk ‘hem straffen met de slagen van
Adam’. 7:19 �Of ‘wet’.
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hart hebt besloten,� hebt u al die
indrukwekkende dingen gedaan
en ze aan uw dienaar onthuld.a
22 Daarom bent u zo machtig,b
Soevereine Heer Jehovah. Er is
niemand zoals uc en buiten u is
er geen God;d dat blijkt duidelijk
uit alles wat we hebben gehoord.
23 En welk ander volk op aarde
is te vergelijken met uw volk Is-
raël?e God heeft hen losgekocht
als zijn volkf en een naam voor
zichzelf gemaaktg door grote en
ontzagwekkende dingen voor hen
te doen.h U hebt de volken en hun
goden verdreven voor uw volk,
dat u uit Egypte hebt losgekocht.
24 U hebt uw volk Israël voor al-
tijd tot uw eigen volk gemaakt. i
En u, o Jehovah, bent hun God
geworden. j

25 En nu, Jehovah God, ver-
vul voor altijd de belofte die
u hebt gedaan in verband met
uw dienaar en zijn huis, en laat
uw belofte alstublieft uitkomen.k
26 Laat uw naam voor altijd ge-
eerd worden, l zodat mensen zul-
len zeggen: “Jehovah van de le-
germachten is God over Israël.”
En laat het huis van uw dienaar
David bevestigd zijn voor u.m
27 Want u, Jehovah van de le-
germachten, God van Israël, hebt
aan mij onthuld: “Ik zal een huis�
voor je bouwen.”n Daarom heeft
uw dienaar de moed� om dit ge-
bed tot u te richten. 28 En nu,
o Soevereine Heer Jehovah, u
bent de ware God en uw woor-
den zijn waarheid,o en u hebt
deze goede dingen aan uw die-
naar beloofd. 29 Dus zegen als-
tublieft het huis van uw die-
naar, zodat het voor altijd mag
blijven bestaan.p Want u, o Soe-
vereine Heer Jehovah, hebt het
beloofd, en mag het huis van
uw dienaar altijd door u geze-
gend zijn.’q

7:21 �Of ‘met uw wil’. 7:27 �Of ‘dynas-
tie’. �Lett.: ‘zijn hart gevonden’.

8 Een tijdje later versloeg David
de Filistijnena en onderwierp

hen.b Hij ontnam de Filistijnen de
macht over M _eteg- _Amma.

2 Ook versloeg hij de Moabie-
ten.c Hij liet ze in een rij op de
grond liggen, waarna de rij geme-
ten werd met een touw: twee der-
de werd gedood en een derde
mocht blijven leven.d De Moabie-
ten werden aan David onderwor-
pen en moesten schatting� beta-
len.e

3 Verder versloeg David Ha-
dad _ezer, de zoon van R _ehob, de
koning van Z _oba,f toen die bij de
rivier de Eufraatg zijn gezag wil-
de herstellen. 4 David nam 1700
ruiters en 20.000 man voetvolk
van hem gevangen. Ook sneed
David de pezen van alle wa-
genpaardenh door, op 100 paar-
den na.

5 De Syriërs uit Damaskus i

kwamen koning Hadad _ezer van
Z _oba te hulp, maar David doodde
22.000 van hen. j 6 Toen plaats-
te David garnizoenen in Syrisch
Damaskus, en de Syriërs werden
aan David onderworpen en moes-
ten schatting afdragen. Jehovah
gaf David steeds de overwin-
ning,� waar hij ook heen ging.k
7 Bovendien nam David de ronde
gouden schilden van Hadad _ezers
dienaren en hij bracht ze naar Je-
ruzalem.l 8 Uit B _etach en B _ero-
thai, steden van Hadad _ezer, nam
koning David een grote hoeveel-
heid koper mee.

9 Koning T _oı̈ van H _amathm

kreeg te horen dat David het
hele leger van Hadad _ezer had ver-
slagen.n 10 Daarom stuurde T _oı̈
zijn zoon Joram naar koning Da-
vid om hem het beste te wen-
sen en hem te feliciteren met zijn
overwinning op Hadad _ezer (Ha-
dad _ezer had namelijk vaak te-
gen T _oı̈ gestreden). Joram bracht

8:2 �Zie Woordenlijst. 8:6 �Of ‘red-
ding’.
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zilveren, gouden en koperen voor-
werpen mee. 11 Koning David
heiligde die voorwerpen voor Je-
hovah, net als het zilver en het
goud van alle volken die hij had
onderworpen:a 12 van Syrië en
Moab,b van de Ammonieten, de
Filistijnenc en de Amalekieten,d
en van de buit van Hadad _ezer,e
de zoon van R _ehob, de koning
van Z _oba. 13 Davids roem breid-
de zich nog verder uit nadat hij in
het Zoutdal 18.000 Edomieten had
verslagen.f 14 Hij plaatste gar-
nizoenen in Edom. In heel Edom
plaatste hij garnizoenen, en alle
Edomieten werden aan David on-
derworpen.g Jehovah gaf David
elke keer de overwinning, waar
hij ook heen ging.h

15 David bleef over heel Israël
regeren, i en hij zorgde voor recht
en gerechtigheid j voor zijn hele
volk.k 16 Joab, l de zoon van Ze-
r _uja, ging over het leger, en Jo-
safat,m de zoon van Ah _ilud, was
kroniekschrijver. 17 Z _adok,n de
zoon van Ah _itub, en Achim _elech,
de zoon van _Abjathar, waren
priester, en Ser _aja was secreta-
ris. 18 Ben _aja,o de zoon van J _o-
jada, ging over de Kr _ethi en de
Pl _ethi.p En de zonen van David
kregen een hoge positie.�

9 Toen zei David: ‘Is er nog ie-
mand over van het huis van

Saul voor wie ik loyale liefde kan
tonen ter wille van Jonathan?’q
2 Er was een dienaar van het
huis van Saul die Z _iba heette.r
Hij werd dus bij David geroepen,
en de koning vroeg hem: ‘Ben jij
Z _iba?’ Hij antwoordde: ‘Ik ben uw
dienaar.’ 3 De koning zei: ‘Is er
nog iemand over van het huis van
Saul voor wie ik loyale liefde kan
tonen zoals God wil?’ Z _iba ant-
woordde: ‘Er is nog één zoon van
Jonathan. Hij is aan beide voeten
verlamd.’s 4 De koning vroeg:
‘Waar is hij?’ Z _iba antwoordde:

8:18 �Lett.: ‘werden priester’.

‘Hij is in het huis van M _achir,a de
zoon van _Ammiël, in L _odebar.’

5 Onmiddellijk liet koning Da-
vid hem halen uit het huis van
M _achir, de zoon van _Ammiël, in
L _odebar. 6 Toen Mefib _oseth, de
zoon van Sauls zoon Jonathan, bij
David kwam, maakte hij meteen
een diepe buiging. David zei: ‘Me-
fib _oseth!’ Hij antwoordde: ‘Hier
is uw dienaar.’ 7 David zei tegen
hem: ‘Wees niet bang, want ik zal
zeker loyale liefdeb voor je tonen
zoals ik je vader Jonathan heb
beloofd. Ik zal je al het land van
je grootvader Saul teruggeven,
en je mag altijd aan mijn tafel
eten.’�c

8 Toen boog Mefib _oseth diep
en zei: ‘Heer, wat stel ik nu voor,
dat u aandacht hebt voor� een
dode hondd als ik?’ 9 De ko-
ning liet Sauls dienaar Z _iba ha-
len en zei tegen hem: ‘Alles wat
van Saul en zijn hele huis was,
geef ik aan de kleinzoon van je
meester.e 10 Jij moet de grond
voor hem bebouwen, jij en je zo-
nen en je bedienden. En je moet
de oogst binnenhalen als voed-
sel voor degenen die bij de klein-
zoon van je meester horen. Maar
Mefib _oseth, de kleinzoon van je
meester, zal altijd aan mijn tafel
eten.’f

Z _iba, die 15 zonen en 20 bedien-
den had,g 11 antwoordde de ko-
ning: ‘Ik zal alles doen wat mijn
heer de koning heeft bevolen.’
Vanaf die tijd at Mefib _oseth aan
Davids� tafel als een van de zonen
van de koning. 12 Mefib _oseth
had een zoontje dat Michah heet-
te. Iedereen die in het huis van
Z _iba woonde, ging Mefib _oseth
dienen. 13 Mefib _oseth woonde
voortaan in Jeruzalem omdat hij
altijd aan de tafel van de koning
at.i Hij was aan beide voeten ver-
lamd. j

9:7 �Lett.: ‘aan mijn tafel brood eten’.
9:8 �Lett.: ‘uw gezicht richt op’. 9:11
�Of mogelijk ‘mijn’.
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10 Later stierf de koning van
de Ammonieten,a en zijn

zoon H _anun volgde hem op.b
2 Toen zei David: ‘Ik zal loyale
liefde tonen voor H _anun, de zoon
van N _ahas, net zoals zijn vader
loyale liefde voor mij heeft ge-
toond.’ David stuurde dus diena-
ren om hem te troosten met het
verlies van zijn vader. Maar toen
Davids dienaren in het land van
de Ammonieten kwamen, 3 zei-
den de leiders van de Ammo-
nieten tegen H _anun, hun heer:
‘Denkt u echt dat David man-
nen heeft gestuurd om u te troos-
ten en uw vader te eren? Hij
heeft spionnen gestuurd om de
stad te verkennen zodat hij die
ten val kan brengen.’ 4 H _anun
greep Davids dienaren dus en
liet één kant van hun baard af-
scherenc en de onderste helft van
hun kleren afsnijden, tot boven
hun billen. Daarna stuurde hij
ze weg. 5 Zodra David hiervan
hoorde, stuurde hij mannen naar
ze toe, want zijn dienaren waren
diep vernederd. De koning zei te-
gen ze: ‘Blijf in Jerichod totdat
je baard weer is aangegroeid en
kom dan terug.’

6 Na een tijdje merkten de Am-
monieten dat David een afkeer
van ze had gekregen. Daarom
stuurden de Ammonieten mannen
op pad om soldaten in te huren:
20.000 man voetvolk van de Sy-
riërs uit Beth-R _ehobe en Z _oba,f
de koning van M _aächag met 1000
man, en 12.000 man uit _Istob.�h
7 Toen David dat hoorde, stuur-
de hij Joab erop af met het hele
leger, waaronder zijn beste solda-
ten. i 8 De Ammonieten rukten
uit en stelden zich in gevechts-
formatie op bij de stadspoort.
Ondertussen bevonden de Syriërs
uit Z _oba en R _ehob zich samen
met _Istob en M _aächa in het open
veld.

10:6 �Of ‘mannen van Tob’.

9 Toen Joab zag dat hij van
voren en van achteren werd be-
dreigd, koos hij een aantal van
de beste soldaten van Israël uit
en stelde die op tegen de Sy-
riërs.a 10 De rest van de man-
nen plaatste hij onder het be-
vel� van zijn broer Ab _isaı̈,b zodat
die in gevechtsformatie tegen
de Ammonieten konden optrek-
ken.c 11 Joab zei: ‘Als de Sy-
riërs te sterk voor me zijn, dan
moet jij mij te hulp komen, maar
als de Ammonieten te sterk voor
jou zijn, dan kom ik jou te hulp.
12 We moeten sterk en moedig
zijnd voor ons volk en voor de
steden van onze God, en Jeho-
vah zal doen wat hij het beste
vindt.’e

13 Vervolgens vielen Joab en
zijn mannen de Syriërs aan, en
die sloegen voor hem op de
vlucht.f 14 Toen de Ammonie-
ten dat zagen, sloegen ze voor
Ab _isaı̈ op de vlucht en gingen de
stad in. Nadat Joab de Ammo-
nieten had overwonnen, ging hij
terug naar Jeruzalem.

15 De Syriërs zagen dat Is-
raël hen had verslagen en ze her-
groepeerden zich.g 16 Daarom
liet Hadad _ezerh de Syriërs uit de
streek van de Rivier�i halen, en
ze kwamen naar H _elam. S _obach,
de legeraanvoerder van Hadad _e-
zer, voerde hen aan.

17 Zodra David het te horen
kreeg, bracht hij heel Israël op
de been, stak de Jordaan over
en ging naar H _elam. De Sy-
riërs stelden zich in gevechts-
formatie op en vielen David aan. j
18 Maar de Syriërs sloegen voor
Israël op de vlucht. David dood-
de 700 wagenmenners en 40.000
ruiters van de Syriërs. Hij velde
ook S _obach, hun legeraanvoer-
der, die daar stierf.k 19 Toen
alle koningen die aan Hadad _ezer
onderworpen waren, zagen dat

10:10 �Lett.: ‘in de hand’. 10:16 �D.w.z.
de Eufraat.
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ze door Israël waren verslagen,
sloten ze meteen vrede met de
Israëlieten en gingen hen die-
nen.a De Syriërs durfden vanaf
dat moment geen hulp meer te
bieden aan de Ammonieten.

11 Aan het begin van het
jaar,� in de tijd dat de ko-

ningen veldtochten ondernemen,
stuurde David Joab er samen met
zijn dienaren en het hele leger
van Israël op uit om de Ammonie-
ten te vernietigen. Ze belegerden
R _abba,b maar David bleef in Jeru-
zalem.c

2 Op een avond� stond Da-
vid op van zijn bed en liep rond
op het dakterras van zijn huis.�
Vanaf het dakterras zag hij een
vrouw die zich aan het baden
was, en de vrouw was heel mooi.
3 Toen liet David uitzoeken wie
ze was, en hij kreeg te horen:
‘Is dat niet Baths _eba,d de doch-
ter van El _iame en de vrouw van de
Hethietf Ur _ia?’g 4 David stuurde
mannen om haar te halen.h Bath-
s _eba kwam dus bij hem en hij
sliep met haar. i (Dat gebeurde ter-
wijl ze zich nog aan het reinigen
was van haar onreinheid.)�j Daar-
na ging ze terug naar huis.

5 Ze werd zwanger en stuur-
de een boodschap naar David:
‘Ik ben zwanger.’ 6 Vervolgens
stuurde David een bericht naar
Joab: ‘Laat de Hethiet Ur _ia bij
me komen.’ Joab stuurde Ur _ia dus
naar David. 7 Toen Ur _ia bij Da-
vid kwam, vroeg David hoe het
met Joab en zijn mannen ging en
hoe het er met de oorlog voor
stond. 8 Daarna zei hij tegen
Ur _ia: ‘Ga naar huis en rust wat
uit.’� Toen Ur _ia het huis van de
koning verliet, werd hem een ge-
schenk van de koning� nage-

11:1 �D.w.z. in de lente. 11:2 �Of ‘na-
middag’. �Of ‘paleis’. 11:4 �Mogelijk
haar menstruatie. 11:8 �Lett.: ‘was je
voeten’. �Of ‘het deel van de koning’,
d.w.z. voedsel dat een gastheer aan een
eregast stuurde.

bracht. 9 Maar Ur _ia ging bij de
andere dienaren van zijn heer sla-
pen, bij de ingang van het huis
van de koning, en hij ging niet
naar zijn eigen huis. 10 David
kreeg te horen dat Ur _ia niet naar
zijn eigen huis was gegaan. Daar-
om zei hij tegen Ur _ia: ‘Je hebt
toch een hele reis achter de rug?
Waarom ben je niet naar huis ge-
gaan?’ 11 Ur _ia antwoordde: ‘De
arka en de mannen van Israël en
van Juda wonen in tenten, en het
kamp van mijn heer Joab en van
de dienaren van mijn heer is in
het open veld. Dan kan ik toch
niet naar mijn eigen huis gaan om
te eten en te drinken en bij mijn
vrouw te liggen?b Zo zeker als u
leeft en ademt,� dat zal ik niet
doen!’

12 Toen zei David tegen Ur _ia:
‘Blijf ook vandaag nog hier, dan
laat ik je morgen teruggaan.’ Ur _ia
bleef die dag en de volgende dag
dus nog in Jeruzalem. 13 David
liet hem bij zich komen om samen
te eten en te drinken, en hij voer-
de hem dronken. Maar ’s avonds
ging Ur _ia weer slapen bij de die-
naren van zijn heer, en hij ging
niet naar huis. 14 ’s Ochtends
schreef David een brief aan Joab
en gaf die aan Ur _ia mee. 15 In
de brief stond: ‘Stel Ur _ia op in
de frontlinie waar het gevecht
het hevigst is. Trek je dan ach-
ter hem terug zodat hij omkomt
in de strijd.’c

16 Joab had de stad goed
geobserveerd, en hij zette Ur _ia
op een plek waar de vijand ster-
ke troepen had. 17 Toen de
mannen van de stad een uitval
deden tegen Joab, sneuvelden een
aantal dienaren van David, onder
wie de Hethiet Ur _ia.d 18 Joab
bracht aan David verslag uit over
de oorlog. 19 Hij gaf de bood-
schapper de volgende instructies:
‘Als je de koning op de hoog-
te hebt gebracht van al het
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nieuws over de oorlog, 20 kan
het zijn dat hij kwaad wordt en
zegt: “Waarom zijn jullie zo dicht
bij de stad gaan vechten? Jullie
konden toch weten dat ze vanaf
de muur op jullie zouden schie-
ten? 21 Want wie heeft Abim _e-
lech,a de zoon van Jerubb _eseth,b
gedood? Het was toch een vrouw
die van de muur een maalsteen
op hem gooide, waardoor hij in
T _ebez stierf? Waarom moesten
jullie je zo dicht bij de muur wa-
gen?” Dan moet je zeggen: “Uw
dienaar, de Hethiet Ur _ia, is ook
omgekomen.”’

22 De boodschapper ging dus
naar David en vertelde hem alles
wat Joab hem had opgedragen.
23 Toen zei hij tegen David:
‘Hun mannen waren sterker dan
wij, en ze deden in het open veld
een uitval tegen ons, maar wij
hebben hen teruggedrongen tot
bij de stadspoort. 24 De boog-
schutters beschoten uw dienaren
vanaf de muur, en een aantal die-
naren van de koning is omgeko-
men, onder wie de Hethiet Ur _ia.’c
25 David antwoordde: ‘Zeg tegen
Joab: “Trek het je niet aan, want
het zwaard doodt zonder onder-
scheid. Ga nog krachtiger in de
aanval en neem de stad in.”d En
spreek hem moed in.’

26 Toen Ur _ia’s vrouw hoor-
de dat haar man gestorven was,
ging ze om hem rouwen. 27 Zo-
dra de rouwtijd voorbij was, liet
David haar naar zijn huis halen.
Ze werd zijn vrouwe en ze kregen
een zoon. Maar wat David had
gedaan, was slecht in Jehovah’s
ogen.f

12 Jehovah stuurde Nathang

naar David. Hij kwam bij
hemh en zei: ‘Er waren twee
mannen in dezelfde stad. De een
was rijk en de ander arm. 2 De
rijke man had heel veel schapen
en runderen, i 3 maar de arme
man had maar één ooilammetje,
dat hij had gekocht. j Hij zorgde

ervoor en het groeide bij hem
en zijn zonen op. Het at mee
van het kleine beetje eten dat
hij had, het dronk uit zijn beker
en het sliep in zijn armen. Het
was als een dochter voor hem.
4 Later kreeg de rijke man be-
zoek, maar hij wilde niet een van
zijn eigen schapen of runderen
klaarmaken voor de reiziger die
bij hem was gekomen. In plaats
daarvan nam hij het lammetje
van de arme man en maakte dat
voor zijn gast klaar.’a

5 David werd woedend op die
man en hij zei tegen Nathan:
‘Zo zeker als Jehovah leeft,b de
man die dat heeft gedaan, ver-
dient de dood! 6 En omdat hij
dat heeft gedaan en geen mede-
lijden heeft gehad, moet hij vier
keer de waarde van het lamme-
tje vergoeden.’c

7 Toen zei Nathan tegen Da-
vid: ‘Jij bent die man! Dit zegt Je-
hovah, de God van Israël: “Ik heb
je persoonlijk tot koning over Is-
raël gezalfdd en ik heb je uit
de handen van Saul gered.e 8 Ik
heb je het huis van je meester ge-
gevenf en ook zijn vrouwen.�g Ik
heb je het bestuur over Israël en
Juda gegeven.h En alsof dat nog
niet genoeg was, was ik bereid
nog veel meer voor je te doen.i
9 Waarom heb je minachting ge-
had voor het woord van Jehovah
en gedaan wat slecht is in zijn
ogen? Jij hebt de Hethiet Ur _ia
met het zwaard gedood! j Je hebt
hem door het zwaard van de Am-
monieten laten ombrengenk en
daarna heb je zijn vrouw voor
jezelf genomen.l 10 Het zwaard
zal je huis voor altijd achtervol-
gen,m omdat je minachting voor
me hebt gehad en de vrouw van
de Hethiet Ur _ia voor jezelf hebt
genomen.” 11 Dit zegt Jehovah:
“Ik zal ervoor zorgen dat je eigen
huis een bron van ellende voor

12:8 �Of ‘en de vrouwen van je meester
in je armen gelegd’.
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je wordt.a Ik zal je vrouwen voor
je ogen weghalen en aan een an-
dere man� geven,b en hij zal op
klaarlichte dag� bij je vrouwen
liggen.c 12 Jij hebt dit in het
geheim gedaan,d maar ik zal dit
op klaarlichte dag� voor de ogen
van heel Israël doen.”’

13 David zei tegen Nathan:
‘Ik heb gezondigd tegen Jeho-
vah.’e Nathan antwoordde: ‘Jeho-
vah vergeeft je je zonde.�f Je zult
niet sterven.g 14 Maar omdat je
in deze kwestie totaal geen res-
pect voor Jehovah hebt gehad,
zal de zoon die je net gekregen
hebt, beslist sterven.’

15 Toen ging Nathan terug
naar huis.

Jehovah trof het kind dat Da-
vid en Ur _ia’s vrouw hadden ge-
kregen zodat het ziek werd.
16 David smeekte de ware God
of de jongen mocht blijven leven.
Hij vastte streng en als hij naar
binnen ging om te overnachten,
ging hij op de grond liggen.h
17 De oudsten van zijn huis bo-
gen zich over hem heen en wil-
den hem laten opstaan, maar hij
weigerde dat en wilde ook niet
samen met ze eten. 18 Op de
zevende dag stierf het kind, maar
Davids dienaren durfden het hem
niet te vertellen. Ze zeiden: ‘Toen
het kind nog leefde, wilde hij
niet naar ons luisteren. Hoe kun-
nen we hem nu dan vertellen dat
zijn kind is gestorven? Misschien
begaat hij dan een wanhoops-
daad.’�

19 Toen David zijn dienaren
met elkaar zag fluisteren, be-
greep hij dat het kind gestorven
was. Hij zei tegen zijn dienaren:
‘Is het kind overleden?’ Ze ant-
woordden: ‘Ja, het is overleden.’

12:11 �Of ‘aan je naaste’. �Lett.: ‘voor
de ogen van deze zon’. 12:12 �Lett.:
‘vóór de zon’. 12:13 �Of ‘laat je zonde
voorbijgaan’. 12:18 �Of ‘doet hij zich
dan iets aan’.

20 Toen stond David op van de
grond. Hij waste zich, wreef zich
met olie ina en deed andere kle-
ren aan. Vervolgens ging hij naar
het huisb van Jehovah om zich
voor hem neer te buigen. Daar-
na ging hij naar zijn eigen huis,�
vroeg om voedsel en ging eten.
21 Zijn dienaren vroegen hem:
‘Waarom doet u dat? Toen het
kind nog leefde, hebt u gevast
en gehuild, maar nu het gestor-
ven is, staat u op en gaat u
eten.’ 22 Hij antwoordde: ‘Toen
het kind nog leefde, heb ik ge-
vastc en gehuild omdat ik dacht:
wie weet heeft Jehovah medelij-
den met me en laat hij het kind
leven.d 23 Nu is het kind gestor-
ven, dus waarom zou ik nog vas-
ten? Kan ik hem soms terugbren-
gen?e Ik zal naar hem toe gaan,f
maar hij zal niet bij mij terug-
komen.’g

24 Toen ging David zijn vrouw
Baths _eba troosten.h Hij kwam bij
haar en sliep met haar. Na ver-
loop van tijd kreeg ze een zoon,
die Salomo� werd genoemd, i en
Jehovah hield van hem. j 25 Hij
liet via de profeet Nathank de
boodschap overbrengen dat hij
omwille van Jehovah Jed _idja�
moest worden genoemd.

26 Joab ging door met de
strijd tegen R _abba l van de Ammo-
nietenm en nam de koningsstad�
in.n 27 Daarom stuurde Joab
mannen naar David met de bood-
schap: ‘Ik heb tegen R _abba gestre-
deno en ik heb de waterstad� inge-
nomen. 28 Verzamel nu de rest
van de troepen, beleger de stad
en neem die in. Anders ben ik
degene die de stad inneemt en
de eer krijgt.’�

12:20 �Of ‘paleis’. 12:24 �Van een He-
breeuws woord dat ‘vrede’ betekent.
12:25 �Bet.: ‘geliefd door Jah’. 12:26
�Of ‘stad van het koninkrijk’. 12:27
�Mogelijk bedoelt hij de waterbronnen
van de stad. 12:28 �Lett.: ‘zal mijn
naam erover worden uitgeroepen’.
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29 David riep dus het hele le-
ger bij elkaar, ging naar R _abba
om ertegen te strijden en nam
de stad in. 30 Toen nam hij de
kroon die M _alkam� op zijn hoofd
had. Die was gemaakt van een ta-
lent goud� en versierd met edel-
stenen. En de kroon werd op Da-
vids hoofd geplaatst. Ook haalde
David een grote hoeveelheid buita
uit de stad.b 31 Hij nam de in-
woners gevangen en zette ze aan
het werk. Hij liet ze werken met
scherpe ijzeren werktuigen en
met ijzeren bijlen, en hij liet ze
stenen zagen en bakstenen ma-
ken. Hetzelfde deed hij met alle
andere steden van de Ammonie-
ten. Uiteindelijk ging David met
het hele leger terug naar Jeruza-
lem.

13 Absalom, de zoon van Da-
vid, had een zus die Tamarc

heette. Ze was heel mooi en Am-
non,d een andere zoon van Da-
vid, werd verliefd op haar. 2 Het
was zo erg dat Amnon er ziek
van werd. Omdat zijn zus Tamar
nog maagd was, leek het Am-
non onmogelijk om bij haar te ko-
men. 3 Hij was bevriend met Jo-
nadab,e de zoon van Davids broer
S _imea.f Jonadab was een sluwe
man. 4 Hij zei tegen hem: ‘Ver-
tel me eens, waarom ben jij, de
zoon van de koning, elke morgen
zo somber?’ Amnon antwoord-
de: ‘Ik ben verliefd op Tamar,
de zusg van mijn broer Absalom.’
5 Toen zei Jonadab tegen hem:
‘Ga op bed liggen en doe alsof je
ziek bent. Als je vader je komt op-
zoeken, zeg dan tegen hem: “Laat
mijn zus Tamar komen om me
eten te geven. Dan kan ze in mijn
bijzijn iets versterkends� voor me
klaarmaken en zal ik het uit haar
hand aannemen.”’

6 Amnon ging dus op bed lig-
gen en deed alsof hij ziek was,

12:30 �Zie Woordenlijst. �Een talent
woog 34,2 kg. Zie App. B14. 13:5 �Of
‘het brood van vertroosting’.

en de koning kwam hem opzoe-
ken. Toen zei Amnon tegen de
koning: ‘Laat alstublieft mijn zus
Tamar komen om in mijn bijzijn
twee hartvormige koeken te bak-
ken, zodat ik die uit haar hand
kan aannemen.’ 7 Daarop stuur-
de David een boodschap naar Ta-
mar in het huis: ‘Ga alsjeblieft
naar het huis van je broer Amnon
om eten voor hem klaar te ma-
ken.’ 8 Tamar ging dus naar het
huis van haar broer Amnon, die
daar op bed lag. Ze nam het deeg,
maakte er in zijn bijzijn koeken
van en bakte die. 9 Toen nam ze
de pan en diende de koeken op.
Maar Amnon weigerde te eten en
zei: ‘Stuur iedereen weg!’ Ieder-
een ging dus weg.

10 Daarna zei Amnon tegen
Tamar: ‘Breng het eten naar de
slaapkamer zodat jij het aan me
kunt geven.’ Tamar bracht de
hartvormige koeken die ze had
gemaakt naar haar broer Am-
non in de slaapkamer. 11 Toen
ze het eten naar hem toe bracht,
greep hij haar vast en zei: ‘Zusje,
kom bij me liggen.’ 12 Maar ze
zei tegen hem: ‘Nee broer, verne-
der me niet, want zoiets afschu-
welijksa hoort niet in Israël. Doe
het alsjeblieft niet.b 13 Hoe zou
ik met de schande kunnen leven?
En niemand in Israël zal nog res-
pect voor je hebben. Ga alsje-
blieft naar de koning, want hij zal
me zeker aan je geven.’ 14 Maar
Amnon wilde niet naar haar luis-
teren. Hij overweldigde haar en
onteerde haar door haar te ver-
krachten. 15 Vervolgens kreeg
Amnon een grote afkeer van
haar. Zijn haat werd zelfs groter
dan de liefde die hij voor haar
had gevoeld. Hij zei tegen haar:
‘Sta op. Ga weg!’ 16 Ze zei te-
gen hem: ‘Nee, mijn broer. Als je
me nu wegstuurt, is dat nog er-
ger dan wat je me net hebt aan-
gedaan!’ Maar hij wilde niet naar
haar luisteren.
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17 Toen riep hij zijn jonge be-
diende en zei: ‘Stuur deze vrouw
weg en doe de deur achter haar
op slot.’ 18 (Ze had een spe-
ciaal� gewaad aan dat alle doch-
ters van de koning droegen die
maagd waren.) Zijn bediende
leidde haar dus naar buiten en
deed de deur achter haar op slot.
19 Toen gooide Tamar as over
haar hoofda en scheurde ze haar
mooie gewaad. Schreeuwend liep
ze weg, met haar handen op haar
hoofd.

20 Haar broer Absalomb vroeg
haar: ‘Heeft je broer Amnon je
dit aangedaan? Hou het stil, zus-
je. Het is je broer.c Probeer er
niet meer aan te denken.’� Vervol-
gens ging Tamar in afzondering
in het huis van haar broer Absa-
lom wonen. 21 Toen koning Da-
vid hoorde wat er allemaal was
gebeurd, werd hij woedend.d Toch
wilde hij zijn zoon Amnon niet
kwetsen, omdat hij van hem hield.
Amnon was namelijk zijn eerst-
geboren zoon. 22 Maar Absalom
zei niets tegen Amnon, niets
goeds en niets slechts. Hij haat-
te heme omdat hij zijn zus Tamar
had onteerd.f

23 Twee jaar later waren Ab-
saloms schaapscheerders in Baäl-
H _azor, bij Efraı̈m.g Absalom no-
digde alle zonen van de koning
uit voor het feest.h 24 Absalom
ging dus naar de koning en zei:
‘Mijn schapen worden geschoren.
Kom alstublieft met uw diena-
ren naar het feest.’ 25 Maar de
koning zei tegen Absalom: ‘Nee,
mijn zoon. Als we allemaal ko-
men, zijn we je alleen maar tot
last.’ Hoewel Absalom aandrong,
bleef de koning bij zijn besluit.
Maar hij gaf hem wel zijn ze-
gen. 26 Toen zei Absalom: ‘Als
u niet komt, laat dan alstublieft
mijn broer Amnon meegaan.’ i De
koning antwoordde: ‘Waarom zou

13:18 �Of ‘versierd’. 13:20 �Lett.: ‘Zet
je hart niet op deze zaak.’

Amnon meegaan?’ 27 Maar Ab-
salom drong aan, zodat de koning
Amnon en al zijn andere zonen
met hem mee liet gaan.

28 Toen gaf Absalom zijn be-
dienden de opdracht: ‘Let goed
op. Als Amnon� door de wijn in
een vrolijke stemming is, zal ik
tegen jullie zeggen: “Sla Amnon
neer!” Dan moeten jullie hem do-
den. Wees niet bang, want het is
op mijn bevel. Wees moedig en
sterk.’ 29 Absaloms bedienden
deden dus precies met Amnon
wat Absalom ze had opgedragen.
Alle andere zonen van de ko-
ning sprongen toen op hun muil-
dier en vluchtten. 30 Terwijl ze
onderweg waren, kreeg David te
horen: ‘Absalom heeft alle zo-
nen van de koning gedood, niet
één van hen heeft het overleefd.’
31 De koning stond op, scheurde
zijn kleren en ging op de grond
liggen. Al zijn dienaren stonden
om hem heen met gescheurde
kleren.

32 Maar Jonadab,a de zoon
van Davids broer S _imea,b zei:
‘Mijn heer moet niet denken dat
alle jonge zonen van de koning
gedood zijn, want alleen Amnon
is gestorven.c Dat is gebeurd in
opdracht van Absalom. Hij had
dat al beslotend op de dag dat
Amnon zijn zuse Tamarf onteer-
de. 33 Mijn heer de koning moet
het bericht dat alle zonen van
de koning zijn gestorven dus niet
geloven,� want alleen Amnon is
gestorven.’

34 Ondertussen maakte Absa-
lom zich uit de voeten.g Later zag
een wachter dat er over de weg
bij de berg een grote groep men-
sen aankwam. 35 Jonadabh zei
tegen de koning: ‘Kijk, de zonen
van de koning zijn teruggeko-
men. Het is precies zoals uw die-
naar heeft gezegd.’ 36 Hij was
nog niet uitgesproken of de zo-
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nen van de koning kwamen luid
huilend binnen. Ook de koning
en al zijn dienaren huilden he-
vig. 37 Maar Absalom vluchtte
naar T _almai,a de zoon van koning
Amm _ihud van G _esur. David bleef
rouwen over zijn zoon, dag in dag
uit. 38 Nadat Absalom naar G _e-
surb was gevlucht, bleef hij daar
drie jaar.

39 Uiteindelijk verlangde ko-
ning David ernaar om Absalom
weer te zien, want hij had zich
verzoend met� de dood van Am-
non.

14 Joab, de zoon van Zer _uja,c
kwam erachter dat de ko-

ning� Absalom miste.d 2 Joab
liet daarom een wijze vrouw uit
Tek _oae halen en zei tegen haar:
‘Doe alsof je in de rouw bent.
Trek rouwkleding aan en wrijf je
niet in met olie.f Gedraag je als
iemand die al een hele tijd over
een dode rouwt. 3 Ga dan naar
de koning en zeg het volgende
tegen hem.’ Vervolgens vertelde
Joab haar wat ze moest zeggen.�

4 De vrouw uit Tek _oa ging
naar de koning, viel op haar knie-
en en boog diep. Ze zei: ‘Koning,
help me alstublieft!’ 5 De koning
antwoordde: ‘Wat is er aan de
hand?’ Ze zei: ‘Ach, ik ben wedu-
we. Mijn man is overleden. 6 Ik
had twee zonen, en op een keer
raakten ze met elkaar in gevecht
op het veld. Er was niemand die
tussenbeide kwam en toen heeft
de een de ander doodgeslagen.
7 Nu heeft de hele familie zich
tegen uw dienares gekeerd, en
ze zeggen: “Lever degene uit die
zijn broer heeft doodgeslagen, zo-
dat we hem kunnen doden als ver-
gelding voor het leven� van zijn
broer,g ook al doden we daar-
mee de erfgenaam.” Daarmee zou-

13:39 �Of ‘had troost gevonden be-
treffende’. 14:1 �Lett.: ‘het hart van
de koning’. 14:3 �Of ‘legde Joab haar
de woorden in de mond’. 14:7 �Of ‘de
ziel’.

den ze me het laatste sprankje
hoop ontnemen en voor mijn man
zou er geen naam en geen nage-
slacht� op aarde overblijven.’

8 Toen zei de koning tegen de
vrouw: ‘Ga maar naar huis. Ik zal
zorgen dat het geregeld wordt.’
9 De vrouw uit Tek _oa zei tegen
de koning: ‘Mijn heer de koning,
laat mij en het huis van mijn
vader hiervoor boeten. Maar de
koning en zijn troon moeten vrij-
uit gaan.’ 10 Toen zei de ko-
ning: ‘Als iemand je hier nog over
aanspreekt, stuur hem dan naar
mij en hij zal je nooit meer lastig-
vallen.’ 11 Maar ze antwoord-
de: ‘O koning, vergeet alstublieft
Jehovah, uw God, niet, zodat
de bloedwrekera niet nog meer
kwaad aanricht en mijn zoon uit
de weg ruimt.’ Hij zei: ‘Zo zeker
als Jehovah leeft,b geen haar op
het hoofd van je zoon zal wor-
den gekrenkt.’ 12 De vrouw zei
toen: ‘Mag uw dienares nog iets
tegen mijn heer de koning zeg-
gen?’ Hij antwoordde: ‘Zeg het
maar.’

13 De vrouw zei: ‘Waarom wilt
u het volk van Godc dan wel zoiets
aandoen? Door zulke dingen te
zeggen, verklaart de koning zich-
zelf schuldig, want u haalt uw
eigen zoon die u verbannend hebt
niet terug. 14 Uiteindelijk ster-
ven wij allemaal en worden we
als water dat op de grond wordt
uitgegoten en niet terug te halen
is. Maar God zou een leven� niet
wegnemen. Hij zoekt juist naar
redenen waarom iemand die ver-
bannen is niet voor altijd ver-
bannen hoeft te blijven. 15 Ik
ben bij mijn heer de koning ge-
komen om dat te zeggen, omdat
het volk me bang heeft gemaakt.
Daarom zei ik bij mezelf: “Ik moet
de koning spreken. Misschien zal
de koning doen wat zijn slavin
vraagt. 16 Hopelijk luistert de

14:7 �Lett.: ‘overblijfsel’. 14:14 �Of
‘ziel’.
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koning en redt hij zijn slavin uit
de greep van de man die mij en
mijn enige zoon uit het erfdeel wil
verdrijven dat God ons heeft ge-
geven.”a 17 Toen zei uw slavin:
“Ik hoop dat de woorden van mijn
heer de koning me gerust zullen
stellen.” Want mijn heer de koning
kan goed van kwaad onderschei-
den zoals een engel van de ware
God. Mag Jehovah, uw God, met
u zijn.’

18 De koning antwoordde de
vrouw: ‘Geef alsjeblieft eerlijk
antwoord op alles wat ik je vraag.’
De vrouw zei: ‘Wat wil mijn heer
de koning weten?’ 19 De koning
vroeg: ‘Zit Joab hier soms ach-
ter?’b De vrouw antwoordde: ‘Zo
zeker als u� leeft, o mijn heer
de koning, het is precies zoals u
zegt.� Het was uw dienaar Joab
die me deze opdracht heeft ge-
geven en me heeft verteld wat
ik moest zeggen. 20 Uw dienaar
Joab heeft dit gedaan om een an-
der licht op de zaak te werpen,
maar mijn heer is zo wijs als een
engel van de ware God en weet al-
les wat er in het land gebeurt.’

21 Daarna zei de koning te-
gen Joab: ‘Goed, ik zal het doen.c
Ga Absalom maar terughalen.’d
22 Joab viel op zijn knieën, boog
diep en eerde de koning. Joab zei:
‘Nu weet ik dat ik uw goedkeuring
heb, o mijn heer de koning, want
u hebt mijn verzoek ingewilligd.’
23 Joab stond op, ging naar G _e-
sure en haalde Absalom naar Je-
ruzalem. 24 Maar de koning zei:
‘Hij kan naar zijn eigen huis te-
ruggaan, maar hij mag niet bij mij
komen.’ Absalom ging dus naar
zijn eigen huis en kwam niet bij
de koning.

25 Er was in heel Israël geen
man te vinden die zo om zijn
uiterlijk bewonderd werd als Ab-

14:19 �Of ‘uw ziel’. �Of ‘niemand kan
naar links of rechts afwijken van wat u
zegt’.

salom. Van zijn voetzool tot zijn
kruin was er niets op hem aan
te merken. 26 Aan het eind van
elk jaar liet hij zijn haar knip-
pen omdat het zo zwaar werd.
Het afgeknipte haar woog dan
200 sikkels� volgens de konink-
lijke weegsteen.� 27 Absalom
kreeg drie zonena en een dochter,
die Tamar heette. Ze was een bij-
zonder mooie vrouw.

28 Absalom bleef twee jaar
lang in Jeruzalem wonen zonder
dat hij de koning te zien kreeg.b
29 Daarom liet Absalom Joab
bij zich roepen met de bedoe-
ling hem naar de koning te stu-
ren, maar Joab wilde niet komen.
Toen liet hij hem nog een keer
roepen, maar Joab weigerde op-
nieuw. 30 Uiteindelijk zei Absa-
lom tegen zijn dienaren: ‘Het
stuk land van Joab ligt naast dat
van mij, en er staat gerst op. Ga
ernaartoe en steek het in brand.’
De dienaren van Absalom staken
het dus in brand. 31 Toen ging
Joab naar Absaloms huis en zei
tegen hem: ‘Waarom hebben je
dienaren mijn land in brand ge-
stoken?’ 32 Absalom antwoord-
de: ‘Kijk, ik had je toch gevraagd
te komen zodat ik je naar de ko-
ning kon sturen met de vraag:
“Waarom ben ik uit G _esurc terug-
gekomen? Ik had daar beter kun-
nen blijven. Laat me alstublieft
bij u komen,� en als ik schuldig
ben, dood me dan maar.”’

33 Joab ging dus naar de ko-
ning en vertelde het hem. Toen
liet de koning Absalom bij zich
komen. Die knielde voor de ko-
ning en boog diep voor hem.
Daarna kuste de koning Absa-
lom.d

14:26 �Ongeveer 2,3 kg. Zie App. B14.
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15 Enige tijd later schafte Ab-
salom een wagen en paar-

den aan. Ook liet hij 50 mannen
voor zich uit lopen.a 2 Absa-
lom stond altijd vroeg op om
aan de kant van de weg te gaan
staan die naar de stadspoortb
liep. Steeds als iemand een zaak
voor de koning wilde brengen,c
riep Absalom hem en vroeg: ‘Uit
welke stad kom je?’ Dan vertelde
de man hem uit welke stam van
Israël hij kwam, 3 waarop Ab-
salom reageerde met: ‘Je klach-
ten zijn terecht, maar er is bij
de koning niemand die je zaak
zal aanhoren.’ 4 Hij zei verder:
‘Werd ik maar als rechter in het
land aangesteld! Dan kon ieder-
een die een rechtszaak of een
geschil had bij mij komen, en ik
zou erop toezien dat hem recht
werd gedaan.’

5 En als een man bij Absalom
kwam en voor hem wilde bui-
gen, stak Absalom zijn hand uit,
pakte hem vast en kuste hem.d
6 Zo behandelde Absalom alle
Israëlieten die naar de koning
gingen voor een rechterlijke uit-
spraak, en op die manier bleef
Absalom het hart van de mannen
van Israël stelen.e

7 Na vier jaar� zei Absalom
tegen de koning: ‘Mag ik alstu-
blieft naar H _ebronf gaan om een
belofte na te komen die ik Jeho-
vah heb gedaan? 8 Toen ik nog
in G _esurg in Syrië woonde, heb
ik namelijk de gelofteh gedaan:
“Als Jehovah me terug laat gaan
naar Jeruzalem, zal ik een offer
aan Jehovah brengen.”’� 9 De
koning zei tegen hem: ‘Ga in vre-
de.’ Toen ging Absalom naar H _e-
bron.

10 Absalom stuurde in het ge-
heim mannen rond onder alle
stammen van Israël met de op-
dracht: ‘Zodra er op de hoorn

15:7 �Of mogelijk ‘40 jaar’. 15:8 �Of
‘zal ik Jehovah aanbidden’. Lett.: ‘dienst
doen voor’.

wordt geblazen, moeten jullie be-
kendmaken: “Absalom is koning
geworden in H _ebron!”’a 11 Ook
had Absalom 200 mannen uit Je-
ruzalem uitgenodigd. Die gingen
nietsvermoedend mee en hadden
geen idee wat er aan de hand was.
12 Toen Absalom de slachtoffers
bracht, liet hij bovendien de Gi-
loniet Achit _ofel,b de raadgeverc

van David, uit zijn woonplaats
G _ilod komen. De samenzwering
breidde zich verder uit en steeds
meer mensen sloten zich bij Ab-
salom aan.e

13 Na een tijdje kwam er ie-
mand bij David die zei: ‘De man-
nen� van Israël hebben de kant
van Absalom gekozen.’ 14 Met-
een zei David tegen alle dienaren
die bij hem in Jeruzalem waren:
‘Kom, we moeten onmiddellijk
vluchtenf als we niet in handen
van Absalomwillen vallen! Schiet
op, anders haalt hij ons in en zal
hij ons iets aandoen en iedereen
in de stad met het zwaard om-
brengen!’g 15 De dienaren van
de koning antwoordden: ‘Mijn
heer de koning, we zullen alles
doen wat u zegt.’h 16 De koning
trok vervolgens met zijn hele hof-
houding de stad uit, maar hij
liet tien bijvrouwen achter i om
voor het huis� te zorgen. 17 Bij
het verlaten van de stad stopten
de koning en zijn hofhouding bij
Beth-M _erhak.

18 Alle dienaren die met hem
meegingen,� en alle Kr _ethi en
Pl _ethi, j en de Gathietenk (600
mannen die zich in Gath l bij
hem� hadden aangesloten) trok-
ken voorbij terwijl de koning ze
inspecteerde.� 19 Toen zei de
koning tegen de Gathiet _Ittai:m
‘Waarom zou jij ook meegaan?
Ga terug en blijf bij de nieuwe

15:13 �Lett.: ‘het hart van de mannen’.
15:16 �Of ‘paleis’. 15:18 �Of ‘aan zijn
zijde overstaken’. �D.w.z. Ittai, die in
vs. 19 wordt genoemd. �Of ‘trokken
over terwijl de koning toekeek’.
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koning, want je bent een buiten-
lander en je bent ook nog eens ver-
bannen uit je woonplaats. 20 Je
bent hier nog maar net� gekomen.
Dan kan ik je nu� toch niet vra-
gen om met me mee te gaan ter-
wijl ik niet eens weet waar ik
heen ga? Ga samen met je man-
nen terug, en mag Jehovah loya-
le liefde en trouw voor je tonen!’a
21 Maar _Ittai antwoordde: ‘Zo
zeker als Jehovah leeft en zo ze-
ker als mijn heer de koning leeft,
waar u ook heen gaat, daar zal
uw dienaar zijn, of het nu leven
of dood betekent!’b 22 Toen zei
David tegen _Ittai:c ‘Kom, steek
dan maar over.’ De Gathiet _Ittai
stak dus het dal over, en ook zijn
mannen en hun gezinnen.

23 Alle inwoners huilden luid
terwijl de hele menigte voor de
ogen van de koning het K _idron-
dald overstak. En de menigte ging
de weg op richting de woestijn.
24 Z _adoke was er met alle Levie-
tenf die de arkg van het ver-
bond van de ware God droegen,h
en ze zetten de ark van de ware
God neer. Ook _Abjathar i was erbij
terwijl de hele menigte vanuit de
stad het dal overstak. 25 Maar
de koning zei tegen Z _adok: ‘Breng
de ark van de ware God terug
naar de stad. j Als ik Jehovah’s
gunst heb, zal hij ervoor zorgen
dat ik terugkom en de ark weer
op zijn eigen plaatsk zie staan.
26 Maar als ik zijn gunst niet heb,
mag hij met me doen wat hij het
beste vindt.’ 27 Toen zei de ko-
ning tegen de priester Z _adok: ‘Je
bent toch een ziener? l Ga in vrede
naar de stad terug, samen met je
zoon Ahim _aäz en _Abjathars zoon
Jonathan.m 28 Ik wacht bij de
oversteekplaatsen van de woes-
tijn totdat ik een bericht van jul-
lie krijg met meer informatie.’n
29 Z _adok en _Abjathar brachten
de ark van de ware God dus te-

15:20 �Lett.: ‘gisteren’. �Lett.: ‘van-
daag’.

rug naar Jeruzalem en bleven
daar.

30 Daarna ging David de Olijf-
berg�a op. Hij huilde, zijn hoofd
was bedekt en hij liep op blote
voeten. Ook iedereen die bij hem
was had zijn hoofd bedekt, en ze
huilden terwijl ze de berg op gin-
gen. 31 Toen kreeg David te ho-
ren: ‘Achit _ofel zit ook in het com-
plotb van Absalom.’c David zei:
‘O Jehovah,d verander Achit _ofels
advies� alstublieft in dwaasheid!’e

32 Toen David de top bereikte
waar mensen altijd God kwamen
aanbidden,� kwam de Arkietf H _u-
saig hem tegemoet. Zijn gewaad
was gescheurd en hij had aar-
de op zijn hoofd. 33 Maar Da-
vid zei tegen hem: ‘Als je met me
meegaat, kun je geen hulp voor
me zijn. 34 Het lijkt me beter
dat je naar de stad teruggaat en
tegen Absalom zegt: “Ik ben uw
dienaar, o koning. Vroeger heb
ik altijd uw vader gediend, maar
nu ben ik uw dienaar.”h Zo kun
je Achit _ofels plannen� voor me
saboteren. i 35 De priesters Z _a-
dok en _Abjathar zijn daar ook. Al-
les wat je in het huis van de ko-
ning hoort, moet je aan Z _adok
en _Abjathar vertellen. j 36 Ahi-
m _aäz,k de zoon van Z _adok, en Jo-
nathan, l de zoon van _Abjathar,
zijn daar bij hen. Via hen moet
je alles aan me doorgeven wat je
hoort.’ 37 Davids vriend� H _usaim
ging dus naar Jeruzalem, waar hij
tegelijk met Absalom aankwam.

16 Toen David net voorbij de
top van de bergn was,

kwam Z _iba,o de dienaar van Me-
fib _oseth,p hem tegemoet met een
paar ezels. Die waren bepakt met
200 broden, 100 rozijnenkoeken,
100 koeken van zomervruchten�

15:30 �Of ‘helling van de Olijven’.
15:31 �Of ‘raad’. 15:32 �Of ‘zich altijd
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en een grote kruik wijn.a 2 De
koning zei tegen Z _iba: ‘Waarom
heb je dat allemaal bij je?’ Z _iba
zei: ‘De ezels zijn voor het gezin
van de koning om op te rijden,
het brood en de zomervruchten
zijn voor de jonge mannen, en de
wijn is voor wie uitgeput raakt
in de woestijn.’b 3 De koning
vroeg: ‘Waar is de zoon� van je
meester?’c Z _iba antwoordde: ‘Hij
is in Jeruzalem gebleven, want
hij zei: “Vandaag zal het huis
van Israël het koningschap van
mijn vader aan me teruggeven.”’d
4 De koning zei toen tegen Z _iba:
‘Alle bezittingen van Mefib _oseth
zijn voortaan van jou.’e Z _iba ant-
woordde: ‘Ik buig me voor u neer.
Mag ik altijd uw goedkeuring
hebben, mijn heer de koning.’f

5 Toen koning David bij Bah _u-
rim was gekomen, kwam er een
man naar buiten die verwant was
aan het huis van Saul. Hij heet-
te S _imeı̈g en was de zoon van
G _era. Terwijl hij kwam aanlopen,
schreeuwde hij verwensingen.h
6 Ook gooide hij stenen naar ko-
ning David en al zijn dienaren, en
naar het hele gevolg en de dap-
pere strijders die links en rechts
van de koning stonden. 7 S _imeı̈
schreeuwde verwensingen naar
hem: ‘Ga weg, moordenaar! Ellen-
deling! 8 Jehovah laat je boe-
ten voor alle bloedschuld die je
op je hebt geladen vanwege het
huis van Saul. Jij bent in zijn
plaats gaan regeren, maar Jeho-
vah geeft het koningschap aan je
zoon Absalom. En nu zit je in de
ellende omdat je een moordenaar
bent!’ i

9 Ab _isaı̈, de zoon van Zer _uja, j
zei tegen de koning: ‘Hoe durft
die dode hondk mijn heer de ko-
ning te vervloeken?l Laat me
naar hem toe gaan en zijn hoofd
eraf slaan.’m 10 Maar de koning
zei: ‘Wat heb ik met jullie te ma-
ken, zonen van Zer _uja?n Laat hem

16:3 �Of ‘kleinzoon’.

mij maar vervloeken,a want Je-
hovah heeft tegen hem gezegd:b
“Vervloek David!” Wie kan er dan
zeggen: “Waarom doe je dat?”’
11 David zei tegen Ab _isaı̈ en
al zijn dienaren: ‘Als mijn zoon,
mijn eigen vlees en bloed,� me al
naar het leven staat,�c wat kan
ik dan van een Benjaminietd ver-
wachten? Laat hem mij maar ver-
vloeken, want Jehovah heeft het
hem gezegd. 12 Misschien zal
Jehovah mijn ellende opmerkene

en zal Jehovah me zegeningen
geven in plaats van de verwen-
singen die me vandaag naar het
hoofd zijn geslingerd.’f 13 Da-
vid en zijn mannen vervolgden
dus hun weg. Maar S _imeı̈ liep
op de andere berghelling met Da-
vid mee terwijl hij verwensingen
schreeuwdeg en stenen en stof
gooide.

14 Uiteindelijk kwamen de ko-
ning en iedereen die bij hem was,
uitgeput op hun bestemming aan.
Daar konden ze uitrusten.

15 Ondertussen kwamen Ab-
salom en al zijn aanhangers uit
Israël in Jeruzalem aan, en ook
Achit _ofelh was bij hem. 16 Toen
Davids vriend� H _usai, i de Ar-
kiet, j bij Absalom kwam, riep hij:
‘Leve de koning!k Leve de koning!’
17 Absalom zei tegen H _usai:
‘Noem je dit nu loyale liefde voor
je vriend? Waarom ben je niet met
hem meegegaan?’ 18 H _usai ant-
woordde: ‘Nee, ik sta aan de kant
van degene die is uitgekozen door
Jehovah, door dit volk en door
alle mannen van Israël. Bij hem
zal ik blijven. 19 En bovendien,
wie moet ik anders dienen dan
zijn zoon? Net zoals ik uw vader
heb gediend, zo zal ik u dienen.’ l

20 Later zei Absalom tegen
Achit _ofel: ‘Geef me advies.�m Wat
moeten we doen?’ 21 Toen zei
Achit _ofel tegen Absalom: ‘Uw

16:11 �Of ‘die uit mijn eigen lichaam
komt’. �Of ‘mijn ziel al zoekt’. 16:16
�Of ‘vertrouweling’. 16:20 �Of ‘raad’.
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vader heeft een aantal bijvrou-
wena achtergelaten om voor het
huis� te zorgen.b Ga met ze naar
bed. Dan zal heel Israël te horen
krijgen dat u uw vader diep hebt
beledigd, en dat zal uw aanhan-
gers moed geven.’ 22 Er werd
op het dak een tent voor Ab-
salom opgezet,c en Absalom had
gemeenschap met de bijvrouwen
van zijn vaderd voor de ogen van
heel Israël.e

23 In die tijd hadden de advie-
zen van Achit _ofel f net zo veel ge-
zag als� het woord van de ware
God. Zo dachten zowel David als
Absalom over alle adviezen die
Achit _ofel gaf.

17 Toen zei Achit _ofel tegen
Absalom: ‘Laat me alstu-

blieft 12.000 mannen uitkiezen en
vannacht achter David aan gaan.
2 Ik zal hem overvallen op het
moment dat hij vermoeid en
zwak� is,g zodat hij in paniek
raakt. En iedereen die bij hem
is zal vluchten, en ik zal alleen
de koning doden.h 3 Daarna zal
ik het hele volk bij u terugbren-
gen. De terugkeer van het volk
hangt af van wat er gebeurt met
de man naar wie u op zoek bent.
Dan zal er vrede zijn onder het
volk.’ 4 Absalom en alle oud-
sten van Israël vonden het een
goed voorstel.

5 Maar Absalom zei: ‘Roep
alsjeblieft ook de Arkiet H _usai, i
en laten we eens horen wat hij
te zeggen heeft.’ 6 H _usai kwam
dus bij Absalom en die zei tegen
hem: ‘Dit advies heeft Achit _ofel
gegeven. Moeten we het opvol-
gen of heb jij een ander voor-
stel?’ 7 H _usai antwoordde: ‘Het
advies van Achit _ofel is in dit ge-
val niet goed.’ j

8 H _usai ging verder: ‘U weet
dat uw vader en zijn soldaten dap-

16:21 �Of ‘paleis’. 16:23 �Of ‘werd (...)
bezien als’. 17:2 �Of ‘slap van han-
den’.

pere mannen zijn,a en ze zijn ra-
deloos,� als een berin in het veld
die haar jongen kwijt is.b Boven-
dien is uw vader een ervaren
krijgsman,c en hij zal de nacht
niet bij het volk doorbrengen.
9 Op dit moment verbergt hij
zich in een grot� of op een andere
plek,d en als hij als eerste aanvalt,
zullen degenen die het horen, zeg-
gen: “Absaloms aanhangers zijn
verslagen!” 10 Zelfs een man die
zo moedig is als een leeuw,�e zal
beven van angst, want heel Is-
raël weet dat uw vader een heldf

is en dat hij dappere mannen bij
zich heeft. 11 Ik raad u daarom
het volgende aan: Verzamel heel
Israël, van Dan tot Bers _eba,g zo
talrijk als de zandkorrels aan de
zee,h en voer ze aan in de strijd.
12 Waar hij ook is, we zullen hem
vinden en ons op hem storten
zoals de dauw op de grond valt.
Niemand zal het overleven, hij-
zelf niet en ook zijn mannen niet.
13 Als hij zich in een stad terug-
trekt, moeten alle Israëlieten daar
touwen naartoe brengen, en dan
zullen we de stad naar de rivier
slepen, totdat er geen steen meer
van over is.’

14 Toen zeiden Absalom en
alle mannen van Israël: ‘Het ad-
vies van de Arkiet H _usai is beter i

dan dat van Achit _ofel!’ Jehovah
had namelijk besloten� het goe-
de advies van Achit _ofel te dwars-
bomen, j zodat Jehovah Absalom
ten val kon brengen.k

15 Later zei H _usai tegen de
priesters Z _adok en _Abjathar: l ‘Dat
advies heeft Achit _ofel aan Absa-
lom en de oudsten van Israël
gegeven, en dit advies heb ik ge-
geven. 16 Stuur snel een bood-
schap naar David en geef hem
de waarschuwing: “Blijf vannacht

17:8 �Of ‘verbitterd van ziel’. 17:9 �Of
‘groeve’, ‘ravijn’. 17:10 �Lett.: ‘wiens
hart is als het hart van een leeuw’.
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niet bij de oversteekplaatsen van
de woestijn,� maar steek over, an-
ders zullen de koning en iedereen
die bij hem is omkomen.”’�a

17 Jonathanb en Ahim _aäzc

wachtten in En-R _ogeld omdat ze
zich niet zonder gevaar in de stad
konden laten zien. Er ging dus
een dienstmeisje naar ze toe om
het te vertellen. Daarna gingen zij
het aan koning David overbren-
gen. 18 Maar een jonge man zag
hen en vertelde het aan Absalom.
Jonathan en Ahim _aäz gingen er
daarom snel vandoor en kwamen
bij het huis van een man in Bah _u-
rim,e die op zijn erf een put had.
Ze verstopten zich daarin, 19 en
de vrouw van de man spreidde
een kleed uit over de bovenkant
van de put en strooide daar ge-
plet graan overheen. Niemand an-
ders wist ervan. 20 De dienaren
van Absalom kwamen bij het huis
en vroegen aan de vrouw: ‘Waar
zijn Ahim _aäz en Jonathan?’ De
vrouw antwoordde: ‘Ze zijn ver-
dergegaan richting het water.’f
De mannen zochten verder maar
vonden hen niet, dus gingen ze te-
rug naar Jeruzalem.

21 Nadat de mannen waren
vertrokken, klommen Ahim _aäz
en Jonathan uit de put en gin-
gen naar koning David om hem
op de hoogte te brengen. Ze zei-
den tegen hem: ‘Steek vlug het
water over, want Achit _ofel heeft
deze plannen tegen u gesmeed.’g
22 Onmiddellijk vertrokken Da-
vid en iedereen die bij hem was
en ze staken de Jordaan over.
Nog voordat het licht werd, was
iedereen de rivier al overgesto-
ken.

23 Toen Achit _ofel zag dat zijn
advies niet was opgevolgd, za-
delde hij een ezel en ging naar
huis, naar zijn woonplaats.h Thuis
wikkelde hij zijn zaken af i en

17:16 �Of mogelijk ‘woestijnvlakten’.
�Lett.: ‘worden verzwolgen’.

daarna hing hij zichzelf op.�a Zo
stierf hij, en hij werd begraven
in het familiegraf.

24 Ondertussen ging David
naar Mahan _aı̈m,b en Absalom stak
de Jordaan over met alle man-
nen van Israël. 25 Absalom stel-
de Am _asac als legeraanvoerder
aan in de plaats van Joab.d Am _asa
was de zoon van de Israëliet J _itra,
die gemeenschap had gehad met
Ab _igaı̈l,e de dochter van N _ahas,
de zus van Joabs moeder Zer _uja.
26 Israël en Absalom sloegen hun
kamp op in het land Gilead.f

27 Toen David in Mahan _aı̈m
was aangekomen, kwamen S _obi,
de zoon van N _ahas uit R _abbag van
de Ammonieten, en M _achir,h de
zoon van _Ammiël uit L _odebar, en
Barz _illai, i de Gileadiet uit R _oge-
lim, naar hem toe. 28 Ze brach-
ten veldbedden, schalen, potten,
tarwe, gerst, meel, geroosterd
graan, tuinbonen, linzen, ge-
droogd graan, 29 honing, boter,
schapen en kaas.� Ze hadden al
die dingen meegenomen zodat Da-
vid en zijn gevolg konden eten. j
Ze zeiden namelijk: ‘De mensen
zullen wel honger en dorst heb-
ben gekregen en moe zijn gewor-
den in de woestijn.’k

18 Toen telde David zijn man-
nen en hij stelde bevel-

hebbers over duizend en over
honderd aan. l 2 Hij stuurde het
leger in drie groepen op weg:
één onder het bevel� van Joab,m
één onder het bevel van Joabs
broer Ab _isaı̈,n de zoon van Zer _u-
ja,o en één onder het bevel van
de Gathiet _Ittai.p Toen zei de ko-
ning tegen zijn mannen: ‘Ik zal
zelf ook met jullie uittrekken.’
3 Maar zij zeiden: ‘U moet niet
meegaan,q want u bent 10.000
van ons waard.r Als wij vluchten
en zelfs als de helft van ons zou
sterven, zou dat ze niet zo veel

17:23 �Of ‘wurgde hij zichzelf’. 17:29
�Lett.: ‘gestremde melk van runderen’.
18:2 �Lett.: ‘de hand’.
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interesseren.� Het is dus beter
als u ons vanuit de stad hulp
stuurt.’ 4 De koning antwoord-
de: ‘Ik zal doen wat jullie het bes-
te lijkt.’ Hij ging dus bij de poort
staan terwijl de mannen in groe-
pen van honderd en van duizend
naar buiten trokken. 5 ‘Pak de
jongen, Absalom, niet te hard
aan. Doe het voor mij’,a gebood
de koning aan Joab, Ab _isaı̈ en _It-
tai. Alle mannen hoorden dat de
koning dit bevel aan de hoofden
gaf.

6 De mannen trokken het veld
in, Israël tegemoet. De strijd vond
plaats in het woud van Efraı̈m.b
7 Daar werd Israëlc door de die-
naren van David verslagen.d Die
dag vond er een grote slachting
plaats; 20.000 mannen kwamen
om. 8 De strijd had zich name-
lijk over het hele gebied uitge-
breid. Bovendien had het woud
die dag meer slachtoffers onder
het volk gemaakt dan het zwaard.

9 Absalom, die op zijn muil-
dier reed, kwam uiteindelijk oog
in oog te staan met de dienaren
van David. Toen het muildier on-
der de dikke takken van een gro-
te boom door liep, kwam Absa-
lom met zijn haar vast te zitten in
de grote boom, maar het muildier
liep verder zodat Absalom tus-
sen hemel en aarde bleef hangen.
10 Iemand zag het en bericht-
te aan Joab:e ‘Ik heb Absalom
in een grote boom zien hangen.’
11 Joab zei tegen de man die
hem het bericht bracht: ‘Waarom
heb je hem dan niet ter plekke ge-
dood? Dan had ik je met plezier
tien zilverstukken en een gordel
gegeven.’ 12 Maar de man zei
tegen Joab: ‘Al kreeg ik 1000 zil-
verstukken,� ik zou mijn hand
niet uitsteken tegen de zoon van
de koning. We hebben de koning

18:3 �Lett.: ‘zouden ze hun hart niet op
ons zetten’. 18:12 �Lett.: ‘al zouden er
1000 zilverstukken opmijn handpalmen
worden afgewogen’.

namelijk tegen u en tegen Ab _isaı̈
en _Ittai horen zeggen: “Zorg er-
voor dat niemand de jongen, Ab-
salom, iets aandoet.”a 13 Als ik
niet had gehoorzaamd maar zijn
leven had genomen,� zou de ko-
ning dat te weten zijn gekomen,
en u zou me niet hebben be-
schermd.’ 14 Toen zei Joab: ‘Ik
ga verder geen tijd aan je ver-
spillen!’ Vervolgens pakte hij drie
speerpunten� en stak ze in Absa-
loms hart terwijl die nog levend
in de grote boom hing. 15 Ver-
volgens kwamen er tien bedien-
den die Joabs wapens droegen,
en die sloegen Absalom net zo
lang tot hij dood was.b 16 Joab
blies op de hoorn en de mannen
staakten de achtervolging van Is-
raël. Zo riep Joab zijn mannen
terug. 17 Ze gooiden Absalom
in een diepe kuil in het woud en
richtten een enorme steenhoop
boven hem op.c En alle Israë-
lieten vluchtten naar hun eigen
huis.

18 Tijdens zijn leven had Ab-
salom voor zichzelf in het Ko-
ningsdal�d een zuil opgericht,
want hij zei: ‘Ik heb geen zoon
om mijn naam te laten voort-
leven.’e Daarom vernoemde hij de
zuil naar zichzelf, en het wordt nu
nog steeds het Gedenkteken van
Absalom genoemd.

19 Ahim _aäz, f de zoon van Z _a-
dok, zei: ‘Mag ik snel naar de ko-
ning gaan om hem het nieuws
te vertellen? Want Jehovah heeft
hem recht gedaan door hem
van zijn vijanden te verlossen.’g
20 Maar Joab zei tegen hem: ‘Jij
mag vandaag geen nieuws bren-
gen. Een andere keer mag je hem
weer nieuws brengen, maar van-
daag niet, want de zoon van de ko-
ning is gestorven.’h 21 Toen zei

18:13 �Of ‘als ik verraderlijk tegen zijn
ziel had gehandeld’. 18:14 �Of moge-
lijk ‘werpsperen’, ‘pijlen’. Lett.: ‘stokken’.
18:18 �Of ‘de Laagvlakte van de Ko-
ning’.
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Joab tegen een Kuschiet:a ‘Vertel
de koning wat je hebt gezien.’ De
Kuschiet boog voor Joab en rende
weg. 22 Ahim _aäz, de zoon van
Z _adok, zei opnieuw tegen Joab:
‘Wat er ook gebeurt, laat mij als-
tublieft achter de Kuschiet aan
rennen.’ Maar Joab zei: ‘Waar-
om wil je rennen, mijn zoon, ter-
wijl je geen nieuws te vertellen
hebt?’ 23 Toch zei hij: ‘Wat er
ook gebeurt, ik wil gaan.’ Toen zei
Joab: ‘Ga dan maar.’ Ahim _aäz ren-
de over de weg van de Jordaan-
streek,� en uiteindelijk haalde hij
de Kuschiet in.

24 David zat tussen de twee
stadspoorten,b en de wachterc

ging naar het dak van de poort bij
de muur. Hij keek op en zag dat
er een man aan kwam rennen die
alleen was. 25 De wachter riep
de koning toe wat hij zag. De ko-
ning zei: ‘Als hij alleen is, komt
hij nieuws brengen.’ Terwijl de
man dichterbij kwam, 26 zag de
wachter nog een man rennen. Hij
riep daarom naar de poortwach-
ter: ‘Kijk! Daar komt nog een man
aan rennen, helemaal alleen!’ De
koning zei: ‘Die komt ook nieuws
brengen.’ 27 De wachter zei: ‘De
eerste man loopt als Ahim _aäz,d
de zoon van Z _adok’. En de koning
zei: ‘Dat is een goede man en hij
komt met goed nieuws.’ 28 Toen
riep Ahim _aäz naar de koning: ‘Al-
les is in orde!’ Hij boog diep voor
de koning en zei: ‘Mag Jehovah,
uw God, geprezen worden. Hij
heeft de mannen die tegen mijn
heer de koning in opstand zijn ge-
komen,� aan hem overgeleverd!’e

29 Maar de koning zei: ‘Gaat
het goed met de jongen, met
Absalom?’ Ahim _aäz antwoordde:
‘Toen Joab mij en de dienaar van
de koning op weg stuurde, was er
grote opschudding, maar ik wist
niet wat er aan de hand was.’f
30 De koning zei: ‘Kom even hier

18:23 �Lett.: ‘het district’. 18:28 �Lett.:
‘hun hand hebben opgeheven’.

aan de kant staan.’ Dat deed Ahi-
m _aäz.

31 Toen kwam de Kuschiet,a
en die zei: ‘Dit nieuws heb ik
voor mijn heer de koning: van-
daag heeft Jehovah u recht ge-
daan door u te verlossen van
iedereen die tegen u in opstand
is gekomen.’b 32 Maar de ko-
ning zei tegen de Kuschiet: ‘Gaat
het goed met de jongen, met Ab-
salom?’ De Kuschiet antwoord-
de: ‘Mag het met alle vijanden
van mijn heer de koning en met
iedereen die tegen u in opstand
komt en u kwaad wil doen, net
zo aflopen als met uw zoon!’c

33 De koning werd heel erg
bedroefd. Hij ging naar de ka-
mer boven de poort en barstte in
tranen uit. Terwijl hij op en neer
liep, riep hij: ‘Mijn zoon Absa-
lom, mijn zoon, mijn zoon Absa-
lom! Was ik maar in jouw plaats
gestorven. Absalom, mijn zoon,
mijn zoon!’d

19 Joab kreeg te horen: ‘De
koning huilt en rouwt om

Absalom.’e 2 De blijdschap van
de mannen over de overwinning�
van die dag veranderde in ver-
driet toen ze hoorden dat de ko-
ning rouwde om zijn zoon. 3 Ze
gingen die dag stilletjes terug
naar de stadf als mannen die zich
schamen omdat ze gevlucht zijn
in de strijd. 4 De koning bedekte
zijn gezicht en riep steeds: ‘Mijn
zoon Absalom! Absalom, mijn
zoon, mijn zoon!’g

5 Toen ging Joab het huis
van de koning binnen en zei te-
gen hem: ‘Vandaag maak je al
je dienaren te schande terwijl die
jouw leven� en het leven� van je
zonen,h je dochters, i je vrouwen
en je bijvrouwen j hebben gered.
6 Je houdt van degenen die je ha-
ten en je haat wie van je houden,
want je hebt vandaag duidelijk
gemaakt dat je aanvoerders en

19:2 �Of ‘redding’. 19:5 �Of ‘ziel’. �Of
‘de ziel’.
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dienaren niets voor je betekenen.
Ik weet zeker dat je het prima
had gevonden als alleen Absalom
vandaag nog in leven was en de
rest van ons dood was. 7 Ga dus
meteen naar buiten en stel je die-
naren gerust,� want ik zweer bij
Jehovah dat als je dat niet doet,
er vannacht niemand bij je zal
blijven. En dat zou erger voor je
zijn dan alle ellende die je vanaf
je jeugd tot nu toe is overkomen.’
8 De koning stond dus op en ging
in de stadspoort zitten, en zijn
mannen kregen te horen: ‘De ko-
ning zit in de poort.’ Toen gingen
al zijn mannen naar hem toe.

Maar de Israëlieten� waren
naar huis gevlucht.a 9 Er ont-
stond onenigheid onder de stam-
men van Israël. Ze zeiden: ‘De ko-
ning heeft ons verlost van onze
vijandenb en hij heeft ons bevrijd
van de Filistijnen. Maar nu is hij
het land uit gevlucht vanwege Ab-
salom.c 10 En Absalom, die we
tot koning over ons hadden ge-
zalfd,d is gestorven in de strijd.e
Waarom doen jullie nu dan niets
om de koning terug te halen?’

11 Koning David stuurde aan
de priesters Z _adokf en _Abjatharg

de boodschap: ‘Zeg tegen de oud-
sten van Juda:h “Ik heb hier in
mijn huis de woorden van heel Is-
raël te horen gekregen. Waarom
zouden jullie de laatsten zijn om
de koning terug te halen naar zijn
huis? 12 Jullie zijn mijn broe-
ders; jullie zijn mijn eigen vlees
en bloed.� Waarom zouden jullie
dan de laatsten zijn om de ko-
ning terug te halen?” 13 En zeg
tegen Am _asa: i “Ben jij niet mijn
eigen vlees en bloed? Jij wordt
vanaf nu mijn legeraanvoerder
in plaats van Joab. j God mag me
zwaar straffen als dat niet ge-
beurt.”’

19:7 �Lett.: ‘spreek tot het hart van je
dienaren’. 19:8 �D.w.z. degenen die Ab-
salom hadden gesteund. 19:12 �Lett.:
‘mijn been en mijn vlees’.

14 Zo won� hij het hart van
alle mannen van Juda en ze gin-
gen als één man achter de ko-
ning staan. Ze lieten hem weten:
‘Kom terug met al uw dienaren.’

15 Toen begon de koning aan
de terugreis en hij kwam bij de
Jordaan. De stam Juda ging naar
G _ilgala om de koning tegemoet te
gaan en hem te begeleiden terwijl
hij de Jordaan overstak. 16 S _i-
meı̈,b de zoon van de Benjami-
niet G _era uit Bah _urim, haastte
zich samen met de mannen van
Juda om koning David tegemoet
te gaan. 17 Hij had 1000 man-
nen van de stam Benjamin bij
zich. Ook Z _iba,c de dienaar van
het huis van Saul, en zijn 15 zo-
nen en 20 bedienden hadden zich
vóór de koning uit naar de Jor-
daan gehaast. 18 Hij stak over�
om het gevolg van de koning
naar de overkant te brengen en
aan zijn wensen te voldoen. Toen
de koning op het punt stond de
Jordaan over te steken, viel S _i-
meı̈, de zoon van G _era, voor hem
op zijn knieën. 19 Hij zei tegen
de koning: ‘Veroordeel me alstu-
blieft niet en blijf niet stilstaan
bij wat uw dienaar gedaan heeftd
op de dag dat mijn heer de ko-
ning uit Jeruzalem vertrok. Re-
ken het me alstublieft niet aan,�
20 want ik weet heel goed dat
ik heb gezondigd. Daarom ben ik
vandaag als eerste van het hele
huis van Jozef mijn heer de ko-
ning tegemoetgekomen.’

21 Ab _isaı̈,e de zoon van Zer _u-
ja,f zei meteen: ‘Moet S _imeı̈
niet gedood worden omdat hij
de gezalfde van Jehovah heeft
vervloekt?’g 22 Maar David zei:
‘Wat heb ik met jullie te maken,
zonen van Zer _uja?h Waarom willen
jullie me vandaag tegenwerken?
Vandaag wordt er in Israël nie-

19:14 �Lett.: ‘boog’. 19:18 �Of moge-
lijk ‘ze staken over’. 19:19 �Of ‘neem
het niet ter harte’.
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mand gedood, want ik weet dat ik
vandaag weer koning over Israël
ben geworden.’ 23 Toen zei de
koning tegen S _imeı̈: ‘Je zult niet
sterven.’ En de koning bevestigde
het met een eed.a

24 Ook Mefib _oseth,b de klein-
zoon van Saul, kwam de koning
tegemoet. Hij had zijn voeten en
zijn baard� niet verzorgd en zijn
kleren niet gewassen vanaf de dag
dat de koning was vertrokken tot
de dag dat hij in vrede terug-
kwam. 25 Toen hij naar Jeruza-
lem ging� om de koning te verwel-
komen, zei de koning tegen hem:
‘Waarom ben je niet met me mee-
gegaan, Mefib _oseth?’ 26 Hij ant-
woordde: ‘Mijn heer de koning,
mijn dienaarc heeft me bedrogen.
Omdat ik verlamd ben,d had ik ge-
zegd: “Ik zal mijn ezel laten za-
delen, zodat ik daarop kan rijden
en met de koning mee kan gaan.”
27 Hij heeft me dus vals beschul-
digd bij mijn heer de koning.e
Maar u bent als een engel van
de ware God. Doe wat u het bes-
te lijkt. 28 Mijn heer de koning
had de hele familie van mijn vader
ter dood kunnen veroordelen, en
toch ben ik een van degenen die
aan uw tafel mogen eten.f Welk
recht heb ik dan nog om me bij de
koning te beklagen?’

29 Maar de koning zei tegen
hem: ‘Genoeg gesproken hierover.
Ik heb besloten dat jij en Z _iba
het veld moeten delen.’g 30 Me-
fib _oseth zei: ‘Hij mag alles heb-
ben, want mijn heer de koning is
in vrede thuisgekomen.’

31 De Gileadiet Barz _illaih was
vanuit R _ogelim afgedaald om de
koning te vergezellen naar de Jor-
daan. 32 Barz _illai was erg oud,
80 jaar. Hij was heel rijk en had
in Mahan _aı̈m de koning van voed-
sel voorzien. i 33 De koning zei
daarom tegen Barz _illai: ‘Ga met

19:24 �Of ‘snor’. 19:25 �Of mogelijk
‘uit Jeruzalem kwam’.

me mee naar de overkant, dan
zal ik jou in Jeruzalem van voed-
sel voorzien.’a 34 Maar Barz _illai
antwoordde: ‘Ik ben aan het eind
van mijn levensdagen.� Waarom
zou ik met de koning meegaan
naar Jeruzalem? 35 Ik ben nu
80 jaar oud.b Kan ik het verschil
nog zien tussen iets goeds en iets
slechts? Kan ik, uw dienaar, nog
proeven wat ik eet en drink? Kan
ik de stem van zangers en zange-
ressen nog horen?c Waarom zou
ik dan een extra last voor mijn
heer de koning worden? 36 Het
is al een hele eer dat ik de koning
naar de Jordaan mag brengen.
Waarom zou de koning me op die
manier belonen? 37 Laat uw die-
naar alstublieft teruggaan en laat
me sterven in mijn stad, dicht bij
het graf van mijn vader en moe-
der.d Maar hier is uw dienaar K _im-
ham.e Laat hem met mijn heer
de koning oversteken en doe voor
hem wat u het beste lijkt.’

38 De koning zei dus: ‘Goed,
K _imham zal met me meegaan, en
ik zal voor hem doen wat jij graag
wilt. Alles wat je me vraagt, zal
ik voor je doen.’ 39 Toen stak
iedereen de Jordaan over. Voor-
dat de koning overstak, kuste hij
Barz _illaif en zegende hem. Ver-
volgens ging Barz _illai terug naar
huis. 40 Toen de koning over-
stak naar G _ilgal,g ging K _imham
met hem mee. Heel Juda en de
helft van Israël begeleidden de
koning bij de overtocht.h

41 Toen ging de rest van de Is-
raëlieten naar de koning. Ze zei-
den tegen hem: ‘Waarom hebben
onze broeders, de mannen van
Juda, u gestolen en hebben ze de
koning en zijn gevolg, samen met
al Davids mannen, naar de over-
kant van de Jordaan gebracht?’ i
42 De mannen van Juda zeiden
tegen de mannen van Israël: ‘Om-
dat de koning aan ons verwant is. j

19:34 �Lett.: ‘dagen van jaren’.
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Waarom zijn jullie hier boos over?
Hebben we soms op kosten van de
koning gegeten of hebben we een
geschenk gekregen?’

43 Maar de mannen van Is-
raël antwoordden de mannen
van Juda: ‘Wij zijn met tien stam-
men, dus wij hebben meer recht
op David dan jullie. Waarom kij-
ken jullie dan op ons neer? Had-
den wij onze koning niet als
eerste moeten terughalen?’ Maar
het argument van de mannen
van Juda woog zwaarder dan dat
van de mannen van Israël.

20 Nu was er een onrust-
stoker die S _ebaa heette, de

zoon van de Benjaminiet B _ikri. Hij
blies op de hoornb en zei: ‘We
hebben niets te maken met Da-
vid, en we hebben geen gemeen-
schappelijk erfdeel met de zoon
van _Isaı̈.c Iedereen naar zijn go-
den,� Israël!’d 2 Vervolgens lie-
ten de mannen van Israël David
in de steek en sloten zich aan bij
S _eba, de zoon van B _ikri.e Maar
de mannen van Juda bleven hun
koning trouw volgen, van de Jor-
daan tot Jeruzalem.f

3 Toen koning David in zijn
huis� in Jeruzalem terugkwam,g
liet hij de tien bijvrouwen die hij
had achtergelaten om voor het
huis te zorgen,h naar een huis
brengen waar ze werden bewaakt.
Hij voorzag in hun onderhoud,
maar hij had geen gemeenschap
met ze.i Tot de dag van hun dood
bleven ze in afzondering wonen.
Ze leefden als weduwe, ook al was
hun echtgenoot nog in leven.

4 De koning zei tegen Am _asa: j
‘Je krijgt drie dagen om de man-
nen van Juda te verzamelen en
dan moet je terug zijn.’ 5 Am _a-
sa ging dus op weg om Juda bij-
een te roepen, maar hij bleef
langer weg dan de koning had
gezegd. 6 Daarom zei David te-

20:1 �Of mogelijk ‘tent’. 20:3 �Of ‘pa-
leis’.

gen Ab _isaı̈:a ‘Straks wordt S _eba,b
de zoon van B _ikri, een nog gro-
tere bedreiging voor ons dan Ab-
salom.c Ga met mijn dienaren�
achter hem aan, anders bereikt
hij misschien een vestingstad
en ontsnapt hij.’ 7 De mannen
van Joab,d de Kr _ethi, de Pl _e-
thie en alle dappere strijders gin-
gen dus achter hem aan. Ze ver-
trokken uit Jeruzalem om S _eba,
de zoon van B _ikri, te achtervol-
gen. 8 Toen ze dicht bij de gro-
te steen in G _ibeonf waren, kwam
Am _asag hun tegemoet. Joab had
zijn wapenrusting aan en hij
droeg aan zijn heup een zwaard
in de schede. Toen hij naar vo-
ren stapte, gleed het zwaard uit
de schede.

9 Joab zei tegen Am _asa: ‘Gaat
alles goed met je, mijn broeder?’
Toen pakte hij met zijn rechter-
hand Am _asa’s baard vast alsof
hij hem wilde kussen. 10 Am _a-
sa lette niet op het zwaard in
Joabs hand. Joab stak hem er-
mee in zijn buikh zodat de inge-
wanden eruit kwamen en op de
grond vielen. Hij hoefde niet nog
een keer te steken; één keer was
genoeg om hem te doden. Daarna
gingen Joab en zijn broer Ab _isaı̈
achter S _eba, de zoon van B _ikri,
aan.

11 Een van Joabs jonge man-
nen bleef naast Am _asa staan en
zei: ‘Wie aan Joabs kant staat
en bij David hoort, moet Joab
volgen!’ 12 Intussen lag Am _asa
midden op de weg, badend in
zijn eigen bloed. Toen de man
zag dat iedereen bij Am _asa bleef
staan, verplaatste hij hem van de
weg naar het veld en gooide een
kleed over hem heen. 13 Zodra
hij hem van de weg had gehaald,
gingen alle mannen samen met
Joab achter S _eba, i de zoon van
B _ikri, aan.

14 S _eba trok door het gebied
van alle stammen van Israël naar

20:6 �Lett.: ‘de dienaren van uw heer’.

HFST. 20
a 2Sa 20:21

b Re 3:26, 27
2Sa 15:10

c 2Sa 19:43

d 1Kon 12:16

e Sp 24:21

f 2Sa 19:15
2Sa 19:41, 42

g 2Sa 5:11

h 2Sa 15:16

i 2Sa 16:21, 22

j 2Sa 17:25
2Sa 19:13
1Kr 2:17

��������������������

2de kolom
a 1Sa 26:6

2Sa 10:10
2Sa 23:18
1Kr 18:12

b 2Sa 20:1

c 2Sa 15:12

d 2Sa 8:16

e 2Sa 8:18
2Sa 15:18
1Kon 1:38

f Joz 18:21, 25
Joz 21:8, 17

g 2Sa 17:25
2Sa 19:13

h 2Sa 3:27
1Kon 2:5

i 2Sa 20:1

2 SAMU
¨
EL 19:43–20:14 470



Abel-Beth-M _aächa.�a De Bikrie-
ten verzamelden zich en gingen
achter hem aan de stad in.

15 Joab en zijn mannen� gin-
gen naar Abel-Beth-M _aächa en
sloten hem daar in. Ze wierpen
een belegeringsdam tegen de stad
op, want die lag binnen een ves-
tingwal. Alle mannen van Joab
probeerden de muur te ondermij-
nen om die te laten instorten.
16 Toen riep een wijze vrouw
vanuit de stad: ‘Mannen, luis-
ter! Zeg alstublieft tegen Joab
dat hij hier moet komen en dat
ik met hem wil praten.’ 17 Hij
kwam dus dichterbij en de vrouw
vroeg: ‘Bent u Joab?’ Hij ant-
woordde: ‘Ja.’ Toen zei ze tegen
hem: ‘Luister alstublieft naar wat
ik te zeggen heb.’ Hij zei: ‘Ik luis-
ter.’ 18 Ze vervolgde: ‘Vroeger
zei men altijd: “Vraag in Abel om
raad en de kwestie is opgelost.”
19 Ik spreek namens de vredelie-
vende en getrouwe Israëlieten. U
wilt een stad vernietigen die als
een moeder is in Israël. Waarom
zou u het erfdeel van Jehovahb

wegvagen?’� 20 Joab antwoord-
de: ‘Ik ben helemaal niet van plan
om de stad weg te vagen of te
vernietigen. 21 Daarvoor ben ik
hier niet. Maar S _eba,c de zoon
van B _ikri, uit het bergland van
Efraı̈md is in opstand gekomen�
tegen koning David. Je hoeft al-
leen hem aan me uit te leveren,
dan zal ik de stad verder met rust
laten.’ Toen zei de vrouw tegen
Joab: ‘Goed, we zullen zijn hoofd
over de muur naar u toe gooien!’

22 Meteen ging de wijze vrouw
naar het volk, en ze hakten het
hoofd af van S _eba, de zoon van
B _ikri. Daarna gooiden ze het naar
Joab. Vervolgens blies hij op de
hoorn en iedereen trok weg van

20:14 �Of ‘Abel van Beth-Maächa’.
20:15 �Lett.: ‘ze’. 20:19 �Lett.: ‘verzwel-
gen’. 20:21 �Lett.: ‘heeft zijn hand op-
geheven’.

de stad en ging naar huis.a Joab
ging terug naar de koning in Je-
ruzalem.

23 En Joab stond aan het
hoofd van het leger van Israël.b
Ben _aja,c de zoon van J _ojada,d
voerde het bevel over de Kr _ethi
en de Pl _ethi.e 24 Ad _oramf was
opzichter over degenen die op-
geroepen werden om voor de ko-
ning te werken. Josafat,g de zoon
van Ah _ilud, was de kroniekschrij-
ver. 25 S _eva was de secretaris,
en Z _adokh en _Abjathar i waren
priester. 26 En ook _Ira, de Jaı̈-
riet, kreeg een hoge positie� bij
David.

21 In de tijd van David ont-
stond er een hongersnoodj

die drie jaar duurde. Daarom
vroeg David Jehovah om leiding
en Jehovah zei: ‘Er rust bloed-
schuld op Saul en op zijn huis
omdat hij de Gibeonieten heeft
gedood.’k 2 De koning riep de
Gibeonieten l dus bij zich en had
een gesprek met ze. (De Gi-
beonieten waren geen Israëlieten
maar overgebleven Amorieten,m
en de Israëlieten hadden gezwo-
ren dat ze hen in leven zouden la-
ten.n Maar Saul had in zijn ijver
voor Israël en Juda geprobeerd
ze uit te roeien.) 3 David zei te-
gen de Gibeonieten: ‘Wat kan ik
voor jullie doen en hoe kan ik
het rechtzetten, zodat jullie het
erfdeel� van Jehovah zullen zege-
nen?’ 4 De Gibeonieten zeiden
tegen hem: ‘Zilver en goud kun-
nen niet vergoedeno wat Saul en
zijn huis ons hebben aangedaan,
en we hebben ook niet het recht
om iemand in Israël te doden.’
David zei: ‘Wat jullie ook vra-
gen, ik zal het voor jullie doen.’
5 Ze zeiden tegen de koning: ‘De
man die ons wilde uitroeien en
die een complot heeft gesmeed
zodat er in het hele gebied van

20:26 �Lett.: ‘werd priester’. 21:3 �Of
‘volk’.
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Israël niemand van ons zou over-
blijvena — 6 geef zeven van zijn
zonen aan ons. We zullen hun
dode lichamen ophangen�b vóór
Jehovah in G _ibeac van Saul, de
uitverkorene van Jehovah.’d De
koning zei: ‘Ik zal ze uitleveren.’

7 Maar de koning spaarde Me-
fib _oseth,e de zoon van Sauls
zoon Jonathan, vanwege de eed
die David en Jonathanf met Je-
hovah als getuige hadden geslo-
ten. 8 De koning nam dus Ar-
m _oni en Mefib _oseth, die Saul had
gekregen bij R _izpa,g de dochter
van _Ajja, en de vijf zonen van Mi-
chal,�h de dochter van Saul, die
ze had gekregen met _Adriël, i de
zoon van de Meholathiet Barz _il-
lai. 9 Hij leverde ze uit aan de
Gibeonieten en die hingen hun
dode lichamen op de berg vóór
Jehovah. j Ze werden alle zeven
tegelijk gedood in de eerste da-
gen van de oogsttijd, aan het be-
gin van de gerstoogst. 10 Toen
nam R _izpa,k de dochter van _Ajja,
rouwkleding en spreidde die op
de rots uit, vanaf het begin van
de oogst totdat het vanuit de he-
mel stortregende op de lichamen.
Overdag liet ze niet toe dat de vo-
gels op de lichamen landden en
’s nachts hield ze de wilde dieren
op afstand.

11 David kreeg te horen wat
Sauls bijvrouw R _izpa, de doch-
ter van _Ajja, had gedaan. 12 Hij
ging dus op weg om de botten van
Saul en van zijn zoon Jonathan
op te halen bij de leiders� van
J _abes-Gilead. l Die hadden hun li-
chamen gestolen van het plein in
Beth-San, waar de Filistijnen Saul
en Jonathan hadden opgehangen
nadat ze Saul op de Gilb _oa had-
den verslagen.m 13 Hij haalde de
botten van Saul en van zijn zoon
Jonathan op, en ze verzamelden

21:6 �Lett.: ‘hen tentoonstellen’, d.w.z.
met gebroken armen en benen. 21:8
�Ofmogelijk ‘Merab’. 21:12 �Of moge-
lijk ‘grondbezitters’.

ook de botten van de mannen die
waren terechtgesteld.�a 14 Toen
begroeven ze de botten van Saul
en van zijn zoon Jonathan in
Z _ela,b in het gebied van Benjamin,
in het graf van zijn vader Kis.c
Nadat ze alles hadden gedaan
wat de koning had geboden, luis-
terde God naar hun smeekgebe-
den voor het land.d

15 Opnieuw ontstond er oorlog
tussen de Filistijnen en Israël.e Da-
vid en zijn dienaren gingen dus te-
gen de Filistijnen strijden, maar hij
raakte uitgeput. 16 J _isbi-B _enob,
een afstammeling van de Refaı̈e-
ten,f was van plan David te doden.
Hij had een koperen speer die 300
sikkels�g woog en was gewapend
met een nieuw zwaard. 17 Ab _i-
saı̈,h de zoon van Zer _uja, schoot
David meteen te hulp i en sloeg
de Filistijn dood. Toen drongen de
mannen van David er bij hem op
aan:� ‘U mag niet meer met ons
meegaan in de strijd! j U mag de
lamp van Israël niet doven!’k

18 Hierna brak er opnieuw
oorlog uit met de Filistijnen, l dit
keer in Gob. De Husathiet S _ibbe-
chaim doodde Saf, een afstamme-
ling van de Refaı̈eten.n

19 Later ontstond er opnieuw
oorlog met de Filistijneno in Gob.
Elh _anan, de zoon van de Beth-
lehemiet Ja _äre- _Oregim, doodde
toen de Gathiet Goliath, die een
speer had waarvan de schacht
zo groot was als de boom van
een weefgetouw.p

20 Ook in Gath was er een
veldslag. Er was toen een afstam-
meling van de Refaı̈eten die ab-
normaal groot was. Hij had 6 vin-
gers aan elke hand en 6 tenen aan
elke voet: 24 in totaal.q 21 Hij
bleef Israël uitdagenr en werd ge-
dood door Jonathan, de zoon van
Davids broer S _imeı̈.s

21:13 �Lett.: ‘tentoongesteld’. 21:16
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22 Die vier mannen waren af-
stammelingen van de Refaı̈eten
uit Gath en ze werden gedood
door David en zijn dienaren.a

22 Op de dag dat Jehovah
David uit de greep van al

zijn vijandenb en van Saul had
bevrijd,c zong hij het volgende
liedd voor Jehovah. 2 Hij zei:

‘Jehovah is mijn sterke rots
en mijn vesting,e hij is mijn
Bevrijder.f

3 Mijn God is mijn rots,g bij wie
ik bescherming vind,

mijn schildh en mijn hoorn�
van redding,� mijn veilige
schuilplaats,�i

mijn toevlucht, j mijn redder.k
U redt mij van geweld.

4 Ik roep Jehovah aan, die alle
eer verdient,

en ik word gered van mijn
vijanden.

5 De golven van de dood
omringden mij, l

een vloed van boosaardige
mannen joeg mij angst
aan.m

6 Ik werd omklemd door de
banden van het Graf,�n

bedreigd door de valstrikken
van de dood.o

7 In mijn angst riep ik Jehovah
aan,p

ik bleef tot God roepen.
Vanuit zijn tempel hoorde hij
mijn stem,

mijn hulpgeroep bereikte
zijn oren.q

8 De aarde begon te schudden
en te beven.r

De hemel trilde op zijn
grondvestens

en schokte hevig vanwege
zijn woede.t

9 Rook steeg op uit zijn
neusgaten,

22:3 �ZieWoordenlijst. �Of ‘mijn mach-
tige redder’. �Of ‘veilige hoogte’. 22:6
�Of ‘Sjeool’, het collectieve graf van de
mensheid. Zie Woordenlijst.

uit zijn mond kwam een
verwoestend vuur.a

Gloeiende kolen gingen van
hem uit.

10 Hij boog de hemel naar
beneden en daalde af,b

donkere wolken waren onder
zijn voeten.c

11 Hij kwam aangevlogen op
een cherub,d

hij was zichtbaar op de
vleugels van een geest.�e

12 Toen omgaf hij zich met
duisternis als beschutting, f

met donkere wateren en
dichte wolken.

13 Uit de heldere gloed
vóór hem vlamden vurige
kolen op.

14 Jehovah liet het vanuit de
hemel donderen.g

De Allerhoogste liet zijn
stem horen.h

15 Hij schoot pijlen af i om hen�
te verstrooien,

stuurde bliksem om ver-
warring te zaaien. j

16 De bodem van de zee werd
zichtbaar,k

de fundamenten van het land
kwamen bloot te liggen

door Jehovah’s bestraffing,
door de briesende adem uit
zijn neusgaten. l

17 Van boven reikte hij mij de
hand toe,

hij pakte me vast en trok me
uit het diepe water.m

18 Hij bevrijdde mij van mijn
sterke vijand,n

van mijn haters, die sterker
waren dan ik.

19 Ze bedreigden mij op de dag
van mijn ellende,o

maar Jehovah steunde mij.
20 Hij bracht mij naar een

veilige� plaats,p
hij bevrijdde mij omdat hij op
mij gesteld was.q

22:11 �Of ‘van de wind’. 22:15 �D.w.z.
de vijand. 22:20 �Of ‘ruime’.
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21 Jehovah beloont mij voor
mijn rechtvaardigheid,a

hij beloont mij naar de on-
schuld� van mijn handen.b

22 Want ik heb Jehovah’s wegen
gevolgd,

ik heb mijn God niet boos-
aardig verlaten.

23 Al zijn bepalingenc staan mij
voor ogen.

Ik zal niet afwijken van zijn
voorschriften.d

24 Ik zal onberispelijk blijvene

in zijn ogen
en overtredingen altijd
vermijden.f

25 Mag Jehovah mijn recht-
vaardigheid beloneng

omdat ik onschuldig ben
gebleven voor zijn ogen.h

26 U bent loyaal voor de loyale, i
onberispelijk voor de
onberispelijke, j

27 zuiver voor de zuivere,k
maar wie sluw is, bent u te
slim af. l

28 Want nederige mensen
redt u,m

maar trotse mensen keurt u
af en vernedert u.n

29 O Jehovah, u bent mijn
lamp.o

Jehovah brengt licht in mijn
duisternis.p

30 Met uw hulp kan ik op een
roversbende afstormen,

met Gods kracht kan ik een
muur beklimmen.q

31 De weg van de ware God is
volmaakt, r

het woord van Jehovah is
gelouterd.s

Hij is een schild voor ie-
dereen die bescherming bij
hem zoekt.t

32 Want wie is een God buiten
Jehovah?u

En wie is een rots behalve
onze God?v

22:21 �Lett.: ‘reinheid’.

33 De ware God is mijn sterke
vestinga

en hij maakt mijn weg
volmaakt.b

34 Hij geeft me voeten als van
een hert,

hij zorgt dat ik op hoge
plaatsen stevig sta.c

35 Hij oefent mijn handen voor
de oorlog.

Mijn armen kunnen een
koperen boog spannen.

36 U geeft me uw schild van
redding

en uw nederigheid maakt mij
groot.d

37 U verbreedt het pad voor
mij,

mijn voeten� zullen niet
uitglijden.e

38 Ik zal mijn vijanden achter-
volgen en uitroeien.

Ik kom pas terug als ze zijn
vernietigd.

39 En ik zal ze wegvagen en
verpletteren, zodat ze niet
meer opstaan, f

onder mijn voeten zal ik ze
vermorzelen.

40 U zult me kracht geven voor
de strijd,g

u laat mijn vijanden voor me
neervallen.h

41 U zorgt ervoor dat mijn vijan-
den zich terugtrekken,�i

mijn haters zal ik het zwijgen
opleggen. j

42 Ze schreeuwen om hulp,
maar er is niemand die ze
redt.

Ze roepen zelfs tot Jehovah,
maar hij antwoordt niet.k

43 Ik zal ze verpulveren als het
stof van de aarde,

ik zal ze fijnstampen en
vertrappen als modder van
de straat.

44 U zult me bevrijden van de
kritiek van mijn volk. l

22:37 �Of ‘enkels’. 22:41 �Of ‘zult me
de rug van mijn vijanden geven’.
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U zult me beschermen om
het hoofd van naties te
worden,a

een volk dat ik niet heb
gekend zal me dienen.b

45 Vreemdelingen zullen voor
me kruipen,c

ze zullen me gehoorzamen
door wat ze over me horen.�

46 Ze zullen de moed
verliezen,�

bevend zullen ze uit hun
vestingen komen.

47 Jehovah leeft! Laat mijn Rots
geëerd worden!d

Prijs God als de rots van mijn
redding.e

48 De ware God neemt wraak
voor mij.f

Hij onderwerpt volken aan
mij,g

49 hij bevrijdt me van mijn
tegenstanders.

U verheft me hoogh boven al
mijn vijanden,

u redt me van de man van
geweld. i

50 Daarom dank ik u onder de
volken, j Jehovah,

en ik bezing� uw naam:k
51 Hij verricht grote reddings-

daden� voor zijn koning. l
Hij toont loyale liefde voor
zijn gezalfde,

voor David en zijn nage-
slacht,� voor eeuwig.’m

23 Dit zijn de laatste woorden
van David:n

‘De woorden van David, de
zoon van _Isaı̈,o

van de man die een hoge
positie kreeg,p

de gezalfdeq van de God van
Jakob

en de geliefde zanger� van de
liederenr van Israël.

22:45 �Lett.: ‘op het horen van het
oor zullen ze me gehoorzamen’. 22:46
�Of ‘wegkwijnen’. 22:50 �Of ‘maak mu-
ziek voor’. 22:51 �Of ‘overwinningen’.
�Lett.: ‘zaad’. 23:1 �Of ‘de aangename’.

2 De geest van Jehovah heeft
door mij gesproken,a

zijn woord was op mijn tong.b
3 De God van Israël sprak,

de Rots van Israëlc zei tegen
mij:

“Als de heerser over de
mensheid rechtvaardig is,d

als hij regeert met ontzag
voor God,e

4 is dat als het morgenlicht
wanneer de zon schijntf

aan een wolkeloze hemel.
Het is als zonnestralen na de
regen,

die gras uit de bodem laten
opkomen.”g

5 Is mijn huis niet net zo in de
ogen van God?

Want een eeuwig verbond
heeft hij met mij gesloten,h

volledig uitgewerkt en nauw-
keurig vastgelegd.

Voor mij betekent het totale
redding en grote vreugde.

Hij zal het zeker tot bloei
laten komen. i

6 Maar verdorven mannen
worden allemaal wegge-
daanj als doornstruiken,

want ze kunnen niet met blote
handen worden aangepakt.

7 Als een man ze aanraakt,
moet hij volledig gewapend
zijn met ijzer en speer,

om ze ter plekke volledig met
vuur te verbranden.’

8 Dit zijn de namen van Da-
vids dappere strijders:k J _oscheb-
Basch _ebeth, een Tachkemoniet,
het hoofd van de drie.l Hij dood-
de bij één gelegenheid met zijn
speer 800 man. 9 De tweede van
de drie dappere strijders die bij
David waren toen ze de Filistijnen
uitdaagden, was Ele _azar,m de zoon
van D _odo,n de zoon van Ah _ohi.
De Filistijnen hadden zich voor de
strijd verzameld, en toen de man-
nen van Israël zich terugtrokken,
10 hield hij dapper stand en bleef
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de Filistijnen doden tot hij geen
kracht meer in zijn arm had en
zijn hand verkrampt was door
het vasthouden van het zwaard.a
Zo zorgde Jehovah die dag voor
een grote overwinning.�b Het volk
kwam achter Ele _azar aan om de
dode soldaten te plunderen.

11 De derde was S _amma, de
zoon van de Harariet _Age. De Fi-
listijnen verzamelden zich in L _e-
chi, waar toen een stuk land met
linzen was, en het volk vluchtte
voor de Filistijnen. 12 Maar hij
ging midden in dat veld staan en
verdedigde het. Hij bleef Filistij-
nen neerslaan en Jehovah zorg-
de voor een grote overwinning.c

13 Drie van de 30 leiders gin-
gen tijdens de oogst naar David
in de grot van Ad _ullam.d Op dat
moment was in het R _efaı̈mdal�e
een kamp� van de Filistijnen ge-
legerd. 14 David was toen in de
schuilplaatsf en er was een voor-
post van de Filistijnen in Bethle-
hem. 15 Op een keer uitte David
de wens: ‘Kon ik maar wat wa-
ter drinken uit de waterput bij de
poort van Bethlehem!’ 16 Ver-
volgens drongen de drie dappere
strijders het kamp van de Filistij-
nen binnen en putten water uit de
waterput bij de poort van Bethle-
hem. Ze brachten het naar David,
maar hij weigerde het te drinken
en goot het uit voor Jehovah.g
17 Hij zei: ‘Het is voor mij on-
denkbaar dat ik dit doe, o Jeho-
vah! Moet ik het bloed drinkenh

van deze mannen die dit met ge-
vaar voor eigen leven� hebben
gehaald?’ Hij weigerde het dus te
drinken. Dat zijn de dingen die
zijn drie dappere strijders de-
den.

18 Ab _isaı̈, i de broer van Joab,
de zoon van Zer _uja, j stond aan
het hoofd van drie andere strij-
ders. Hij doodde met zijn speer

23:10 �Of ‘redding’. 23:13 �Of ‘de
Laagvlakte van Refaı̈m’. �Of ‘tenten-
dorp’. 23:17 �Of ‘ziel’.

300 man, en hij had net zo’n
reputatie als de eerste drie.a
19 Hij had het meeste aanzien
van deze drie strijders en hij was
hun aanvoerder, maar hij bereik-
te niet de status van de eerste
drie.

20 Ben _aja,b de zoon van J _o-
jada, was een moedig man� die
veel heldendaden deed in K _ab-
zeël.c Hij doodde de twee zonen
van _Ariël uit Moab. Een andere
keer, toen er sneeuw lag, daalde
hij af in een waterput en doodde
een leeuw.d 21 Hij doodde ook
een Egyptenaar die buitenge-
woon groot was. De Egyptenaar
had een speer in zijn hand en
toch viel hij de Egyptenaar aan
met een stok. Hij rukte de speer
uit zijn hand en doodde hem met
zijn eigen speer. 22 Die dingen
deed Ben _aja, de zoon van J _oja-
da, en hij had net zo’n reputa-
tie als de drie dappere strijders.
23 Hij had meer aanzien dan de
dertig, maar hij bereikte niet de
status van de drie. Toch stelde
David hem aan over zijn eigen
lijfwacht.

24 _Asaël,e de broer van Joab,
was één van de dertig: Elh _a-
nan, de zoon van D _odo uit Beth-
lehem,f 25 de Harodiet S _amma,
de Harodiet El _ika, 26 de Paltiet
H _elez,g _Ira,h de zoon van de Te-
koı̈et _Ikkes, 27 de Anathothieti
Abi _̈ezer, j de Husathiet Meb _unnai,
28 de Ahohiet Z _almon, de Ne-
tofathiet M _aharai,k 29 H _eleb, de
zoon van de Netofathiet B _aäna, _It-
tai, de zoon van R _ibai uit G _ibea
van de Benjaminieten, 30 Ben _a-
ja, l een Pirathoniet, H _iddai van
de wadi’s� van G _aäs,m 31 de Ar-
bathiet _Abi- _Albon, de Barhumiet
Azm _aveth, 32 de Saälboniet El-
j _ahba, de zonen van J _asen, Jona-
than, 33 de Harariet S _amma,
Ah _iam, de zoon van de Harariet

23:20 �Lett.: ‘de zoon van een man van
moed’. 23:30 �Zie Woordenlijst.
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S _arar, 34 Elif _elet, de zoon van
Ah _asbai, de zoon van de Maächa-
thiet, El _iam, de zoon van de Gilo-
niet Achit _ofel,a 35 de Karmeliet
H _ezro, de Arbiet Pa _̈erai, 36 J _i-
gal, de zoon van Nathan uit Z _oba,
de Gadiet B _ani, 37 de Ammoniet
Z _elek, de Beërothiet N _aharai, de
wapendrager van Joab, de zoon
van Zer _uja, 38 de Jethriet _Ira,
de Jethrietb G _areb 39 en de
Hethiet Ur _ia:c in totaal 37.

24 Jehovah werd opnieuw
woedend op Israëld toen ie-

mand David tegen het volk opzet-
te� door te zeggen: ‘Houd een tel-
linge onder Israël en Juda.’f 2 De
koning zei tegen Joab,g de leger-
aanvoerder, die bij hem was: ‘Ga
naar alle stammen van Israël, van
Dan tot Bers _eba,h en schrijf het
volk in, zodat ik te weten kom
hoe groot het volk is.’ 3 Maar
Joab zei tegen de koning: ‘Ik hoop
dat Jehovah, uw God, het volk
nog 100 keer zo groot maakt en
dat mijn heer de koning het mag
meemaken. Maar waarom zou
mijn heer de koning zoiets wil-
len doen?’

4 De woorden van de koning
wogen echter zwaarder dan die
van Joab en de legerofficieren.
Joab en de officieren vertrokken
dus om de Israëlieten in te schrij-
ven. i 5 Ze staken de Jordaan
over en sloegen hun kamp op bij
_Aroër, j rechts� van de stad die
midden in het dal� ligt. Ze gingen
richting de Gadieten en daarna
naar Ja _̈ezer.k 6 Vervolgens gin-
gen ze naar Gilead l en het ge-
bied T _achtim-H _odsi, trokken ver-
der naar Dan-J _aän en bogen af
naar Sidon.m 7 Toen gingen ze
naar de vestingstad Tyrus,n naar
alle steden van de Hevieteno en de
Kanaänieten, en uiteindelijk kwa-
men ze in Bers _ebap in de N _egebq

24:1 �Of ‘toen David tegen het volk werd
opgezet’. 24:5 �Of ‘ten zuiden’. �Of
‘de wadi’.

van Juda. 8 Zo gingen ze het
hele land door en ze kwamen na
negen maanden en 20 dagen te-
rug in Jeruzalem. 9 Joab meld-
de de uitkomst van de volkstelling
aan de koning. In Israël waren
er 800.000 strijders met zwaarden
en in Juda 500.000.a

10 Maar Davids hart werd ge-
kweld door schuldgevoel�b nadat
hij het volk had geteld. Toen zei
David tegen Jehovah: ‘Ik heb ern-
stig gezondigdc door dit te doen.
Jehovah, vergeef uw dienaar als-
tublieft,d want ik heb een gro-
te fout gemaakt.’e 11 Toen Da-
vid ’s morgens opstond, kwam het
woord van Jehovah tot de profeet
Gad,f Davids visionair: 12 ‘Zeg
tegen David: “Dit zegt Jehovah:
‘Ik leg je drie straffen voor. Kies
er één uit; die zal ik je op-
leggen.’”’g 13 Gad ging dus naar
David en zei tegen hem: ‘Moet er
zeven jaar hongersnood over uw
land komen?h Of wilt u drie maan-
den vluchten voor uw tegenstan-
ders terwijl ze u achtervolgen?i
Of moet er drie dagen een epide-
mie over uw land komen? j Denk
er goed over na wat ik moet
antwoorden aan hem die mij
heeft gestuurd.’ 14 David zei te-
gen Gad: ‘Ik weet me geen raad.
Laat ons alsjeblieft in handen
van Jehovah vallen,k want hij is
heel barmhartig, l maar laat me
niet in de handen van mensen
vallen.’m

15 Toen sloeg Jehovah Israël
met een epidemien van de morgen
af tot de vastgestelde tijd, zodat
er van het volk 70.000 stierven,o
van Dan tot Bers _eba.p 16 Toen
de engel zijn hand naar Jeruza-
lem uitstrekte om de inwoners te
slaan, kreeg Jehovah spijt van�
de epidemie.q Hij zei tegen de
engel die dood en verderf onder

24:10 �Of ‘David kreeg last van zijn ge-
weten’. 24:16 �Of ‘voelde Jehovah ver-
driet over’.
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het volk zaaide: ‘Het is genoeg!
Laat je hand zakken.’ Jehovah’s
engel was op dat moment dicht
bij de dorsvloer van de Jebusieta
Ar _a _una.b

17 Toen David de engel zag
die het volk neersloeg, zei hij te-
gen Jehovah: ‘Het was mijn fout,
ik ben degene die heeft gezon-
digd. Maar wat hebben deze arme
schapenc verkeerd gedaan? Laat
uw hand alstublieft mij en het
huis van mijn vader treffen.’d

18 Diezelfde dag kwam Gad
bij David en zei tegen hem: ‘Ga
omhoog naar de dorsvloer van
de Jebusiet Ar _a _una en bouw een
altaar voor Jehovah.’e 19 David
deed wat Gad op bevel van
Jehovah had gezegd en ging er-
heen. 20 Toen Ar _a _una naar be-
neden keek en de koning en zijn
dienaren aan zag komen, ging hij
meteen naar buiten, viel op zijn
knieën en boog diep voor de ko-
ning. 21 Ar _a _una vroeg: ‘Waar-
om komt mijn heer de koning
bij zijn dienaar?’ David antwoord-
de: ‘Om je dorsvloer te kopen en

daar een altaar voor Jehovah te
bouwen, zodat het volk van deze
plaag wordt verlost.’a 22 Maar
Ar _a _una zei tegen David: ‘Mijn
heer de koning, u mag die heb-
ben zodat u de offers kunt bren-
gen die u wenst.� Hier zijn de
runderen voor het brandoffer, en
de dorsslede en het juk� van de
runderen als brandhout. 23 Dat
geef ik allemaal aan u, o koning.’
Vervolgens zei Ar _a _una: ‘Mag Je-
hovah, uw God, u gunst tonen.’

24 Maar de koning zei tegen
Ar _a _una: ‘Nee, ik wil ervoor be-
talen. Ik ga Jehovah, mijn God,
geen brandoffers brengen die me
niets hebben gekost.’ David kocht
de dorsvloer en de runderen toen
voor 50 zilveren sikkels.�b 25 En
David bouwde er een altaarc voor
Jehovah en bracht brandoffers
en vredeoffers. Jehovah luister-
de naar het smeekgebed voor het
land,d en er kwam een eind aan
de plaag over Israël.

24:22 �Lett.: ‘die goed zijn in zijn ogen’.
�Zie Woordenlijst. 24:24 �Een sikkel
woog 11,4 g. Zie App. B14.
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Achab koning Israël (29-33)
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1 KONINGEN 1:1-21 480

1 Koning David was oud ge-
worden,a hoogbejaard. Hoe-

wel men hem met dekens toedek-
te, kreeg hij het maar niet warm.
2 Daarom zeiden zijn dienaren
tegen hem: ‘Laat er een meis-
je, een maagd, voor mijn heer de
koning gezocht worden, dan zal
ze de verzorgster van de koning
worden. Ze zal in uw armen lig-
gen zodat mijn heer de koning
weer warm wordt.’ 3 Ze zoch-
ten in het hele gebied van Israël
naar een mooi meisje, en ze von-
den Ab _isag,b de Sunamitische,c
en brachten haar bij de koning.
4 Het was een heel mooi meis-
je, en ze werd de verzorgster van
de koning en bediende hem. Maar
de koning had geen gemeenschap
met haar.

5 Intussen werd Ad _onia,d de
zoon van H _aggith, overmoedig.
‘Ik zal koning worden!’, zei hij.
Hij liet voor zichzelf een wagen
maken en zorgde voor ruiters en
50 man die voor hem uit moesten
lopen.e 6 Zijn vader had hem
nooit ter verantwoording geroe-
pen� met vragen als: ‘Waarom
heb je dit of dat gedaan?’ Hij was
ook heel knap om te zien, en zijn
moeder had hem na Absalom
gekregen. 7 Hij overlegde met
Joab, de zoon van Zer _uja, en met
de priester _Abjathar, f en ze bo-
den aan om Ad _onia te helpen en
te steunen.g 8 Maar de priester
Z _adok,h Ben _aja i (de zoon van J _o-
jada), de profeet Nathan, j S _imeı̈,k
R _eı̈ en Davids dappere strijdersl

steunden Ad _onia niet.
9 Later offerdem Ad _onia scha-

pen, runderen en vetgemeste die-
ren bij de steen Zoh _eleth, dicht
bij En-R _ogel. Hij nodigde al zijn
broers uit, alle zonen van de ko-
ning, en alle mannen van Juda
die in dienst waren van de koning.
10 Maar de profeet Nathan, Be-
n _aja, de dappere strijders en zijn

1:6 �Of ‘nooit zijn gevoelens gekwetst’,
‘hem nooit gecorrigeerd’.

broer Salomo werden niet uitge-
nodigd. 11 Nathana zei toen te-
gen Baths _eba,b de moeder van Sa-
lomo:c ‘Heb je niet gehoord dat
Ad _onia,d de zoon van H _aggith, ko-
ning is geworden zonder dat onze
heer David er iets van weet?
12 Laat mij je alsjeblieft raad ge-
ven, zodat je je eigen leven�
en het leven� van je zoon Salo-
mo kunt redden.e 13 Ga naar ko-
ning David en zeg tegen hem:
“Mijn heer de koning, heb je je
dienares niet gezworen: ‘Jouw
zoon Salomo zal na mij koning
worden, en hij is degene die op
mijn troon zal zitten’?f Waarom
is Ad _onia dan koning geworden?”
14 Terwijl je daar nog met de
koning spreekt, zal ik na jou bin-
nenkomen en bevestigen wat je
zegt.’

15 Baths _eba ging dus de ka-
mer van de koning binnen. De ko-
ning was heel oud, en Ab _isag,g
de Sunamitische, bediende de ko-
ning. 16 Toen knielde Baths _eba
en boog zich voor de koning neer,
en de koning zei: ‘Wat is je ver-
zoek?’ 17 Ze antwoordde: ‘Mijn
heer, je hebt je dienares bij Je-
hovah, je God, gezworen: “Jouw
zoon Salomo zal na mij koning
worden, en hij is degene die op
mijn troon zal zitten.”h 18 Maar
nu is Ad _onia koning geworden,
en jij weet van niets, o ko-
ning. i 19 Hij heeft een groot
aantal stieren, vetgemeste die-
ren en schapen geofferd en alle
zonen van de koning, de pries-
ter _Abjathar en de legeraanvoer-
der Joab j uitgenodigd. Maar hij
heeft je dienaar Salomo niet uit-
genodigd.k 20 En nu, mijn heer
de koning, zijn alle ogen in Israël
op je gericht: je moet hun vertel-
len wie na je op je troon zal zit-
ten. 21 Anders zullen ik en ook
mijn zoon Salomo als verraders
worden bezien zodra je gaat rus-
ten bij je voorvaders.’

1:12 �Of ‘ziel’. �Of ‘de ziel’.
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481 1 KONINGEN 1:22-43
22 Terwijl ze nog met de ko-

ning sprak, kwam de profeet Na-
than binnen.a 23 Meteen werd
tegen de koning gezegd: ‘De pro-
feet Nathan is er!’ Hij verscheen
voor de koning en boog diep
voor hem. 24 Toen zei Nathan:
‘Mijn heer de koning, heb je ge-
zegd: “Ad _onia zal na mij koning
worden, en hij is degene die op
mijn troon zal zitten”?b 25 Want
hij is vandaag een groot aantal
stieren, vetgemeste dieren en
schapen gaan offeren,c en hij
heeft alle zonen van de koning,
de legeraanvoerders en de pries-
ter _Abjathard uitgenodigd. Ze zijn
met hem aan het eten en drinken,
en ze zeggen steeds: “Leve ko-
ning Ad _onia!” 26 Maar hij heeft
mij, je dienaar, niet uitgenodigd,
en ook de priester Z _adok, Be-
n _ajae en je dienaar Salomo niet.
27 Mijn heer de koning, heb je
hier opdracht voor gegeven zon-
der mij te vertellen wie na je op
je troon zal zitten?’

28 Koning David antwoordde:
‘Laat Baths _eba bij me komen.’ Ze
kwam binnen en ging voor de ko-
ning staan. 29 Toen zwoer de
koning: ‘Zo zeker als Jehovah
leeft, hij die mij� uit alle moei-
lijkheden heeft gered,f 30 van-
daag zal ik doen wat ik je bij
Jehovah, de God van Israël, ge-
zworen heb: “Jouw zoon Salomo
zal na mij koning worden, en hij
is degene die in mijn plaats op
mijn troon zal zitten!”’ 31 Bath-
s _eba knielde, boog diep voor de
koning en zei: ‘Mag mijn heer ko-
ning David eeuwig leven!’

32 Onmiddellijk zei koning Da-
vid: ‘Laat de priester Z _adok, de
profeet Nathan en Ben _aja,g de
zoon van J _ojada,h bij me komen.’
Ze verschenen dus voor de ko-
ning. 33 De koning zei tegen ze:
‘Neem mijn dienaren met jullie
mee, en laat mijn zoon Salomo

1:29 �Of ‘mijn ziel’.

op mijn eigen muildier�a rijden,
en begeleid hem naar G _ihon.b
34 De priester Z _adok en de pro-
feet Nathan zullen hem daar tot
koning over Israël zalven.c Blaas
daarna op de hoorn en zeg: “Leve
koning Salomo!”d 35 Kom daar-
na terug, achter hem aan, dan zal
hij hier op mijn troon gaan zit-
ten. Hij zal mij als koning op-
volgen, en ik zal hem als leider
over Israël en over Juda aanstel-
len.’ 36 Meteen zei Ben _aja, de
zoon van J _ojada, tegen de ko-
ning: ‘Amen! Mag Jehovah, de
God van mijn heer de koning,
dat bevestigen. 37 Laat Jehovah
met Salomo zijn zoals hij met u
is geweest,e en laat hij zijn troon
groter maken dan uw troon, o ko-
ning David.’f

38 Toen vertrokken de pries-
ter Z _adok, de profeet Nathan, Be-
n _ajag (de zoon van J _ojada) en de
Kr _ethi en de Pl _ethi.h Ze lieten Sa-
lomo op het muildier van koning
David i rijden en brachten hem
naar G _ihon.j 39 De priester Z _a-
dok haalde de hoorn met oliek uit
de tent l en zalfde Salomo.m Toen
bliezen ze op de ramshoorn en
heel het volk begon te roepen:
‘Leve koning Salomo!’ 40 Daar-
na volgde het hele volk hem te-
rug naar de stad. Ze speelden op
fluiten en juichten zo hard dat
de aarde ervan schudde.�n

41 Ad _onia en al zijn gasten
hoorden het geluid toen ze net
klaar waren met eten.o Zodra
Joab hoorde dat er op de hoorn
werd geblazen, zei hij: ‘Waarom
is er zo veel lawaai in de stad?’
42 Hij was nog niet uitgesproken
of daar kwam Jonathan,p de zoon
van de priester _Abjathar. Toen zei
Ad _onia: ‘Kom binnen. Je bent een
goed� mens, dus je moet wel goed
nieuws hebben.’ 43 Maar Jona-
than antwoordde Ad _onia: ‘Nee!
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1 KONINGEN 1:44–2:6 482
Onze heer koning David heeft Sa-
lomo koning gemaakt. 44 De ko-
ning heeft de priester Z _adok, de
profeet Nathan, Ben _aja (de zoon
van J _ojada) en de Kr _ethi en de
Pl _ethi met hem mee gestuurd,
en ze hebben hem op het muil-
dier van de koning laten rijden.a
45 Toen hebben de priester Z _a-
dok en de profeet Nathan hem in
G _ihon tot koning gezalfd. Daarna
zijn ze juichend teruggekomen,
en de hele stad is in rep en roer.
Dat was het lawaai dat jullie hoor-
den. 46 Salomo is zelfs al op
de koninklijke troon gaan zitten.
47 Ook zijn de dienaren van de
koning naar onze heer koning Da-
vid gegaan om hem te felicite-
ren, met de woorden: “Laat uw
God de naam van Salomo nog gro-
ter maken dan uw naam, en laat
hij zijn troon nog machtiger ma-
ken dan uw troon!” Toen heeft
de koning zich op zijn bed neer-
gebogen. 48 En de koning heeft
ook gezegd: “Laat Jehovah, de
God van Israël, geprezen worden!
Hij heeft mij vandaag iemand ge-
geven om op de troon te zitten en
ik heb het met eigen ogen kunnen
zien!”’

49 Toen werden de gasten
van Ad _onia doodsbang. Ze ston-
den allemaal op en vertrokken.
50 Ook Ad _onia was bang voor
Salomo. Daarom stond hij op,
ging naar het altaar en pakte de
hoorns ervan vast.b 51 Er werd
aan Salomo gemeld: ‘Ad _onia is
bang geworden voor koning Sa-
lomo en hij heeft de hoorns
van het altaar vastgepakt en ge-
zegd: “Laat koning Salomo mij
eerst zweren dat hij zijn dienaar
niet met het zwaard zal doden.”’
52 Toen zei Salomo: ‘Als hij zich
goed gedraagt, zal niemand hem
iets aandoen.� Maar als hij iets
slechts doet,�c moet hij sterven.’

1:52 �Lett.: ‘geen haar van hem op de
aarde vallen’. �Lett.: ‘er iets slechts in
hem wordt gevonden’.

53 Koning Salomo liet hem dus
bij het altaar vandaan halen.
Toen kwam hij binnen en boog
diep voor koning Salomo, waar-
na Salomo tegen hem zei: ‘Ga
naar huis.’

2 Toen David voelde dat zijn
einde naderde, gaf hij zijn

zoon Salomo de volgende instruc-
ties: 2 ‘Ik heb niet lang meer
te leven.� Wees daarom sterka en
laat zien dat je een man bent.b
3 Houd je aan je verplichtingen
tegenover Jehovah, je God, door
de weg te volgen die hij je wijst
en door te leven naar zijn voor-
schriften, zijn geboden, zijn be-
palingen en zijn richtlijnen� die
in de wet van Mozes staan.c Dan
zul je succes hebben� in alles wat
je doet en overal waar je naar-
toe gaat. 4 Jehovah zal de belof-
te nakomen die hij mij heeft ge-
daan: “Als je zonen op hun weg
letten en mij trouw volgen� met
hun hele hart en hun hele ziel,�d
dan zal er op de troon van Israël
altijd een afstammeling van jou
zitten.”�e

5 Je weet ook heel goed wat
Joab, de zoon van Zer _uja, mij
heeft aangedaan, wat hij heeft ge-
daan met twee legeraanvoerders
van Israël — Abner,f de zoon van
Ner, en Am _asa,g de zoon van J _e-
ther. Hij heeft ze gedood en in
vredestijd bloed laten vloeienh

alsof het oorlog was. Met dat
bloed heeft hij de gordel om
zijn middel en de sandalen aan
zijn voeten besmeurd. 6 Laat je
door je wijsheid leiden en laat zijn
grijze haar niet vredig het Graf�
in gaan.i

2:2 �Lett.: ‘Ik ga nu de weg van heel de
aarde.’ 2:3 �Of ‘vermaningen’, ‘herin-
neringen’. �Of ‘verstandig zijn’. 2:4
�Lett.: ‘vóór mij wandelen’. �ZieWoor-
denlijst. �Lett.: ‘van jou geen man wor-
den afgesneden’. 2:6 �Of ‘Sjeool’, het
collectieve graf van de mensheid. Zie
Woordenlijst.
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483 1 KONINGEN 2:7-25
7 Maar voor de zonen van de

Gileadiet Barz _illaia moet je loya-
le liefde tonen. Laat hen aan je
tafel eten, want zo hebben ze mij
geholpenb toen ik op de vlucht
was voor je broer Absalom.c

8 Dan is er nog S _imeı̈, de zoon
van G _era, de Benjaminiet uit Ba-
h _urim. Op de dag dat ik naar Ma-
han _aı̈m ging,d heeft hij me vrese-
lijk vervloekt.e Maar toen hij me
bij de Jordaan tegemoetkwam,
heb ik hem bij Jehovah gezwo-
ren: “Ik zal je niet met het zwaard
doden.”f 9 Je moet hem niet on-
gestraft laten.g Je bent een wijs
man en je weet heel goed wat
je met hem moet doen. Laat zijn
grijze haar met bloed het Graf� in
gaan.’h

10 Toen ging David rusten bij
zijn voorvaders en hij werd be-
graven in de Stad van David. i
11 David regeerde 40 jaar over
Israël. In H _ebron j regeerde hij
7 jaar en in Jeruzalem regeerde
hij 33 jaar.k

12 Toen ging Salomo op de
troon van zijn vader David zit-
ten, en geleidelijk werd zijn ko-
ningschap bevestigd. l

13 Na verloop van tijd kwam
Ad _onia, de zoon van H _aggith, bij
Baths _eba, de moeder van Salomo.
‘Kom je in vrede?’, vroeg ze. Hij
antwoordde: ‘Ja, ik kom in vrede.’
14 Daarna zei hij: ‘Ik heb iets met
u te bespreken.’ Dus zei ze: ‘Zeg
het maar.’ 15 Hij zei verder: ‘U
weet heel goed dat het koning-
schap van mij had moeten wor-
den, en heel Israël verwachtte�
dat ik koning zou worden.m Maar
het koningschap is niet naar mij
gegaan maar naar mijn broer,
want Jehovah wilde dat het van
hem werd.n 16 Nu wil ik u één
verzoek doen.Weiger het me niet.’
Dus zei ze tegen hem: ‘Zeg het

2:9 �Of ‘Sjeool’, het collectieve graf van
de mensheid. Zie Woordenlijst. 2:15
�Lett.: ‘had zijn gezicht op mij gericht’.

maar.’ 17 Toen zei hij: ‘Vraag
alstublieft aan koning Salomo
— want hij zal u niets weige-
ren — of ik mag trouwen met Ab _i-
sag,a de Sunamitische.’ 18 Bath-
s _eba zei: ‘Goed! Ik zal het voor je
vragen aan de koning.’

19 Baths _eba ging dus naar ko-
ning Salomo om met hem over
Ad _onia’s verzoek te spreken. De
koning stond meteen op, ging
haar tegemoet en boog voor haar.
Daarna ging hij op zijn troon zit-
ten. Hij liet ook een troon plaat-
sen voor zijn moeder, zodat ze
aan zijn rechterhand kon zit-
ten. 20 Ze zei toen: ‘Ik heb één
klein verzoek voor je. Weiger
het me niet.’ De koning zei te-
gen haar: ‘Vraag maar, moe-
der, want ik zal je niets weige-
ren.’ 21 Ze zei: ‘Laat je broer
Ad _onia met Ab _isag, de Sunamiti-
sche, trouwen.’ 22 Maar koning
Salomo antwoordde zijn moeder:
‘Waarom vraag je me om Ab _isag,
de Sunamitische, aan Ad _onia te
geven? Je kunt me net zo goed
vragen om het koningschap aan
hem te geven,b want hij is mijn
oudere broerc en hij wordt ge-
steund door de priester _Abjathar
en door Joab,d de zoon van Ze-
r _uja.’e

23 Hierna zwoer koning Salo-
mo bij Jehovah: ‘God mag me
zwaar straffen als dit verzoek
van Ad _onia hem niet het leven�
kost. 24 En nu, zo zeker als Je-
hovah leeft, hij die mijn ge-
zag heeft bevestigdf en me op
de troon van mijn vader David
heeft geplaatst en die een huis�
voor me heeft gemaakt,g zoals
hij heeft beloofd, Ad _onia zal van-
daag ter dood worden gebracht.’h
25 Koning Salomo stuurde met-
een Ben _aja, i de zoon van J _oja-
da. Hij viel Ad _onia aan, zodat hij
stierf.

2:23 �Of ‘zijn ziel’. 2:24 �Of ‘dynas-
tie’.
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1 KONINGEN 2:26-42 484
26 Tegen de priester _Abjathara

zei de koning: ‘Ga naar je vel-
den in _Anathoth!b Je verdient
de dood, maar vandaag zal ik je
niet ter dood brengen omdat je
de ark van de Soevereine Heer
Jehovah voor mijn vader Da-
vid hebt gedragenc en omdat je
alle ellende die mijn vader heeft
meegemaakt, met hem hebt ge-
deeld.’d 27 Salomo zette _Abja-
thar dus af als priester van Jeho-
vah, om Jehovah’s woord tegen
het huis van Elie in Silof in ver-
vulling te laten gaan.

28 Toen Joab het bericht
hoorde, vluchtte hij naar de tent
van Jehovahg en pakte hij de
hoorns van het altaar vast (want
Joab had Ad _onia gesteundh hoe-
wel hij Absalom niet had ge-
steund). i 29 Toen werd er aan
koning Salomo verteld: ‘Joab is
naar de tent van Jehovah ge-
vlucht en hij staat daar naast het
altaar.’ Dus stuurde Salomo Be-
n _aja, de zoon van J _ojada, daar-
heen met de opdracht: ‘Ga, dood
hem!’ 30 Toen ging Ben _aja naar
de tent van Jehovah en zei tegen
hem: ‘Dit zegt de koning: “Kom
naar buiten!”’ Maar hij zei: ‘Nee!
Hier zal ik sterven.’ Ben _aja bracht
de koning verslag uit: ‘Dit heeft
Joab gezegd, zo was zijn ant-
woord.’ 31 Toen zei de koning
tegen hem: ‘Doe precies wat hij
heeft gezegd: dood hem en be-
graaf hem, en neem het bloed
dat Joab zonder reden vergoten
heeft weg van mijj en van het
huis van mijn vader. 32 Jehovah
zal hem verantwoordelijk stellen
voor zijn eigen dood.� Want zon-
der dat mijn vader David het wist,
heeft hij twee mannen die recht-
vaardiger en beter waren dan hij
met het zwaard gedood: Abner,k
de zoon van Ner, de legeraan-
voerder van Israël, l en Am _asa,m

2:32 �Lett.: ‘zijn bloed op zijn eigen
hoofd laten terugkomen’.

de zoon van J _ether, de legeraan-
voerder van Juda.a 33 Joab en
zijn nageslacht� zullen voor altijd
verantwoordelijk gesteld worden
voor hun dood.�b Maar laat Je-
hovah aan David, zijn nageslacht,
zijn huis en zijn troon voor al-
tijd vrede geven.’ 34 Toen ver-
trok Ben _aja, de zoon van J _oja-
da, en hij viel Joab aan en bracht
hem ter dood. Hij werd begraven
bij zijn eigen huis in de woestijn.
35 De koning stelde toen Ben _aja,c
de zoon van J _ojada, in zijn plaats
over het leger aan, en hij stel-
de de priester Z _adokd aan in de
plaats van _Abjathar.

36 En de koning liet S _imeı̈e
roepen en zei tegen hem: ‘Bouw
een huis in Jeruzalem en ga
daar wonen. Verlaat de stad niet
om ergens anders heen te gaan.
37 Weet dat op de dag dat je
weggaat en het K _idrondal f over-
steekt, je zeker zult sterven.
Je zult verantwoordelijk zijn voor
je eigen dood.’� 38 S _imeı̈ ant-
woordde de koning: ‘Wat u hebt
gezegd is redelijk. Uw dienaar zal
doen wat mijn heer de koning
heeft gezegd.’ S _imeı̈ bleef dus een
hele tijd in Jeruzalem.

39 Maar na drie jaar liepen
twee slaven van S _imeı̈ weg naar
koning _Achisg van Gath, de zoon
van M _aächa. Toen er tegen S _i-
meı̈ werd gezegd: ‘Kijk, je slaven
zijn in Gath!’, 40 zadelde S _imeı̈
meteen zijn ezel en hij ging
naar _Achis in Gath om zijn sla-
ven te zoeken. Toen S _imeı̈ met
zijn slaven terugkwam uit Gath,
41 werd er aan Salomo bericht:
‘S _imeı̈ is van Jeruzalem naar
Gath gegaan en is nu weer terug.’
42 Daarna liet de koning S _imeı̈
roepen en hij zei tegen hem: ‘Heb
ik je niet bij Jehovah laten zwe-
ren en je gewaarschuwd: “Weet

2:33 �Of ‘afstammelingen’. �Lett.: ‘hun
bloed moet voor altijd terugkomen op
het hoofd van’. 2:37 �Lett.: ‘Je bloed
zal op je eigen hoofd komen.’
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485 1 KONINGEN 2:43–3:14
dat op de dag dat je de stad ver-
laat om ergens anders heen te
gaan, je zeker zult sterven”? En
heb jij toen niet tegen mij gezegd:
“Wat u zegt is redelijk, ik zal
me eraan houden”?a 43 Waarom
heb je je dan niet gehouden aan
de eed van Jehovah en aan het
gebod dat ik je heb opgelegd?’
44 De koning zei toen tegen S _i-
meı̈: ‘In je hart weet je wat voor
kwaad je mijn vader David hebt
aangedaan,b en Jehovah zal het
je vergelden.c 45 Maar Jehovah
zal koning Salomo zegenend en
Davids troon voor eeuwig beves-
tigen.’ 46 Daarna gaf de koning
een bevel aan Ben _aja, de zoon
van J _ojada. Hij ging naar bui-
ten en viel S _imeı̈ aan, zodat hij
stierf.e

Zo kreeg Salomo het koning-
schap stevig in handen.f

3 Salomo verbond zich aan de
farao, de koning van Egypte,

door met de dochter van de fa-
rao te trouwen.g Hij liet haar in de
Stad van Davidh wonen totdat hij
klaar was met de bouw van zijn
eigen huis, i het huis van Jeho-
vah j en de muur rond Jeruzalem.k
2 Omdat er in die tijd nog geen
huis voor de naam van Jehovah
was gebouwd, l bracht het volk
nog steeds slachtoffers op de
offerhoogten.m 3 Salomo toonde
zijn liefde voor Jehovah door te
leven� naar de voorschriften van
zijn vader David. Wel bracht hij
op de offerhoogten slachtoffers
en liet hij er offers in rook op-
gaan.n

4 De koning ging naar G _i-
beon om er slachtoffers te bren-
gen, want dat was de belangrijk-
ste� offerhoogte.o Salomo bracht
1000 brandoffers op dat altaar.p
5 In G _ibeon verscheen Jehovah
’s nachts in een droom aan Salo-
mo. God zei: ‘Vraag wat je wilt,

3:3 �Lett.: ‘wandelen’. 3:4 �Lett.: ‘de
grote’.

ik zal het je geven.’a 6 Salo-
mo antwoordde: ‘U hebt in grote
mate loyale liefde getoond voor
uw dienaar David, mijn vader,
omdat hij u trouw, in rechtvaar-
digheid en met een oprecht hart
diende.� U toont nog steeds die
loyale liefde voor hem, want u
hebt hem een zoon gegeven om
op de troon te zitten.b 7 En u,
Jehovah, mijn God, hebt uw die-
naar koning gemaakt in de plaats
van mijn vader David, hoewel ik
nog zo jong� ben en geen er-
varing heb.�c 8 Uw dienaar re-
geert over uw volk, dat u uitge-
kozen hebt,d een volk zo groot
dat het niet te tellen is. 9 Geef
uw dienaar daarom een gehoor-
zaam hart om recht te spreken
over uw volk,e om onderscheid
te kunnen maken tussen goed en
kwaad.f Want wie zou recht kun-
nen spreken over dit enorme�
volk van u?’

10 Jehovah was blij met Sa-
lomo’s verzoek.g 11 God zei te-
gen hem: ‘Omdat je voor jezelf
niet hebt gevraagd om een lang
leven� of om rijkdom of om de
dood� van je vijanden, maar wel
om verstand zodat je kunt recht-
spreken,h 12 zal ik doen wat je
hebt gevraagd. i Ik zal je zo’n
wijs en verstandig hart geven j

dat je iedereen zult overtreffen
— iedereen die er vóór jou is ge-
weest en iedereen die na jou zal
komen.k 13 Ik zal je ook geven
waar je niet om hebt gevraagd: l
rijkdom en eerm — zo veel dat
er tijdens je leven� geen enke-
le koning zal zijn als jij.n 14 En
als je mijn weg volgt door je
aan mijn voorschriften en gebo-
den te houden, net als je vader

3:6 �Lett.: ‘vóór u wandelde’. 3:7 �Of
‘een kleine jongen’. �Lett.: ‘niet weet
hoe ik moet uitgaan of ingaan’. 3:9
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3:11 �Lett.: ‘veel dagen’. �Of ‘ziel’.
3:13 �Lett.: ‘al je dagen’.
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1 KONINGEN 3:15–4:10 486
David,a zal ik je ook een lang le-
ven geven.’�b

15 Toen Salomo wakker werd,
besefte hij dat het een droom
was geweest. Daarna ging hij
naar Jeruzalem. Hij ging voor de
ark van het verbond van Jehovah
staan en bracht brandoffers en
vredeoffers.�c Ook hield hij een
feestmaal voor al zijn dienaren.

16 Op een keer kwamen er
twee prostituees naar de koning
en ze gingen voor hem staan.
17 De eerste vrouw zei: ‘Mijn
heer, deze vrouw en ik wonen in
één huis, en ik heb een kind ge-
kregen terwijl zij in het huis was.
18 Drie dagen na mijn bevalling
kreeg deze vrouw ook een kind.
We waren samen, alleen wij twee-
en. Verder was er niemand in het
huis. 19 ’s Nachts stierf haar
zoon, want ze was op hem gaan
liggen. 20 Dus stond ze midden
in de nacht op en haalde ze mijn
zoon bij me weg terwijl ik, uw sla-
vin, sliep. Ze nam hem in haar ar-
men� en legde haar dode zoon in
mijn armen. 21 Toen ik ’s mor-
gens opstond om mijn zoon te
voeden, zag ik dat hij dood was.
Ik bekeek hem die ochtend eens
goed en zag dat het niet mijn
eigen kind was.’ 22 Toen zei de
andere vrouw: ‘Nee, mijn zoon
leeft nog en jouw zoon is dood!’
Maar de eerste vrouw hield vol:
‘Nee, jouw zoon is dood en de
mijne leeft nog.’ Zo stonden ze
voor de koning te ruziën.

23 Ten slotte zei de koning:
‘De een zegt: “Dit is mijn zoon, die
nog leeft, en jouw zoon is dood!”,
en de ander zegt: “Nee, jouw zoon
is dood en de mijne leeft nog!”’
24 De koning zei: ‘Breng me een
zwaard.’ Dus brachten ze een
zwaard naar de koning. 25 Ver-
volgens zei de koning: ‘Hak het

3:14 �Lett.: ‘je dagen verlengen’. 3:15
�Of ‘gemeenschapsoffers’. Zie Woor-
denlijst. 3:20 �Lett.: ‘boezem’.

levende kind in tweeën en geef
allebei de vrouwen een helft.’
26 Meteen reageerde de moeder
van het levende kind, want haar
moedergevoel sprak. Ze smeekte
de koning: ‘Alstublieft, mijn heer!
Geef het levende kind aan haar!
Maar dood hem niet!’ De andere
vrouw zei: ‘Hij zal niet van mij
maar ook niet van jou zijn. Laat
hem maar in tweeën hakken!’
27 Toen zei de koning: ‘Geef het
levende kind aan de eerste vrouw!
Dood hem niet, want zij is de
moeder.’

28 Heel Israël hoorde van het
oordeel dat de koning had ge-
veld. Ze kregen ontzag voor de
koning,a want ze zagen dat hij de
wijsheid van God had om recht
te spreken.b

4 Koning Salomo regeerde over
heel Israël.c 2 Dit waren zijn

hoge ambtenaren: Az _arja, de
zoon van Z _adok,d was de pries-
ter; 3 Elih _oref en Ah _ia, de zo-
nen van S _isa, waren secretaris;e
Josafat, f de zoon van Ah _ilud,
was de kroniekschrijver; 4 Be-
n _aja,g de zoon van J _ojada, had
de leiding over het leger, en Z _a-
dok en _Abjatharh waren priester;
5 Az _arja, de zoon van Nathan, i
ging over de opzichters; Z _abud,
de zoon van Nathan, was pries-
ter en een vriend van de koning; j
6 Ah _isar ging over de hofhouding
en Adon _iram,k de zoon van _Abda,
ging over degenen die opgeroe-
pen werden om voor de koning
te werken. l

7 Salomo had in heel Israël
12 opzichters die de koning en
zijn hofhouding van voedsel voor-
zagen. Elk van hen moest één
maand per jaar voor het voed-
sel zorgen.m 8 Dit waren hun
namen: de zoon van Hur, in
het bergland van Efraı̈m; 9 de
zoon van D _eker, in M _akaz, S _aäl-
bim,n Beth-S _emes en _Elon-Beth-
H _anan; 10 de zoon van H _esed,
in Ar _uboth (hij had S _ocho en het
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487 1 KONINGEN 4:11-34
hele land H _efer); 11 de zoon
van Abin _adab, in alle heuvels
van Dor (hij trouwde met Salo-
mo’s dochter T _afath); 12 B _aäna,
de zoon van Ah _ilud, in T _aä-
nach, Meg _iddoa en heel Beth-
S _ean,b dat naast Z _arethan on-
der J _izreël ligt, van Beth-S _ean
tot Abel-Meh _ola, tot aan het ge-
bied van J _okmeam;c 13 de zoon
van G _eber, in R _amoth-Gileadd (hij
had de tentendorpen van J _aı̈r,e de
zoon van Manasse, die in Gileadf

liggen; hij had ook de streek _Ar-
gob,g die in B _asanh ligt: 60 gro-
te steden met muren en koperen
grendels); 14 Ahin _adab, de zoon
van _Iddo, in Mahan _aı̈m;i 15 Ahi-
m _aäz, in N _aftali (hij trouwde met
B _asmath, een andere dochter van
Salomo); 16 B _aäna, de zoon van
H _usai, in Aser en B _ealoth; 17 Jo-
safat, de zoon van Par _uah, in _Is-
saschar; 18 S _imeı̈, j de zoon van
_Ela, in Benjamin;k 19 G _eber, de
zoon van _Uri, in het land Gilead, l
het land van S _ihonm (de koning
van de Amorieten) en van Ogn (de
koning van B _asan). Ook was er
één opzichter die de leiding had
over al deze andere opzichters in
het land.

20 Juda en Israël waren zo
talrijk als de zandkorrels aan de
zee.o Ze aten, ze dronken en ze
waren gelukkig.p

21 Salomo regeerde over alle
koninkrijken vanaf de Rivier�q
tot het land van de Filistijnen
en tot de grens van Egypte. Ze
betaalden schatting� en dienden
Salomo zijn hele leven.r

22 Salomo’s voedsel voor elke
dag was 30 kor� meelbloem en
60 kor meel, 23 10 mestrunde-
ren, 20 weiderunderen, 100 scha-
pen en ook nog enkele herten,
gazellen, reebokken en vetgemes-
te koekoeken. 24 Want hij heer-

4:21 �D.w.z. de Eufraat. �ZieWoorden-
lijst. 4:22 �Een kor was 220 l. Zie App.
B14.

ste over alles aan deze kant van
de Rivier,�a van T _ifsah tot Gaza,b
inclusief alle koningen aan deze
kant van de Rivier. En in elk ge-
bied, overal om hem heen, was er
vrede.c 25 Juda en Israël leef-
den onbezorgd,� iedereen onder
zijn eigen wijnstok en vijgen-
boom, van Dan tot Bers _eba, zo-
lang Salomo leefde.

26 Salomo had 4000� stallen
voor zijn wagenpaarden en hij
had 12.000 paarden.�d

27 Alle opzichters leverden
in hun maand voedsel voor ko-
ning Salomo en iedereen die aan
zijn tafel at. Ze zorgden ervoor
dat het hun aan niets ontbrak.e
28 Ze brachten ook gerst en stro
waar dat maar nodig was voor
de paarden, waaronder de wagen-
paarden, iedereen naar wat hem
opgedragen was.

29 En God gaf Salomo heel veel
wijsheid en inzicht en een hart
met zo veel begrip� als het zand
aan de zee.f 30 Salomo’s wijs-
heid overtrof de wijsheid van alle
mensen uit het Oosten en alle wijs-
heid van Egypte.g 31 Hij was wij-
zer dan alle andere mensen, wij-
zer dan _Ethan,h de Ezrahiet, en
dan H _eman, i K _alkol j en D _arda,
de zonen van M _ahol. Hij werd be-
roemd bij alle omringende volken.k
32 Hij schreef� 3000 spreukenl en
1005 liederen.m 33 Hij sprak over
bomen en planten, van de ceder op
de Libanon tot de hysopn die uit de
muur groeit. En hij sprak over de
viervoetige dieren,o de vogels,�p
de kruipende dieren�q en de vis-
sen. 34 Mensen uit alle volken

4:24 �D.w.z. ten westen van de Eufraat.
4:25 �Of ‘in veiligheid’. 4:26 �Dit aan-
tal staat in sommige manuscripten
en in het parallelverslag. Andere manu-
scripten zeggen 40.000. �Of ‘ruiters’.
4:29 �Lett.: ‘breedheid van hart’. 4:32
�Of ‘sprak’. 4:33 �Of ‘vliegende die-
ren’. �Mogelijk omvatte dit reptielen
en insecten.
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kwamen naar Salomo’s wijsheid
luisteren — zelfs koningen van
over de hele wereld die over zijn
wijsheid hadden gehoord.a

5 Toen koning H _iram van Ty-
rusb hoorde dat Salomo tot

koning was gezalfd in de plaats
van zijn vader, stuurde hij zijn
dienaren naar Salomo. H _iram was
namelijk altijd een vriend van Da-
vid geweest.�c 2 Salomo stuur-
de H _iram daarna de boodschap:d
3 ‘Zoals u weet heeft mijn vader
David geen huis voor de naam
van Jehovah, zijn God, kunnen
bouwen vanwege de oorlogen die
van alle kanten tegen hem wer-
den gevoerd. Maar uiteindelijk
legde Jehovah zijn vijanden onder
zijn voetzolen.�e 4 Nu heeft Je-
hovah, mijn God, me aan alle kan-
ten rust gegeven.f Ik heb geen
tegenstanders en er is geen ge-
vaar.g 5 Daarom ben ik van plan
een huis voor de naam van Jeho-
vah, mijn God, te bouwen, zoals
Jehovah mijn vader David heeft
beloofd: “Je zoon, die ik in jouw
plaats op je troon zal zetten, die
zal het huis voor mijn naam bou-
wen.”h 6 Geef uw mensen dus de
opdracht om ceders van de Li-
banon i voor me te kappen. Mijn
dienaren zullen met uw diena-
ren samenwerken, en ik zal uw
dienaren het loon betalen dat u
bepaalt. Want zoals u weet kan
niemand van ons zo goed bo-
men kappen als de Sidoniërs.’ j

7 Toen H _iram de boodschap
van Salomo hoorde, was hij heel
blij en zei: ‘Laat Jehovah van-
daag geprezen worden omdat hij
David een wijze zoon heeft ge-
geven om over dit grote volk
te regeren!’k 8 H _iram liet Salo-
mo dus weten: ‘Ik heb uw bood-
schap ontvangen. Ik zal alles
doen wat u vraagt en cederhout

5:1 �Of ‘had altijd van David gehouden’.
5:3 �Of ‘gaf (...) hem de overwinning op
zijn vijanden’.

en jeneverhouta leveren. 9 Mijn
dienaren zullen het van de Li-
banon naar de zee brengen. Ik
zal er vlotten van maken om het
over zee te vervoeren naar de
plaats die u mij opgeeft. Daar
zal ik ze uit elkaar laten halen
en dan kunt u het meenemen.
In ruil daarvoor zult u het voed-
sel leveren dat ik voor mijn hof-
houding vraag.’b

10 H _iram leverde dus al het
cederhout en jeneverhout waar
Salomo om vroeg. 11 En Salo-
mo gaf H _iram 20.000 kor� tarwe
als voedsel voor zijn hofhouding
en 20 kor olijfolie van heel goede
kwaliteit.� Dat gaf Salomo jaar
na jaar aan H _iram.c 12 En Je-
hovah gaf Salomo wijsheid, zo-
als hij hem had beloofd.d Er was
vrede tussen H _iram en Salomo,
en ze sloten een verdrag.�

13 Koning Salomo riep uit heel
Israël mannen op om voor hem te
werken, 30.000 in totaal.e 14 Hij
stuurde ze steeds in ploegen van
10.000 per maand naar de Liba-
non. Ze waren dan een maand
op de Libanon en twee maan-
den thuis. Adon _iramf ging over
degenen die opgeroepen werden
om voor de koning te werken.
15 Salomo had 70.000 gewone
arbeiders� en 80.000 steenhou-
wersg in de bergen.h 16 Daar-
naast hadden 3300 opzichters van
Salomo i als voormannen de lei-
ding over de werkers. 17 Op be-
vel van de koning hakten ze gro-
te, kostbare stenen j uit, die op
maat werden gehouwenk om het
fundament l van het huis te leg-
gen. 18 De bouwers van Salomo,
de bouwers van H _iram en de Ge-
balietenm hakten dus de stenen
uit, en ze bewerkten het hout en
de stenen voor de bouw van het
huis.

5:11 �Een kor was 220 l. Zie App. B14.
�Lett.: ‘gestoten olie’. 5:12 �Of ‘ver-
bond’. 5:15 �Of ‘sjouwers’.
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6 In het 480ste jaar nadat de
Israëlieten� uit Egypte waren

gekomen,a in het vierde jaar na-
dat Salomo koning over Israël
was geworden, in de maand ziv�b
(de tweede maand), begon Salo-
mo met de bouw van het huis van
Jehovah.�c 2 Het huis dat ko-
ning Salomo voor Jehovah bouw-
de, was 60 el� lang, 20 el breed en
30 el hoog.d 3 De voorhale vóór
de tempel� was 20 el breed, even
breed als het huis.� De diepte was
tien el vanaf de voorkant van het
huis.

4 Hij maakte voor het huis
schuin toelopende vensters.�f
5 Verder maakte hij een aan-
bouw tegen de muur van het
huis. Die liep rondom de muren
van het huis — de muren van zo-
wel de tempel� als de binnenste
ruimte.�g Zo maakte hij rondom
zijkamers.h 6 De benedenverdie-
ping met zijkamers was vijf el
breed, de middelste verdieping
was zes el breed en de bovenste
verdieping was zeven el breed.
Hij bracht namelijk rondom het
huis verspringingen� aan, zodat
er niets aan de muren van het
huis bevestigd werd. i

7 Het huis werd gebouwd met
stenen uit de groeve die al af-
gewerkt waren, j zodat er tijdens
de bouw geen geluid van hamers,
bijlen of ander ijzeren gereed-
schap in het huis te horen was.
8 De ingang van de onderste zij-
kamer was aan de zuidkant� van
het huis,k en een wenteltrap liep
naar de middelste verdieping, en
van de middelste naar de bo-

6:1 �Lett.: ‘zonen van Israël’. �Zie App.
B15. �Zie App. B8. 6:2 �Een el was
44,5 cm. Zie App. B14. 6:3 �Lett.:
‘tempel van het huis’, blijkbaar doelend
op het heilige. �Of ‘strekte zich 20 el
uit langs de breedte van het huis’. 6:4
�Of ‘vensters met afgeschuinde kozij-
nen’. 6:5 �Hier doelend op het heilige.
�D.w.z. het allerheiligste. 6:6 �Of ‘ver-
snijdingen’. 6:8 �Lett.: ‘rechterkant’.

venste verdieping. 9 Hij bouw-
de verder aan het huis en vol-
tooide het.a Hij overdekte het
met balken en rijen planken van
cederhout.b 10 Hij bouwde de
zijkamers rond het hele huis,c elk
vijf el hoog, en ze werden met bal-
ken van cederhout verbonden met
het huis.

11 Ondertussen kwam het
woord van Jehovah tot Salomo:
12 ‘Als je je aan mijn voorschrif-
ten houdt,� mijn bepalingen uit-
voert en al mijn geboden na-
leeft,�d zal ik voor jou doen wat
ik aan je vader David heb beloofde

in verband met het huis dat je
aan het bouwen bent. 13 Ik zal
bij de Israëlieten wonenf en ik zal
mijn volk Israël niet in de steek
laten.’g

14 Salomo bouwde verder aan
het huis om het te voltooien.
15 Hij bedekte� de binnenmuren
van het huis met planken van ce-
derhout. Hij bracht er houten pa-
nelen op aan, van de vloer van
het huis tot aan de balken van het
plafond. Op de vloer van het huis
legde hij planken van jenever-
hout.h 16 Achter in het huis
maakte hij een ruimte van 20 el
met planken van cederhout, van
de vloer tot aan het plafond. Daar
maakte hij de binnenste ruimte, i
het allerheiligste. j 17 En de tem-
pel�k — het deel van het huis dat
ervoor lag — was 40 el. 18 In het
cederhout in het huis waren pom-
poenen l en bloeiende bloemen uit-
gesneden.m Alles was van ceder-
hout, er waren geen stenen te
zien.

19 Hij maakte de binnenste
ruimten in het huis klaar om er
de ark van het verbond van Jeho-
vaho te plaatsen. 20 De binnen-
ste ruimte was 20 el lang, 20 el

6:12 �Lett.: ‘wandelt in’. �Lett.: ‘on-
derhoudt door erin te wandelen’. 6:15
�Lett.: ‘bouwde’. 6:17 �D.w.z. het hei-
lige, dat vóór het allerheiligste lag.
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breed en 20 el hoog.a Hij bekleed-
de die met zuiver goud. Het al-
taarb bedekte hij met cederhout.
21 Salomo bekleedde de binnen-
kant van het huis met zuiver
goud,c en hij spande gouden ket-
tingen vóór de binnenste ruim-
te,d die bekleed was met goud.
22 Hij bekleedde het hele huis
van onder tot boven met goud.
Ook het altaare dat bij de binnen-
ste ruimte stond, bekleedde hij
helemaal met goud.

23 In de binnenste ruimte
maakte hij twee cherubsf van
dennenhout,� elk tien el hoog.g
24 De ene vleugel van de cherub
was vijf el en de andere vleugel
was ook vijf el. Van de punt van
de ene vleugel tot de punt van de
andere vleugel was tien el. 25 De
tweede cherub was ook tien el.
De twee cherubs hadden dezelfde
afmetingen en vorm. 26 De ene
cherub was tien el hoog, net als
de andere cherub. 27 Toen zet-
te hij de cherubsh in het bin-
nenste huis.� De vleugels van de
cherubs waren uitgespreid zodat
de vleugel van de ene cherub de
ene muur raakte en de vleugel
van de andere cherub de andere
muur. Hun andere vleugels raak-
ten elkaar in het midden van het
huis. 28 Hij bekleedde de che-
rubs met goud.

29 Op alle wanden van het
huis, van zowel de binnenste
als de buitenste ruimte,� bracht
hij rondom houtsnijwerk aan van
cherubs, i palmbomen j en bloeien-
de bloemen.k 30 Hij bedekte de
vloer van de twee ruimten van
het huis met goud. 31 Voor de
ingang van de binnenste ruimte
maakte hij deuren van den-
nenhout, zijpilaren en deurpos-

6:23 �Lett.: ‘oliehout’, mogelijk van de
aleppo-den. 6:27 �D.w.z. het allerhei-
ligste. 6:29 �Lett.: ‘vanbinnen en van-
buiten’.

ten (een vijfde deel).� 32 De
twee deuren waren van dennen-
hout. Hij versierde ze met hout-
snijwerk van cherubs, palmbomen
en bloeiende bloemen en bekleed-
de ze met goud. Ook de cherubs
en de palmbomen besloeg hij he-
lemaal met goud. 33 Op dezelfde
manier maakte hij de deurposten
van dennenhout voor de ingang
van de tempel� (een vierde deel).�
34 Hij maakte twee deuren van
jeneverhout. Elke deur bestond
uit twee scharnierende deurvleu-
gels.�a 35 Hij sneed cherubs,
palmbomen en bloeiende bloemen
uit en bracht er bladgoud op aan.

36 Het binnenste voorhofb om-
muurde hij met drie rijen gehou-
wen stenen en een rij balken van
cederhout.c

37 In het vierde jaar, in de
maand ziv,� werd het fundament
van het huis van Jehovah ge-
legd.d 38 In het 11de jaar, in de
maand bul� (de achtste maand),
was het huis tot in de kleinste
details en volgens plan voltooid.e
Hij was dus zeven jaar met de
bouw bezig geweest.

7 En Salomo bouwde 13 jaar aan
zijn eigen huis,�f totdat zijn

huis helemaal af was.g
2 Hij bouwde het Huis van

het Libanonwoud,h 100 el� lang,
50 el breed en 30 el hoog, op vier
rijen zuilen van cederhout. Er la-
gen balken van cederhout i op de
zuilen. 3 De bovenkant van het
huis was bedekt met panelen van
cederhout, op de draagbalken die
op de zuilen rustten (het waren
er 45, 15 per rij). 4 Er waren drie
rijen vensters met kozijnen. Elk

6:31, 33 �Mogelijk slaat dit op de con-
structie van het deurkozijn of op de afme-
tingen van de deuren. 6:33 �Hier doe-
lend op het heilige. 6:34 �Of ‘panelen
die op tappen draaiden’. 6:37, 38 �Zie
App. B15. 7:1 �Of ‘paleis’. 7:2 �Een el
was 44,5 cm. Zie App. B14.

HFST. 6
a 1Kon 6:16

b Ex 30:1
1Kon 7:48

c Ex 26:29
2Kr 3:7

d Ex 26:33

e Ex 30:1, 3
Ex 40:5

f Ge 3:24
2Kon 19:15
Ps 99:1

g 2Kr 3:10-13
2Kr 5:8

h Ps 80:1
Jes 37:16
Heb 9:4, 5

i 2Kr 3:14

j Ez 41:17, 18

k Ex 25:33
1Kon 6:18

��������������������

2de kolom
a Ez 41:24, 25

b Ex 27:9
2Kr 4:9
2Kr 7:7

c 1Kon 7:12

d 1Kon 6:1

e 1Kr 28:11, 12
��������������������

HFST. 7
f 1Kon 9:10

g Pr 2:4, 5

h 1Kon 10:16, 17
Jes 22:8

i 1Kon 5:8



491 1 KONINGEN 7:5-23
venster zat tegenover een ander
venster, steeds drie boven elkaar.
5 Alle ingangen en deurposten
hadden vierkante� kozijnen, net
als de binnenkant van de ramen
die in drie lagen tegenover elkaar
zaten.

6 Hij bouwde de Zuilenhal,�
50 el lang en 30 el breed. Er-
voor lag een voorhal met zuilen
en een overkapping.

7 Hij bouwde ook de Troon-
zaal,�a waar hij zou rechtspreken
(de Rechtszaal),b van de vloer
tot de balken bekleed met ceder-
hout.

8 Het huis waar hij zou gaan
wonen, in het andere voor-
hof,c had dezelfde bouwstijl als
de Troonzaal� en lag iets verder
naar achteren. Salomo bouwde
nog een huis dat op de Troon-
zaal leek, voor de dochter van de
farao, die hij tot vrouw had ge-
nomen.d

9 Al die gebouwen waren ge-
bouwd met kostbare stenene die
op maat waren gehouwen, aan
alle kanten afgewerkt met steen-
zagen, van het fundament tot de
deksteen, en vanaf de buitenzij-
de tot het grote voorhof.f 10 Het
fundament was gelegd met heel
grote, kostbare stenen. Sommige
stenen waren tien el lang en ande-
re acht el lang. 11 Daarop lagen
kostbare stenen, op maat gehou-
wen, en ook cederhout. 12 Het
grote voorhof was ommuurd met
drie rijen gehouwen stenen en
een rij balken van cederhout, net
als het binnenste voorhofg rond
het huis van Jehovah en de voor-
hal ervan.h

13 Koning Salomo liet H _iram i

uit Tyrus halen. 14 Hij was de
zoon van een weduwe uit de
stam N _aftali, en zijn vader was
een Tyriër, een kopersmid. j Hij

7:5 �Of ‘rechthoekige’. 7:6 �Of ‘Zui-
lenvoorhal’. 7:7 �Of ‘Troonvoorhal’.
7:8 �Lett.: ‘huis van de Zaal’.

had veel vakmanschap, kennisa

en ervaring en kon van koper�
allerlei voorwerpen maken. Hij
kwam dus bij koning Salomo en
voerde al het werk voor hem uit.

15 Hij goot twee koperen zui-
len.b Elke zuil was 18 el hoog, en
er was een meetlint van 12 el no-
dig om elk van de twee zuilenc te
omspannen.� 16 Hij goot twee
koperen kapitelen� voor boven
op de zuilen. Ze waren allebei
vijf el hoog. 17 Het kapiteel bo-
ven op elke zuil had vlechtwerk
met verstrengelde kettingen,d ze-
ven voor elk kapiteel. 18 Hij
maakte twee rijen granaatappels
rondom het vlechtwerk dat de ka-
pitelen boven op de zuilen bedek-
te. Hij deed dat voor beide kapi-
telen. 19 De kapitelen boven op
de zuilen bij de voorhal hadden
een leliepatroon van vier el hoog.
20 De kapitelen zaten op de twee
zuilen, vlak boven het ronde ge-
deelte waaraan het vlechtwerk
vastzat. Er zaten 200 granaat-
appels in rijen rond elk kapi-
teel.e

21 Hij zette de zuilen van de
voorhal van de tempel�f overeind.
Hij zette de rechterzuil� neer en
noemde die J _achin.� Daarna zette
hij de linkerzuil� neer en noem-
de die Boaz.�g 22 Het bovenste
gedeelte van de zuilen had een
leliepatroon. En het werk aan de
zuilen werd voltooid.

23 Toen maakte hij de Zee�
van gegoten metaal.h Die was
rond, tien el van rand tot rand
en vijf el hoog. Er was een
meetlint van 30 el nodig om de

7:14 �Of ‘brons’ (overal in dit hoofd-
stuk). 7:15 �Of ‘elk van de twee zui-
len had een omtrek van 12 el’. 7:16
�Zie Woordenlijst. 7:21 �Hier doelend
op het heilige. �Of ‘zuidelijke zuil’.
�Bet.: ‘mag hij [Jehovah] stevig bevesti-
gen’. �Of ‘noordelijke zuil’. �Bet. mo-
gelijk: ‘in sterkte’. 7:23 �Of ‘het bas-
sin’, ‘het bekken’.
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Zee te omspannen.�a 24 Onder
de rand, langs de hele omtrek, za-
ten pompoenvormige versierin-
gen,b tien per el, om de hele Zee
heen, met twee rijen pompoenen
die in één stuk met de Zee wa-
ren gegoten. 25 De Zee stond
op 12 stieren:c 3 met hun kop
naar het noorden, 3 met hun kop
naar het westen, 3 met hun kop
naar het zuiden en 3 met hun
kop naar het oosten. De Zee rust-
te op de stieren, en hun achter-
lijven waren naar het midden ge-
keerd. 26 De dikte van de Zee
was een handbreedte.� De rand
was gemaakt als de rand van
een beker, als een leliebloesem.
Gewoonlijk bevatte de Zee 2000
bath.�

27 Toen maakte hij de tien
koperen karren.�d Elke kar was
vier el lang, vier el breed en
drie el hoog. 28 De karren wa-
ren als volgt gemaakt: ze hadden
zijpanelen, en de zijpanelen za-
ten tussen dwarsstangen. 29 De
zijpanelen tussen de dwarsstan-
gen waren versierd met leeu-
wen,e stieren en cherubs, f en de-
zelfde afbeeldingen stonden op
de dwarsstangen. Boven en on-
der de leeuwen en de stieren wa-
ren kransen in reliëf aangebracht.
30 Elke kar had vier koperen wie-
len en koperen assen, en de vier
hoekstijlen dienden als steunpun-
ten. De steunpunten zaten on-
der het bekken en waren gego-
ten met kransen op de zijkant.
31 De opening van het bekken
bevond zich in de kroon en stak
één el boven de onderkant uit.
De opening was rond en vorm-
de samen met de steunpunten een
stellage van anderhalve el hoog,
en op de opening zaten graverin-
gen. En de zijpanelen waren vier-
kant, niet rond. 32 De vier wie-

7:23 �Of ‘de Zee had een omtrek van
30 el’. 7:26 �Ongeveer 7,4 cm. Zie
App. B14. �Een bath was 22 l. Zie App.
B14. 7:27 �Of ‘waterkarren’.

len zaten onder de zijpanelen, en
de steunpunten van de wielen wa-
ren aan de kar bevestigd. Elk wiel
was anderhalve el hoog. 33 De
wielen waren gemaakt als wagen-
wielen. Hun steunpunten, velgen,
spaken en naven waren allemaal
van gegoten metaal. 34 Er wa-
ren vier steunpunten op de vier
hoeken van elke kar. De steun-
punten waren gegoten als onder-
deel van� de kar. 35 Boven aan
de kar was een ronde rand van
een halve el hoog, en boven aan
de kar waren de delen van het
geraamte en de zijpanelen gego-
ten als onderdeel van� de kar.
36 Op de delen van het geraam-
te en op de zijpanelen graveerde
hij cherubs, leeuwen en palmbo-
men naargelang er ruimte was, en
rondom kransen.a 37 Zo maakte
hij de tien karren.b Ze waren al-
lemaal op dezelfde manier gego-
ten,c met dezelfde afmetingen en
vorm.

38 Hij maakte tien koperen
bekkens,d elk met een inhoud
van 40 bath. Elk bekken was�
vier el. Er was één bekken voor
elk van de tien karren. 39 Vijf
karren zette hij aan de rechter-
kant van het huis en vijf aan de
linkerkant van het huis. Hij zet-
te de Zee aan de rechterkant van
het huis, aan de zuidoostkant.e

40 H _iramf maakte ook de bek-
kens, de scheppeng en de scha-
len.h

Zo voltooide H _iram al het
werk voor koning Salomo aan
het huis van Jehovah. i 41 Hij
maakte de twee zuilenj en de
twee bolvormige kapitelen boven
op de twee zuilen, het vlecht-
werkk dat de bolvormige kapite-
len boven op de zuilen bedekte,
42 de 400 granaatappels l voor
het vlechtwerk — twee rijen gra-
naatappels voor het vlechtwerk

7:34 �Of ‘vormden één geheel met’.
7:35 �Of ‘vormden (...) één geheel met’.
7:38 �Of ‘had een doorsnee van’.
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dat de bolvormige kapitelen op
de twee zuilen bedekte — 43 de
tien karrena en de tien bekkensb

op de karren, 44 de Zeec en de
12 stieren onder de Zee, 45 en
de bakken, scheppen, schalen
en andere voorwerpen. H _iram
maakte die van gepolijst ko-
per in opdracht van koning Sa-
lomo voor het huis van Jehovah.
46 De koning liet ze gieten in
vormen van klei in de Jordaan-
streek, tussen S _ukkoth en Z _are-
than.

47 Salomo liet al die voorwer-
pen niet wegen omdat het er zo
veel waren. Het gewicht van het
koper werd niet vastgesteld.d
48 Salomo maakte alle voorwer-
pen voor het huis van Jehovah:
het gouden altaar,e de gouden ta-
fel f voor het toonbrood, 49 de
lampenstandaardeng van zuiver
goud (vijf rechts en vijf links
vóór de binnenste ruimte), de
bloesems,h lampen en snuiters�
van goud, i 50 de bekkens, mes-
sen,�j schalen, bekersk en vuur-
pannenl van zuiver goud en de
gouden scharnieren� voor de deu-
ren van het binnenste huism (het
allerheiligste) en voor de deuren
van de tempel.�n

51 Zo voltooide koning Salo-
mo al het werk dat hij voor het
huis van Jehovah moest doen.
Daarna liet Salomo alles over-
brengen wat zijn vader David
had geheiligd,o en hij legde het
zilver, het goud en de voorwer-
pen in de schatkamers van het
huis van Jehovah.p

8 In die tijd riep Salomo de
oudsten van Israël bij elkaar,q

alle stamhoofden en hoofden
van de vaderlijke huizen van Is-
raël.r Ze kwamen bij koning Salo-
mo in Jeruzalem om de ark van

7:49 �Of ‘tangen’. Zie Woordenlijst.
7:50; 8:9 �Zie Woordenlijst. 7:50 �Of
‘pannen’. �Of ‘het huis van de tempel’.
Hier doelend op het heilige.

het verbond van Jehovah over te
brengen vanuit de Stad van Da-
vid,a oftewel Sion.b 2 Alle man-
nen van Israël kwamen bij koning
Salomo bij elkaar voor het feest�
in de maand ethanim� (de ze-
vende maand).c 3 Toen alle oud-
sten van Israël er waren, tilden de
priesters de ark op.d 4 Ze ver-
voerden de ark van Jehovah, de
tent van samenkomste en de hei-
lige voorwerpen die in de tent wa-
ren. De priesters en de Levieten
deden dat. 5 Koning Salomo en
de hele gemeenschap van Israël,
die gevraagd was bij hem te ko-
men, bevonden zich voor de ark.
Er werden zo veel schapen en
runderen geofferdf dat ze niet te
tellen waren.

6 De priesters zetten de ark
van het verbond van Jehovah ver-
volgens op zijn plaats,g in de bin-
nenste ruimte van het huis (het
allerheiligste), onder de vleugels
van de cherubs.h

7 De vleugels van de cherubs
waren dus uitgespreid over de
plaats van de ark, zodat de che-
rubs de ark en zijn draagstok-
ken van bovenaf beschut hiel-
den. i 8 De draagstokken j waren
zo lang dat de uiteinden ervan
zichtbaar waren vanuit het hei-
lige vóór de binnenste ruimte,
maar buiten waren ze niet zicht-
baar. En ze zijn daar nu nog
steeds. 9 In de ark lagen alleen
de twee stenen platenk die Mozes
in H _oreb erin had gelegd l toen
Jehovah een verbond�m met de
Israëlieten sloot bij hun uittocht
uit Egypte.n

10 Toen de priesters uit de hei-
lige plaats naar buiten kwamen,
vulde de wolko het huis van Je-
hovah.p 11 De priesters konden
er vanwege de wolk geen dienst
meer verrichten, want de glo-
rie van Jehovah vulde Jehovah’s

8:2 �D.w.z. het Loofhuttenfeest. �Zie
App. B15.
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huis.a 12 Toen zei Salomo: ‘Je-
hovah heeft gezegd dat hij in die-
pe duisternis zou wonen.b 13 Ik
heb een verheven huis voor u ge-
bouwd, een vaste plaats waar u
voor altijd kunt wonen.’c

14 De koning draaide zich om
en begon de gemeente van Israël
te zegenen. De hele gemeente
van Israël ging staan,d 15 en hij
zei: ‘Loof Jehovah, de God van
Israël, die met zijn hand vervuld
heeft wat hij met zijn mond aan
mijn vader David had beloofd:
16 “Vanaf de dag dat ik mijn
volk Israël uit Egypte heb wegge-
leid, heb ik uit de stammen van
Israël nooit een stad gekozen om
er een huis voor mijn naam te
bouwen.e Maar ik heb David uit-
gekozen om over mijn volk Is-
raël te regeren.” 17 Het was de
innige wens van mijn vader Da-
vid� om een huis te bouwen
voor de naam van Jehovah, de
God van Israël.f 18 Maar Jeho-
vah zei tegen mijn vader David:
“Het is de wens van je hart om
een huis voor mijn naam te bou-
wen, en het is goed dat je dat zo
graag wilt. 19 Maar niet jij zult
het huis bouwen, maar je eigen
zoon, die je nog zult krijgen.� Hij
zal het huis voor mijn naam bou-
wen.”g 20 Jehovah heeft de be-
lofte vervuld die hij gedaan had,
want ik heb mijn vader David op-
gevolgd en zit op de troon van Is-
raël, precies zoals Jehovah had
beloofd. Ook heb ik het huis ge-
bouwd voor de naam van Jeho-
vah, de God van Israël.h 21 Ik
heb daar een plaats gemaakt voor
de ark waarin het verbond i ligt
dat Jehovah met onze voorouders
heeft gesloten toen hij ze wegleid-
de uit Egypte.’

22 Toen ging Salomo voor het
altaar van Jehovah staan, voor
de hele gemeente van Israël. Hij

8:17 �Of ‘het lag mijn vader David na
aan het hart’. 8:19 �Lett.: ‘je zoon, die
uit je lendenen zal voortkomen’.

strekte zijn handen uit naar de
hemela 23 en zei: ‘Jehovah, God
van Israël, er is in de hemel bo-
ven of op de aarde beneden geen
God als u.b U houdt u aan het ver-
bond en toont loyale liefdec voor
uw dienaren die u met hun hele
hart dienen.�d 24 U bent uw be-
lofte aan uw dienaar David, mijn
vader, nagekomen. U hebt van-
daag met uw hand vervuld wat
u met uw mond hebt beloofd.e
25 Nu vraag ik u, Jehovah, God
van Israël, u te houden aan wat
u hebt beloofd aan uw dienaar
David, mijn vader: “Op de troon
van Israël zal altijd een afstam-
meling van jou zitten, zolang je
zonen maar op hun weg letten en
mij volgen,� net zoals jij mij hebt
gevolgd.”�f 26 O God van Israël,
laat uw belofte aan uw dienaar
David, mijn vader, alstublieft be-
trouwbaar zijn.

27 Maar zal God echt op aar-
de wonen?g De hemel, zelfs de
hemel der hemelen, kan u niet
bevatten,h laat staan dit huis dat
ik heb gebouwd! i 28 Heb aan-
dacht voor het gebed van uw die-
naar en zijn verzoek om gunst,
o Jehovah, mijn God. Luister
naar het hulpgeroep en het ge-
bed dat uw dienaar vandaag tot
u richt. 29 Houd uw ogen dag
en nacht gericht op dit huis — de
plaats waarover u hebt gezegd:
“Mijn naam zal daar zijn” j — en
luister naar het gebed dat uw
dienaar in de richting van deze
plaats uitspreekt.k 30 Luister
naar het verzoek om gunst van
uw dienaar en naar het smeekge-
bed dat uw volk Israël in de rich-
ting van deze plaats uitspreekt,
en luister alstublieft vanuit uw
woonplaats in de hemel, l ja, luis-
ter en vergeef.m

31 Als een man tegen iemand
zondigt en een eed moet afleg-

8:23 �Lett.: ‘vóór u wandelen’. 8:25
�Lett.: ‘vóór mij wandelen’. �Lett.: ‘vóór
mij hebt gewandeld’.
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gen� en onder die eed� komt te
staan, en hij in dit huis onder
ede� voor uw altaar verschijnt,a
32 luister dan alstublieft van-
uit de hemel, grijp in en spreek
recht over uw dienaren. Ver-
klaar de boosdoener schuldig en
vergeld hem wat hij heeft ge-
daan, en verklaar de rechtvaar-
dige onschuldig� en beloon hem
voor zijn rechtvaardigheid.b

33 Als uw volk Israël door
een vijand wordt verslagen om-
dat ze tegen u bleven zondi-
gen,c en ze bij u terugkomen en
uw naam lovend en in dit huis
bidden en uw gunst afsmeken,e
34 luister dan alstublieft vanuit
de hemel. Vergeef de zonde van
uw volk Israël en breng hen te-
rug naar het land dat u aan hun
voorouders hebt gegeven.f

35 Als de hemel gesloten blijft
en er geen regen valtg omdat ze
tegen u bleven zondigen,h en ze
in de richting van deze plaats
bidden, uw naam loven en zich
afkeren van hun zonde omdat u
ze hebt vernederd,�i 36 luister
dan alstublieft vanuit de hemel
en vergeef de zonde van uw die-
naren, van uw volk Israël. Want u
zult ze leren j wat de goede weg
is die ze moeten volgen. En laat
het regenen op uw landk dat u uw
volk als erfdeel hebt gegeven.

37 Als er hongersnood is in
het land, l of een epidemie, koren-
brand, meeldauwm of een zwerm
sprinkhanen die alles kaalvreet,
of als een van de steden van het
land� door een vijand wordt bele-
gerd of als er een andere plaag of
ziekte uitbreekt,n 38 en iemand
of heel uw volk Israël tot u bidt

8:31 �Of ‘en de laatstgenoemde hem
een vloek oplegt’. Hiermee wordt een eed
bedoeld die een vloek tot gevolg heeft
als de eed wordt gebroken of er sprake
is van meineed. �Lett.: ‘de vloek’. 8:32
�Lett.: ‘rechtvaardig’. 8:35 �Of ‘ge-
kweld’. 8:37 �Lett.: ‘het land van zijn
poorten’.

of u om wat voor gunst maar ook
smeekta (iedereen weet wat voor
hartzeer hij zelf heeft)b en daar-
bij de handen naar dit huis uit-
strekt, 39 luister dan alstublieft
vanuit de hemel, uw woonplaats,c
en schenk vergeving.d Grijp in en
beloon ieder mens naar zijn hele
gedrag,e want u kent zijn hart (u
alleen kent het hart van elk mens
echt).f 40 Dan zullen ze ontzag
voor u hebben zolang ze leven in
het land dat u onze voorouders
hebt gegeven.

41 En als de buitenlander die
geen deel uitmaakt van uw volk
Israël, vanwege uw naam� uit een
ver land komtg 42 (want ze zul-
len over uw grote naam,h uw ster-
ke hand en uw uitgestrekte arm
horen) en in de richting van dit
huis bidt, 43 luister dan alstu-
blieft vanuit de hemel, uw woon-
plaats. i Doe alles wat de buiten-
lander u vraagt, zodat alle volken
op aarde net als uw volk Israël
uw naam kennen en ontzag voor
u hebben j en weten dat uw naam
verbonden is aan dit huis dat ik
heb gebouwd.

44 Als u uw volk stuurt om
waar maar ook tegen hun vijand
te strijden,k en ze tot Jehovah
biddenl in de richting van de stad
die u hebt uitgekozenm en het
huis dat ik voor uw naam heb
gebouwd,n 45 luister dan van-
uit de hemel naar hun gebed en
hun verzoek om gunst, en zorg
dat uw volk recht wordt gedaan.

46 Als ze tegen u zondigen
(want er is geen mens die niet
zondigt),o en u woedend op ze
bent en u ze aan een vijand over-
levert, en hun veroveraars ze als
gevangenen wegvoeren naar het
land van de vijand, ver weg of
dichtbij,p 47 en ze in het land
waarheen ze als gevangenen zijn
weggevoerd tot bezinning ko-
men,q en ze bij u terugkomenr
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en u in het land van hun ver-
overaars om gunst smekena en
zeggen: “We hebben gezondigd
en verkeerd gedaan, we hebben
slecht gehandeld”,b 48 en ze in
het land van hun vijanden die
hen als gevangenen hebben weg-
gevoerd met hun hele hartc en
ziel� bij u terugkomen, en ze tot
u bidden in de richting van hun
land dat u aan hun voorouders
hebt gegeven en van de stad die
u hebt uitgekozen en het huis dat
ik voor uw naam heb gebouwd,d
49 luister dan vanuit de hemel,
uw woonplaats,e naar hun ge-
bed en hun verzoek om gunst,
en zorg dat uw volk recht wordt
gedaan. 50 Vergeef uw volk dat
tegen u heeft gezondigd en ver-
geef al hun overtredingen die ze
tegen u hebben begaan. U zult
bij hun veroveraars medelijden
opwekken, en ze zullen medelij-
den met hen hebbenf 51 (want
ze zijn uw volk en uw erfdeel,g
dat u uit Egypte hebt weggeleid,h
uit de ijzersmeltoven). i 52 Sluit
alstublieft uw ogen niet voor het
verzoek om gunst van uw die-
naarj en het verzoek om gunst
van uw volk Israël, en luister
steeds wanneer ze tot u roepen.�k
53 Want u hebt ze als uw erf-
deel afgezonderd van alle volken
op aarde, l zoals u via uw dienaar
Mozes hebt gezegd toen u onze
voorouders uit Egypte wegleid-
de, o Soevereine Heer Jehovah.’

54 Toen Salomo klaar was met
dit hele gebed tot Jehovah en
dit verzoek om gunst, stond hij
op voor het altaar van Jehovah,
waar hij was neergeknield met
zijn handen naar de hemel uitge-
strekt.m 55 Terwijl hij stond, ze-
gende hij de hele gemeente van
Israël met luide stem: 56 ‘Loof
Jehovah, die zijn volk Israël een
rustplaats heeft gegeven, zoals hij

8:48 �ZieWoordenlijst. 8:52 �Of ‘luis-
ter naar ze, wat ze ook vragen’.

heeft beloofd.a Elk woord van zijn
goede belofte die hij via zijn die-
naar Mozes heeft gedaan, is uitge-
komen.b 57 Mag Jehovah, onze
God, met ons zijn, zoals hij met
onze voorouders was.c Mag hij
ons niet in de steek laten of ver-
stoten.d 58 Laat hij in ons hart
een verlangen naar hem leggen,e
zodat we altijd zijn weg volgen
en leven naar zijn geboden, voor-
schriften en bepalingen, die hij
onze voorouders gegeven heeft.
59 Mag Jehovah, onze God, dag
en nacht denken aan deze woor-
den van mij waarmee ik Jehovah
om gunst heb gesmeekt, en laat
hij er elke dag voor zorgen dat er
recht wordt gedaan aan zijn die-
naar en zijn volk Israël naarge-
lang dat nodig is, 60 zodat alle
volken op aarde weten dat Jeho-
vah de ware God is.f Er is geen an-
der!g 61 Laat jullie hart dus on-
verdeeldh zijn met� Jehovah, onze
God, door naar zijn voorschriften
te leven� en zijn geboden op te
volgen, zoals op deze dag.’

62 De koning bracht samen
met heel Israël een groot aan-
tal slachtoffers aan Jehovah. i
63 Salomo bracht de vrede-
offers j aan Jehovah: hij offerde
22.000 runderen en 120.000 scha-
pen. Zo werd het huis van Je-
hovah door de koning en alle
Israëlieten ingewijd.k 64 Die dag
moest de koning het midden van
het voorhof dat vóór het huis
van Jehovah ligt heiligen, want
daar moest hij de brandoffers,
de graanoffers en de vette stuk-
ken van de vredeoffers offeren.
Het koperen altaar l dat vóór Je-
hovah staat, was namelijk te klein
voor alle brandoffers, graanoffers
en vettem stukken van de vrede-
offers. 65 In die tijd vierde Sa-
lomo het feestn voor Jehovah,
onze God, samen met heel Israël,

8:61 �Of ‘volledig toegewijd zijn aan’.
�Lett.: ‘wandelen’.
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497 1 KONINGEN 8:66–9:16
een grote gemeente vanaf L _ebo-
H _amath� tot aan de Wadi� van
Egypte.a Het duurde 7 dagen en
toen nog eens 7 dagen, in totaal
14 dagen. 66 De dag erna� stuur-
de hij het volk weg. Ze loofden�
de koning en gingen naar huis,
verheugd en met een blij hart
door al het goedeb dat Jehovah
voor zijn dienaar David en zijn
volk Israël had gedaan.

9 Zodra Salomo klaar was met
de bouw van het huis van Je-

hovah, het huis� van de koningc

en alles wat hij graag wilde bou-
wen,d 2 verscheen Jehovah een
tweede keer aan Salomo, net zo-
als hij in G _ibeon aan hem was
verschenen.e 3 Jehovah zei te-
gen hem: ‘Ik heb geluisterd naar
je gebed en het verzoek om gunst
dat je aan mij hebt gedaan. Ik heb
dit huis dat je hebt gebouwd, ge-
heiligd door mijn naam er voor al-
tijd te vestigen.f Nooit zal ik het
uit het oog verliezen. Voor al-
tijd ligt mijn hart daar.g 4 En als
jij me dient� zoals je vader Da-
vid me heeft gediend,h met een
onverdeeld hart�i en in oprecht-
heid, j door alles te doen wat ik
je geboden heb,k en je mijn voor-
schriften en bepalingen naleeft, l
5 dan zal ik de troon van je ko-
ningschap over Israël voor eeu-
wig bevestigen, zoals ik je vader
David heb beloofd: “Op de troon
van Israël zal altijd een afstam-
meling van jou zitten.”m 6 Maar
als jij en je zonen ermee stoppen
mij te volgen, en jullie mijn gebo-
den en mijn voorschriften die ik
jullie heb gegeven niet naleven,
en jullie andere goden gaan ver-
eren en je voor die neerbuigen,n
7 dan zal ik Israël verwijderen

8:65 �Of ‘de ingang van Hamath’. �Zie
Woordenlijst. 8:66 �Lett.: ‘de achtste
dag’, de dag na de tweede periode
van zeven dagen. �Of ‘zegenden’. 9:1
�Of ‘paleis’. 9:4 �Lett.: ‘vóór me wan-
delt’. �Of ‘rechtschapenheid van hart’.

uit het land dat ik hun gegeven
heba en me afkeren van het huis
dat ik voor mijn naam heb ge-
heiligd.b Israël zal onder alle vol-
ken een voorwerp van minach-
ting� en een mikpunt van spot
worden.c 8 En dit huis zal een
ruı̈ne worden.d Iedereen die voor-
bijkomt, zal vol verbazing kijken
en fluiten en vragen: “Waarom
heeft Jehovah dat met dit land
en dit huis gedaan?”e 9 Dan zul-
len ze zeggen: “Omdat ze Jeho-
vah, hun God, die hun voorouders
uit Egypte had weggeleid, hebben
verlaten. Ze hebben andere goden
omarmd en zich voor die neer-
gebogen en die vereerd. Daar-
om heeft Jehovah al deze ellende
over ze gebracht.”’f

10 Salomo bouwde de twee
huizen, het huis van Jehovah en
het huis van de koning, in 20 jaar.g
11 H _iram,h de koning van Tyrus,
had Salomo cederhout en jenever-
hout geleverd, en zo veel goud als
hij maar wilde.i Daarom gaf ko-
ning Salomo aan H _iram 20 ste-
den in het land Galilea. 12 H _i-
ram vertrok dus uit Tyrus om de
steden die Salomo hem had ge-
geven te bekijken, maar hij was er
niet tevreden mee.� 13 Hij zei:
‘Wat zijn dat voor steden die je
mij hebt gegeven, mijn broeder?’
Daarom werden ze het land Ka-
b _ul� genoemd, tot op de dag van
vandaag. 14 Ondertussen stuur-
de H _iram de koning 120 talenten�
goud. j

15 Dit is het verslag over de-
genen die koning Salomo had op-
geroepen om te werkenk aan de
bouw van het huis van Jehovah, l
zijn eigen huis, de M _illo,�m de
muur van Jeruzalem, H _azor,n Me-
g _iddoo en G _ezer.p 16 (De farao,

9:7 �Lett.: ‘een spreekwoord’. 9:12
�Lett.: ‘ze waren niet goed in zijn ogen’.
9:13 �Of mogelijk ‘het land van niets’.
9:14 �Een talent woog 34,2 kg. Zie App.
B14. 9:15 �Bet.: ‘opvullen’. Mogelijk
een soort fort.
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1 KONINGEN 9:17–10:7 498
de koning van Egypte, was tegen
G _ezer opgetrokken en had het
ingenomen en in brand gesto-
ken. Ook had hij de Kanaänietena

die er woonden gedood. Hij gaf
de stad als afscheidscadeau� aan
zijn dochter,b de vrouw van Salo-
mo.) 17 Salomo bouwde G _ezer
op,� en ook Laag-Beth-H _oron,c
18 B _aälath,d Tamar in de woes-
tijn, in zijn land, 19 en al zijn
voorraadsteden, de steden voor
de wagense en de steden voor de
ruiters. Salomo bouwde alles wat
hij maar wilde in Jeruzalem, op
de Libanon en in heel zijn rijk.
20 Degenen die waren overgeble-
ven van de Amorieten, de Hethie-
ten, de Ferezieten, de Hevieten
en de Jebusieten,f die geen deel
uitmaakten van Israël,g 21 hun
afstammelingen die nog in het
land waren — die de Israëlie-
ten niet hadden kunnen vernieti-
gen� — werden allemaal door Sa-
lomo opgeroepen om te werken
als slaven, tot op de dag van van-
daag.h 22 Maar Salomo maakte
geen Israëlieten tot slaaf, i want
zij waren zijn soldaten, diena-
ren, bestuurders, adjudanten en
de bevelhebbers van zijn wagen-
menners en ruiters. 23 Er wa-
ren 550 hoofdopzichters die de
leiding hadden over het werk
van Salomo, voormannen over
het volk dat het werk deed. j

24 De dochter van de faraok

verhuisde van de Stad van David l

naar haar eigen huis, dat Salo-
mo voor haar had laten bouwen.
Toen bouwde hij de M _illo.m

25 Drie keer per jaarn bracht
Salomo brandoffers en vrede-
offers op het altaar dat hij voor
Jehovah had gebouwd,o waarbij
hij ook offerrook maakte op het
altaar, dat vóór Jehovah stond.
En hij voltooide het huis.p

9:16 �Of ‘huwelijkscadeau’, ‘bruids-
schat’. 9:17 �Of ‘versterkte’. 9:21 �Of
‘bestemmen voor de vernietiging’.

26 Ook liet koning Salomo een
vloot bouwen in _Ezeon-G _eber,a bij
_Eloth, aan de kust van de Rode
Zee, in het land Edom.b 27 H _i-
ram stuurde zijn eigen dienaren,
ervaren zeelieden, met de vloot
meec om met de dienaren van
Salomo samen te werken. 28 Ze
gingen naar _Ofird en namen van-
daar 420 talenten goud mee voor
koning Salomo.

10 De koningin van Scheba
hoorde van Salomo’s roem

in verband met de naam van Je-
hovah.e Daarom kwam ze hem
met moeilijke vragen� op de proef
stellen.f 2 Ze kwam in Jeruza-
lem aan met een heel indrukwek-
kende karavaan,�g met kamelen
die beladen waren met balsem-
olieh en grote hoeveelheden goud
en edelstenen. Ze verscheen voor
Salomo en sprak met hem over
alles wat haar bezighield.� 3 Sa-
lomo beantwoordde al haar vra-
gen. Niets was voor de koning te
moeilijk,� alles legde hij haar uit.

4 Toen de koningin van Sche-
ba zag hoe wijs Salomo was, i en
toen ze het huis zag dat hij had
gebouwd, j 5 het voedsel dat bij
hem op tafel kwam,k hoe zijn die-
naren aanzaten, de bediening en
kleding van zijn bedienden, zijn
wijnschenkers en de brandoffers
die hij geregeld bracht in het
huis van Jehovah, was ze buiten
zichzelf van verbazing.� 6 Ze
zei tegen de koning: ‘Wat ik
in mijn eigen land heb gehoord
over uw wijsheid en over wat u
allemaal hebt gedaan,� is waar.
7 Maar ik geloofde die berich-
ten niet totdat ik kwam en het
met eigen ogen zag. Ze hebben
me nog niet de helft verteld! Uw
wijsheid en rijkdom overtreffen

10:1 �Of ‘raadsels’. 10:2 �Of ‘gevolg’.
�Of ‘na aan het hart lag’. 10:3 �Lett.:
‘verborgen’. 10:5 �Lett.: ‘was er geen
geest meer in haar’. 10:6 �Of ‘en over
uw woorden’.
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499 1 KONINGEN 10:8-25
alles wat ik heb gehoord. 8 Wat
een voorrecht voor uw mannen
en uw dienaren dat ze steeds in
uw aanwezigheid zijn en uw wijs-
heid kunnen horen!a 9 Laat Je-
hovah, uw God, geprezen wor-
den,b die zo van u houdt dat hij
u op de troon van Israël heeft ge-
plaatst. Jehovah heeft u vanwe-
ge zijn eeuwige liefde voor Israël
als koning aangesteld om recht
en gerechtigheid te handhaven.’

10 Toen gaf ze de koning
120 talenten� goud en een grote
hoeveelheid balsemoliec en edel-
stenen.d Zo veel balsemolie als
de koningin van Scheba aan ko-
ning Salomo gaf, is nooit meer
aangevoerd.

11 H _irams vloot die goud uit
_Ofir aanvoerde,e bracht uit _Ofir
ook edelstenenf en een gro-
te hoeveelheid sandelhoutg mee.
12 De koning maakte van het
sandelhout steunen voor het huis
van Jehovah en voor het huis�
van de koning, en ook harpen en
snaarinstrumenten voor de zan-
gers.h Zulk sandelhout is tot nu
toe nooit meer aangevoerd of ge-
zien.

13 Koning Salomo gaf aan de
koningin van Scheba alles wat ze
maar wilde en waar ze om vroeg,
naast alles wat hij haar uit vrij-
gevigheid� gaf. Daarna ging ze
naar haar eigen land terug, sa-
men met haar dienaren. i

14 Het gewicht van het goud
dat Salomo in één jaar ontving,
was 666 talenten. j 15 Daarbij
was dat van de kooplieden en de
winst van de handelaars en van
alle Arabische koningen en van
de gouverneurs van het land niet
meegerekend.

16 Koning Salomo maakte 200
grote schilden van een goud-

10:10 �Een talent woog 34,2 kg. Zie
App. B14. 10:12 �Of ‘paleis’. 10:13
�Lett.: ‘overeenkomstig de hand van ko-
ning Salomo’.

legeringa (op elk schild werden
600 sikkels� goud aangebracht)b
17 en 300 kleine schilden� van
een goudlegering (op elk schild
werden drie minen� goud aan-
gebracht). Toen zette de koning
ze in het Huis van het Libanon-
woud.c

18 Verder maakte de koning
een grote ivoren troond die hij
met gelouterd goud bekleedde.e
19 De troon had zes treden, en
erboven was een ronde troon-
hemel. De zitting had armleunin-
gen aan beide kanten. Naast de
armleuningen stonden twee leeu-
wen.f 20 Op de zes treden ston-
den 12 leeuwen, één aan elk uit-
einde. In geen enkel koninkrijk
was ooit zoiets gemaakt.

21 Alle drinkbekers van ko-
ning Salomo waren van goud, en
alle gebruiksvoorwerpen van het
Huis van het Libanonwoudg wa-
ren van zuiver goud. Er was niets
van zilver, want aan zilver werd
in de tijd van Salomo geen waar-
de gehecht.h 22 De koning had
namelijk een vloot van T _arsis-
schepen i op zee, samen met H _i-
rams vloot. Eens in de drie jaar
kwam de vloot van T _arsissche-
pen binnen, beladen met goud,
zilver, ivoor, j apen en pauwen.

23 Koning Salomo was dus rij-
kerk en wijzer l dan alle andere
koningen op aarde. 24 En men-
sen uit de hele wereld wilden bij
Salomo op audiëntie komen� om
te luisteren naar zijn wijsheid,
die God in zijn hart had gelegd.m
25 Ze brachten dan allemaal een
geschenk mee: zilveren voorwer-
pen, gouden voorwerpen, kle-
ding, wapens, balsemolie, paar-
den en muildieren. Zo ging het
jaar in jaar uit.

10:16 �Een sikkel woog 11,4 g. Zie App.
B14. 10:17 �Vaak door boogschutters
gedragen. �Een mine in de Hebreeuw-
se Geschriften woog 570 g. Zie App.
B14. 10:24 �Lett.: ‘zochten het gezicht
van Salomo’.
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1 KONINGEN 10:26–11:14 500
26 Salomo kreeg steeds meer

wagens en paarden.� Hij had
1400 wagens en 12.000 paarden,a
en hij bracht ze onder in de wa-
gensteden en dicht bij de koning
in Jeruzalem.b

27 Dankzij de koning was het
zilver in Jeruzalem net zo ge-
woon als steen en was cederhout
net zo gewoon als de vijgenbo-
men� in de Sjef _ela.c

28 De paarden van Salomo
waren ingevoerd uit Egypte, en
de groep kooplieden van de ko-
ning kocht altijd meerdere paar-
den� tegen één prijs.d 29 Elke
wagen die uit Egypte werd inge-
voerd, kostte 600 zilverstukken,
en een paard 150. Ze voerden ze
dan uit naar alle koningen van de
Hethietene en de koningen van
Syrië.

11 Koning Salomo had veel
buitenlandse vrouwen lief:f

niet alleen de dochter van de fa-
raog maar ook Moabitische,h Am-
monitische, i Edomitische, Sidoni-
sche j en Hethitischek vrouwen.
2 Ze kwamen uit de volken waar-
over Jehovah tegen de Israëlie-
ten had gezegd: ‘Jullie mogen je
niet met hen inlaten� en zij mo-
gen zich niet met jullie inlaten,
want ze zullen jullie hart beı̈n-
vloeden zodat jullie hun goden
gaan aanbidden.’ l Maar Salomo
was aan ze gehecht en hield van
ze. 3 Hij had 700 vrouwen — vor-
stinnen — en 300 bijvrouwen, en
zijn vrouwen beı̈nvloedden gelei-
delijk zijn hart.� 4 Toen hij oud
was,m brachten zijn vrouwen hem
ertoe� andere goden te aanbid-

10:26 �Of ‘ruiters’. 10:27 �Of ‘syco-
moren’. 10:28 �Of mogelijk ‘uit Egyp-
te en uit Kewe; de kooplieden van de
koning kochten ze steeds uit Kewe’,
misschien doelend op Cilicië. 11:2 �Of
‘jullie mogen geen gemengde huwelij-
ken met hen aangaan’. 11:3 �Of ‘zijn
vrouwen hadden grote invloed op hem’.
11:4 �Of ‘keerden zijn vrouwen zijn hart
af om’.

den.a Zijn hart was niet onver-
deeld met� Jehovah, zijn God,
zoals het hart van zijn vader Da-
vid. 5 Salomo ging achter _Asto-
rethb aan, de godin van de Sido-
niërs, en M _ilkom,c de walgelijke
god van de Ammonieten. 6 Salo-
mo deed wat slecht was in de
ogen van Jehovah, en hij volgde
Jehovah niet in alles,� zoals zijn
vader David.d

7 In die tijd bouwde Salomo
op de berg vóór Jeruzalem een
offerhoogtee voor K _amos, de wal-
gelijke god van Moab, en voor
M _olech,f de walgelijke god van
de Ammonieten.g 8 Dat deed hij
voor al zijn buitenlandse vrou-
wen die offerrook maakten en of-
fers aan hun goden brachten.

9 Jehovah werd woedend op
Salomo omdat hij zijn hart had
afgekeerd van Jehovah, de God
van Israël,h die twee keer aan
hem verschenen wasi 10 en hem
juist had gewaarschuwd om geen
andere goden te aanbidden.j Maar
hij deed niet wat Jehovah had ge-
boden. 11 Jehovah zei tegen Sa-
lomo: ‘Omdat je dat hebt gedaan
en je je niet hebt gehouden aan
mijn verbond en mijn voorschrif-
ten zoals ik had geboden, zal ik
het koninkrijk van je wegscheu-
ren, en ik zal het aan een van
je dienaren geven.k 12 Maar ter
wille van je vader David zal ik
het niet tijdens jouw leven doen.
Ik zal het wegscheuren uit de
handen van je zoon. l 13 Maar ik
zal niet het hele koninkrijk weg-
scheuren.m Eén stam zal ik aan
je zoon gevenn ter wille van
mijn dienaar David en ter wille
van Jeruzalem, dat ik uitgekozen
heb.’o

14 Toen liet Jehovah een te-
genstander tegen Salomo op-
staan:p de Edomiet H _adad, van
de koninklijke familie van Edom.q

11:4 �Of ‘niet volledig toegewijd aan’.
11:6 �Lett.: ‘volledig’.
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501 1 KONINGEN 11:15-33
15 Toen David Edom had ver-
slagen,a was de legeraanvoerder
Joab de gesneuvelden gaan be-
graven, en hij had geprobeerd
alle mannen in Edom te doden.
16 (Want Joab en heel Israël wa-
ren daar zes maanden gebleven,
totdat hij alle mannen in Edom
had uitgeroeid.)� 17 Maar H _a-
dad was met enkele Edomitische
dienaren van zijn vader gevlucht,
en ze waren naar Egypte gegaan.
H _adad was toen een kleine jon-
gen. 18 Ze vertrokken dus uit
M _idian en kwamen in P _aran. Ze
namen een aantal mannen uit
P _aranb mee en kwamen in Egyp-
te, bij de farao, de koning van
Egypte. Die gaf hem een huis,
beloofde hem voedsel en gaf
hem land. 19 De farao raakte
zo op H _adad gesteld dat hij hem
de zus van koningin� T _achpe-
nes, zijn vrouw, ten huwelijk gaf.
20 Na verloop van tijd kreeg de
zus van T _achpenes een zoon, Ge-
n _ubath. En T _achpenes voedde
hem op� in het huis van de fa-
rao, en hij woonde in het huis
van de farao, bij de zonen van de
farao.

21 H _adad hoorde in Egyp-
te dat David bij zijn voorvadersc

was gaan rusten en dat Joab, de
legeraanvoerder, was gestorven.d
Daarom zei H _adad tegen de fa-
rao: ‘Laat me naar mijn land te-
ruggaan.’ 22 Maar de farao zei
tegen hem: ‘Wat kom je bij mij te-
kort, dat je opeens naar je land
terug wilt?’ ‘Niets,’ antwoord-
de hij, ‘maar laat me alstublieft
gaan.’

23 God liet nog een tegen-
stander tegen Salomo opstaan:e
R _ezon, de zoon van _Eljada, die
was weggevlucht bij zijn heer,
Hadad _ezer,f de koning van Z _oba.
24 Toen David de mannen van

11:16 �Of ‘verwijderd’. Lett.: ‘afgesne-
den’. 11:19 �Geen regerende koningin.
11:20 �Of mogelijk ‘speende hem’.

Z _oba had verslagen,�a had R _e-
zon mannen om zich heen verza-
meld en was leider geworden van
een roversbende. Ze gingen naar
Damaskus,b waar ze zich vestig-
den en gingen regeren. 25 R _e-
zon werd een tegenstander van
Israël zolang Salomo leefde en
veroorzaakte net als H _adad veel
ellende, want hij haatte Israël.
Hij regeerde over Syrië.

26 Nog iemand die tegen de
koning in opstand kwam,�c was
Jer _obeam,d de zoon van N _ebat.
Hij was een Efraı̈miet uit Zer _eda
en een dienaar van Salomo.e Zijn
moeder was weduwe en heette
Zer _ua. 27 Hier volgt de reden
waarom hij tegen de koning in
opstand kwam. Salomo had de
M _illo�f gebouwd en de muur vol-
tooid rond de Stad van David,
zijn vader.g 28 Deze Jer _obeam
was een bekwaam man. Toen Sa-
lomo zag dat de jonge man een
harde werker was, stelde hij hem
aan als opzichterh over alle opge-
roepen werkers uit het huis van
Jozef. 29 Op een dag ging Je-
r _obeam Jeruzalem uit en kwam
hij onderweg de profeet Ah _ia, i
de Siloniet, tegen. Ah _ia droeg
een nieuw gewaad, en ze wa-
ren helemaal alleen in het veld.
30 Ah _ia nam het nieuwe gewaad
dat hij aanhad en scheurde het
in 12 stukken. 31 Toen zei hij
tegen Jer _obeam:

‘Neem tien stukken voor je-
zelf, want dit zegt Jehovah, de
God van Israël: “Hierbij scheur ik
het koninkrijk weg uit de handen
van Salomo. Ik zal jou tien stam-
men geven.j 32 Maar één stam
zal van hem blijvenk ter wille van
mijn dienaar Davidl en ter wille
van Jeruzalem, de stad die ik uit
alle stammen van Israël gekozen
heb.m 33 Ik zal dat doen omdat

11:24 �Lett.: ‘ze had gedood’. 11:26
�Lett.: ‘zijn hand ophief’. 11:27 �Bet.:
‘opvullen’. Mogelijk een soort fort.
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ze mij hebben verlatena en zich
neerbuigen voor _Astoreth, de go-
din van de Sidoniërs, voor K _a-
mos, de god van Moab, en voor
M _ilkom, de god van de Ammo-
nieten. Ze hebben niet mijn weg
gevolgd door te doen wat goed
is in mijn ogen en te leven naar
mijn voorschriften en bepalin-
gen, zoals Salomo’s vader David.
34 Maar ik zal hem niet het hele
koninkrijk uit handen nemen. Ik
zal hem zolang hij leeft leider la-
ten zijn ter wille van mijn die-
naar David, die ik uitkoosb omdat
hij mijn geboden en mijn voor-
schriften naleefde. 35 Maar ik
zal zijn zoon het koningschap uit
handen nemen en jou tien stam-
men geven.c 36 Aan zijn zoon
zal ik één stam geven, zodat de
lamp van mijn dienaar David al-
tijd vóór mij zal branden in Je-
ruzalem,d de stad die ik uitgeko-
zen heb als de plaats voor mijn
naam. 37 Ik zal jou laten rege-
ren over alles wat je� wilt, en jij
zult koning worden over Israël.
38 Als je alles doet wat ik je ge-
bied, mijn wegen volgt en doet
wat goed is in mijn ogen door
mijn voorschriften en mijn gebo-
den na te leven, zoals mijn die-
naar David,e dan zal ik ook met
jou zijn. Ik zal je huis duurzaam
maken, net zoals ik voor David
heb gedaan, f en ik zal je Israël
geven. 39 Ik zal het nageslacht
van David om die reden vernede-
ren,g maar niet voor altijd.”’h

40 Daarom probeerde Salomo
Jer _obeam ter dood te brengen,
maar Jer _obeam vluchtte naar
Egypte, naar S _isak, i de koning
van Egypte. j Hij bleef in Egypte
tot Salomo was gestorven.

41 De rest van de geschiede-
nis van Salomo, alles wat hij
heeft gedaan en zijn wijsheid,
is opgeschreven in het boek
met de geschiedenis van Salomo.k
42 Salomo regeerde in Jeruzalem

11:37 �Of ‘je ziel’.

40 jaar over heel Israël. 43 Toen
ging Salomo rusten bij zijn voor-
vaders en hij werd begraven in de
Stad van David, zijn vader. Zijn
zoon Reh _abeama volgde hem als
koning op.

12 Reh _abeam ging naar Si-
chem, want heel Israël was

naar Sichemb gekomen om hem
koning te maken.c 2 Jer _obeam,
de zoon van N _ebat, hoorde ervan
(hij was nog in Egypte, want hij
was gevlucht voor koning Salomo
en woonde in Egypte).d 3 Toen
lieten ze hem halen. Jer _obeam en
de hele gemeente van Israël kwa-
men naar Reh _abeam en zeiden:
4 ‘Uw vader heeft ons een zwaar
juk� opgelegd.e Als u het har-
de werk dat hij ons heeft laten
doen en het zware� juk dat hij
ons heeft opgelegd lichter maakt,
zullen we u dienen.’

5 Hierop zei hij tegen ze: ‘Ga
en kom over drie dagen bij me
terug.’ Het volk ging dus weg.f
6 Koning Reh _abeam raadpleegde
de oudere mannen� die zijn va-
der Salomo hadden gediend toen
die nog leefde. Hij vroeg: ‘Wat
raden jullie aan? Wat voor ant-
woord moet ik dit volk geven?’
7 Ze antwoordden hem: ‘Als u
vandaag een dienaar van dit volk
wordt en hun verzoek inwilligt
en ze een vriendelijk antwoord
geeft, dan zullen ze voor altijd
uw dienaren zijn.’

8 Maar hij sloeg het advies
van de oudere mannen in de
wind en raadpleegde de jon-
ge mannen met wie hij was op-
gegroeid en die nu zijn dienaren
waren.g 9 Hij vroeg: ‘Wat raden
jullie aan? Wat voor antwoord
moeten we dit volk geven dat te-
gen me heeft gezegd: “Maak het
juk dat uw vader ons heeft opge-
legd lichter”?’ 10 De jonge man-
nen met wie hij was opgegroeid,

12:4 �Zie Woordenlijst. �Of ‘onder-
drukkende’. 12:6 �Of ‘oudsten’.
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antwoordden: ‘Dit moet u zeggen
tegen dit volk dat tegen u heeft
gezegd: “Uw vader heeft ons een
zwaar juk opgelegd, maar u moet
het lichter voor ons maken.” Dit
moet u tegen ze zeggen: “Mijn
pink zal dikker zijn dan de heu-
pen van mijn vader. 11 Mijn va-
der heeft jullie een zwaar juk
opgelegd, maar ik zal jullie juk
nog zwaarder maken. Mijn vader
heeft jullie met zwepen gestraft,
maar ik zal jullie met gesels straf-
fen.”’

12 Jer _obeam en het hele volk
kwamen op de derde dag bij Re-
h _abeam, want de koning had ge-
zegd: ‘Kom op de derde dag bij
me terug.’a 13 Maar de koning
gaf het volk een hard antwoord
en sloeg het advies van de oude-
re mannen in de wind. 14 Hij
zei tegen ze wat de jonge mannen
hem hadden geadviseerd: ‘Mijn
vader heeft jullie een zwaar juk
opgelegd, maar ik zal jullie juk
nog zwaarder maken. Mijn vader
heeft jullie met zwepen gestraft,
maar ik zal jullie met gesels
straffen.’ 15 De koning luister-
de niet naar het volk. Deze wen-
ding werd namelijk door Jehovah
veroorzaakt,b zodat het woord in
vervulling zou gaan dat Jehovah
via de Siloniet Ah _ia had gespro-
ken tot Jer _obeam,c de zoon van
N _ebat.

16 Toen de Israëlieten zagen
dat de koning niet naar hen
luisterde, zeiden ze tegen hem:
‘Wat hebben wij met David te ma-
ken? We hebben geen gemeen-
schappelijk erfdeel met de zoon
van _Isaı̈. Naar jullie goden, Is-
raël! David, zorg maar voor je
eigen huis!’ Toen ging Israël weer
naar huis.�d 17 Maar Reh _abeam
bleef regeren over de Israëlieten
die in de steden van Juda woon-
den.e

18 Koning Reh _abeam stuurde
Ad _oram, f die de leiding had over

12:16 �Lett.: ‘hun tenten’.

de opgeroepen werkers, naar de
Israëlieten, maar ze stenigden
hem. De koning zelf kon nog net
in zijn wagen klimmen om naar
Jeruzalem te vluchten.a 19 Zo
kwamen de Israëlieten tegen het
huis van David in opstand.b Dat
is tot op de dag van vandaag zo
gebleven.

20 Zodra heel Israël hoorde
dat Jer _obeam terug was, lieten
ze hem voor de gemeenschap ko-
men en maakten ze hem koning
over heel Israël.c Niemand van
het volk steunde het huis van Da-
vid, behalve de stam Juda.d

21 Toen Reh _abeam in Jeru-
zalem terug was, verzamelde hij
meteen alle mannen uit het huis
van Juda en de stam Benjamin
— 180.000 getrainde� soldaten.
Hij wilde tegen het huis van Is-
raël strijden om het koningschap
voor hem, de zoon van Salomo,
terug te winnen.e 22 Maar het
woord van de ware God kwam
tot Sem _aja, f de man van de ware
God: 23 ‘Zeg tegen koning Re-
h _abeam van Juda, de zoon van
Salomo, en tegen heel het huis
van Juda en Benjamin en de rest
van het volk: 24 “Dit zegt Jeho-
vah: ‘Jullie mogen niet ten strij-
de trekken tegen jullie Israëliti-
sche broeders. Ga allemaal terug
naar huis, want ik heb dit ver-
oorzaakt.’”’g Ze gehoorzaamden
het woord van Jehovah en gin-
gen naar huis terug, zoals Jeho-
vah had gezegd.

25 Jer _obeam versterkte toen
Sichemh in het bergland van
Efraı̈m en ging daar wonen. Van-
daaruit ging hij naar Pn _uël i om
het te versterken. 26 Jer _obeam
zei bij zichzelf:� ‘De kans is groot
dat het koninkrijk weer van het
huis van David wordt.j 27 Als
dit volk naar het huis van Jeho-
vah in Jeruzalem blijft gaan

12:21 �Lett.: ‘uitgekozen’. 12:26 �Lett.:
‘in zijn hart’.
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om slachtoffers te brengen,a zal
dit volk ook in hun hart terug-
gaan naar hun heer, koning Re-
h _abeam van Juda. Ze zullen mij
doden en zich weer aansluiten
bij koning Reh _abeam van Juda.’
28 Na overleg maakte de koning
twee gouden kalverenb en hij zei
tegen het volk: ‘Het is te veel
voor jullie om naar Jeruzalem
te gaan. Israël, dit is jullie God,
die jullie uit Egypte heeft weg-
geleid.’c 29 Hij zette er één in
Betheld en één in Dan.e 30 Zo
verviel het volk tot zonde, f en
ze gingen helemaal naar Dan om
het kalf daar te aanbidden.

31 Verder maakte Jer _obeam
heiligdommen op de offerhoogten
en stelde hij mensen uit het ge-
wone volk, die geen Levieten wa-
ren, als priester aan.g 32 Ook
stelde hij op de 15de dag van
de achtste maand een feest in dat
leek op het feest in Juda.h Op
het altaar dat hij in Bethel maak-
te, i bracht hij slachtoffers aan de
kalveren die hij had gemaakt, en
hij stelde in Bethel priesters aan
voor de offerhoogten die hij had
gemaakt. 33 En hij ging op de
15de dag van de achtste maand
offers brengen op het altaar dat
hij in Bethel had gemaakt, in de
maand die hij zelf had gekozen.
Hij stelde een feest in voor Israël
en hij besteeg het altaar om of-
fers te brengen en offerrook te
maken.

13 Toen Jer _obeam bij het al-
taarj stond om offerrook te

maken, kwam er op bevel van�
Jehovah een man van Godk van-
uit Juda in Bethel aan. 2 Hij
riep tegen het altaar, zoals Je-
hovah hem had opgedragen:� ‘Al-
taar, altaar! Dit zegt Jehovah: “In
het huis van David zal een zoon
worden geboren die Jos _ia l heet!
Hij zal op jou de priesters van
de offerhoogten offeren, die of-

13:1, 5, 9 �Lett.: ‘door het woord van’.
13:2 �Lett.: ‘door het woord van Jeho-
vah’.

ferrook op je maken. Hij zal men-
senbotten op je verbranden.”’a
3 Hij kondigde op die dag een te-
ken� aan en zei: ‘Dit is het teken
dat Jehovah heeft aangekondigd:
het altaar zal gespleten worden,
en de as� die erop ligt, zal eraf
vallen.’

4 Toen koning Jer _obeam hoor-
de wat de man van de ware God
tegen het altaar in Bethel zei,
stak hij bij het altaar zijn hand
uit en zei: ‘Grijp hem!’b Onmid-
dellijk verschrompelde� de hand
die hij naar hem had uitgesto-
ken, en hij kon hem niet meer
naar zich toe trekken.c 5 Toen
werd het altaar gespleten en viel
de as van het altaar af, overeen-
komstig het teken dat de man
van de ware God in opdracht
van� Jehovah had aangekondigd.

6 De koning zei tegen de man
van de ware God: ‘Smeek alsje-
blieft om de gunst van Jeho-
vah, je God, en bid voor mij dat
mijn hand hersteld wordt.’d Toen
smeekte de man van de ware God
om de gunst van Jehovah, en de
hand van de koning werd weer
zoals eerst. 7 De koning zei
daarna tegen de man van de ware
God: ‘Kom met mij mee naar
huis en eet iets, en dan zal ik
je een geschenk geven.’ 8 Maar
de man van de ware God zei te-
gen de koning: ‘Al gaf je mij de
helft van je huis, ik zou niet met
je meegaan. Ik zal in deze plaats
geen brood eten of water drin-
ken. 9 Want ik heb dit bevel
van� Jehovah gekregen: “Je mag
geen brood eten of water drin-
ken, en je mag niet langs dezelf-
de weg teruggaan als je gekomen
bent.”’ 10 Dus nam hij een an-
dere weg, en hij ging niet terug
via de weg waarlangs hij naar
Bethel was gekomen.

13:3 �Of ‘voorteken’. �Of ‘vettige as’,
d.w.z. de as die verzadigd was met het
vet van de slachtoffers. 13:4 �Of ‘ver-
lamde’.
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11 Er woonde in Bethel een

oude profeet. Zijn zonen kwamen
thuis en vertelden hem alles wat
de man van de ware God die
dag in Bethel had gedaan en wat
hij tegen de koning had gezegd.
Toen ze dat aan hun vader had-
den verteld, 12 vroeg hun va-
der: ‘Welke weg heeft hij geno-
men?’ Zijn zonen wezen hem dus
langs welke weg de man van de
ware God uit Juda was terugge-
gaan. 13 Hij zei tegen zijn zo-
nen: ‘Zadel de ezel voor me.’
Toen ze de ezel voor hem hadden
gezadeld, ging hij erop zitten.

14 Hij ging de man van de
ware God achterna en zag hem
onder een grote boom zitten.
Toen zei hij tegen hem: ‘Ben jij
de man van de ware God die
uit Juda is gekomen?’a Hij ant-
woordde: ‘Ja.’ 15 Hij zei tegen
hem: ‘Ga met me mee naar huis
en eet wat brood.’ 16 Maar hij
zei: ‘Ik kan niet met je mee te-
ruggaan of op je uitnodiging in-
gaan, en ik mag in deze plaats
ook geen brood eten of water
drinken met jou. 17 Want Jeho-
vah� heeft mij geboden: “Je mag
daar geen brood eten of water
drinken. Je mag niet langs de-
zelfde weg teruggaan als je ge-
komen bent.”’ 18 Daarop zei hij
tegen hem: ‘Ik ben ook een pro-
feet, net als jij. Een engel heeft
me dit gebod van� Jehovah ge-
geven: “Neem hem mee terug
naar je huis, zodat hij brood kan
eten en water kan drinken.”’ (Hij
bedroog hem.) 19 De man ging
dus met hem mee terug om bij
hem thuis brood te eten en wa-
ter te drinken.

20 Terwijl ze aan tafel zaten,
kwam het woord van Jehovah tot
de profeet die hem had terugge-
haald, 21 en hij riep tegen de
man van de ware God uit Juda:
‘Dit zegt Jehovah: “Je hebt je ver-

13:17 �Lett.: ‘het woord van Jehovah’.
13:18 �Lett.: ‘door het woord van’.

zet tegen het bevel van Jehovah
en je niet gehouden aan het ge-
bod dat Jehovah, je God, je heeft
gegeven. 22 Je bent terugge-
gaan om brood te eten en wa-
ter te drinken in de plaats waar-
over tegen je was gezegd: ‘Eet er
geen brood en drink er geen wa-
ter.’ Daarom zal je lichaam niet in
het graf van je voorouders wor-
den gelegd.”’a

23 Nadat de man van de ware
God brood had gegeten en had
gedronken, zadelde de oude pro-
feet die hem had teruggehaald
de ezel voor hem. 24 De man
vertrok, maar onderweg werd hij
door een leeuw aangevallen en
gedood.b Zijn dode lichaam lag
op de weg en de ezel stond er-
naast. Ook de leeuw bleef naast
het lichaam staan. 25 Er kwa-
men mannen voorbij die het li-
chaam op de weg zagen liggen,
met de leeuw ernaast. Ze gingen
het vertellen in de stad waar de
oude profeet woonde.

26 Toen de profeet die hem
had overgehaald terug te gaan
het hoorde, zei hij meteen: ‘Het
is de man van de ware God die
zich heeft verzet tegen het bevel
van Jehovah.c Daarom heeft Je-
hovah hem door de leeuw laten
verscheuren en doden, in over-
eenstemming met het woord dat
Jehovah tegen hem had gespro-
ken.’d 27 Daarna zei hij tegen
zijn zonen: ‘Zadel de ezel voor
me.’ Toen ze die voor hem had-
den gezadeld, 28 vertrok hij.
Hij kwam bij het lichaam dat op
de weg lag, met de ezel en de
leeuw ernaast. De leeuw had het
lijk niet opgegeten en ook de
ezel niet verscheurd. 29 De pro-
feet tilde het lichaam van de man
van de ware God op en legde het
op de ezel. Hij bracht hem terug
naar de stad om over hem te rou-
wen en hem te begraven. 30 Hij
legde het lichaam in zijn eigen
graf, en ze bleven over hem jam-
meren: ‘Wat erg, mijn broeder!’
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31 Nadat hij hem had begraven,
zei hij tegen zijn zonen: ‘Als ik
sterf, moeten jullie me begraven
waar de man van de ware God be-
graven is. Leg mijn lichaam naast
dat van hem.a 32 Het woord van
Jehovah dat deze man heeft ge-
sproken tegen het altaar in Bethel
en tegen alle heiligdommen op
de offerhoogtenb in de steden
van Sam _aria zal zeker uitko-
men.’c

33 Zelfs na dat voorval keer-
de Jer _obeam zich niet van zijn
slechte weg af, maar hij bleef
mensen uit het gewone volk aan-
stellen als priester voor de offer-
hoogten.d Iedereen die maar wil-
de, installeerde hij als priester�
door te zeggen: ‘Laat hem een
priester voor de offerhoogten
worden.’e 34 Die zonde van het
huis van Jer _obeamf leidde er-
toe dat ze werden vernietigd en
van de aardbodem werden weg-
gevaagd.g

14 In die tijd werd Ab _ia, de
zoon van Jer _obeam, ziek.

2 Daarom zei Jer _obeam tegen
zijn vrouw: ‘Kom, vermom je, zo-
dat ze je niet herkennen als de
vrouw van Jer _obeam, en ga naar
Silo. Daar woont de profeet Ah _ia.
Hij is degene die over mij heeft
gezegd dat ik koning over dit
volk zou worden.h 3 Neem tien
broden, een paar koeken en een
kruik honing mee, en ga naar
hem toe. Hij zal je vertellen wat
er met de jongen zal gebeuren.’

4 De vrouw van Jer _obeam
deed wat hij had gezegd. Ze ging
naar Silo i en kwam bij het huis
van Ah _ia. Ah _ia staarde voor zich
uit, want hij kon door zijn ouder-
dom niet meer zien.

5 Maar Jehovah had tegen
Ah _ia gezegd: ‘De vrouw van Je-
r _obeam komt je raadplegen over
haar zoon, want die is ziek. Ik
zal je vertellen wat je tegen haar

13:33 �Lett.: ‘vulde de hand van’.

moet zeggen.� Als ze aankomt,
zal ze verborgen houden wie ze
is.’

6 Toen Ah _ia haar voetstap-
pen bij de deuropening hoorde,
zei hij: ‘Kom binnen, vrouw van
Jer _obeam. Waarom houd je ver-
borgen wie je bent? Ik moet een
harde boodschap aan je over-
brengen. 7 Ga tegen Jer _obeam
zeggen: “Dit zegt Jehovah, de
God van Israël: ‘Ik heb je boven
je volk verheven om je leider van
mijn volk Israël te maken.a 8 Ik
heb het koninkrijk van het huis
van David weggescheurd en het
aan jou gegeven.b Maar jij bent
niet als mijn dienaar David, die
zich aan mijn geboden hield en
die mij met zijn hele hart volgde
door altijd te doen wat goed was
in mijn ogen.c 9 Je hebt je nog
erger gedragen dan alle ande-
ren vóór jou. Je hebt voor jezelf
een andere god en metalen� beel-
den gemaakt om mij te tergen,d
en je hebt mij de rug toegekeerd.e
10 Daarom breng ik ellende over
het huis van Jer _obeam. Ik zal
in Israël alle mannen� van je fa-
milie uitroeien,� van hoog tot
laag. Ik zal het huis van Jer _o-
beam helemaal wegvegenf zoals
je uitwerpselen opruimt totdat al-
les weg is! 11 Iedereen van je
familie die in de stad sterft, zal
door de honden opgegeten wor-
den, en iedereen die op het veld
sterft, zal door de vogels van de
hemel opgegeten worden, want
Jehovah heeft het gezegd.’”

12 Ga nu naar huis. Zodra je
de stad binnengaat, zal het kind
sterven. 13 Heel Israël zal over
hem rouwen en hem begraven.
Hij zal als enige van Jer _obeams

14:5 �Of ‘dit en dat moet je tegen haar
zeggen’. 14:9 �Of ‘gegoten’. 14:10
�Lett.: ‘iedereen die tegen een muur
plast’. In het Hebreeuws een uiting van
minachting waarmee op mannen werd
gedoeld. �Of ‘verwijderen’. Lett.: ‘af-
snijden’.
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familie in een graf worden ge-
legd, want hij is de enige van
het huis van Jer _obeam in wie
Jehovah, de God van Israël, iets
goeds heeft gevonden. 14 Je-
hovah zal voor zichzelf iemand
tot koning over Israël verheffen
die het huis van Jer _obeam vanaf
die dag zal uitroeien,�a zelfs nu
al. 15 Jehovah zal Israël slaan
alsof het een rietstengel is die
heen en weer wordt gezwiept in
het water. Hij zal Israël wegruk-
ken uit deze goede grond die
hij aan hun voorouders heeft ge-
geven,b en hij zal ze aan de an-
dere kant van de Rivier� ver-
strooienc omdat ze heilige palen�
hebben gemaakt,d waarmee ze
Jehovah hebben getergd. 16 En
hij zal Israël in de steek laten
vanwege de zonden die Jer _obeam
heeft begaan en waartoe hij Is-
raël heeft aangezet.’e

17 Toen vertrok Jer _obeams
vrouw en ging terug naar T _irza.
Zodra ze haar voet op de drem-
pel van het huis zette, stierf de
jongen. 18 Ze begroeven hem
dus, en heel Israël rouwde over
hem, overeenkomstig het woord
dat Jehovah via zijn dienaar, de
profeet Ah _ia, had gesproken.

19 De rest van de geschiede-
nis van Jer _obeam, de oorlogen
die hij heeft gevoerdf en hoe hij
heeft geregeerd, is opgeschreven
in het boek met historische ver-
slagen van de koningen van Israël.
20 Jer _obeam regeerde 22 jaar.
Toen ging hij rusten bij zijn voor-
vaders.g Zijn zoon N _adab volgde
hem als koning op.h

21 Ondertussen was Reh _a-
beam, de zoon van Salomo, ko-
ning geworden in Juda. Reh _a-
beam was 41 jaar toen hij koning
werd, en hij regeerde 17 jaar in
Jeruzalem, de stad die Jehovah

14:14 �Of ‘verwijderen’. Lett.: ‘afsnij-
den’. 14:15 �D.w.z. de Eufraat. �Zie
Woordenlijst.

uit alle stammen van Israël geko-
zen hada als de plaats voor zijn
naam.b De moeder van Reh _abeam
was N _aäma, de Ammonitische.c
22 Juda deed wat slecht was in
Jehovah’s ogen,d en met hun zon-
den ergerden ze hem nog meer
dan hun voorouders hadden ge-
daan.e 23 Ook zij bleven offer-
hoogten, heilige zuilen en heili-
ge palenf voor zichzelf bouwen
op elke hoge heuvelg en onder
elke bladerrijke boom.h 24 Er
waren ook tempelprostitués in
het land. i Ze deden dezelfde wal-
gelijke dingen als de volken die
Jehovah voor de Israëlieten had
verdreven.

25 In het vijfde jaar van koning
Reh _abeam rukte koning S _isak j

van Egypte tegen Jeruzalem op.k
26 Hij roofde de schatten van het
huis van Jehovah en de schat-
ten van het huis� van de koning. l
Hij nam alles mee, ook alle gou-
den schilden die Salomo had ge-
maakt.m 27 Daarom maakte ko-
ning Reh _abeam koperen schilden
om ze te vervangen, en hij ver-
trouwde ze toe aan de hoofden
van de wachters,� die de ingang
van het huis van de koning be-
waakten. 28 Steeds wanneer de
koning naar het huis van Jeho-
vah ging, droegen de wachters de
schilden, en ze brachten die dan
weer terug naar het wachtlokaal.

29 De rest van de geschiede-
nis van Reh _abeam, alles wat hij
heeft gedaan, is opgeschreven in
het boek met historische versla-
gen van de koningen van Juda.n
30 Er was constant oorlog tus-
sen Reh _abeam en Jer _obeam.o
31 Toen ging Reh _abeam rusten
bij zijn voorvaders en hij werd
begraven bij zijn voorvaders in
de Stad van David.p Zijn moeder
was N _aäma, de Ammonitische.q
Zijn zoon Ab _iam�r volgde hem als
koning op.

14:26 �Of ‘paleis’. 14:27 �Lett.: ‘hard-
lopers’. 14:31 �Ook Abia genoemd.
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15 In het 18de jaar van koning
Jer _obeam,a de zoon van N _e-

bat, werd Ab _iam koning over
Juda.b 2 Hij regeerde drie jaar
in Jeruzalem. Zijn moeder was
M _aächa,c de kleindochter van Ab _i-
salom. 3 Hij bedreef� alle zon-
den die zijn vader vóór hem had
gedaan, en zijn hart was niet on-
verdeeld met� Jehovah, zijn God,
zoals het hart van zijn voorvader
David. 4 Maar ter wille van Da-
vidd liet Jehovah, zijn God, zijn
lamp in Jeruzalem brandene door
hem te laten opvolgen door zijn
zoon en Jeruzalem te laten voort-
bestaan. 5 Want David had ge-
daan wat goed was in Jehovah’s
ogen en zijn hele leven was hij
nooit afgeweken van wat Hij hem
had geboden, behalve in de kwes-
tie met de Hethiet Ur _ia.f 6 Er
was oorlog tussen Reh _abeam en
Jer _obeam zolang hij leefde.g

7 De rest van de geschiede-
nis van Ab _iam, alles wat hij heeft
gedaan, is opgeschreven in het
boek met historische verslagen
van de koningen van Juda.h Er
was ook oorlog tussen Ab _iam en
Jer _obeam. i 8 Toen ging Ab _iam
rusten bij zijn voorvaders en hij
werd begraven in de Stad van
David. Zijn zoon _Asa j volgde hem
als koning op.k

9 In het 20ste jaar van ko-
ning Jer _obeam van Israël begon
_Asa over Juda te regeren. 10 Hij
regeerde 41 jaar in Jeruzalem.
Zijn grootmoeder was M _aächa, l
de kleindochter van Ab _isalom.
11 _Asa deed wat goed was in Je-
hovah’s ogen,m net als zijn voor-
vader David. 12 Hij joeg de tem-
pelprostitués het land uitn en
verwijderde alle walgelijke af-
godsbeelden� die zijn voorvaders

15:3 �Lett.: ‘wandelde in’. �Of ‘niet
volledig toegewijd aan’. 15:12 �De He-
breeuwse term is misschien verwant
aan een woord voor uitwerpselen en
werd gebruikt als een uiting van min-
achting.

hadden gemaakt.a 13 Hij ont-
nam zijn grootmoeder M _aächab

zelfs de positie van koningin-
moeder� omdat ze een obsceen
afgodsbeeld voor de aanbidding
van de heilige paal had gemaakt.
_Asa hakte haar obscene afgods-
beeldc om en verbrandde het in
het K _idrondal.d 14 Maar de of-
ferhoogten werden niet verwij-
derd.e Toch was het hart van _Asa
zijn hele leven� onverdeeld met�
Jehovah. 15 Hij bracht de din-
gen die hij en zijn vader had-
den geheiligd naar het huis van
Jehovah — zilver, goud en allerlei
voorwerpen.f

16 _Asa was constant in oor-
log met Ba _̈esa,g de koning van
Israël. 17 Koning Ba _̈esa van Is-
raël rukte daarom tegen Juda
op en versterkte� R _ama.h Zo kon
niemand het gebied van koning
_Asa van Juda in of uit gaan. i
18 Toen nam _Asa al het zilver
en goud dat overgebleven was in
de schatkamers van het huis van
Jehovah en van het huis� van de
koning en gaf het aan zijn diena-
ren. Koning _Asa stuurde hen ver-
volgens naar koning Ben-H _adad
van Syrië, j de zoon van Tabr _im-
mon, de zoon van H _ezion, die in
Damaskus woonde, met de vol-
gende boodschap: 19 ‘Er is een
verdrag� tussen mij en u en tus-
sen mijn vader en uw vader. Ik
stuur u een geschenk van zilver
en goud. Verbreek uw verdrag
met koning Ba _̈esa van Israël, zo-
dat hij zich terugtrekt.’ 20 Ben-
H _adad luisterde naar koning _Asa
en liet zijn legerofficieren op-
rukken tegen de steden van Is-
raël. Ze versloegen _Ijon,k Dan, l
Abel-Beth-M _aächa, heel K _inne-
reth en heel het land van N _afta-
li. 21 Toen Ba _̈esa dat hoorde,

15:13 �Of ‘vrouwe’. 15:14 �Lett.: ‘al zijn
dagen’. �Of ‘volledig toegewijd aan’.
15:17 �Of ‘herbouwde’. 15:18 �Of ‘pa-
leis’. 15:19 �Of ‘verbond’.
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stopte hij meteen met het ver-
sterken� van R _ama, en hij bleef
in T _irzaa wonen. 22 Koning _Asa
riep vervolgens heel Juda op
— niemand werd vrijgesteld —
om de stenen en balken weg te
dragen die Ba _̈esa in R _ama voor
de bouw had gebruikt. Daarmee
versterkte� koning _Asa G _ebab in
Benjamin, en M _izpa.c

23 De rest van de geschiede-
nis van _Asa, al zijn machtige da-
den, alles wat hij heeft gedaan
en de steden die hij heeft ge-
bouwd,� is opgeschreven in het
boek met historische verslagen
van de koningen van Juda. Maar
toen hij oud was, kreeg hij een
kwaal aan zijn voeten.d 24 Toen
ging _Asa rusten bij zijn voorva-
ders en hij werd begraven bij zijn
voorvaders in de Stad van David,
zijn voorvader. Zijn zoon Josafate
volgde hem als koning op.

25 N _adab,f de zoon van Jer _o-
beam, werd koning over Israël in
het tweede jaar van koning _Asa
van Juda. Hij regeerde twee jaar
over Israël. 26 Hij bleef doen
wat slecht was in Jehovah’s ogen.
Hij volgde dezelfde weg als zijn
vaderg en bedreef de zonde waar-
toe die Israël had aangezet.h
27 Ba _̈esa, de zoon van Ah _ia, van
het huis van _Issaschar, smeedde
een complot tegen N _adab. Toen
N _adab en heel Israël G _ibbethoni

belegerden, dat in handen van
de Filistijnen was, doodde Ba _̈esa
N _adab. 28 Het was in het der-
de jaar van koning _Asa van Juda
dat Ba _̈esa N _adab doodde en in
zijn plaats koning werd. 29 Zo-
dra hij koning was, doodde hij het
hele huis van Jer _obeam. Hij liet
niemand� van Jer _obeams fami-
lie ontsnappen. Hij roeide ze uit,
overeenkomstig het woord dat Je-

15:21 �Of ‘herbouwen’. 15:22 �Of ‘her-
bouwde’. 15:23 �Of ‘versterkt’, ‘her-
bouwd’. 15:29 �Of ‘niemand die adem-
de’.

hovah via zijn dienaar Ah _ia, de
Siloniet, had gesproken.a 30 Dat
gebeurde vanwege de zonden die
Jer _obeam had begaan en waartoe
hij Israël had aangezet en omdat
hij Jehovah, de God van Israël,
diep had beledigd. 31 De rest
van de geschiedenis van N _adab,
alles wat hij heeft gedaan, is op-
geschreven in het boek met histo-
rische verslagen van de koningen
van Israël. 32 Er was constant
oorlog tussen _Asa en koning Ba _̈e-
sa van Israël.b

33 In het derde jaar van ko-
ning _Asa van Juda werd Ba _̈esa,
de zoon van Ah _ia, in T _irza ko-
ning over heel Israël. Hij regeer-
de 24 jaar.c 34 Maar hij bleef
doen wat slecht was in Jehovah’s
ogen.d Hij volgde dezelfde weg
als Jer _obeam en bedreef de zon-
de waartoe Jer _obeam Israël had
aangezet.e

16 Het woord van Jehovah
kwam tot Jehu,f de zoon

van Han _ani,g met deze uitspraak
tegen Ba _̈esa: 2 ‘Ik heb je uit het
stof verheven en je leider van
mijn volk Israël gemaakt.h Maar
je volgde daarna dezelfde weg
als Jer _obeam. Je hebt mijn volk
Israël tot zonde aangezet zodat
ze mij met hun zonden hebben
getergd. i 3 Daarom zal ik Ba _̈e-
sa en zijn huis helemaal wegva-
gen, en ik zal zijn huis maken
als het huis van Jer _obeam, j de
zoon van N _ebat. 4 Iedereen uit
de familie van Ba _̈esa die in de
stad sterft, zal door de honden
opgegeten worden. Iedereen uit
zijn familie die op het veld sterft,
zal door de vogels van de hemel
opgegeten worden.’

5 De rest van de geschiede-
nis van Ba _̈esa, wat hij heeft ge-
daan en zijn machtige daden,
is opgeschreven in het boek met
historische verslagen van de ko-
ningen van Israël. 6 Toen ging
Ba _̈esa rusten bij zijn voorvaders
en hij werd begraven in T _irza.k
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Zijn zoon _Ela volgde hem als ko-
ning op. 7 Via de profeet Jehu,
de zoon van Han _ani, had Jeho-
vah zijn uitspraak� gericht tegen
Ba _̈esa en zijn huis, omdat hij zo
veel had gedaan wat slecht was
in Jehovah’s ogen door hem met
het werk van zijn handen te ter-
gen, net als het huis van Je-
r _obeam, en ook omdat hij hem�
had gedood.a

8 In het 26ste jaar van koning
_Asa van Juda werd _Ela, de zoon
van Ba _̈esa, koning over Israël
in T _irza. Hij regeerde twee jaar.
9 Zijn dienaar Z _imri, het hoofd
van de helft van zijn wagenmen-
ners, smeedde een complot tegen
hem. Toen _Ela zich in T _irza aan
het bedrinken was in het huis
van _Arza, die over de hofhouding
in T _irza ging, 10 kwam Z _imri
naar binnen, sloeg hem neerb en
doodde hem. Dat was in het 27ste
jaar van koning _Asa van Juda.
Z _imri werd koning in de plaats
van _Ela. 11 Zodra hij koning
was en op zijn troon zat, dood-
de hij iedereen van het huis van
Ba _̈esa. Hij spaarde geen enkele
man,� zelfs niet van zijn familie�
of vrienden. 12 Zo roeide Z _im-
ri het hele huis van Ba _̈esa uit, in
overeenstemming met het woord
van Jehovah tot Ba _̈esa via de
profeet Jehu.c 13 Dat was van-
wege alle zonden die Ba _̈esa en
zijn zoon _Ela hadden begaan en
de zonden waartoe ze Israël had-
den aangezet door Jehovah, de
God van Israël, met hun waarde-
loze afgodend te tergen. 14 De
rest van de geschiedenis van _Ela,
alles wat hij heeft gedaan, is op-
geschreven in het boek met his-
torische verslagen van de konin-
gen van Israël.

16:7 �Lett.: ‘woord’. �D.w.z. Nadab, de
zoon van Jerobeam. 16:11 �Lett.: ‘per-
soon die tegen een muur plast’. In
het Hebreeuws een uiting van minach-
ting waarmee op mannen werd gedoeld.
�Of ‘bloedwrekers’.

15 In het 27ste jaar van ko-
ning _Asa van Juda werd Z _im-
ri koning in T _irza. Hij regeer-
de zeven dagen. Intussen waren
de troepen gelegerd voor G _ibbe-
thon,a dat in handen van de Fi-
listijnen was. 16 Later hoorden
de troepen die daar gelegerd wa-
ren: ‘Z _imri heeft een complot ge-
smeed en de koning gedood.’ Die-
zelfde dag nog riep heel Israël
in het kamp de legeraanvoerder
_Omrib tot koning over Israël uit.
17 _Omri en heel Israël trokken
van G _ibbethon weg en beleger-
den T _irza. 18 Toen Z _imri zag
dat de stad was ingenomen, ging
hij de versterkte toren van het
huis� van de koning binnen en
stak het huis in brand. Hij kwam
om in de vlammen.c 19 Dat was
vanwege de zonden die hij zelf
had begaan door te doen wat
slecht was in Jehovah’s ogen en
dezelfde weg te volgen als Je-
r _obeam, en vanwege de zonde
waartoe hij Israël had aangezet.d
20 De rest van de geschiedenis
van Z _imri, en ook zijn complot,
is opgeschreven in het boek met
historische verslagen van de ko-
ningen van Israël.

21 Toen viel Israël in twee par-
tijen uiteen. Eén deel van het
volk volgde T _ibni, de zoon van G _i-
nath, en wilde hem koning ma-
ken. Het andere deel volgde _Omri.
22 Maar de aanhangers van _Omri
waren sterker dan de aanhangers
van T _ibni, de zoon van G _inath.
T _ibni kwam om het leven en _Omri
werd koning.

23 In het 31ste jaar van ko-
ning _Asa van Juda werd _Omri
koning over Israël. Hij regeerde
12 jaar, waarvan 6 jaar in T _ir-
za. 24 Hij kocht de berg Sam _a-
ria van S _emer voor twee talen-
ten� zilver, en hij bouwde op de
berg een stad. Hij noemde die

16:18 �Of ‘paleis’. 16:24 �Een talent
woog 34,2 kg. Zie App. B14.
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stad Sam _aria,�a naar S _emer, de
eigenaar� van de berg. 25 _Omri
bleef doen wat slecht was in Je-
hovah’s ogen en was nog slechter
dan al zijn voorgangers.b 26 Hij
volgde dezelfde weg als Jer _o-
beam, de zoon van N _ebat, en
beging de zonde waartoe Jer _o-
beam Israël had aangezet door
Jehovah, de God van Israël, met
waardeloze afgodenc te tergen.
27 De rest van de geschiedenis
van _Omri, wat hij heeft gedaan
en zijn machtige daden, is opge-
schreven in het boek met histori-
sche verslagen van de koningen
van Israël. 28 Toen ging _Omri
rusten bij zijn voorvaders en hij
werd begraven in Sam _aria. Zijn
zoon Achabd volgde hem als ko-
ning op.

29 Achab, de zoon van _Omri,
werd koning over Israël in het
38ste jaar van koning _Asa van
Juda. Hij regeerde 22 jaar in
Sam _ariae over Israël. 30 Achab
was nog slechter in Jehovah’s
ogen dan al zijn voorgangers.f
31 Alsof het nog niet erg genoeg
was dat hij dezelfde zonden be-
ging� als Jer _obeam,g de zoon van
N _ebat, trouwde hij ook nog eens
met Izebel,h de dochter van Eth-
b _aäl, de koning van de Sidoniërs, i
en ging hij Baäl dienenj en zich
voor hem neerbuigen. 32 Bo-
vendien richtte hij voor Baäl een
altaar op in het huis� van Baälk
dat hij in Sam _aria had gebouwd.
33 Achab maakte ook de heili-
ge paal. l Hij deed meer om Jeho-
vah, de God van Israël, te tergen
dan alle koningen van Israël vóór
hem.

34 In zijn tijd werd Jericho
herbouwd door de Betheliet H _iël.
Toen hij het fundament legde,
kostte dat hem zijn eerstgebo-
ren zoon, Ab _iram, en toen hij de
poortdeuren plaatste, verloor hij

16:24 �Bet.: ‘behorend tot de clan Se-
mer’. �Lett.: ‘heer’. 16:31 �Lett.: ‘in
(...) wandelde’. 16:32 �Of ‘de tempel’.

zijn jongste zoon, S _egub, in over-
eenstemming met het woord van
Jehovah via Jozua, de zoon van
Nun.a

17 De Tisbiet El _ia,�b een in-
woner van Gilead,c zei te-

gen Achab: ‘Zo zeker als Jeho-
vah leeft — de God van Israël die
ik dien� — er zal deze jaren geen
dauw of regen zijn tenzij ik het
zeg!’d

2 Het woord van Jehovah
kwam tot El _ia en luidde: 3 ‘Ga
hier weg. Ga naar het oosten en
verberg je in het Krithdal,� ten
oosten van de Jordaan. 4 Je
moet drinken uit de beek, en ik
zal de raven opdracht geven je
daar voedsel te brengen.’e 5 Hij
vertrok meteen en voerde het
woord van Jehovah uit. Hij ging
naar het Krithdal, ten oosten van
de Jordaan, en bleef daar. 6 De
raven brachten hem ’s ochtends
en ’s avonds brood en vlees, en
hij dronk uit de beek.f 7 Maar
na een aantal dagen droogde de
beek opg omdat het niet regende
in het land.

8 Het woord van Jehovah
kwam toen tot hem: 9 ‘Ga naar
S _arfath, dat onder Sidon valt,
en blijf daar. Ik zal een weduwe
opdragen je voedsel te geven.’h
10 Hij ging dus naar S _arfath.
Toen hij bij de stadspoort kwam,
was daar een weduwe hout aan
het sprokkelen. Hij riep naar haar
en zei: ‘Haal voor mij alsjeblieft
in een beker een beetje water om
te drinken.’i 11 Toen ze het ging
halen, riep hij haar na: ‘Breng als-
jeblieft een stuk brood voor me
mee.’� 12 ‘Zo zeker als Jehovah,
uw God, leeft,’ antwoordde ze, ‘ik
heb geen brood, alleen een hand-
vol meel in de grote kruik en een
beetje olie in de kleine kruik.j Ik
ben wat hout aan het sprokkelen,

17:1 �Bet.: ‘mijn God is Jehovah’. �Lett.:
‘voor wie ik sta’. 17:3 �Of ‘Wadi Krith’.
17:11 �Lett.: ‘in je hand’.
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1 KONINGEN 17:13–18:9 512
en dan ga ik naar huis om iets
voor mezelf en mijn zoon klaar te
maken. Als we dat op hebben, zul-
len we sterven.’

13 Toen zei El _ia tegen haar:
‘Wees niet bang. Ga naar huis en
doe wat je net zei. Maar maak
eerst van wat er nog is een klein
rond brood voor mij, en breng
dat naar me toe. Daarna kun je
iets voor jou en je zoon klaar-
maken. 14 Want dit zegt Jeho-
vah, de God van Israël: “De gro-
te kruik met meel zal niet leeg
raken en er zal altijd genoeg olie
in de kleine kruik zijn tot de dag
dat Jehovah het op de aardbo-
dem laat regenen.”’a 15 Ze ging
dus naar huis en deed wat El _ia
had gezegd. En dagenlang had-
den ze te etenb — zij, haar ge-
zin en El _ia. 16 De grote kruik
met meel raakte niet leeg en
er was altijd genoeg olie in de
kleine kruik, overeenkomstig het
woord dat Jehovah via El _ia had
gesproken.

17 De zoon van de vrouw des
huizes werd na een tijd ziek. Zijn
ziekte werd zo ernstig dat hij
stopte met ademen.c 18 Toen zei
ze tegen El _ia: ‘Wat heb je tegen
me,� man van de ware God? Ben
je gekomen om me aan mijn fou-
ten te herinneren en mijn zoon
te doden?’d 19 Maar hij zei te-
gen haar: ‘Geef mij je zoon.’
Toen nam hij hem uit haar ar-
men. Hij droeg hem naar de ka-
mer op het dak, waar hij logeerde,
en legde hem op zijn eigen bed.e
20 Hij riep tot Jehovah: ‘O Je-
hovah, mijn God,f doet u ook de
weduwe bij wie ik te gast ben
kwaad door haar zoon ter dood te
brengen?’ 21 Vervolgens strekte
hij zich driemaal over het kind uit
en riep tot Jehovah: ‘O Jehovah,
mijn God, laat het leven� van dit
kind alstublieft in hem terugko-

17:18 �Of ‘wat heb ik met jou te maken’.
17:21, 22 �Of ‘de ziel’.

men.’ 22 Jehovah luisterde naar
El _ia’s verzoek.a Het leven� van
het kind kwam in hem terug en
hij leefde weer.b 23 El _ia nam het
kind, bracht hem van zijn kamer
naar beneden en ging het huis in.
Hij gaf hem aan zijn moeder te-
rug en zei: ‘Kijk, je zoon leeft.’c
24 Toen zei de vrouw tegen El _ia:
‘Nu weet ik dat je echt een
man van Godd bent en dat Jeho-
vah’s woord dat je hebt gespro-
ken waarheid is.’

18 Na een tijd, in het der-
de jaar,e kwam Jehovah’s

woord tot El _ia: ‘Ga en verschijn
voor Achab. Ik zal het op de aard-
bodem laten regenen.’f 2 El _ia
ging dus op weg om voorAchab te
verschijnen, terwijl de hongers-
noodg in Sam _aria groot was.

3 Ondertussen riep Achab
Obadja, die over de hofhouding
ging. (Obadja had veel ontzag
voor Jehovah. 4 Toen Izebelh
Jehovah’s profeten liet uitroeien,�
had Obadja 100 profeten in twee
groepen van 50 in een grot ver-
borgen, en hij had ze brood en
water gegeven.) 5 Achab zei te-
gen Obadja: ‘Ga alle waterbron-
nen en dalen� in het land langs.
Misschien vinden we genoeg gras
om de paarden en muildieren in
leven te houden zodat niet al
onze dieren doodgaan.’ 6 Ze na-
men allebei een deel van het land
voor hun rekening. Achab ging de
ene kant op en Obadja de andere
kant.

7 Terwijl Obadja onderweg
was, kwam El _ia hem tegemoet.
Hij herkende hem meteen, boog
diep en zei: ‘Bent u het, mijn heer
El _ia?’ i 8 Hij antwoordde: ‘Ik ben
het. Ga tegen je heer zeggen: “El _ia
is er.”’ 9 Maar Obadja zei: ‘Wel-
ke zonde heb ik begaan dat u
uw dienaar aan Achab wilt over-
leveren zodat hij me kan doden?

18:4 �Of ‘verwijderen’. Lett.: ‘afsnijden’.
18:5 �Of ‘wadi’s’.
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513 1 KONINGEN 18:10-27
10 Zo zeker als Jehovah, uw God,
leeft, er is geen volk of konink-
rijk waar mijn heer u niet heeft
laten zoeken. Als ze zeiden: “Hij
is hier niet”, liet hij dat konink-
rijk of dat volk zweren dat ze
u niet konden vinden.a 11 En nu
zegt u: “Ga tegen je heer zeg-
gen: ‘El _ia is er.’” 12 Als ik bij
u wegga, zal Jehovah’s geest u
wegvoerenb terwijl ik niet weet
waarnaartoe. En als ik dan tegen
Achab zeg dat u er bent en hij kan
u niet vinden, zal hij me vermoor-
den. En dat terwijl uw dienaar al
van jongs af aan ontzag voor Je-
hovah heeft. 13 Heeft mijn heer
niet gehoord wat ik heb gedaan
toen Izebel de profeten van Je-
hovah doodde? Dat ik 100 profe-
ten van Jehovah in twee groepen
van 50 in een grot heb verbor-
gen en ze steeds brood en water
heb gegeven?c 14 Maar nu zegt
u: “Ga tegen je heer zeggen: ‘El _ia
is er.’” Hij zal me zeker vermoor-
den.’ 15 Maar El _ia zei: ‘Zo zeker
als Jehovah leeft — de God van
de legermachten die ik dien� —
vandaag zal ik voor hem verschij-
nen.’

16 Obadja ging dus naarAchab
en bracht hem de boodschap over.
En Achab ging El _ia tegemoet.

17 Zodra Achab El _ia zag, zei hij
tegen hem: ‘Ben jij het, degene die
al die ellende� over Israël brengt?’

18 Toen zei El _ia: ‘Ik ben niet
degene die ellende over Israël
heeft gebracht, maar jij en het
huis van je vader, doordat je je
niet aan de geboden van Jeho-
vah hebt gehouden en de Baäls
bent gaan volgen.d 19 Laat nu
heel Israël naar mij toe komen,
op de berg K _armel,e en ook de
450 profeten van Baäl en de 400
profeten van de heilige paal, f die
aan de tafel van Izebel eten.’
20 Achab stuurde dus een bood-

18:15 �Lett.: ‘voor wie ik sta’. 18:17
�Of ‘de banvloek’.

schap aan alle Israëlieten en liet
de profeten op de berg K _armel
bij elkaar komen.

21 Toen richtte El _ia zich tot
het hele volk en zei: ‘Hoelang
blijven jullie op twee gedachten�
hinken?a Als Jehovah de ware
God is, volg hem dan.b Maar als
het Baäl is, volg hem!’ Het volk
zweeg. 22 El _ia zei toen tegen
het volk: ‘Ik ben de enige profeet
van Jehovah die er nog is,c ter-
wijl er 450 profeten van Baäl zijn.
23 Geef ons twee jonge stieren.
Laten zij dan één jonge stier uit-
kiezen en die in stukken snijden
en op het hout leggen, maar ze
mogen het hout niet aansteken.
Ik zal de andere jonge stier klaar-
maken en die op het hout leg-
gen, maar ik zal het hout niet
aansteken. 24 Dan moeten jul-
lie de naam van jullie god aan-
roepen,d en ik zal de naam van
Jehovah aanroepen. De God die
antwoordt met vuur laat zien dat
hij de ware God is.’e Het hele volk
antwoordde: ‘Dat is goed.’

25 Toen zei El _ia tegen de pro-
feten van Baäl: ‘Omdat jullie in
de meerderheid zijn, mogen jullie
als eerste een jonge stier uitkie-
zen en die klaarmaken. Roep dan
de naam van jullie god aan, maar
jullie mogen geen vuur maken.’
26 Ze namen dus de jonge stier
die hun werd gegeven en maak-
ten die klaar. Van de ochtend tot
de middag riepen ze de naam van
Baäl aan: ‘O Baäl, geef ons ant-
woord!’ Maar er kwam geen stem
en niemand gaf antwoord.f Ze ble-
ven om het altaar hinken dat
ze gemaakt hadden. 27 Tegen de
middag begon El _ia ze belachelijk
te maken en zei: ‘Roep zo hard
als je kunt! Hij is toch een god?g
Misschien is hij diep in gedach-
ten of is hij zijn behoefte aan
het doen.� Of misschien slaapt hij

18:21 �Of ‘twee krukken’. 18:27 �Of
mogelijk ‘is hij op reis gegaan’.
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wel en moet iemand hem wakker
maken!’ 28 Ze riepen zo hard
als ze konden en sneden zichzelf
met dolken en speren, zoals hun
gewoonte was, totdat het bloed
langs hun hele lichaam stroomde.
29 De middag ging voorbij en ze
bleven tekeergaan� tot de tijd van
het avondgraanoffer, maar er was
geen stem te horen en niemand
gaf antwoord. Er kwam geen en-
kele reactie.a

30 Uiteindelijk zei El _ia tegen
het hele volk: ‘Kom dichterbij.’
Toen het hele volk dichterbij was
komen staan, herstelde hij het al-
taar van Jehovah dat omverge-
haald was.b 31 El _ia nam 12 ste-
nen, evenveel als het aantal
stammen van de zonen van Jakob,
tegen wie Jehovah had gezegd:
‘Israël zal je naam zijn.’c 32 Met
de stenen bouwde hij een altaard

voor de naam van Jehovah. Hij
maakte rondom het altaar een
geul die zo groot was als een stuk
grond dat met twee sea� zaad
bezaaid werd. 33 Daarna stapel-
de hij de stukken hout op, sneed
de jonge stier in stukken en legde
die op het hout.e Hij zei: ‘Vul
vier grote kruiken met water en
giet die uit over het brandoffer
en over het hout.’ 34 Toen zei
hij: ‘Doe het nog een keer.’ Ze de-
den het dus nog een keer. Daarna
zei hij: ‘Doe het een derde keer.’
Ze deden het dus een derde keer.
35 Het water stroomde langs het
hele altaar. Ook vulde hij de geul
met water.

36 Rond de tijd van het avond-
graanofferf kwam de profeet El _ia
naar voren en zei: ‘O Jehovah,
God van Abraham,g Isaäkh en Is-
raël, laat vandaag zien dat u God
bent in Israël en dat ik uw die-
naar ben en dat ik al deze dingen
heb gedaan overeenkomstig uw
woord. i 37 Geef mij antwoord,

18:29 �Of ‘zich als profeten gedragen’.
18:32 �Een sea was 7,33 l. Zie App. B14.

o Jehovah! Geef mij antwoord zo-
dat dit volk weet dat u, Jehovah,
de ware God bent en dat u ze� tot
inkeer brengt.’a

38 Toen kwam er vuur van Je-
hovah naar beneden. Het verteer-
de het brandoffer,b de stukken
hout, de stenen en het stof, en
het verslond het water in de geul.c
39 Toen het hele volk dat zag, lie-
ten ze zich meteen voorover op
de grond vallen en zeiden: ‘Je-
hovah is de ware God! Jehovah
is de ware God!’ 40 Daarna zei
El _ia tegen ze: ‘Grijp de profeten
van Baäl! Laat geen van hen ont-
snappen!’ Direct grepen ze hen,
en El _ia nam hen mee naar de ri-
vier� de K _ison.d Daar slachtte hij
hen af.e

41 El _ia zei tegen Achab: ‘Ga
wat eten en drinken, want het
geluid van een zware stortregen
is al te horen.’f 42 Achab ging
dus wat eten en drinken, terwijl
El _ia naar de top van de K _armel
klom. Hij ging op zijn hurken zit-
ten en hield zijn gezicht tussen
zijn knieën.g 43 Toen zei hij te-
gen zijn bediende: ‘Klim alsje-
blieft omhoog en kijk naar de
zee.’ Hij ging dus kijken en zei:
‘Er is niets te zien.’ Zeven keer
zei El _ia: ‘Ga terug.’ 44 De ze-
vende keer zei zijn bediende:
‘Kijk! Er stijgt een wolkje uit de
zee op, zo groot als de hand van
een man.’ Toen zei El _ia: ‘Ga naar
Achab en zeg: “Span de wagen
in! Vertrek, zodat de stortregen
je niet ophoudt!”’ 45 Ondertus-
sen werd de lucht zwart, stak de
wind op en barstte er een zwa-
re stortbui los.h Achab reed door
en ging naar J _izreël. i 46 Maar
de hand van Jehovah kwam op
El _ia, en hij bond zijn gewaad op
rond� zijn heupen en rende voor
Achab uit, helemaal tot aan J _iz-
reël.
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515 1 KONINGEN 19:1-18

19 Toen vertelde Achaba aan
Izebelb wat El _ia allemaal

had gedaan en dat hij alle pro-
feten met het zwaard had ge-
dood.c 2 Izebel stuurde daarop
een boodschapper naar El _ia en
liet zeggen: ‘De goden mogen me
zwaar straffen als je morgen om
deze tijd niet net zo dood bent als
zij!’� 3 El _ia werd bang en vlucht-
te voor zijn leven.�d Hij kwam
in Bers _eba,e dat bij Juda hoort,f
en liet zijn bediende daar ach-
ter. 4 Hij trok een dagreis ver de
woestijn in, ging daar onder een
bremstruik zitten en vroeg of hij�
mocht sterven. Hij zei: ‘Het is ge-
noeg geweest! O Jehovah, neem
mijn leven� weg,g want ik ben niet
beter dan mijn voorouders.’

5 Toen ging hij liggen en viel
hij onder de bremstruik in slaap.
Maar opeens raakte een en-
gel hem aanh en zei: ‘Sta op en
eet wat.’ i 6 Hij keek op en zag
naast zijn hoofd een rond brood
op gloeiende stenen en een kruik
met water. Hij at en dronk en
ging weer liggen. 7 Later kwam
de engel van Jehovah nog een
keer. Hij raakte hem aan en zei:
‘Sta op en eet wat, anders is
de reis te zwaar voor je.’ 8 El _ia
stond dus op en at en dronk. Dat
voedsel gaf hem de kracht om
40 dagen en 40 nachten verder te
gaan, tot hij bij de H _oreb kwam,
de berg van de ware God. j

9 Daar ging hij een grotk bin-
nen en overnachtte er. Toen
kwam Jehovah’s woord tot hem:
‘Wat doe je hier, El _ia?’ 10 Hij
antwoordde: ‘Ik heb me helemaal
ingezet voor Jehovah, de God
van de legermachten. l Want Israël
heeft uw verbond niet nageleefd.m
Ze hebben uw altaren omverge-
haald en uw profeten met het

19:2 �Of ‘als ik (...) je ziel niet ge-
lijk maak aan de ziel van elk van hen’.
19:3, 4, 10, 14 �Of ‘ziel’. 19:4 �Of ‘zijn
ziel’.

zwaard gedood.a Ik ben de eni-
ge die nog over is. En nu hebben
ze het op mijn leven� gemunt.’b
11 Maar Hij zei: ‘Kom naar buiten
en ga hier op de berg vóór Jeho-
vah staan.’ En Jehovah ging voor-
bij.c Er ging een grote en sterke
wind voor Jehovah uit die ber-
gen spleet en rotsen aan stukken
sloeg,d maar Jehovah was niet in
de wind. Na de wind was er een
aardbeving,e maar Jehovah was
niet in de aardbeving. 12 Na de
aardbeving was er vuur,f maar Je-
hovah was niet in het vuur. Na het
vuur was er een rustige, zachte
stem.g 13 Zodra El _ia dat hoorde,
bedekte hij zijn gezicht met zijn
ambtsgewaad.h Hij ging naar bui-
ten en bleef bij de ingang van
de grot staan. Toen vroeg een
stem hem: ‘Wat doe je hier, El _ia?’
14 Hij antwoordde: ‘Ik heb me he-
lemaal ingezet voor Jehovah, de
God van de legermachten. Want
Israël heeft uw verbond niet na-
geleefd.i Ze hebben uw altaren
omvergehaald en uw profeten met
het zwaard gedood. Ik ben de eni-
ge die nog over is. En nu heb-
ben ze het op mijn leven� ge-
munt.’j

15 Jehovah zei tegen hem: ‘Ga
terug, en ga naar de woestijn van
Damaskus. Als je daar aankomt,
moet je H _azaëlk tot koning over
Syrië zalven. 16 Zalf Jehu, l de
kleinzoon van N _imsi, tot koning
over Israël, en zalf Elisa,� de zoon
van S _afat, uit Abel-Meh _ola, tot
profeet in jouw plaats.m 17 Wie
ontkomt aan het zwaard van H _a-
zaël,n zal door Jehu worden ge-
dood.o En wie ontkomt aan het
zwaard van Jehu, zal door Eli-
sa worden gedood.p 18 Er zijn
in Israël nog 7000 personen overq

die niet voor Baäl hebben ge-
knieldr en die hem niet hebben ge-
kust.’s
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1 KONINGEN 19:19–20:14 516
19 Hij vertrok dus en vond Eli-

sa, de zoon van S _afat, terwijl die
aan het ploegen was met 12 paar
stieren vóór zich. Elisa zelf was
bij het 12de paar. El _ia ging naar
hem toe en gooide zijn ambtsge-
waada over hem heen. 20 Toen
liet Elisa de stieren in de steek
en rende achter El _ia aan. Hij zei:
‘Laat me alstublieft afscheid ne-
men van� mijn vader en moe-
der. Dan zal ik u volgen.’ El _ia
zei tegen hem: ‘Ga maar terug, ik
houd je niet tegen.’ 21 Hij ging
dus terug en nam een paar stie-
ren en slachtte� ze. Hij kookte
het vlees van de stieren op het
hout van de ploeg en gaf het
aan het volk te eten. Daarna ging
hij El _ia volgen en werd zijn die-
naar.b

20 Koning Ben-H _adadc van Sy-
riëd mobiliseerde zijn hele

leger, samen met 32 andere konin-
gen en hun paarden en wagens.
Hij rukte op tegen Sam _aria,e be-
legerde hetf en voerde er oorlog
tegen. 2 Hij stuurde boodschap-
pers naar de stad om tegen ko-
ning Achabg van Israël te zeggen:
‘Dit zegt Ben-H _adad: 3 “Uw zil-
ver en goud zijn van mij, en
ook uw beste vrouwen en zonen.”’
4 De koning van Israël antwoord-
de: ‘Zoals u zegt, mijn heer de ko-
ning: ik ben van u met alles wat
ik bezit.’h

5 Later kwamen de bood-
schappers terug en zeiden: ‘Dit
zegt Ben-H _adad: “Ik heb u deze
boodschap gestuurd: ‘Uw zilver,
uw goud, uw vrouwen en uw zo-
nen moet u mij geven.’ 6 Maar
morgen om deze tijd zal ik mijn
dienaren naar u toe sturen, en
zij zullen uw huis en de huizen
van uw dienaren goed doorzoe-
ken. Ze zullen beslag leggen op
al uw waardevolle dingen en ze
meenemen.”’

19:20 �Lett.: ‘kussen’. 19:21 �Of ‘of-
ferde’.

7 Toen riep de koning van Is-
raël alle oudsten van het land en
zei: ‘Het zal jullie duidelijk zijn
dat deze man eropuit is ellen-
de te veroorzaken, want hij heeft
mijn vrouwen, zonen, zilver en
goud opgeëist, en ik heb het hem
niet geweigerd.’ 8 Toen zeiden
alle oudsten en het hele volk te-
gen hem: ‘Luister niet en geef
niet toe.’ 9 Dus zei hij tegen de
boodschappers van Ben-H _adad:
‘Zeg tegen mijn heer de koning:
“Alles wat u de eerste keer van
uw dienaar hebt geëist, zal ik
doen, maar op deze eis kan ik
niet ingaan.”’ De boodschappers
vertrokken en brachten het ant-
woord aan Ben-H _adad over.

10 Toen stuurde Ben-H _adad
hem deze boodschap: ‘De goden
mogen me zwaar straffen als er
van Sam _aria genoeg stof over-
blijft om iedereen die me volgt
een handvol te geven!’ 11 De
koning van Israël antwoordde:
‘Zeg tegen hem: “Wie zijn wapen-
rusting aandoet, moet niet jui-
chen alsof hij die alweer uit kan
doen.”’a 12 Ben-H _adad en de ko-
ningen waren in hun tenten� aan
het drinken toen hij het ant-
woord te horen kreeg. Onmiddel-
lijk zei hij tegen zijn dienaren:
‘Maak je klaar voor de aanval!’
Dus maakten ze zich klaar om de
stad aan te vallen.

13 Maar er kwam een profeet
bij koning Achabb van Israël die
zei: ‘Dit zegt Jehovah: “Heb je
deze grote menigte gezien? Ik le-
ver ze vandaag nog aan je over, en
dan zul je weten dat ik Jehovah
ben.”’c 14 Achab vroeg: ‘Wie
wordt daarvoor gebruikt?’ De pro-
feet antwoordde: ‘Dit zegt Jeho-
vah: “De dienaren van de provin-
ciebestuurders.”’� Dus vroeg hij:
‘Wie zal de aanval openen?’ ‘U!’,
antwoordde de profeet.

20:12 �Of ‘hutten’. 20:14 �Of ‘be-
stuurders van de rechtsgebieden’.
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15 Achab telde toen de diena-
ren van de provinciebestuurders,
en het waren er 232. Daarna tel-
de hij alle Israëlitische mannen:
7000. 16 Rond het middaguur
rukten ze uit terwijl Ben-H _adad
zich in de tenten aan het bedrin-
ken was samen met de 32 konin-
gen die hem hielpen. 17 Toen
de dienaren van de provincie-
bestuurders als eersten de stad
uit kwamen, stuurde Ben-H _adad
meteen verkenners uit. Ze be-
richtten hem: ‘Er komen man-
nen Sam _aria uit.’ 18 Toen zei
hij: ‘Neem ze levend gevangen,
of ze nu vrede of oorlog wil-
len.’ 19 Maar toen de dienaren
van de provinciebestuurders en
de troepen die hen volgden de
stad uit kwamen, 20 sloegen ze
hun tegenstanders neer. De Sy-
riërs sloegen op de vlucht,a en
Israël zette de achtervolging in.
Maar koning Ben-H _adad van Sy-
rië wist op een paard te ontko-
men met enkelen van de ruiters.
21 De koning van Israël rukte uit
en versloeg paarden en wagens,
en hij bracht de Syriërs een gro-
te nederlaag� toe.

22 Later verscheen de pro-
feetb voor de koning van Israël en
zei: ‘Zorg voor versterkingen en
denk goed na wat u gaat doen,c
want aan het begin van het vol-
gende jaar� zal de koning van Sy-
rië u aanvallen.’d

23 De dienaren van de koning
van Syrië zeiden tegen hem: ‘Hun
God is een berggod. Daarom heb-
ben ze ons verslagen. Maar als
we op vlak terrein tegen hen
strijden, zullen wij hen verslaan.
24 Doe ook dit: Zet alle konin-
gen afe en vervang ze door gou-
verneurs. 25 Breng dan een le-
ger op de been� dat even groot
is als het leger dat u verloren

20:21 �Of ‘slachting’. 20:22 �D.w.z. de
volgende lente. 20:25 �Lett.: ‘tel een
leger’.

hebt, met evenveel paarden en
wagens. Laten we op vlak terrein
tegen ze strijden, en we zullen ze
zeker verslaan.’ Hij luisterde dus
naar hun advies en voerde het
uit.

26 Aan het begin van het jaar�
mobiliseerde Ben-H _adad de Sy-
riërs. Hij ging naar _Afeka om te-
gen Israël te strijden. 27 Ook
de Israëlieten werden gemobili-
seerd en bevoorraad, en ze trok-
ken de vijand tegemoet. Toen de
Israëlieten zich tegenover hen
legerden, waren ze als twee klei-
ne geitenkudden, terwijl de Sy-
riërs het hele gebied vulden.b
28 Toen verscheen de man van
de ware God voor de koning van
Israël en zei: ‘Dit zegt Jehovah:
“De Syriërs hebben gezegd: ‘Je-
hovah is een God van de bergen,
hij is geen God van de vlakten.’
Daarom zal ik deze grote menig-
te aan je overleveren,c en jullie
zullen zeker weten dat ik Jeho-
vah ben.”’d

29 Ze bleven zeven dagen te-
genover elkaar gelegerd, en op de
zevende dag barstte de strijd los.
De Israëlieten doodden op één
dag 100.000 man voetvolk van de
Syriërs. 30 De rest vluchtte de
stad _Afeke in. Maar de muur viel
op 27.000 van de overgebleven
mannen. Ook Ben-H _adad vluchtte
de stad in, en hij verborg zich in
een binnenkamer.

31 Zijn dienaren zeiden tegen
hem: ‘We hebben gehoord dat de
koningen van het huis van Israël
genade tonen.� Laat ons alstu-
blieft met een zak om onze heu-
pen en een touw om onze nek�
naar de koning van Israël gaan.
Misschien zal hij uw leven� spa-
ren.’f 32 Ze gingen dus met een
zak om hun heupen en een touw
om hun nek naar de koning

20:26 �D.w.z. in de lente. 20:31 �Of ‘ko-
ningen van loyale liefde zijn’. �Lett.: ‘op
het hoofd’. �Of ‘ziel’.
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van Israël en zeiden: ‘Uw dienaar
Ben-H _adad zegt: “Laat me� alstu-
blieft in leven.”’ Hij antwoordde:
‘Leeft hij nog? Hij is mijn broe-
der.’ 33 De mannen zagen dat
als een goed teken en geloof-
den hem meteen op zijn woord.
Dus zeiden ze: ‘Ben-H _adad is uw
broeder.’ Toen zei hij: ‘Ga hem
halen.’ Daarna ging Ben-H _adad
naar hem toe, en hij liet hem op
zijn wagen klimmen.

34 Ben-H _adad zei tegen hem:
‘De steden die mijn vader van uw
vader heeft afgenomen, zal ik te-
ruggeven. En u mag eigen mark-
ten openen� in Damaskus, zoals
mijn vader in Sam _aria heeft ge-
daan.’

Achab antwoordde: ‘Op basis
van die overeenkomst� zal ik u
laten gaan.’

Zo sloot hij een overeenkomst
met hem en liet hem gaan.

35 In opdracht van� Jehovah
zei een van de profetenzonen�a
tegen een vriend: ‘Sla mij als-
jeblieft.’ Maar de man weigerde
hem te slaan. 36 Daarom zei hij
tegen hem: ‘Omdat je niet hebt
geluisterd naar de stem van Je-
hovah, zal een leeuw je doden zo-
dra je hier weggaat.’ Toen hij was
vertrokken, kwam er een leeuw
op hem af die hem doodde.

37 Hij trof een andere man en
zei: ‘Sla mij alsjeblieft.’ De man
sloeg hem dus, waardoor hij ge-
wond raakte.

38 Toen ging de profeet langs
de weg staan om op de koning
te wachten, en hij maakte zich
onherkenbaar met verband over
zijn ogen. 39 Toen de koning
voorbijkwam, riep hij naar de ko-

20:32 �Of ‘mijn ziel’. 20:34 �Of ‘straten
toewijzen’. �Of ‘dat verbond’. 20:35
�Lett.: ‘door het woord van’. � ‘De pro-
fetenzonen’ lijkt te slaan op een school
voor profeten of op een profetenge-
meenschap.

ning: ‘Uw dienaar bevond zich
midden in de strijd toen iemand
een man bij me kwam brengen
en zei: “Bewaak deze man. Als
hij ontsnapt, zal jouw leven� in
de plaats komen van zijn leven,�a
of anders moet je een talent� zil-
ver betalen.” 40 En terwijl uw
dienaar bezig was, was de man
opeens verdwenen.’ De koning
van Israël zei tegen hem: ‘Dat is
dan je vonnis. Je hebt het zelf
geveld.’ 41 Toen deed hij vlug
het verband van zijn ogen, en de
koning van Israël zag dat hij een
van de profeten was.b 42 De
profeet zei tegen hem: ‘Dit zegt
Jehovah: “Omdat je de man hebt
laten ontsnappen van wie ik had
gezegd dat hij vernietigd moest
worden,c moet jouw leven� in de
plaats komen van zijn leven,�d
en jouw volk in de plaats van
zijn volk.”’e 43 Boos en teleur-
gesteld ging de koning van Is-
raël terug naar zijn huis in Sa-
m _aria.f

21 Hierna gebeurde het vol-
gende. De Jizreëliet N _aboth

had een wijngaard die in J _izreëlg
lag, naast het paleis van Achab,
de koning van Sam _aria. 2 Achab
zei tegen N _aboth: ‘Geef me je
wijngaard zodat ik die kan ge-
bruiken als moestuin, want hij ligt
dicht bij mijn huis. Dan geef ik
je er een betere wijngaard voor
in de plaats. Of, als je dat lie-
ver hebt, geef ik je de waarde er-
van in geld.’ 3 Maar N _aboth zei
tegen Achab: ‘Het is vanuit Je-
hovah’s standpunt bezien ondenk-
baar dat ik u het erfdeel van mijn
voorouders geef.’h 4 Achab ging
naar huis, boos en teleurgesteld
over het antwoord van de Jizreë-
liet N _aboth, die had gezegd: ‘Ik
zal u het erfdeel van mijn voor-
ouders niet geven.’ Toen ging hij

20:39, 42 �Of ‘ziel’. 20:39 �Een talent
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op zijn bed liggen met zijn gezicht
naar de muur, en hij wilde niet
eten.

5 Zijn vrouw Izebela kwam bij
hem en vroeg: ‘Waarom ben je�
zo somber en wil je niet eten?’
6 Hij antwoordde: ‘Omdat ik te-
gen de Jizreëliet N _aboth heb ge-
zegd: “Geef me je wijngaard voor
geld. Of, als je dat liever hebt,
geef ik je er een andere wijn-
gaard voor in de plaats.” Maar hij
zei: “Ik zal u mijn wijngaard niet
geven.”’ 7 Zijn vrouw Izebel zei
tegen hem: ‘Jij bent toch de ko-
ning van Israël? Sta op, eet iets
en maak je geen zorgen.� Ik zal
je de wijngaard van de Jizreë-
liet N _aboth geven.’b 8 Ze schreef
dus brieven in naam van Achab
en verzegelde die met zijn zegel.c
Ze stuurde de brieven naar de
oudstend en de vooraanstaande
personen in de stad van N _aboth.
9 Ze schreef in de brieven: ‘Kon-
dig een vasten af, en laat N _aboth
vóór het volk zitten. 10 Laat
twee slechte mannen tegenover
hem zitten en tegen hem getui-
gen:e “Jij hebt God en de koning
vervloekt!”f Breng hem dan naar
buiten en stenig hem.’g

11 De mannen van zijn stad,
de oudsten en de vooraanstaan-
de personen die in zijn stad
woonden, deden precies wat in
de brieven stond die Izebel had
gestuurd. 12 Ze kondigden een
vasten af en lieten N _aboth vóór
het volk zitten. 13 Toen gingen
er twee slechte mannen tegen-
over hem zitten. Ze begonnen
waar het volk bij was tegen N _a-
both te getuigen: ‘N _aboth heeft
God en de koning vervloekt!’h Ze
brachten hem daarna naar de bui-
tenwijken van de stad en stenig-
den hem.i 14 Toen stuurden ze
Izebel de boodschap: ‘N _aboth is
gestenigd, hij is dood.’j

21:5 �Lett.: ‘is je geest’. 21:7 �Lett.:
‘en laat je hart vrolijk zijn’.

15 Zodra Izebel hoorde dat
N _aboth was gestenigd, zei ze te-
gen Achab: ‘Sta op, neem de
wijngaard van de Jizreëlieta N _a-
both in bezit, die hij je niet voor
geld wilde geven. N _aboth leeft
namelijk niet meer. Hij is dood.’
16 Toen Achab hoorde dat N _a-
both dood was, stond hij met-
een op en ging naar de wijngaard
van de Jizreëliet N _aboth om die
in bezit te nemen.

17 Maar Jehovah’s woord
kwam tot de Tisbiet El _iab en
luidde: 18 ‘Sta op en ga naar
Achab, de koning van Israël, die
in Sam _aria is.c Hij is in de wijn-
gaard van N _aboth. Daar is hij
naartoe gegaan om die in bezit te
nemen. 19 Je moet tegen hem
zeggen: “Dit zegt Jehovah: ‘Heb
je een man vermoordd en je zijn
bezit toegeëigend?’”�e Zeg daar-
na tegen hem: “Dit zegt Jehovah:
‘Op de plaats waar de honden het
bloed van N _aboth hebben opge-
likt, zullen de honden jouw bloed
oplikken.’”’ f

20 Achab zei tegen El _ia: ‘Mijn
vijand heeft me dus gevonden!’g
Hij antwoordde: ‘Ik heb je gevon-
den. God zegt: “Omdat je vastbe-
sloten bent� te doen wat slecht is
in Jehovah’s ogen,h 21 breng ik
ellende over je. Ik zal je helemaal
wegvagen en in Israël alle man-
nen� van je familie uitroeien, i van
hoog tot laag. j 22 Ik zal je huis
maken als het huis van Jer _obeam,k
de zoon van N _ebat, en als het huis
van Ba _̈esa, l de zoon van Ah _ia, om-
dat je mijn woede hebt opgewekt
en Israël tot zonde hebt aange-
zet.” 23 En over Izebel heeft Je-
hovah gezegd: “De honden zullen
Izebel opeten op het stuk land van

21:19 �Lett.: ‘in bezit genomen’. 21:20
�Lett.: ‘ je je verkocht hebt’. 21:21
�Lett.: ‘iedereen die tegen een muur
plast’. In het Hebreeuws een uiting van
minachting waarmee op mannen werd
gedoeld.
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J _izreël.a 24 Iedereen uit Achabs
familie die in de stad sterft, zal
door de honden opgegeten wor-
den, en iedereen die op het veld
sterft, zal door de vogels van de
hemel opgegeten worden.b 25 Er
is inderdaad nooit iemand als
Achab geweest,c die zo vastbeslo-
ten was� te doen wat slecht was in
Jehovah’s ogen, opgestookt door
zijn vrouw Izebel.d 26 Hij heeft
zich afschuwelijk gedragen door
de walgelijke afgoden� te aanbid-
den, zoals de Amorieten hadden
gedaan, die Jehovah voor de Israë-
lieten had verdreven.”’e

27 Zodra Achab die woorden
hoorde, scheurde hij zijn kleren
en deed een zak aan. Hij ging
vasten, sliep met de zak aan en
liep moedeloos rond. 28 Toen
kwam Jehovah’s woord tot de
Tisbiet El _ia: 29 ‘Heb je gezien
hoe Achab zich wegens mij heeft
vernederd?f Omdat hij zich voor
mij heeft vernederd, zal ik de el-
lende niet tijdens zijn leven bren-
gen. Tijdens het leven van zijn
zoon zal ik de ellende over zijn
huis brengen.’g

22 Drie jaar lang was er geen
oorlog tussen Syrië en Is-

raël. 2 In het derde jaar ging ko-
ning Josafath van Juda naar de
koning van Israël. i 3 Toen zei
de koning van Israël tegen zijn
dienaren: ‘Weten jullie wel dat
R _amoth-Gilead j van ons is? En
toch aarzelen we om het te her-
overen op de koning van Syrië.’
4 Vervolgens zei hij tegen Josa-
fat: ‘Wil je met mij ten strij-
de trekken tegen R _amoth-Gilead?’
Josafat antwoordde de koning
van Israël: ‘Jij en ik zijn één. Mijn
volk is jouw volk. Mijn paarden
zijn jouw paarden.’k

21:25 �Lett.: ‘zichzelf verkocht had’.
21:26 �De Hebreeuwse term is mis-
schien verwant aan een woord voor uit-
werpselen en werd gebruikt als een ui-
ting van minachting.

5 Maar Josafat zei tegen de
koning van Israël: ‘Vraag alsje-
blieft eersta naar het woord van
Jehovah.’b 6 De koning van Is-
raël verzamelde dus de profeten,
ongeveer 400 man, en zei tegen
hen: ‘Zal ik R _amoth-Gilead aan-
vallen, of moet ik ervan afzien?’
Ze zeiden: ‘Ga, en Jehovah zal
het in handen van de koning ge-
ven.’

7 Josafat zei toen: ‘Is hier
niet een profeet van Jehovah?
Laten we ook via hem navraag
doen.’c 8 De koning van Israël
zei tegen Josafat: ‘Er is nog één
man die ons kan helpen Jeho-
vah te raadplegen.d Maar ik haat
hem,e want hij profeteert nooit
goede dingen over mij, maar al-
leen slechte.f Het is Mich _aja, de
zoon van J _imla.’ Maar Josafat
zei: ‘De koning hoort zoiets niet
te zeggen.’

9 De koning van Israël riep
toen een hofbeambte en zei: ‘Haal
snel Mich _aja, de zoon van J _imla.’g
10 De koning van Israël en Josa-
fat, de koning van Juda, zaten al-
lebei in hun koninklijke gewaad op
hun troon, op de dorsvloer bij de
ingang van de poort van Sam _aria.
Vóór hen stonden alle profeten te
profeteren.h 11 Toen maakte Ze-
dek _ia, de zoon van Ken _aäna, ijze-
ren hoorns voor zichzelf en zei:
‘Dit zegt Jehovah: “Hiermee zul
je de Syriërs doorboren� tot je ze
hebt uitgeroeid.”’ 12 Alle ande-
re profeten profeteerden hetzelf-
de en zeiden: ‘Ga naar R _amoth-
Gilead en je zult succes hebben.
Jehovah zal het in handen van de
koning geven.’

13 De boodschapper die Mi-
ch _aja ging halen, zei tegen hem:
‘Luister, de profeten hebben alle-
maal een positief advies voor de
koning. Laat uw uitspraak alstu-
blieft als die van hen zijn en geef
een positief advies.’ i 14 Maar

22:11 �Of ‘stoten’.
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Mich _aja zei: ‘Zo zeker als Jeho-
vah leeft, ik zeg alleen wat Je-
hovah me opdraagt.’ 15 Toen
kwam hij bij de koning, en de ko-
ning vroeg hem: ‘Mich _aja, zullen
we R _amoth-Gilead aanvallen, of
moeten we ervan afzien?’ Meteen
antwoordde hij: ‘Ga, en je zult
succes hebben. Jehovah zal het
in handen van de koning geven.’
16 Toen zei de koning tegen
hem: ‘Hoe vaak moet ik je laten
zweren dat je in de naam van Je-
hovah alleen de waarheid tegen
me zegt?’ 17 Daarop zei hij: ‘Ik
zie alle Israëlieten verspreid over
de bergen,a als schapen die geen
herder hebben. Jehovah zei: “Ze
hebben geen meester. Laat elk
van hen in vrede naar zijn huis
teruggaan.”’

18 Toen zei de koning van Is-
raël tegen Josafat: ‘Heb ik je niet
gezegd: “Hij zal over mij geen
goede dingen profeteren maar
alleen slechte”?’b

19 Mich _aja zei verder: ‘Hoor
daarom het woord van Jehovah:
Ik zag Jehovah op zijn troon zit-
tenc en het hele hemelse leger
stond rechts en links van hem.d
20 Jehovah vroeg toen: “Wie zal
Achab misleiden, zodat hij uit-
rukt en bij R _amoth-Gilead sneu-
velt?” En de een zei dit en de an-
der dat. 21 Toen kwam er een
geest�e naar voren, die voor Jeho-
vah ging staan en zei: “Ik zal hem
misleiden.” Jehovah vroeg hem:
“Hoe ga je dat doen?” 22 Hij ant-
woordde: “Ik zal eropuit gaan en
een bedrieglijke geest worden in
de mond van al zijn profeten.”f
Daarop zei hij: “Jij zult hem mis-
leiden, en het zal je zeker lukken.
Vertrek en doe het zo.” 23 Je-
hovah heeft dus een bedrieglijke
geest in de mond gelegd van al
deze profeten van jou.g Maar Je-
hovah heeft ellende voor je aan-
gekondigd.’h

22:21 �Of ‘engel’.

24 Zedek _ia, de zoon van Ke-
n _aäna, kwam toen op Mich _aja af,
sloeg hem op de wang en zei: ‘Wil
je soms beweren dat de geest
van Jehovah van mij is wegge-
gaan� en nu met jou spreekt?’a
25 Mich _aja antwoordde: ‘Dat zul
je wel merken op de dag dat je
de binnenste ruimte in gaat om
je te verbergen.’ 26 Toen zei de
koning van Israël: ‘Neem Mich _aja
en lever hem uit aan _Amon, het
hoofd van de stad, en aan Joas,
de zoon van de koning. 27 Zeg
tegen hen: “Dit zegt de koning:
‘Zet deze man in de gevangenisb

en geef hem een verlaagd rant-
soen van brood en water tot ik in
vrede terugkom.’”’ 28 Maar Mi-
ch _aja zei: ‘Als je echt in vrede te-
rugkomt, dan heeft Jehovah niet
met mij gesproken.’c Hij voeg-
de eraan toe: ‘Luister, alle vol-
ken.’

29 De koning van Israël en Jo-
safat, de koning van Juda, ruk-
ten vervolgens op naar R _amoth-
Gilead.d 30 De koning van Israël
zei tegen Josafat: ‘Ik zal vermomd
de strijd ingaan, maar jij moet je
koninklijke gewaad aandoen.’ De
koning van Israël vermomde ziche

dus en trok ten strijde. 31 De
koning van Syrië had de 32 bevel-
hebbers van zijn strijdwagensf ge-
boden: ‘Vecht alleen tegen de ko-
ning van Israël en tegen niemand
anders, klein of groot.’ 32 Zodra
de bevelhebbers van de wagens
Josafat zagen, zeiden ze bij zich-
zelf: ‘Dat moet de koning van Is-
raël zijn.’ Dus gingen ze op hem
af om tegen hem te vechten. Jo-
safat begon om hulp te roepen.
33 Toen de bevelhebbers van de
wagens zagen dat het niet de ko-
ning van Israël was, gaven ze met-
een de achtervolging op.

34 Intussen richtte een man
op goed geluk� zijn boog en hij

22:24 �Lett.: ‘waar is de geest van Je-
hovah van mij weggegaan’. 22:34 �Of
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trof de koning van Israël tus-
sen twee delen van zijn wapen-
rusting. De koning zei daarom te-
gen zijn wagenmenner: ‘Keer om
en haal me uit de strijd,� want ik
ben zwaargewond.’a 35 De strijd
ging die hele dag door, en de ko-
ning moest voor het oog van
de Syriërs in de wagen overeind
worden gehouden. Het bloed van
de wond stroomde in de wagen-
bak. Tegen de avond stierf hij.b
36 Bij zonsondergang klonk er
een kreet door het kamp: ‘Ieder-
een naar zijn stad! Iedereen naar
zijn land!’c 37 Zo stierf de ko-
ning. Hij werd naar Sam _aria ge-
bracht, en ze begroeven hem
daar. 38 Toen ze de strijdwagen
afspoelden bij de vijver van Sam _a-
ria, likten de honden zijn bloed op
en namen de prostituees daar een
bad,� overeenkomstig het woord
van Jehovah.d

39 De rest van de geschiede-
nis van Achab, alles wat hij heeft
gedaan, het ivorene huis� dat hij
heeft gebouwd en alle steden
die hij heeft gebouwd, is opge-
schreven in het boek met histori-
sche verslagen van de koningen
van Israël. 40 Toen ging Achab
rusten bij zijn voorvaders.f Zijn
zoon Ah _aziag volgde hem als ko-
ning op.

41 Josafat,h de zoon van _Asa,
was koning over Juda gewor-
den in het vierde jaar van ko-
ning Achab van Israël. 42 Josa-
fat was 35 jaar toen hij koning
werd, en hij regeerde 25 jaar in
Jeruzalem. Zijn moeder was Az _u-
ba, de dochter van S _ilhi. 43 Hij
bleef dezelfde weg volgen als zijn
vader _Asa.i Hij week er niet van
af en deed wat goed was in
Jehovah’s ogen. j Maar de offer-

22:34 �Lett.: ‘het kamp’. 22:38 �Of
mogelijk ‘waar de prostituees gewoon-
lijk een bad namen, likten de honden zijn
bloed op’. 22:39 �Of ‘paleis’.

hoogten werden niet verwijderd.
Het volk bleef op de offerhoogten
slachtoffers brengen en offerrook
maken.a 44 Met de koning van
Israël bewaarde Josafat de vre-
de.b 45 De rest van de geschie-
denis van Josafat, zijn machti-
ge daden en de oorlogen die hij
heeft gevoerd, is opgeschreven in
het boek met historische versla-
gen van de koningen van Juda.
46 Ook joeg hij de rest van de
tempelprostituésc die in de tijd
van zijn vader _Asa waren overge-
bleven,d het land uit.

47 Er was in die tijd geen ko-
ning in Edom.e Een gouverneur
regeerde over het land.f

48 Josafat bouwde ook T _ar-
sisschepen� om in _Ofir goud te
halen,g maar de schepen zijn
nooit gegaan omdat ze bij _Ezeon-
G _eber vergingen.h 49 In die tijd
zei Ah _azia, de zoon van Achab,
tegen Josafat: ‘Laat mijn diena-
ren met jouw dienaren meegaan
op de schepen.’ Maar Josafat
weigerde dat.

50 Toen ging Josafat rusten
bij zijn voorvaders i en hij werd
begraven bij zijn voorvaders in
de Stad van David, zijn voorva-
der. Zijn zoon Joramj volgde hem
als koning op.

51 Ah _azia,k de zoon van Achab,
werd in Sam _aria koning over Is-
raël in het 17de jaar van koning
Josafat van Juda. Hij regeer-
de twee jaar over Israël. 52 Hij
bleef doen wat slecht was in
Jehovah’s ogen en bleef dezelf-
de weg volgen als zijn vader l en
moederm en als Jer _obeam, de
zoon van N _ebat, die Israël tot
zonde had aangezet.n 53 Hij
bleef Baäl verereno en zich voor
hem neerbuigen en bleef Jeho-
vah, de God van Israël, tergen,p
net zoals zijn vader had ge-
daan.
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HET TWEEDE BOEK

KONINGEN
I N H O U D

1 Elia voorspelt Ahazia’s dood (1-18)

2 Elia omhooggevoerd in storm (1-18)
Elisa krijgt Elia’s ambtsgewaad (13, 14)

Elisa maakt water Jericho gezond (19-22)
Berinnen doden jongens uit Bethel (23-25)

3 Joram koning Israël (1-3)
Moab in opstand tegen Israël (4-25)
Moab verslagen (26, 27)

4 Elisa vermeerdert olie weduwe (1-7)
Gastvrijheid Sunamitische vrouw (8-16)
Vrouw beloond met zoon,
hij sterft (17-31)
Elisa wekt dode zoon op (32-37)
Elisa maakt gerecht eetbaar (38-41)
Elisa vermeerdert brood (42-44)

5 Elisa geneest Naäman (1-19)
Hebzuchtige Gehazi melaats (20-27)

6 Elisa laat bijlblad drijven (1-7)
Elisa tegenover Syriërs (8-23)

Ogen Elisa’s bediende geopend (16, 17)
Syriërs mentaal blind (18, 19)

Honger in belegerd Samaria (24-33)

7 Elisa voorzegt einde hongersnood (1, 2)
Voedsel in verlaten Syrisch kamp (3-15)
Elisa’s profetie komt uit (16-20)

8 Sunamitische vrouw krijgt
land terug (1-6)
Elisa, Ben-Hadad en Hazaël (7-15)
Joram koning Juda (16-24)
Ahazia koning Juda (25-29)

9 Jehu gezalfd tot koning Israël (1-13)
Jehu doodt Joram en Ahazia (14-29)
Izebel gedood, honden eten
haar vlees (30-37)

10 Jehu roeit huis Achab uit (1-17)
Jonadab sluit zich bij Jehu aan (15-17)

Jehu doodt Baälaanbidders (18-27)
Overzicht Jehu’s regering (28-36)

11 Athalia neemt macht over (1-3)
Joas in geheim koning (4-12)
Athalia gedood (13-16)
Jojada’s hervormingen (17-21)

12 Joas koning Juda (1-3)
Joas herstelt tempel (4-16)
Syrische invasie (17, 18)
Joas gedood (19-21)

13 Joahaz koning Israël (1-9)
Joas koning Israël (10-13)
Elisa test ijver Joas (14-19)
Elisa sterft, gebeente wekt man
tot leven (20, 21)
Elisa’s laatste profetie vervuld (22-25)

14 Amazia koning Juda (1-6)
Oorlog met Edom en Israël (7-14)
Joas van Israël sterft (15, 16)
Amazia sterft (17-22)
Jerobeam II koning Israël (23-29)

15 Azarja koning Juda (1-7)
Israëls laatste koningen: Zacharia (8-12),
Sallum (13-16), Menahem (17-22),
Pekahia (23-26), Pekah (27-31)
Jotham koning Juda (32-38)

16 Achaz koning Juda (1-6)
Achaz koopt Assyriërs om (7-9)
Achaz bouwt heidens altaar na (10-18)
Achaz sterft (19, 20)

17 Hosea koning Israël (1-4)
Val van Israël (5, 6)
Israël in ballingschap vanwege
afvalligheid (7-23)
Buitenlanders naar steden
Samaria (24-26)
Samaritanen vermengen
aanbidding (27-41)

18 Hizkia koning Juda (1-8)
Terugblik op val Israël (9-12)
Sanherib valt Juda binnen (13-18)
Rabsake bespot Jehovah (19-37)

19 Hizkia vraagt God via Jesaja
om hulp (1-7)
Sanherib bedreigt Jeruzalem (8-13)
Gebed van Hizkia (14-19)
Jesaja brengt Gods antwoord
over (20-34)
Engel doodt 185.000 Assyriërs (35-37)



1 Na de dood van Achab kwam
Moaba tegen Israël in op-

stand.
2 Op een gegeven moment viel

Ah _azia door het traliewerk van
zijn dakvertrek in Sam _aria, en hij
raakte gewond. Hij stuurde daar-
om boodschappers op weg en zei
tegen ze: ‘Ga Baäl-Z _ebub, de god
van _Ekron,b raadplegen en vraag
of ik van deze verwondingen
zal herstellen.’c 3 Maar de engel
van Jehovah zei tegen de Tisbiet
El _ia:�d ‘Ga de boodschappers van
de koning van Sam _aria tegemoet
en zeg tegen ze: “Jullie gaan Baäl-
Z _ebub, de god van _Ekron, raad-
plegen alsof er geen God in Is-
raël is.e 4 Daarom zegt Jehovah:
‘Je zult niet meer opstaan van het
bed waar je nu op ligt, maar je
zult zeker sterven.’”’ Daarna ver-
trok El _ia.

5 Toen de boodschappers bij
de koning terugkwamen, zei hij
meteen tegen ze: ‘Waarom zijn
jullie al terug?’ 6 Ze antwoord-
den: ‘Er kwam ons een man te-
gemoet die tegen ons zei: “Ga
terug naar de koning die jul-

1:3 �Bet.: ‘mijn God is Jehovah’.

lie heeft gestuurd en zeg tegen
hem: ‘Dit zegt Jehovah: “Je laat
Baäl-Z _ebub, de god van _Ekron,
raadplegen alsof er geen God
in Israël is. Daarom zul je niet
meer opstaan van het bed waar
je nu op ligt, maar je zult zeker
sterven.”’”’a 7 Daarop vroeg hij:
‘Hoe zag de man eruit die jullie
tegemoetkwam en dat tegen jul-
lie zei?’ 8 Ze zeiden tegen hem:
‘Het was een man met een haren
mantelb en een leren gordel om
zijn middel.’c Meteen zei hij: ‘Het
was de Tisbiet El _ia.’

9 De koning stuurde daarna
een aanvoerder van 50 soldaten
met zijn mannen naar hem toe.
Hij trof El _ia terwijl die op de
top van de berg zat. Hij zei te-
gen hem: ‘Man van de ware God,d
de koning zegt: “Kom naar bene-
den.”’ 10 Maar El _ia antwoord-
de de aanvoerder: ‘Als ik een
man van God ben, laat er dan
vuur uit de hemel komene en
jou en je 50 mannen verteren.’
Toen kwam er vuur uit de hemel
dat hem en zijn 50 mannen ver-
teerde.

11 De koning stuurde nog een
aanvoerder van 50 soldaten met

20 Hizkia’s ziekte en herstel (1-11)
Boodschappers uit Babylon (12-19)
Hizkia sterft (20, 21)

21 Manasse koning Juda,
zijn bloedschuld (1-18)
Jeruzalem zal vernietigd
worden (12-15)

Amon koning Juda (19-26)

22 Josia koning Juda (1, 2)
Instructies voor herstel tempel (3-7)
Wetboek gevonden (8-13)
Hulda profeteert ellende (14-20)

23 Hervormingen Josia (1-20)
Pascha gevierd (21-23)
Verdere hervormingen Josia (24-27)

Josia sterft (28-30)
Joahaz koning Juda (31-33)
Jojakim koning Juda (34-37)

24 Jojakims opstand en dood (1-7)
Jojachin koning Juda (8, 9)
Eerste deportatie naar Babylon (10-17)
Zedekia koning Juda,
zijn opstand (18-20)

25 Nebukadnezar belegert Jeruzalem (1-7)
Jeruzalem en tempel verwoest,
tweede deportatie (8-21)
Gedalja wordt gouverneur (22-24)
Gedalja vermoord,
volk naar Egypte (25, 26)
Jojachin vrijgelaten in Babylon (27-30)
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525 2 KONINGEN 1:12–2:8
zijn mannen naar hem toe. Hij
zei tegen hem: ‘Man van de ware
God, dit zegt de koning: “Kom
snel naar beneden.”’ 12 Maar
El _ia antwoordde: ‘Als ik een man
van de ware God ben, laat er dan
vuur uit de hemel komen en jou
en je 50 mannen verteren.’ Toen
kwam er vuur van God uit de he-
mel dat hem en zijn 50 mannen
verteerde.

13 Vervolgens stuurde de ko-
ning een derde aanvoerder van
50 soldaten met zijn mannen.
Maar toen de derde aanvoerder
bij El _ia kwam, knielde hij voor
hem neer en smeekte: ‘Man van
de ware God, laat mijn leven�
en het leven� van deze 50 die-
naren van u alstublieft kostbaar
zijn in uw ogen. 14 Vuur uit de
hemel heeft de twee vorige aan-
voerders en hun groepen van 50
verteerd, maar laat mijn leven�
kostbaar zijn in uw ogen.’

15 Toen zei de engel van Je-
hovah tegen El _ia: ‘Ga met hem
mee. Wees niet bang voor hem.’
Hij stond dus op en ging met hem
mee naar de koning. 16 El _ia zei
tegen de koning: ‘Dit zegt Jeho-
vah: “Je hebt boodschappers ge-
stuurd om Baäl-Z _ebub, de god van
_Ekron,a te raadplegen. Is er soms
geen God in Israël?b Waarom heb
je hem niet geraadpleegd? Daar-
om zul je niet meer opstaan van
het bed waar je nu op ligt, maar
je zult zeker sterven.”’ 17 Daar-
na stierf hij, in overeenstemming
met het woord van Jehovah via
El _ia. Omdat hij geen zoon had,
volgde Joram�c hem als koning
op, in het tweede jaar van ko-
ning Joramd van Juda, de zoon
van Josafat.

18 De rest van de geschiede-
nis van Ah _azia,e wat hij heeft
gedaan, is opgeschreven in het
boek met historische verslagen
van de koningen van Israël.

1:13, 14 �Of ‘ziel’. 1:13 �Of ‘de ziel’.
1:17 �D.w.z. Ahazia’s broer.

2 Kort voordat Jehovah El _iaa in
een storm omhoog zou voe-

ren naar de hemel,�b vertrokken
El _ia en Elisac uit G _ilgal.d 2 El _ia
zei tegen Elisa: ‘Blijf alsjeblieft
hier, want Jehovah heeft me naar
Bethel gestuurd.’ Maar Elisa zei:
‘Zo zeker als Jehovah leeft en
zo zeker als jij� leeft, ik laat je
niet in de steek.’ Ze gingen dus
naar Bethel.e 3 De profetenzo-
nen� in Bethel kwamen toen naar
Elisa en zeiden tegen hem: ‘Weet
je dat Jehovah vandaag je mees-
ter wegneemt zodat hij niet meer
je hoofd is?’f Hij antwoordde: ‘Ja,
dat weet ik. Zeg maar niets.’

4 El _ia zei tegen hem: ‘Elisa,
blijf alsjeblieft hier, want Jehovah
heeft me naar Jericho gestuurd.’g
Maar hij antwoordde: ‘Zo zeker
als Jehovah leeft en zo zeker
als jij� leeft, ik laat je niet in de
steek.’ Zo kwamen ze in Jericho.
5 Toen kwamen de profetenzo-
nen die in Jericho waren naar Eli-
sa toe en zeiden tegen hem: ‘Weet
je dat Jehovah vandaag je mees-
ter wegneemt zodat hij niet meer
je hoofd is?’ Hij antwoordde: ‘Ja,
dat weet ik. Zeg maar niets.’

6 El _ia zei tegen hem: ‘Blijf als-
jeblieft hier, want Jehovah heeft
me naar de Jordaan gestuurd.’
Maar hij antwoordde: ‘Zo zeker
als Jehovah leeft en zo zeker als
jij� leeft, ik laat je niet in de
steek.’ Dus gingen ze samen ver-
der. 7 En 50 van de profeten-
zonen volgden hen en bleven op
een afstand staan kijken terwijl
de twee bij de Jordaan stonden.
8 Toen nam El _ia zijn ambtsge-
waad,h rolde het op en sloeg er-
mee op het water. Het water ver-
deelde zich naar links en naar
rechts, zodat de twee mannen
over droge grond konden over-
steken. i

2:1 �Of ‘in de lucht’. 2:2, 4, 6 �Of ‘je
ziel’. 2:3 � ‘De profetenzonen’ lijkt te
slaan op een school voor profeten of op
een profetengemeenschap.
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9 Zodra ze aan de overkant

waren, zei El _ia tegen Elisa: ‘Wat
kan ik voor je doen voordat ik
van je word weggenomen? Vraag
het maar.’ Elisa vroeg: ‘Mag ik
alsjeblieft een dubbel deel�a van
je geest hebben?’b 10 Hij ant-
woordde: ‘Je hebt iets moeilijks
gevraagd. Als je me ziet op het
moment dat ik van je word weg-
genomen, zul je krijgen wat je
vraagt. Maar zie je me niet, dan
zul je het niet krijgen.’

11 Terwijl ze al pratend ver-
dergingen, kwam er plotseling een
vurige wagen met vurige paardenc

die hen van elkaar scheidde. En
El _ia steeg in de storm naar de
hemel� op.d 12 Terwijl Elisa toe-
keek, riep hij: ‘Mijn vader, mijn va-
der! De wagen van Israël en zijn
ruiters!’e Toen hij hem niet meer
kon zien, pakte hij zijn eigen kle-
ren vast en scheurde ze in twee-
en.f 13 Hij raapte vervolgens het
ambtsgewaadg van El _ia op, dat van
hem afgevallen was, en ging te-
rug. Aan de oever van de Jordaan
bleef hij staan. 14 Toen sloeg hij
met het ambtsgewaad van El _ia,
dat van hem afgevallen was, op
het water en zei: ‘Waar is Jeho-
vah, de God van El _ia?’ Toen hij
op het water sloeg, verdeelde het
zich naar links en naar rechts zo-
dat Elisa kon oversteken.h

15 Toen de profetenzonen van
Jericho hem op een afstand za-
gen, zeiden ze: ‘De geest van El _ia
is op Elisa komen te rusten.’ i
Ze gingen hem tegemoet en bo-
gen diep voor hem. 16 ‘Uw die-
naren hebben hier 50 bekwame
mannen’, zeiden ze tegen hem.
‘Laat hen alstublieft uw meester
gaan zoeken. Misschien heeft de
geest� van Jehovah hem opgetild
en hem daarna op een van de ber-
gen of in een van de dalen neer-
gezet.’j Maar hij zei: ‘Stuur ze

2:9 �Of ‘twee delen’. 2:11 �Of ‘in de
lucht’. 2:16 �Of ‘wind’.

niet.’ 17 Toch bleven ze bij hem
aandringen tot hij er verlegen
van werd. Toen zei hij: ‘Stuur ze
maar.’ Ze stuurden de 50 man-
nen. Die bleven drie dagen zoeken
maar vonden hem niet. 18 Toen
ze bij Elisa terugkwamen, die
in Jerichoa verbleef, zei hij tegen
ze: ‘Ik had toch gezegd dat jullie
niet moesten gaan?’

19 Na verloop van tijd zeiden
de mannen van de stad tegen
Elisa: ‘Zoals mijn meester ziet,
is de ligging van de stad goed.b
Maar het water is slecht en het
land is onvruchtbaar.’� 20 Daar-
op zei hij: ‘Haal een kleine nieu-
we schaal voor me en doe er
zout in.’ Ze brachten die dus
bij hem. 21 Hij ging vervolgens
naar de bron van het water, gooi-
de er zout inc en zei: ‘Dit zegt Je-
hovah: “Ik heb dit water gezond
gemaakt. Het zal geen dood of
onvruchtbaarheid� meer veroor-
zaken.”’ 22 Tot op de dag van
vandaag is het water gezond,
zoals Elisa had gezegd.

23 Hij ging vandaaruit naar
Bethel. Onderweg kwam er een
groep jonge jongens de stad
uit. Ze gingen hem uitjouwend

en zeiden steeds: ‘Omhoog, kale!
Omhoog, kale!’ 24 Uiteindelijk
draaide hij zich om, keek ze
aan en vervloekte ze in de naam
van Jehovah. Toen kwamen er
twee berinnene uit het bos die
42 van de kinderen verscheurden.f
25 Daarvandaan ging hij verder
naar de berg K _armel,g en vandaar
ging hij terug naar Sam _aria.

3 Joram,h de zoon van Achab,
werd in Sam _aria koning over

Israël in het 18de jaar van koning
Josafat van Juda. Hij regeer-
de 12 jaar. 2 Hij bleef doen wat
slecht was in Jehovah’s ogen,
maar niet zo erg als zijn vader

2:19 �Of mogelijk ‘veroorzaakt misge-
boorten’. 2:21 �Of mogelijk ‘misge-
boorten’.
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of zijn moeder. Hij verwijderde
namelijk de heilige zuil van Baäl
die zijn vader had gemaakt.a
3 Maar hij hield wel vast aan
de zonden waartoe Jer _obeam, de
zoon van N _ebat, Israël had aan-
gezet.b Daarmee brak hij niet.

4 M _esa, de koning van Moab,
was schapenfokker. Hij betaalde
de koning van Israël als schat-
ting� steeds 100.000 lammeren
en 100.000 ongeschoren rammen.
5 Zodra Achab gestorven was,c
kwam de koning van Moab tegen
de koning van Israël in opstand.d
6 Daarom rukte koning Joram
die dag vanuit Sam _aria op, en hij
mobiliseerde heel Israël. 7 Hij
stuurde ook de volgende bood-
schap naar koning Josafat van
Juda: ‘De koning van Moab is te-
gen mij in opstand gekomen. Wil
je met mij tegen Moab ten strij-
de trekken?’ Hij antwoordde: ‘Ik
ga mee.e Jij en ik zijn één. Mijn
volk is jouw volk. Mijn paar-
den zijn jouw paarden.’f 8 Ver-
volgens vroeg hij: ‘Via welke weg
zullen we gaan?’ Hij antwoordde:
‘Via de weg door de woestijn van
Edom.’

9 De koning van Israël rukte
op met de koning van Juda en de
koning van Edom.g Toen ze zeven
dagen onderweg waren — ze had-
den een omweg gemaakt — was
er geen water meer voor het le-
ger en voor het vee dat ze bij
zich hadden. 10 De koning van
Israël zei: ‘Wat een ellende! Jeho-
vah heeft deze drie koningen al-
leen maar bij elkaar gebracht om
ze in handen van Moab te la-
ten vallen!’ 11 Daarop zei Josa-
fat: ‘Is er hier geen profeet van
Jehovah zodat we via hem Jeho-
vah om leiding kunnen vragen?’h
Een van de dienaren van de ko-
ning van Israël antwoordde: ‘Eli-
sa, i de zoon van S _afat, is hier. Hij
goot altijd water uit over de han-

3:4 �Zie Woordenlijst.

den van El _ia.’�a 12 Toen zei Jo-
safat: ‘Hij spreekt het woord van
Jehovah.’ De koning van Israël,
Josafat en de koning van Edom
gingen dus naar hem toe.

13 Elisa zei tegen de koning
van Israël: ‘Wat heb ik met jou
te maken?�b Ga naar de profeten
van je vader en naar de profe-
ten van je moeder.’c Maar de ko-
ning van Israël zei tegen hem:
‘Nee, want het is Jehovah die deze
drie koningen bij elkaar heeft ge-
bracht om ze in handen van Moab
te laten vallen.’ 14 Toen zei Eli-
sa: ‘Zo zeker als Jehovah leeft
— de God van de legermach-
ten die ik dien� — het is dat ik
respect heb voor koning Josa-
fatd van Juda, anders zou ik je
niet eens aankijken of opmerken.e
15 Laat nu een harpspeler� ko-
men.’f Zodra de harpspeler begon
te spelen, kwam de hand van Je-
hovahg op Elisa. 16 Hij zei: ‘Dit
zegt Jehovah: “Graaf overal in dit
dal� greppels. 17 Want dit zegt
Jehovah: ‘Jullie zullen geen wind
en geen regen zien. Toch zal
dit dal vol water lopen,h en jul-
lie zullen daarvan drinken — jul-
lie en ook je vee en lastdieren.’”
18 En dat is nog maar een klei-
nigheid in de ogen van Jehovah, i
want hij zal ook Moab in jullie
handen geven. j 19 Jullie moeten
elke vestingstadk en elke belang-
rijke stad verwoesten. Jullie moe-
ten elke goede boom omhakken.
Jullie moeten alle waterbronnen
dichtstoppen en elk goed stuk
land onbruikbaar maken met ste-
nen.’ l

20 De volgende ochtend kwam
er rond de tijd van het ochtend-
graanofferm ineens water uit de
richting van Edom, en het land
liep vol met water.
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21 De Moabieten hoorden dat
de koningen gekomen waren om
tegen hen te strijden. Daarom
riepen ze alle mannen bij elkaar
die de wapens konden opnemen,�
en ze stelden zich op aan de
grens. 22 Toen ze ’s ochtends
vroeg opstonden, scheen de zon
op het water, en voor de Moa-
bieten aan de andere kant leek
het water rood als bloed. 23 Ze
zeiden: ‘Dat is bloed! De konin-
gen hebben elkaar vast met het
zwaard afgeslacht. Dus op naar
de buit,a Moab!’ 24 Maar toen
ze in het kamp van Israël kwa-
men, stonden de Israëlieten op
en vielen de Moabieten aan. Die
sloegen op de vlucht,b waarna de
Israëlieten hen achternagingen
en hen tot in Moab neersloegen.
25 Ze maakten de steden met de
grond gelijk, en elke man gooide
een steen op elk goed stuk land,
waardoor het vol stenen kwam te
liggen. Ze stopten elke waterbron
dichtc en ze hakten elke goede
boom om.d Uiteindelijk stonden
alleen de stenen muren van Kir-
Har _esethe nog overeind, en de
slingeraars omsingelden en ver-
woestten de stad.

26 Toen de koning van Moab
zag dat hij de strijd verloren
had, probeerde hij met 700 man-
nen, gewapend met zwaarden,
door te breken naar de koning
van Edom.f Maar het lukte niet.
27 Toen nam hij zijn eerstgebo-
ren zoon, die hem zou opvolgen,
en offerde hem als brandofferg

op de muur. En er ontstond grote
woede tegen de Israëlieten, zo-
dat ze zich terugtrokken en naar
hun land teruggingen.

4 Een van de vrouwen van de
profetenzonenh riep de hulp

van Elisa in en zei: ‘Mijn man,
uw dienaar, is gestorven. Zoals u
weet heeft hij altijd ontzag voor

3:21 �Of ‘iedereen die een gordel om-
deed’.

Jehovah gehad.a Nu is er een
schuldeiser gekomen om mijn
twee kinderen als slaven mee te
nemen.’ 2 Toen zei Elisa tegen
haar: ‘Wat kan ik voor je doen?
Vertel me wat je nog in huis
hebt.’ Ze antwoordde: ‘Uw diena-
res heeft niets anders in huis dan
een kruik� met olie.’b 3 Toen zei
hij: ‘Ga naar buiten en vraag al je
buren om vaten, lege vaten. Ver-
zamel er zo veel mogelijk. 4 Ga
dan weer naar binnen, jij en je
zonen, en doe de deur achter je
dicht. Vul alle vaten met olie, en
zet de volle opzij.’ 5 Daarop ging
ze weg.

Toen zij en haar zonen weer
thuis waren en de deur hadden
dichtgedaan, gaven haar zonen
haar de vaten aan terwijl zij de
olie overgoot.c 6 Toen de vaten
vol waren, zei ze tegen een van
haar zonen: ‘Breng nog een vat.’d
Maar hij antwoordde: ‘Er zijn
geen vaten meer.’ Toen hield de
olie op te stromen.e 7 Ze ging
het aan de man van de ware God
vertellen, en hij zei: ‘Verkoop de
olie en betaal je schulden af. Van
wat er over is kunnen jij en je zo-
nen leven.’

8 Op een dag ging Elisa naar
S _unem.f Daar woonde een voor-
name vrouw die erop stond dat
hij bij haar zou komen eten.g Elke
keer als hij daar langskwam, ging
hij er eten. 9 De vrouw zei te-
gen haar man: ‘Ik weet zeker dat
de man die steeds langskomt een
heilige man van God is. 10 La-
ten we een kamertje op het dakh

maken en er voor hem een bed,
een tafel, een stoel en een lam-
penstandaard neerzetten. Als hij
dan bij ons is, kan hij daar over-
nachten.’ i

11 Toen hij daar op een dag
weer kwam, ging hij naar de ka-
mer op het dak om even te liggen.
12 Hij zei tegen zijn bediende

4:2 �Of ‘kruik met schenktuit’.
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Geh _azi:a ‘Roep de Sunamitischeb

vrouw.’ Hij vroeg haar dus om
te komen. 13 Toen zei hij te-
gen Geh _azi: ‘Zeg alsjeblieft te-
gen haar: “Je hebt zo veel moei-
te voor ons gedaan.c Wat kan er
voor jou gedaan worden?d Moet
ik bij de koninge of de legeraan-
voerder een goed woord voor je
doen?”’ Maar ze antwoordde: ‘Dat
is niet nodig, want ik woon bij
mijn eigen volk.’ 14 Vervolgens
vroeg hij: ‘Wat kan er dan voor
haar worden gedaan?’ Geh _azi zei:
‘Ze heeft geen zoonf en haar
man is oud.’ 15 Meteen zei hij:
‘Roep haar.’ Geh _azi riep haar en
ze ging in de deuropening staan.
16 Toen zei hij: ‘Volgend jaar
om deze tijd zul je een zoon in
je armen houden.’g Ze antwoord-
de: ‘Nee, mijn meester, man van
de ware God! Vertel uw dienares
geen leugens.’

17 Maar de vrouw werd zwan-
ger en kreeg precies een jaar la-
ter een zoon, zoals Elisa tegen
haar had gezegd. 18 Het kind
groeide op en ging op een dag
naar zijn vader, die bij de oog-
sters was. 19 Hij zei de hele
tijd tegen zijn vader: ‘Mijn hoofd,
mijn hoofd!’ Toen zei zijn vader
tegen de bediende: ‘Draag hem
naar zijn moeder.’ 20 Die droeg
hem dus terug naar zijn moe-
der, en het kind bleef tot de mid-
dag op haar schoot zitten. Toen
stierf hij.h 21 Ze ging naar bo-
ven en legde hem op het bed van
de man van de ware God. i Ze
deed de deur achter zich dicht en
ging weg. 22 Ze riep haar man
en zei: ‘Stuur alsjeblieft een van
de bedienden met een ezel naar
me toe, zodat ik snel naar de man
van de ware God kan gaan. Daar-
na kom ik weer terug.’ 23 Maar
hij zei: ‘Waarom ga je vandaag
naar hem toe? Het is geen nieu-
wemaan j en geen sabbat.’ Daarop
zei ze: ‘Maak je maar geen zor-
gen.’ 24 Ze zadelde de ezel en

zei tegen haar bediende: ‘Snel!
Je hoeft voor mij niet langzamer
te gaan, behalve als ik het zeg.’

25 Zo ging ze naar de man
van de ware God op de berg K _ar-
mel. Zodra de man van de ware
God haar in de verte zag aanko-
men, zei hij tegen zijn bediende
Geh _azi: ‘Kijk! Daar is de Sunami-
tische vrouw. 26 Ren alsjeblieft
naar haar toe en vraag haar:
“Gaat het goed met je? Gaat het
goed met je man? Gaat het goed
met je kind?”’ Daarop zei ze: ‘Al-
les gaat goed.’ 27 Toen ze bij
de man van de ware God op de
berg kwam, greep ze meteen zijn
voeten vast.a Geh _azi wilde haar
wegduwen, maar de man van de
ware God zei: ‘Laat haar maar,
want ze heeft veel verdriet.� Je-
hovah heeft het voor mij ver-
borgen gehouden en het me niet
verteld.’ 28 Toen zei ze: ‘Heb
ik mijn heer soms om een zoon
gevraagd? Heb ik niet gezegd:
“U moet mij geen valse hoop ge-
ven”?’b

29 Hij zei meteen tegen Geh _a-
zi: ‘Bind je kleren op rond je mid-
del,c neem mijn staf in je hand en
ga. Als je iemand tegenkomt, be-
groet hem dan niet. En als iemand
jou begroet, zeg dan niets terug.
Je moet mijn staf op het gezicht
van de jongen leggen.’ 30 Daar-
op zei de moeder van de jongen:
‘Zo zeker als Jehovah leeft en zo
zeker als u� leeft, ik ga niet zon-
der u terug.’d Dus stond hij op
en ging met haar mee. 31 Ge-
h _azi was hun vooruitgegaan en
had de staf op het gezicht van de
jongen gelegd, maar die gaf geen
teken van leven.e Hij ging te-
rug naar Elisa en zei tegen hem:
‘De jongen is niet wakker gewor-
den.’

32 Toen Elisa het huis binnen-
kwam, lag de jongen dood op zijn
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bed.a 33 Hij ging de kamer in,
deed de deur dicht en bad tot
Jehovah.b 34 Toen liep hij naar
het bed toe en ging op het
kind liggen, met zijn eigen mond
op de mond van de jongen, zijn
eigen ogen op zijn ogen en zijn
eigen handpalmen op zijn hand-
palmen. Zo bleef hij over hem
uitgestrekt liggen, en het lichaam
van het kind begon warm te wor-
den.c 35 Elisa liep in het huis
heen en weer, ging naar het bed
en strekte zich weer over hem
uit. De jongen niesde zeven keer,
waarna hij zijn ogen opendeed.d
36 Toen riep Elisa Geh _azi en zei:
‘Roep de Sunamitische vrouw.’
Hij riep haar dus en ze kwam bij
hem. Toen zei hij: ‘Neem je zoon
mee.’e 37 Ze kwam de kamer in,
viel aan zijn voeten en boog diep
voor hem. Daarna tilde ze haar
zoon op en droeg hem de kamer
uit.

38 Elisa ging terug naar G _il-
gal. Er was op dat moment hon-
gersnood in het land.f Toen op
een dag de profetenzoneng bij
hem zaten, zei hij tegen zijn be-
diende:h ‘Zet de grote kookpot
op het vuur en kook een gerecht
voor de profetenzonen.’ 39 Een
van hen ging het veld in om krui-
den te plukken. Hij vond toen een
wilde klimplant en plukte daar-
van wilde pompoenen tot zijn
mantel vol was. Toen hij terug-
kwam, sneed hij ze in stukken
en deed ze in de pot, terwijl hij
niet wist wat het was. 40 Later
schepten ze het voor de mannen
op, maar zodra ze ervan aten,
schreeuwden ze: ‘De dood zit in
de pot, man van de ware God!’ En
ze konden het niet eten. 41 Hij
zei daarom: ‘Haal wat meel.’ Na-
dat hij het in de pot had gedaan,
zei hij: ‘Schep het voor de man-
nen op.’ En er zat niets gevaar-
lijks meer in de pot.i

42 Er kwam een man uit Baäl-
Sal _isa j die voor de man van de

ware God 20 gerstebrodena mee-
bracht, gemaakt van het eer-
ste graan van de nieuwe oogst,
en ook een zak met vers graan.b
Toen zei Elisa: ‘Geef het aan de
mensen, zodat ze wat te eten heb-
ben.’ 43 Maar zijn bediende zei:
‘Hoe kan ik dit aan 100 man voor-
zetten?’c Hij antwoordde: ‘Geef
het de mensen te eten, want Je-
hovah zegt: “Ze zullen ervan eten
en zelfs nog wat overhouden.”’d
44 Toen zette hij het hun voor.
Ze aten ervan en hielden nog wat
over,e in overeenstemming met
het woord van Jehovah.

5 Na _̈aman, de legeraanvoerder
van de koning van Syrië, was

een belangrijk man die in hoog
aanzien stond bij zijn heer, want
Jehovah had hem gebruikt om
Syrië de overwinning� te geven.
Hij was een groot strijder, maar
hij was melaats.� 2 Op een van
hun strooptochten hadden de
Syriërs een klein meisje uit het
land Israël gevangengenomen. Ze
werd een dienstmeisje van Na _̈a-
mans vrouw. 3 Ze zei tegen haar
meesteres: ‘Was mijn heer maar
bij de profeetf in Sam _aria! Die
zou hem wel van zijn melaats-
heidg genezen.’ 4 Hij� ging naar
zijn heer en vertelde hem wat het
meisje uit Israël had gezegd.

5 Toen zei de koning van Sy-
rië: ‘Ga erheen! Ik zal een brief
naar de koning van Israël sturen.’
Na _̈aman ging dus op weg en nam
tien talenten� zilver, 6000 goud-
stukken en tien stel kleren mee.
6 Hij bracht de brief naar de
koning van Israël. Daarin stond:
‘Met deze brief stuur ik u mijn
dienaar Na _äman, zodat u hem
van zijn melaatsheid kunt gene-
zen.’ 7 Zodra de koning van Is-
raël de brief had gelezen, scheur-
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de hij zijn kleren en zei: ‘Ben ik
soms God? Heb ik macht over
leven en dood?a Want hij stuurt
deze man naar me toe en zegt dat
ik hem van zijn melaatsheid moet
genezen! Het is duidelijk dat hij
ruzie met me zoekt.’

8 Maar toen Elisa, de man
van de ware God, hoorde dat
de koning van Israël zijn kleren
had gescheurd, stuurde hij de ko-
ning meteen de volgende bood-
schap: ‘Waarom hebt u uw kleren
gescheurd? Laat hem alstublieft
naar mij toe komen. Dan zal hij
weten dat er een profeet in Israël
is.’b 9 Na _äman kwam dus met
zijn paarden en zijn strijdwagens
en bleef bij de ingang van het huis
van Elisa staan. 10 Maar Elisa
liet een boodschapper tegen hem
zeggen: ‘Ga u zeven keerc in de
Jordaan wassen.d Dan zal uw li-
chaam� weer gezond worden, en
u zult rein zijn.’ 11 Dat irriteer-
de Na _̈aman zo dat hij besloot te
vertrekken. Hij zei: ‘Ik had ge-
dacht: “Hij zal naar buiten komen
en hier gaan staan en de naam
van Jehovah, zijn God, aanroe-
pen en zijn hand heen en weer
bewegen over de aangetaste huid
om die te genezen.” 12 Zijn de
rivieren van Damaskus,e de Ab _a-
na en de P _arpar, niet beter dan
al het water van Israël? Kan ik
me niet daarin wassen om rein te
worden?’ Hij draaide zich om en
ging woedend weg.

13 Zijn dienaren kwamen naar
hem toe en zeiden: ‘Mijn vader,
als de profeet u iets heel bijzon-
ders had opgedragen, dan zou
u dat toch doen? Dus nu hij al-
leen maar heeft gezegd: “Was u
en word rein”, moet u dat zeker
doen.’ 14 Daarop ging hij naar
de Jordaan en dompelde zich ze-
ven keer onder, in overeenstem-
ming met het woord van de man
van de ware God.f Toen werd

5:10, 14 �Lett.: ‘vlees’.

zijn huid� weer gezond, als de
huid van een kleine jongen,a en
hij werd rein.b

15 Daarna ging hij terug naar
de man van de ware God,c hij en
zijn hele gevolg.� Hij ging voor
hem staan en zei: ‘Nu weet ik
dat er nergens op aarde een God
is behalve in Israël.d Neem alstu-
blieft een geschenk� van uw die-
naar aan.’ 16 Maar Elisa zei: ‘Zo
zeker als Jehovah leeft — die ik
dien� — ik neem het niet aan.’e
Hoe Na _̈aman ook aandrong, hij
bleef weigeren. 17 Uiteindelijk
zei Na _̈aman: ‘Wees dan zo goed
om mij, uw dienaar, een hoeveel-
heid aarde van dit land te ge-
ven, zo veel als twee muildieren
kunnen dragen. Want ik zal geen
brandoffer of slachtoffer meer
brengen aan andere goden dan
Jehovah. 18 Maar ik hoop dat
Jehovah mij één ding vergeeft:
Als mijn heer het huis� van R _im-
mon binnengaat om zich daar
neer te buigen, steunt hij altijd
op mijn arm. Dan moet ik me in
het huis van R _immon wel neer-
buigen. Mag Jehovah uw dienaar
alstublieft vergeven als ik me in
het huis van R _immon neerbuig.’
19 Daarop zei Elisa: ‘Ga in vre-
de.’ Na _̈aman was al een eind on-
derweg, 20 toen Geh _azi,f de be-
diende van Elisa, de man van de
ware God,g bij zichzelf zei: ‘Mijn
meester heeft deze Syriër Na _̈a-
manh laten gaan zonder iets aan
te nemen van wat hij had mee-
gebracht. Zo zeker als Jehovah
leeft, ik zal hem achternarennen
om iets van hem te krijgen.’
21 Geh _azi ging Na _̈aman dus ach-
terna. Toen Na _̈aman zag dat er
iemand kwam aanrennen, sprong
hij van zijn wagen om hem te-
gemoet te gaan. Hij zei: ‘Is al-
les in orde?’ 22 ‘Ja,’ antwoordde
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hij, ‘maar mijn meester heeft me
gestuurd met de volgende bood-
schap: “Er zijn net twee jonge
mannen van de profetenzonen uit
het bergland van Efraı̈m bij me
gekomen. Geef hun alstublieft
een talent zilver en twee stel
kleren.”’a 23 Na _äman zei: ‘Hier,
neem twee talenten.’ Hij bleef
aandringenb en stopte twee ta-
lenten zilver in twee zakken, met
twee stel kleren. Hij gaf die aan
twee van zijn bedienden om ze
voor Geh _azi te dragen.

24 Toen hij bij _Ofel� kwam,
nam hij ze van hen over en leg-
de ze in het huis. Daarna stuur-
de hij de mannen weg. Nadat ze
waren vertrokken, 25 ging hij
naar binnen en meldde zich bij
zijn meester. Elisa zei tegen hem:
‘Waar kom je vandaan, Geh _a-
zi?’ Maar hij zei: ‘Uw dienaar is
nergens heen geweest.’c 26 Eli-
sa zei tegen hem: ‘Was ik er in
gedachten� niet bij toen de man
van zijn wagen af kwam en je te-
gemoet ging? Is dit wel de tijd om
zilver aan te nemen of kleren,
olijfbomen, wijngaarden, scha-
pen, runderen, dienaren of diena-
ressen?d 27 De melaatsheid van
Na _ämane zal daarom voor eeu-
wig op jou en je afstammelingen
overgaan.’ Meteen ging Geh _azi
naar buiten, melaats, zo wit als
sneeuw.f

6 De profetenzoneng zeiden te-
gen Elisa: ‘Zoals u ziet, is de

plaats waar we met u wonen te
klein voor ons. 2 Laten we naar
de Jordaan gaan en daar alle-
maal een boomstam halen om
er een onderkomen te bouwen.’
Hij zei: ‘Ga maar.’ 3 Een van
hen zei: ‘Wilt u alstublieft met
uw dienaren meegaan?’ Hij ant-
woordde: ‘Ik ga mee.’ 4 Hij ging
dus met ze mee naar de Jordaan.

5:24 �Een plek in Samaria, mogelijk
een heuvel of een vesting. 5:26 �Lett.:
‘mijn hart’.

Daar begonnen ze bomen om te
hakken. 5 Terwijl een van hen
een boom omhakte, viel het blad
van zijn bijl in het water. Hij
riep: ‘O nee, meester, ik had
hem geleend!’ 6 De man van de
ware God zei: ‘Waar is het bijl-
blad precies gevallen?’ Hij wees
hem dus de plek aan. Toen sneed
hij een stuk hout af, gooide het
ernaartoe en zorgde ervoor dat
het bijlblad kwam bovendrijven.
7 Hij zei: ‘Haal het eruit.’ Hij
stak dus zijn hand uit en pakte
het.

8 De koning van Syrië voerde
oorlog tegen Israël.a Hij overlegde
met zijn dienaren en zei op wel-
ke plaats ze met hem hun kamp
moesten opslaan. 9 Toen stuur-
de de man van de ware Godb de
volgende boodschap naar de ko-
ning van Israël: ‘Blijf uit de buurt
van die plaats, want daar gaan de
Syriërs naartoe.’ 10 De koning
van Israël stuurde vervolgens een
boodschap naar de plaats waar de
man van de ware God hem voor
gewaarschuwd had. Zo waar-
schuwde Elisa de koning meer-
dere keren, en die bleef er dan
steeds� uit de buurt.c

11 Dat maakte de koning� van
Syrië woedend. Hij riep zijn die-
naren bij zich en zei: ‘Zeg me: wie
van ons staat aan de kant van de
koning van Israël?’ 12 Toen zei
een van zijn dienaren: ‘Niemand,
mijn heer de koning. Maar de pro-
feet Elisa in Israël vertelt de ko-
ning van Israël alles wat u in uw
eigen slaapkamer zegt.’d 13 Hij
zei: ‘Ga uitzoeken waar hij is, dan
laat ik hem gevangennemen.’ La-
ter werd hem gemeld: ‘Hij is in
D _othan.’e 14 Hij stuurde er on-
middellijk een groot leger met
paarden en strijdwagens naartoe.
Ze kwamen ’s nachts aan en om-
singelden de stad.
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15 Toen de bediende� van de
man van de ware God vroeg op-
stond en naar buiten ging, zag hij
dat de stad omsingeld was door
een leger met paarden en strijd-
wagens. Meteen zei zijn bediende
tegen hem: ‘Meester! Wat moe-
ten we doen?’ 16 Maar hij zei:
‘Wees niet bang!a Want er zijn
er meer met ons dan met hen.’b
17 Toen bad Elisa: ‘O Jehovah,
open alstublieft zijn ogen, zodat
hij het kan zien.’c Onmiddellijk
opende Jehovah de ogen van de
bediende, en hij zag dat er over-
al in het bergland paarden en
strijdwagens van vuur waren,d
om Elisa heen.e

18 Toen de Syriërs op Elisa
af kwamen, bad hij tot Jehovah:
‘Maak dit volk alstublieft blind.’f
Hij maakte ze dus blind, zoals
Elisa had gevraagd. 19 Elisa zei
toen tegen ze: ‘Jullie hebben de
verkeerde weg genomen. Dit is
niet de goede stad. Volg mij, dan
breng ik jullie naar de man die
jullie zoeken.’ Maar hij leidde ze
naar Sam _aria.g

20 Toen ze in Sam _aria aan-
kwamen, zei Elisa: ‘O Jehovah,
open hun ogen zodat ze kunnen
zien.’ Jehovah opende hun ogen,
en ze zagen dat ze midden in
Sam _aria waren. 21 Toen de ko-
ning van Israël ze zag, zei hij te-
gen Elisa: ‘Zal ik ze doden, vader,
zal ik ze doden?’ 22 Maar hij
zei: ‘Dood ze niet. U doodt toch
ook niet degenen die u met uw
zwaard en met uw boog gevan-
gengenomen hebt? Geef ze brood
en water zodat ze kunnen eten
en drinkenh en terug kunnen
gaan naar hun heer.’ 23 Dus liet
hij voor hen een groot feestmaal
klaarmaken. Ze aten en dronken,
waarna hij ze terugstuurde naar
hun heer. En de Syrische ben-
den i deden geen invallen meer
om Israël te plunderen.

6:15 �Of ‘dienaar’.

24 Later mobiliseerde Ben-
H _adad, de koning van Syrië, zijn
hele leger� en hij belegerde Sam _a-
ria.a 25 Er ontstond daardoor in
Sam _aria grote hongersnood.b Ze
belegerden de stad zo lang dat een
ezelskopc 80 zilverstukken kost-
te en een kwart kab� duivenmest
5 zilverstukken. 26 Toen de ko-
ning van Israël een keer over de
muur liep, riep een vrouw naar
hem: ‘Help ons, mijn heer de ko-
ning!’ 27 Maar hij zei: ‘Als Jeho-
vah je niet helpt, hoe kan ik je
dan helpen? Is er soms nog iets op
de dorsvloer of in de wijn- of olie-
pers?’ 28 Daarna vroeg de ko-
ning haar: ‘Maar wat is er eigen-
lijk aan de hand?’ Ze antwoordde:
‘Deze vrouw zei tegen me: “Geef
mij je zoon, dan eten we hem
vandaag op. Morgen eten we mijn
zoon op.”d 29 Toen hebben we
mijn zoon gekookt en opgegeten.e
De volgende dag zei ik tegen haar:
“Geef me jouw zoon, zodat we
hem kunnen opeten.” Maar ze had
haar zoon verstopt.’

30 Zodra de koning het ver-
haal van de vrouw hoorde,
scheurde hij zijn kleren.f Toen
hij over de muur liep, zagen de
mensen dat hij onder zijn kle-
ren� een zak aanhad. 31 Hij zei:
‘God mag me zwaar straffen als
het hoofd van Elisa, de zoon van
S _afat, er vandaag niet af gaat!’g

32 Elisa zat in zijn huis, sa-
men met de oudsten. De koning
stuurde een boodschapper voor-
uit. Maar voordat hij aankwam,
zei Elisa tegen de oudsten: ‘We-
ten jullie dat deze zoon van een
moordenaarh iemand heeft ge-
stuurd om mijn hoofd eraf te hak-
ken? Als jullie de boodschapper
zien komen, sluit dan de deur zo-
dat hij er niet in kan. Horen jullie
de voetstappen van zijn heer niet
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vlak achter hem?’ 33 Hij was
nog niet uitgesproken of daar
kwam de boodschapper. De ko-
ning zei: ‘Deze ellende komt van
Jehovah. Waarom zou ik nog lan-
ger op Jehovah wachten?’

7 Toen zei Elisa: ‘Luister naar
het woord van Jehovah. Dit

zegt Jehovah: “Morgen om deze
tijd betaal je in de poort� van Sa-
m _aria één sikkel� voor een sea�
meelbloem of twee sea gerst.”’a
2 De adjudant op wie de koning
vertrouwde, zei tegen de man van
de ware God: ‘Dat� kan toch nooit
gebeuren, zelfs al opende Jeho-
vah de sluizen van de hemel?’b
Toen antwoordde hij: ‘Je zult het
met eigen ogen zien,c maar je zult
er niet van eten.’d

3 Bij de ingang van de stads-
poort zaten vier melaatsen.e Ze
zeiden tegen elkaar: ‘Waarom zou-
den we hier blijven zitten tot we
doodgaan? 4 Als we besluiten de
stad in te gaan, sterven we daar
omdat er in de stad hongersnood
is.f En als we hier blijven, gaan
we ook dood. Laten we dus naar
het kamp van de Syriërs gaan.
Als ze ons in leven laten, blijven
we leven, en als ze ons doden,
dan gaan we maar dood.’ 5 Toen
het ’s avonds donker werd, gingen
ze naar het kamp van de Syriërs.
Maar toen ze bij de rand van het
Syrische kamp kwamen, was er
niemand.

6 Jehovah had namelijk in het
Syrische kamp het geluid laten
horen van strijdwagens en paar-
den, het geluid van een groot le-
ger.g Ze hadden daarom tegen el-
kaar gezegd: ‘De koning van Israël
heeft de koningen van de He-
thieten en de koningen van Egyp-
te ingehuurd om ons aan te val-
len!’ 7 Meteen waren ze in de

7:1 �Of ‘op de markten’. �Een sikkel
woog 11,4 g. Zie App. B14. �Een sea
was 7,33 l. Zie App. B14. 7:2 �Lett.:
‘dat woord’.

avondschemering op de vlucht ge-
slagen. Ze hadden het hele kamp
achtergelaten zoals het was, met
alle tenten, paarden en ezels.
Ze waren gevlucht voor hun le-
ven.�

8 Toen de melaatsen bij de
rand van het kamp kwamen, gin-
gen ze een tent in, en daar aten
en dronken ze. Ze vonden er ook
zilver, goud en kleren, die ze
meenamen en verstopten. Daar-
na kwamen ze terug en gingen
ze een andere tent in. Ook daar
vonden ze dingen die ze mee-
namen en verstopten.

9 Uiteindelijk zeiden ze tegen
elkaar: ‘Wat we doen is niet goed.
Dit is een dag van goed nieuws
en als we niets zeggen en wach-
ten tot het licht wordt, verdienen
we het te worden gestraft. Laten
we het bij het huis van de ko-
ning melden.’ 10 Ze gingen dus
terug, riepen de poortwachters
van de stad en vertelden hun:
‘We zijn in het kamp van de Sy-
riërs geweest, maar er was nie-
mand. We hebben helemaal nie-
mand gehoord. Wel stonden de
paarden en de ezels nog vast-
gebonden, en de tenten waren
gewoon achtergelaten.’ 11 On-
middellijk gingen de poortwach-
ters het melden, zodat het be-
kend werd in het huis van de
koning.

12 Het was nacht, maar de ko-
ning stond meteen op en zei te-
gen zijn dienaren: ‘Ik zal jullie
vertellen wat de Syriërs hebben
gedaan. Ze weten dat we hon-
ger lijden,a en daarom hebben ze
het kamp verlaten om zich in het
veld te verbergen. Ze hopen dat
we de stad uit komen zodat ze
ons levend gevangen kunnen ne-
men en de stad kunnen binnen-
gaan.’b 13 Toen zei een van zijn
dienaren: ‘Laat een aantal man-
nen alstublieft met vijf van de

7:7 �Of ‘ziel’.
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paarden die in de stad zijn over-
gebleven, gaan kijken wat er is
gebeurd. Ze zullen niet slech-
ter af zijn dan de Israëlieten die
achterblijven. Binnenkort zijn we
toch allemaal dood.’ 14 De ko-
ning stuurde ze dus met twee wa-
gens met paarden naar het kamp
van de Syriërs en zei: ‘Ga kijken
wat er is gebeurd.’ 15 Ze volg-
den de Syriërs tot aan de Jor-
daan. De hele weg lag vol met
kleren en spullen die de Syriërs
hadden weggegooid toen ze in
paniek waren gevlucht. De bood-
schappers gingen terug en meld-
den het aan de koning.

16 Toen ging het volk naar
buiten om het kamp van de
Syriërs te plunderen. Hierdoor
ging een sea meelbloem één sik-
kel kosten, en twee sea gerst
ook één sikkel, in overeenstem-
ming met het woord van Jeho-
vah.a 17 De koning had de ad-
judant op wie hij vertrouwde,
aangesteld om toezicht te houden
bij de poort. Maar hij werd bij
de poort door het volk onder de
voet gelopen. Zo stierf hij, zoals
de man van de ware God tegen
de koning had gezegd toen die bij
hem was gekomen. 18 Het ging
precies zoals de man van de ware
God tegen de koning had gezegd:
‘Morgen om deze tijd koop je in
de poort van Sam _aria voor één
sikkel twee sea gerst of een sea
meelbloem.’b 19 Maar de adju-
dant had tegen de man van de
ware God gezegd: ‘Zoiets� kan
toch nooit gebeuren, zelfs al
opende Jehovah de sluizen van
de hemel?’ Toen had Elisa ge-
antwoord: ‘Je zult het met eigen
ogen zien, maar je zult er niet
van eten.’ 20 Dat is ook precies
wat er met hem gebeurde, want
hij werd bij de poort door het
volk onder de voet gelopen en
stierf.

7:19 �Lett.: ‘een woord als dit’.

8 Elisa zei tegen de vrouw van
wie hij de zoon weer levend

had gemaakt:a ‘Vertrek hier en ga
met je gezin als buitenlander er-
gens anders wonen, waar je maar
terechtkunt. Want Jehovah heeft
aangekondigd dat er een hon-
gersnoodb in het land komt die
zeven jaar duurt.’ 2 De vrouw
vertrok dus en deed wat de man
van de ware God had gezegd. Ze
ging met haar gezin zeven jaar
in het land van de Filistijnenc wo-
nen.

3 Toen de vrouw na zeven
jaar terugkwam uit het land van
de Filistijnen, ging ze naar de ko-
ning om haar huis en haar veld
terug te vragen. 4 De koning
was net aan het praten met Ge-
h _azi, de bediende van de man van
de ware God. Hij zei: ‘Vertel me
alsjeblieft welke bijzondere din-
gen Elisa allemaal heeft gedaan.’d
5 Geh _azi vertelde de koning hoe
Elisa een dode weer levend had
gemaakt.e Precies op dat mo-
ment kwam de vrouw van wie
hij de zoon weer levend had ge-
maakt bij de koning om haar huis
en haar veldf terug te vragen.
Meteen zei Geh _azi: ‘Mijn heer de
koning, dit is de vrouw, en dit is
haar zoon die door Elisa weer le-
vend is gemaakt.’ 6 Daarop on-
dervroeg de koning de vrouw, en
ze vertelde hem het hele verhaal.
Toen gaf de koning haar een hof-
beambte mee en zei tegen hem:
‘Zorg dat ze alles terugkrijgt wat
van haar is, en ook alles wat het
veld heeft opgeleverd vanaf de
dag dat ze het land verliet tot nu
toe.’

7 Elisa ging naar Damaskusg

toen Ben-H _adad,h de koning van
Syrië, ziek was. De koning
kreeg te horen: ‘De man van de
ware God i is hierheen gekomen.’
8 Toen zei de koning tegen H _a-
zaël:j ‘Ga met een geschenk naar
de man van de ware God toe.k
Laat hem aan Jehovah vragen of
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ik van deze ziekte zal genezen.’
9 H _azaël ging dus naar hem toe
met een geschenk: allerlei kost-
baarheden van Damaskus, zo veel
als 40 kamelen konden dragen.
Hij verscheen voor Elisa en zei:
‘Uw zoon, Ben-H _adad, de koning
van Syrië, heeft me naar u ge-
stuurd om te vragen of hij van zijn
ziekte zal genezen.’ 10 Elisa ant-
woordde: ‘Ga tegen hem zeggen:
“U zult zeker genezen.” Maar Je-
hovah heeft me laten zien dat hij
zal sterven.’a 11 De man van de
ware God keek hem strak aan tot
hij er verlegen van werd en barst-
te toen in tranen uit. 12 H _azaël
vroeg: ‘Waarom huilt u, mijn
heer?’ Hij antwoordde: ‘Omdat ik
weet wat je de Israëlieten alle-
maal zult aandoen.b Hun vestin-
gen zul je in brand steken, hun
sterke mannen met het zwaard
doden, hun kinderen te pletter
slaan en hun zwangere vrouwen
openrijten.’c 13 H _azaël zei: ‘Hoe
zou een nietswaardige hond als
ik, uw dienaar, zoiets groots kun-
nen doen?’ Maar Elisa zei: ‘Jeho-
vah heeft me laten zien dat jij ko-
ning over Syrië wordt.’d

14 Daarna ging H _azaël bij Eli-
sa weg, terug naar zijn eigen
heer. Die vroeg hem: ‘Wat heeft
Elisa tegen je gezegd?’ Hij ant-
woordde: ‘Hij zei dat u zeker zult
genezen.’e 15 Maar de volgende
dag nam H _azaël een doek, maak-
te die nat en hield� die over het
gezicht van de koning totdat hij
stierf.f En H _azaël werd in zijn
plaats koning.g

16 In het vijfde jaar van ko-
ning Joramh van Israël, de zoon
van Achab — terwijl Josafat ko-
ning van Juda was — werd Jorami

koning van Juda. Hij was de zoon
van koning Josafat. 17 Hij was
32 jaar toen hij koning werd, en
hij regeerde acht jaar in Jeruza-
lem. 18 Hij volgde dezelfde weg

8:15 �Of ‘legde’.

als de koningen van Israël,a net
zoals het huis van Achab had ge-
daan.b Dat kwam doordat hij was
getrouwd met Achabs dochter.c
Hij bleef doen wat slecht was in
Jehovah’s ogen.d 19 Maar Je-
hovah wilde Juda niet vernieti-
gen, ter wille van zijn dienaar
David,e want hij had beloofd dat
hij de lamp van Davidf en zijn
zonen voor altijd zou laten bran-
den.

20 In zijn tijd kwam Edom te-
gen Juda in opstandg en stelde
een eigen koning aan.h 21 Jo-
ram trok met al zijn strijdwagens
op naar Z _aı̈r. Hij stond ’s nachts
op en versloeg de Edomieten
die hem en de bevelhebbers van
zijn strijdwagens hadden omsin-
geld. Toen vluchtten de troe-
pen naar hun tenten. 22 Toch
heeft Edom zijn opstand tegen
Juda volgehouden tot op de dag
van vandaag. In die tijd kwam
ook L _ibna i in opstand.

23 De rest van de geschie-
denis van Joram, alles wat hij
heeft gedaan, is opgeschreven in
het boek met historische versla-
gen van de koningen van Juda.
24 Toen ging Joram rusten bij
zijn voorvaders en hij werd be-
graven bij zijn voorvaders in de
Stad van David. j Zijn zoon Ah _a-
ziak volgde hem als koning op.

25 Ah _azia, de zoon van ko-
ning Joram van Juda, werd ko-
ning in het 12de jaar van koning
Joram van Israël, de zoon van
Achab. l 26 Ah _azia was 22 jaar
toen hij koning werd, en hij re-
geerde een jaar in Jeruzalem.
Zijn moeder was Ath _alia,m de
kleindochter� van koning _Omrin
van Israël. 27 Hij volgde dezelf-
de weg als het huis van Achabo

en bleef doen wat slecht was in
Jehovah’s ogen, net als het huis
van Achab. Hij was namelijk aan
het huis van Achab verwant.p

8:26 �Lett.: ‘dochter’.
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28 Hij ging samen met Joram, de
zoon van Achab, naar R _amoth-
Gileada om oorlog te voeren te-
gen koning H _azaël van Syrië.
Maar Joram werd door de Sy-
riërs verwond.b 29 Daarom ging
koning Joram terug naar J _izreëlc
om te herstellen van de verwon-
dingen die hij bij R _ama had op-
gelopen in de strijd tegen koning
H _azaël van Syrië.d Koning Ah _a-
zia van Juda, de zoon van Joram,
ging naar J _izreël om de gewon-
de� Joram, de zoon van Achab, te
bezoeken.

9 De profeet Elisa riep toen een
van de profetenzonen en zei

tegen hem: ‘Bind je kleren op
rond je middel en ga snel met
deze kruik met olie naar R _amoth-
Gilead.e 2 Als je daar aankomt,
ga dan op zoek naar Jehu, f de
zoon van Josafat, de zoon van
N _imsi. Neem hem apart van zijn
broeders en ga met hem de bin-
nenkamer in. 3 Neem dan de
kruik met olie en giet die over
zijn hoofd uit. Zeg daarbij: “Dit
zegt Jehovah: ‘Ik zalf je tot ko-
ning over Israël.’”g Ga dan met-
een de kamer uit en vlucht weg.’

4 De bediende van de profeet
ging dus op weg naar R _amoth-
Gilead. 5 Toen hij daar aan-
kwam, zaten de legeraanvoerders
bij elkaar. Hij zei: ‘Overste, ik
heb een boodschap voor u.’ Jehu
vroeg: ‘Voor wie van ons?’ Hij zei:
‘Voor u, overste.’ 6 Toen stond
Jehu op en ging het huis in. De
bediende goot de olie over zijn
hoofd uit en zei tegen hem: ‘Dit
zegt Jehovah, de God van Israël:
“Ik zalf je tot koning over Jeho-
vah’s volk, over Israël.h 7 Ruim
het huis van Achab, je heer, uit de
weg. Ik zal het bloed wreken van
mijn dienaren, de profeten, en
van alle dienaren van Jehovah die
door Izebel zijn gedood. i 8 Het
hele huis van Achab zal vergaan.

8:29 �Of ‘zieke’.

Ik zal in Israël alle mannen�
van Achabs familie uitroeien, van
hoog tot laag.a 9 Ik zal het huis
van Achab maken als het huis van
Jer _obeam,b de zoon van N _ebat, en
als het huis van Ba _̈esa,c de zoon
van Ah _ia. 10 En Izebel zal door
de honden worden opgegeten op
het stuk land in J _izreël.d Niemand
zal haar begraven.”’ Daarna ging
hij de kamer uit en vluchtte weg.e

11 Toen Jehu terugkwam bij
de dienaren van zijn heer, vroe-
gen ze hem: ‘Is alles in orde? Wat
moest die gek van je?’ Hij ant-
woordde: ‘Niks bijzonders. Jul-
lie kennen het gepraat van zo’n
man toch wel.’ 12 ‘Onzin!’, zei-
den ze. ‘Vertel het ons alsje-
blieft.’ Toen zei hij: ‘Hij heeft het
volgende tegen me gezegd: “Dit
zegt Jehovah: ‘Ik zalf je tot ko-
ning over Israël.’”’f 13 Toen na-
men ze allemaal snel hun man-
tel en legden die voor hem neerg

op de treden van de trap. Ze blie-
zen op de hoorn en zeiden: ‘Jehu
is koning geworden!’h 14 Toen
smeedde Jehu, i de zoon van Josa-
fat, de zoon van N _imsi, een com-
plot tegen Joram.

Joram was met heel Israël
naar R _amoth-Gileadj gegaan om
zich te verdedigen tegen koning
H _azaëlk van Syrië. 15 Later was
koning Joram naar J _izreël l te-
ruggegaan om te herstellen van
de verwondingen die hij had op-
gelopen in de strijd tegen koning
H _azaël van Syrië.m

Jehu zei: ‘Als jullie� het ermee
eens zijn, laten we er dan voor
zorgen dat niemand uit de stad
ontsnapt om dit in J _izreël te
berichten.’ 16 Toen stapte Jehu
op zijn wagen en reed naar J _iz-
reël, waar Joram gewond lag. Ko-
ning Ah _azia van Juda was ge-
komen om Joram te bezoeken.
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17 Toen de wachter op de toren
in J _izreël de groep mannen van
Jehu zag aankomen, zei hij met-
een: ‘Ik zie een groep mannen.’
Joram zei: ‘Stuur een ruiter naar
ze toe en laat hem vragen: “Ko-
men jullie in vrede?”’ 18 Een
ruiter ging Jehu dus tegemoet en
zei: ‘Dit vraagt de koning: “Ko-
men jullie in vrede?”’ Maar Jehu
zei: ‘Wat weet jij van vrede? Sluit
je bij me aan en rijd mee!’

De wachter meldde vervolgens:
‘De boodschapper is bij ze geko-
men, maar hij komt niet terug.’
19 Hij stuurde dus een tweede
ruiter. Toen die bij hen kwam, zei
hij: ‘Dit vraagt de koning: “Komen
jullie in vrede?”’ Maar Jehu zei:
‘Wat weet jij van vrede? Sluit je bij
me aan en rijd mee!’

20 De wachter meldde vervol-
gens: ‘Hij is bij ze gekomen, maar
hij komt niet terug. Aan de rij-
stijl te zien is het Jehu, de klein-
zoon� van N _imsi, want hij rijdt als
een gek.’ 21 Joram zei: ‘Span
mijn wagen in!’ Toen de strijd-
wagen was ingespannen, reden
koning Joram van Israël en ko-
ning Ah _aziaa van Juda naar Jehu
toe, allebei op hun eigen strijdwa-
gen. Ze troffen hem op het stuk
land van de Jizreëliet N _aboth.b

22 Zodra Joram Jehu zag,
vroeg hij: ‘Kom je in vrede, Jehu?’
Maar hij zei: ‘Hoe zou er vre-
de kunnen zijn zolang de prostitu-
tie van je moeder Izebelc en haar
vele toverkunstend er nog zijn?’
23 Meteen keerde Joram zijn wa-
gen en sloeg op de vlucht. Hij riep
naar Ah _azia: ‘Het is een val, Ah _a-
zia!’ 24 Jehu spande zijn boog
en trof Joram tussen de schou-
ders. De pijl kwam door zijn hart
naar buiten en hij zakte in zijn
strijdwagen in elkaar. 25 Jehu
zei tegen B _idkar, zijn adjudant:
‘Til hem op en gooi hem in het
veld van de Jizreëliet N _aboth.e Je

9:20 �Lett.: ‘zoon’.

weet vast nog wel dat jij en ik
samen� achter zijn vader Achab
aan reden en dat Jehovah toen
de volgende uitspraak tegen hem
deed:a 26 “‘Zo zeker als ik giste-
ren het bloed van N _abothb en het
bloed van zijn zonen heb gezien,’
verklaart Jehovah, ‘ik zal het je
vergeldenc op dit stuk land’, ver-
klaart Jehovah.” Til hem dus op
en gooi hem op het stuk land, in
overeenstemming met het woord
van Jehovah.’d

27 Toen koning Ah _aziae van
Juda zag wat er gebeurde, vlucht-
te hij via de weg van het tuin-
huis. (Later ging Jehu hem ach-
terna en zei: ‘Dood hem ook!’ Hij
werd getroffen terwijl hij in zijn
wagen op weg was naar Gur, dat
bij J _ibleamf ligt. Maar hij vlucht-
te verder naar Meg _iddo en stierf
daar. 28 Toen vervoerden zijn
dienaren hem op een wagen naar
Jeruzalem, en ze begroeven hem
in zijn graf bij zijn voorvaders in
de Stad van David.g 29 Ah _aziah

was in het 11de jaar van Joram,
de zoon van Achab, koning over
Juda geworden.)

30 Izebel i hoorde dat Jehu
naar J _izreël j kwam. Ze deed ver-
volgens zwarte verf� op haar
ogen, verzorgde haar kapsel� en
keek door het venster naar be-
neden. 31 Toen Jehu door de
poort naar binnen kwam, zei ze:
‘Is het goed afgelopen met Z _imri,
de moordenaar van zijn heer?’k
32 Hij keek omhoog naar het
venster en zei: ‘Wie staat aan
mijn kant? Wie?’ l Onmiddellijk ke-
ken twee of drie hofbeambten in
zijn richting. 33 Hij zei: ‘Gooi
haar naar beneden!’ Toen gooi-
den ze haar naar beneden. Haar
bloed spatte tegen de muur en
tegen de paarden, die haar ver-
trapten. 34 Daarna ging hij naar

9:25 �Of ‘met spannen paarden’. 9:30
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binnen om te eten en te drinken.
Toen zei hij: ‘Ga eens kijken naar
die vervloekte vrouw en begraaf
haar. Ze is tenslotte de dochter
van een koning.’a 35 Maar toen
ze haar wilden begraven, von-
den ze alleen nog haar sche-
del, haar voeten en haar handen.b
36 Toen ze terugkwamen en het
hem vertelden, zei hij: ‘Dat is de
vervulling van het woord van Je-
hovahc dat hij via zijn dienaar
El _ia, de Tisbiet, heeft gesproken:
“Op het stuk land van J _izreël zul-
len de honden het vlees van Ize-
bel eten.d 37 Het dode lichaam
van Izebel zal als mest op het veld
worden, op het stuk land van J _iz-
reël, zodat ze niet kunnen zeggen:
‘Dit is Izebel.’”’

10 In Sam _aria woonden 70 zo-
nen van Achab.e Daarom

schreef Jehu brieven en stuur-
de die naar Sam _aria, aan de
leiders van J _izreël, de oudstenf

en de voogden van Achabs kin-
deren.� Daarin stond: 2 ‘De zo-
nen van jullie heer zijn bij jul-
lie, en jullie hebben strijdwagens,
paarden, een vestingstad en wa-
pens. Als jullie deze brief ontvan-
gen, 3 moeten jullie de beste en
meest geschikte� zoon van jullie
heer kiezen en hem op de troon
van zijn vader zetten. Strijd dan
voor het huis van jullie heer.’

4 Maar ze werden verschrikke-
lijk bang en zeiden: ‘Als twee ko-
ningen al niet tegen hem op kon-
den,g hoe kunnen wij dat dan?’
5 De opziener van het paleis,� de
gouverneur van de stad, de oud-
sten en de voogden stuurden
daarom deze boodschap naar
Jehu: ‘Wij zijn uw dienaren en
we zullen alles doen wat u zegt.
We zullen niemand koning maken.
Doe wat u het beste vindt.’

6 Toen schreef hij hun een
tweede brief. Daarin stond: ‘Als

10:1 �Lett.: ‘de voogden van Achab’.
10:3 �Of ‘oprechte’. 10:5 �Lett.: ‘huis’.

jullie aan mijn kant staan en me
willen gehoorzamen, breng mij
dan morgen om deze tijd hier in
J _izreël de hoofden van de zonen
van jullie heer.’

De 70 zonen van de koning
woonden bij de vooraanstaande
mannen van de stad, die hen op-
voedden. 7 Zodra de brief was
ontvangen, werden de zonen van
de koning gegrepen en afge-
slacht, alle 70.a Hun hoofden wer-
den in manden gedaan en naar
Jehu in J _izreël gestuurd. 8 Een
boodschapper kwam hem melden:
‘Ze hebben de hoofden van de zo-
nen van de koning gebracht.’ Hij
zei: ‘Leg ze tot de morgen in
twee hopen bij de ingang van de
stadspoort.’ 9 Toen hij ’s mor-
gens naar buiten kwam, ging hij
voor het volk staan en zei: ‘Jul-
lie zijn onschuldig.� Ik heb een
complot gesmeed tegen mijn heer
en ik heb hem gedood.b Maar wie
heeft al deze mannen gedood?
10 Weet dat niet één woord van
Jehovah dat Jehovah tegen het
huis van Achab heeft gesproken,
onvervuld zal blijven.�c Jehovah
heeft gedaan wat hij via zijn die-
naar El _ia heeft gezegd.’d 11 Bo-
vendien doodde Jehu iedereen
van het huis van Achab die nog in
J _izreël was, en ook al zijn voor-
aanstaande mannen, zijn vrien-
den en zijn priesters.e Hij liet nie-
mand van hen in leven.f

12 Toen vertrok hij naar Sa-
m _aria. Onderweg kwam hij langs
het bindhuis� van de herders.
13 Daar kwam Jehu de broeders
van koning Ah _aziag van Juda te-
gen. Hij vroeg ze: ‘Wie zijn jul-
lie?’ Ze antwoordden: ‘Wij zijn de
broeders van Ah _azia, en we ko-
men vragen of alles goed is met
de zonen van de koning en de

10:9 �Of ‘rechtvaardig’. 10:10 �Lett.:
‘op de aarde zal vallen’. 10:12 �Blijk-
baar een plek waar schapen werden
vastgebonden om te worden geschoren.
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zonen van de koningin-moeder.’�
14 Onmiddellijk zei hij: ‘Grijp ze
levend!’ Ze grepen ze dus levend
en slachtten ze af bij de water-
put� van het bindhuis, 42 man.
Hij liet niet één van hen in le-
ven.a

15 Toen hij verderging, kwam
hij Jonadabb tegen, de zoon van
R _echab,c die hem tegemoetkwam.
Hij begroette� hem en zei: ‘Sta je
met je hele hart achter mij, zoals
ik achter jou sta?’�

Jonadab antwoordde: ‘Ja.’
‘Geef me dan je hand.’
Hij gaf hem zijn hand, en Jehu

trok hem op de wagen. 16 ‘Ga
met me mee,’ zei hij, ‘dan zul je
zien dat ik geen ontrouw aan Je-
hovah tolereer.’�d Ze lieten hem
dus op zijn strijdwagen meerij-
den. 17 Toen Jehu in Sam _aria
aankwam, doodde hij iedereen
van Achabs huis die daar nog
was. Hij roeide ze uit,e in over-
eenstemming met het woord dat
Jehovah tot El _ia had gesproken.f

18 Daarna riep Jehu het hele
volk bij elkaar en zei: ‘Achab
heeft Baäl maar een beetje aan-
beden,g maar Jehu zal hem veel
meer aanbidden. 19 Laat alle
profeten van Baäl,h al zijn aanbid-
ders en al zijn priesters i daarom
bij mij komen. Niet één mag er
ontbreken, want ik heb een groot
slachtoffer voor Baäl. Wie ont-
breekt, zal niet in leven blijven.’
Maar dit was een list van Jehu
om de aanbidders van Baäl te
vernietigen.

20 Jehu zei verder: ‘Kondig�
een plechtige vergadering voor
Baäl aan.’ Dat deden ze. 21 Daar-
na liet Jehu in Israël een bood-

10:13 �Of ‘vrouwe’. 10:14 �Of ‘het wa-
terreservoir’. 10:15 �Of ‘zegende’. �Of
‘is je hart oprecht met mij, zoals mijn
hart met jouw hart is?’ 10:16 �Of ‘dan
zul je zien dat ik geen mededinging ten
opzichte van Jehovah tolereer’, ‘dan zul
je mijn ijver voor Jehovah zien’. 10:20
�Lett.: ‘heilig’.

schap rondgaan en alle aanbid-
ders van Baäl kwamen. Er was
er niet één die wegbleef. Ze gin-
gen het huis� van Baäla binnen,
en het huis van Baäl stroomde
helemaal vol. 22 Hij zei tegen
de beheerder van de kleding:
‘Haal gewaden voor alle aanbid-
ders van Baäl.’ Hij haalde dus de
kleding voor hen. 23 Toen gin-
gen Jehu en Jonadab,b de zoon
van R _echab, het huis van Baäl
binnen. Hij zei tegen de aanbid-
ders van Baäl: ‘Kijk goed of hier
geen aanbidders van Jehovah zijn
maar alleen aanbidders van Baäl.’
24 Ten slotte gingen ze naar bin-
nen om slachtoffers en brand-
offers te brengen. Jehu had bui-
ten 80 van zijn mannen opgesteld
en gezegd: ‘Wie iemand laat ont-
snappen van de mannen die ik
aan jullie uitlever, zal daar met
zijn eigen leven� voor moeten be-
talen.’

25 Zodra Jehu klaar was met
het brandoffer, zei hij tegen de
wachters� en de adjudanten: ‘Ga
naar binnen en dood ze! Laat er
niet één ontsnappen.’c De wach-
ters en de adjudanten doodden
hen met het zwaard en gooiden
de lijken naar buiten. Ze gingen
helemaal door tot het binnenste
heiligdom� van het huis van Baäl.
26 Toen brachten ze de heili-
ge zuilend van het huis van Baäl
naar buiten en verbrandden die
allemaal.e 27 Ze braken de hei-
lige zuilf van Baäl en het huis
van Baälg af. Ze maakten er een
openbaar toilet van, en dat is het
nu nog steeds.

28 Zo roeide Jehu de Baälaan-
bidding in Israël uit. 29 Maar
Jehu brak niet met de zonden
waartoe Jer _obeam, de zoon van
N _ebat, Israël had aangezet: het

10:21 �Of ‘de tempel’. 10:24 �Of ‘ziel’.
10:25 �Lett.: ‘hardlopers’. �Lett.: ‘de
stad’. Mogelijk een bouwwerk dat op een
vesting leek.
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aanbidden van de gouden kal-
veren die in Bethel en in Dan
stonden.a 30 Jehovah zei tegen
Jehu: ‘Je hebt juist gehandeld
en je hebt gedaan wat goed is in
mijn ogen: je hebt met het huis
van Achab alles gedaan wat ik
in mijn hart besloten had.b Daar-
om zullen je zonen op de troon
van Israël zitten, vier generaties
lang.’c 31 Maar Jehu hield zich
niet met zijn hele hart aan� de
wet van Jehovah,d de God van Is-
raël. Hij brak niet met de zon-
den waartoe Jer _obeam Israël had
aangezet.e

32 In die tijd begon Jehovah
het grondgebied van Israël gelei-
delijk te verkleinen.� H _azaël bleef
hen in het hele gebied van Israël
aanvallen,f 33 vanaf de Jordaan
in oostelijke richting, het hele
land Gilead — van de Gadieten, de
Rubenieten en de Manassieteng —
vanaf _Aroër, dat aan het _Arnon-
dal� ligt, tot Gilead en B _asan.h

34 De rest van de geschiede-
nis van Jehu, alles wat hij heeft
gedaan en al zijn machtige da-
den, is opgeschreven in het boek
met historische verslagen van de
koningen van Israël. 35 Toen
ging Jehu rusten bij zijn voorva-
ders. Ze begroeven hem in Sa-
m _aria. Zijn zoon J _oahazi volgde
hem als koning op. 36 Jehu re-
geerde 28 jaar in Sam _aria over
Israël.

11 Toen Ath _alia, j de moeder
van Ah _azia, zag dat haar

zoon gestorven was,k besloot ze
de hele koninklijke geslachtslijn�
uit te roeien.l 2 Maar Jos _eba, de
dochter van koning Joram en de
zus van Ah _azia, haalde Joas,m
de zoon van Ah _azia, stiekem weg
bij de koningszonen die gedood
zouden worden en verstopte hem

10:31 �Lett.: ‘wandelde niet (...) in’.
10:32 �Lett.: ‘stukje bij beetje af te snij-
den’. 10:33 �Of ‘Wadi Arnon’. 11:1
�Lett.: ‘het hele zaad van het koninkrijk’.

en zijn voedster in een slaapka-
mer. Ze wisten hem verborgen
te houden voor Ath _alia, zodat hij
niet werd gedood. 3 Zes jaar
lang werd hij verborgen gehou-
den in het huis van Jehovah, ter-
wijl Ath _alia het land regeerde.

4 In het zevende jaar liet J _o-
jada de bevelhebbers over hon-
derd van de Karische lijfwacht
en van de paleiswacht�a bij zich
komen in het huis van Jehovah.
Hij sloot een pact� met ze en liet
ze erop zweren in het huis van
Jehovah. Daarna liet hij hun de
zoon van de koningb zien. 5 Hij
gaf ze het bevel: ‘Dit moeten jul-
lie doen: Een derde van jul-
lie zal dienst hebben op de sab-
bat en zal de wacht houden bij
het huis� van de koning.c 6 Een
derde zal bij de Fundamentpoort
staan en een derde bij de poort
achter de paleiswacht. Jullie zul-
len om beurten de wacht hou-
den bij het huis. 7 De twee af-
delingen van jullie die op de
sabbat geen dienst hebben, moe-
ten de wacht houden bij het huis
van Jehovah om de koning te be-
schermen. 8 Jullie moeten een
kring vormen rond de koning, al-
lemaal met jullie wapens in de
hand. Iedereen die het kordon
doorbreekt, moet gedood wor-
den. Blijf bij de koning, waar hij
ook heen gaat.’�

9 De bevelhebbers over hon-
derdd deden precies wat de pries-
ter J _ojada had bevolen. Ze ver-
zamelden dus hun mannen die
op de sabbat dienst hadden en
ook de mannen die op de sab-
bat geen dienst hadden en meld-
den zich bij J _ojada.e 10 Die gaf
de bevelhebbers over honderd
toen de speren en de ronde schil-
den die van koning David waren

11:4 �Lett.: ‘hardlopers’. �Of ‘verbond’.
11:5 �Of ‘paleis’. 11:8 �Lett.: ‘wanneer
hij naar buiten gaat en wanneer hij naar
binnen gaat’.
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geweest en in het huis van Jeho-
vah lagen. 11 En de paleiswach-
tena stelden zich op, allemaal met
hun wapens in de hand, van de
rechterkant van het huis tot de
linkerkant van het huis, bij het
altaarb en bij het huis, rondom
de koning. 12 Toen bracht J _oja-
da de zoon van de koningc naar
buiten en zette hem de kroon�
en de getuigenis�d op. Ze maak-
ten hem koning en zalfden hem.
Ze klapten in hun handen en rie-
pen: ‘Leve de koning!’e

13 Toen Ath _alia het tumult
van het volk hoorde, ging ze
meteen naar de menigte bij het
huis van Jehovah.f 14 Daar zag
ze de koning, die volgens het ge-
bruik bij de zuil stond.g De bevel-
hebbers en de trompetblazersh

stonden bij de koning, en de hele
bevolking� juichte en blies op
de trompetten. Daarop scheur-
de Ath _alia haar kleren en riep:
‘Verraad! Verraad!’ 15 Maar de
priester J _ojada gaf de bevelheb-
bers over honderd, i die het leger
aanvoerden, het volgende bevel:
‘Haal haar weg uit de gelederen.
Dood met het zwaard iedereen
die haar volgt!’ Want de pries-
ter had gezegd: ‘Dood haar niet
in het huis van Jehovah.’ 16 Ze
grepen haar dus en brachten
haar naar de plek waar de paar-
den het huis van de koning j bin-
nengaan. Daar werd ze gedood.

17 Toen sloot J _ojada een ver-
bond� tussen Jehovah en de ko-
ning en het volkk dat ze het volk
van Jehovah zouden blijven. Hij
sloot ook een verbond tussen de
koning en het volk. l 18 Daarna
ging het hele volk� naar het huis�
van Baäl. Ze braken zijn altaren
af,m sloegen zijn beelden hele-
maal kapotn en doodden M _attan,

11:12 �Of ‘diadeem’. �Mogelijk een
boekrol met de wet van God. 11:14,
19, 20 �Lett.: ‘het hele volk van het land’.
11:17 �Zie Woordenlijst. 11:18 �Lett.:
‘volk van het land’. �Of ‘de tempel’.

de priester van Baäl,a vóór de al-
taren.

Toen stelde de priester opzie-
ners aan over het huis van Jeho-
vah.b 19 Hij begeleidde de ko-
ning uit het huis van Jehovah,
samen met de bevelhebbers over
honderd,c de Karische lijfwacht,
de paleiswachtd en het gewone
volk.� Ze kwamen via de poort
van de paleiswacht bij het huis
van de koning. Daarna ging hij
op de troon van de koningen
zitten.e 20 De hele bevolking�
was vrolijk en er heerste rust in
de stad, want ze hadden Ath _alia
met het zwaard gedood bij het
huis van de koning.

21 Joasf was zeven jaar toen
hij koning werd.g

12 In het zevende jaar van
Jehuh werd Joas i koning.

Hij regeerde 40 jaar in Jeruzalem.
Zijn moeder heette Z _ibja en kwam
uit Bers _eba.j 2 Joas bleef doen
wat goed was in Jehovah’s ogen
zolang de priester J _ojada hem on-
derwees. 3 Maar de offerhoog-
tenk werden niet verwijderd. Het
volk bleef op de offerhoogten
slachtoffers brengen en offerrook
maken.

4 Joas zei tegen de priesters:
‘Neem al het geld dat als heilige
offergave naar het huis van Jeho-
vah wordt gebracht: l het vastge-
stelde bedrag dat iedereen moet
betalen,m het geld dat wordt ge-
geven als vastgestelde waarde
van een persoon� en al het geld
dat iemand in zijn hart besluit
naar het huis van Jehovah te
brengen.n 5 De priesters moe-
ten het zelf van de gevers� aan-
nemen en het gebruiken om het
huis te herstellen, overal waar
schade� wordt ontdekt.’o

6 Maar in het 23ste jaar van
koning Joas hadden de priesters
de schade aan het huis nog niet

12:4 �Of ‘ziel’. 12:5 �Of ‘hun beken-
den’. �Of ‘scheuren’.
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hersteld.a 7 Daarom riep ko-
ning Joas de priester J _ojadab en
de andere priesters bij zich en
zei: ‘Waarom herstellen jullie de
schade aan het huis niet? Neem
geen geld meer van jullie gevers
aan als het niet wordt gebruikt
voor het herstel van het huis.’c
8 Toen stemden de priesters er-
mee in dat ze geen geld meer
van het volk zouden aannemen
en niet verantwoordelijk zouden
zijn voor het herstel van het
huis.

9 De priester J _ojada nam ver-
volgens een kist,d boorde een
gat in het deksel en plaatste die
naast het altaar, rechts ervan als
je het huis van Jehovah binnen-
kwam. Daarin deden de priesters
die deurwachter waren steeds al
het geld dat in het huis van Jeho-
vah werd gebracht.e 10 Telkens
wanneer ze zagen dat er veel geld
in de kist zat, lieten ze de secre-
taris van de koning en de hoge-
priester komen om het te innen.�
Die telden dan het geld dat naar
het huis van Jehovah was ge-
bracht.f 11 Ze gaven het getel-
de geld aan degenen die aange-
steld waren over het werk dat in
het huis van Jehovah werd ge-
daan. Die betaalden er dan weer
de houtbewerkers en de bouwers
mee die aan het huis van Jehovah
werkten,g 12 en ook de metse-
laars en de steenhouwers. Verder
kochten ze balken en gehouwen
stenen om de schade aan het huis
van Jehovah te herstellen. Ze ge-
bruikten het geld ook voor alle
andere uitgaven voor het herstel
van het huis.

13 Maar het geld dat naar het
huis van Jehovah was gebracht,
werd niet gebruikt voor het ma-
ken van messen,� schalen, trom-
petten,h zilveren schotels en
andere gouden en zilveren voor-

12:10 �Of ‘in zakken te doen’. Lett.: ‘bin-
den’. 12:13 �Zie Woordenlijst.

werpen voor het huis van Je-
hovah.a 14 Het ging alleen naar
de werkers, die daarmee het huis
van Jehovah herstelden. 15 De
mannen die het geld kregen om
aan de werkers te geven, wer-
den niet gecontroleerd, want
ze waren betrouwbaar.b 16 Het
geld voor schuldoffersc en zonde-
offers werd niet aan het huis van
Jehovah besteed. Dat was voor
de priesters.d

17 In die tijd rukte H _azaël,e de
koning van Syrië, op tegen Gath,f
en hij veroverde het. Daarna be-
sloot hij� Jeruzalem aan te val-
len.g 18 Toen nam koning Joas
van Juda alle heilige offers die
zijn voorvaders Josafat, Joram
en Ah _azia, koningen van Juda,
hadden geheiligd, en ook zijn
eigen heilige offers en al het
goud dat in de schatkamers van
het huis van Jehovah en het huis�
van de koning te vinden was. Hij
stuurde het naar H _azaël, de ko-
ning van Syrië,h die toen wegtrok
van Jeruzalem.

19 De rest van de geschiedenis
van Joas, alles wat hij heeft ge-
daan, is opgeschreven in het boek
met historische verslagen van de
koningen van Juda. 20 Zijn die-
naren smeedden samen een com-
ploti tegen Joas en doodden hem
in Beth-M _illo,�j op de weg die af-
daalt naar S _illa. 21 Hij werd ge-
doodk door zijn dienaren J _ozakar,
de zoon van S _imeath, en J _oza-
bad, de zoon van S _omer. Ze be-
groeven hem bij zijn voorvaders
in de Stad van David. Zijn zoon
Am _azia volgde hem als koning
op. l

13 In het 23ste jaar van ko-
ning Joasm van Juda, de

zoon van Ah _azia,n werd J _oahaz
koning over Israël in Sam _aria.
Hij was de zoon van Jehu.o Hij
regeerde 17 jaar. 2 J _oahaz bleef

12:17 �Lett.: ‘richtte hij zijn gezicht erop’.
12:18 �Of ‘paleis’. 12:20 �Of ‘het huis
van de Millo’.
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doen wat slecht was in Jehovah’s
ogen en volhardde in de zonde
waartoe Jer _obeam, de zoon van
N _ebat, Israël had aangezet.a Hij
brak er niet mee. 3 Daarom
werd Jehovah woedendb op Is-
raël,c en hij gaf ze die hele perio-
de in handen van koning H _azaëld
van Syrië en van Ben-H _adad,e de
zoon van H _azaël.

4 Na verloop van tijd smeekte
J _oahaz Jehovah om medelijden.
Jehovah luisterde naar hem, want
hij had gezien hoe Israël door
de koning van Syrië werd onder-
drukt.f 5 Daarom gaf Jehovah
Israël een redderg om ze uit de
greep van Syrië te bevrijden, en
de Israëlieten konden weer in hun
huizen wonen zoals voorheen.�
6 (Maar ze braken niet met de
zonde van het huis van Jer _obeam,
waartoe hij Israël had aangezet.h
Ze volhardden in die zonde� en
de heilige paal�i bleef in Sam _a-
ria staan.) 7 Dit was er nog over
van het leger van J _oahaz: 50 rui-
ters, 10 wagens en 10.000 man
voetvolk. Want de koning van Sy-
rië had ze vernietigd, j vertrapt als
stof tijdens het dorsen.k

8 De rest van de geschiedenis
van J _oahaz, alles wat hij heeft
gedaan en zijn machtige daden,
is opgeschreven in het boek met
historische verslagen van de ko-
ningen van Israël. 9 Toen ging
J _oahaz rusten bij zijn voorva-
ders en hij werd begraven in
Sam _aria. l Zijn zoon Joas volgde
hem als koning op.

10 In het 37ste jaar van ko-
ning Joasm van Juda werd Joas,
de zoon van J _oahaz, in Sam _aria
koning over Israël. Hij regeerde
16 jaar. 11 Hij bleef doen wat
slecht was in Jehovah’s ogen. Hij
brak niet met alle zonden waar-
toe Jer _obeam, de zoon van N _e-

13:5 �D.w.z. in vrede en veiligheid. 13:6
�Lett.: ‘daarin wandelde hij’. �Zie Woor-
denlijst.

bat, Israël had aangezet.a Hij vol-
hardde� in die zonden.

12 De rest van de geschiede-
nis van Joas, alles wat hij heeft
gedaan, zijn machtige daden en
zijn strijd tegen koning Am _azia
van Juda,b is opgeschreven in
het boek met historische versla-
gen van de koningen van Israël.
13 Toen ging Joas rusten bij zijn
voorvaders, en Jer _obeam�c be-
steeg zijn troon. Joas werd be-
graven in Sam _aria bij de konin-
gen van Israël.d

14 Toen Elisae ziek was gewor-
den — hij had een ziekte waar-
aan hij uiteindelijk zou sterven —
kwam Joas, de koning van Is-
raël, naar hem toe. Hij huilde
om hem en riep uit: ‘Mijn vader,
mijn vader! De wagen van Israël
en zijn ruiters!’f 15 Elisa zei te-
gen hem: ‘Haal een boog en pij-
len.’ Dat deed hij. 16 Toen zei
Elisa tegen de koning van Israël:
‘Leg je hand op de boog.’ Hij leg-
de zijn hand erop, waarna Elisa
zijn handen op de handen van de
koning legde. 17 ‘Open het ven-
ster aan de oostkant’, zei hij toen.
De koning opende het venster. Eli-
sa zei: ‘Schiet!’ En toen de ko-
ning schoot, zei Elisa: ‘Jehovah’s
pijl van overwinning,� de pijl van
overwinning op Syrië! Je zult Sy-
rië bij _Afekg verslaan totdat het
volledig overwonnen is.’

18 Hij zei verder: ‘Pak de pij-
len.’ De koning van Israël pak-
te ze, waarna Elisa hem opdroeg:
‘Sla ermee op de grond.’ Hij sloeg
er drie keer mee op de grond en
hield toen op. 19 Toen werd de
man van de ware God kwaad op
hem en zei: ‘Je had vijf of zes
keer op de grond moeten slaan!
Dan zou je Syrië hebben versla-
gen totdat het volledig overwon-
nen was, maar nu zul je Syrië
maar drie keer verslaan.’h

13:11 �Lett.: ‘wandelde’. 13:13 �D.w.z.
Jerobeam II. 13:17 �Of ‘redding’.
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20 Daarna stierf Elisa en werd
begraven. Er kwamen aan het
begin van het jaar� altijd Moa-
bitische roversbendena in het
land. 21 Toen een paar man-
nen iemand aan het begraven wa-
ren, zagen ze een roversbende
aankomen. Daarom gooiden ze
de man gauw in het graf van Eli-
sa en renden weg. Toen de man
tegen de botten van Elisa aan-
kwam, kwam hij tot levenb en
stond op.

22 Koning H _azaëlc van Syrië
onderdrukte Israëld tijdens het
hele leven van J _oahaz. 23 Maar
Jehovah was goed en barmhar-
tig voor Israël,e en hij was met
ze begaan ter wille van zijn ver-
bond met Abraham,f Isaäkg en
Jakob.h Hij wilde ze niet vernie-
tigen, en hij heeft ze tot op de
dag van vandaag niet verstoten.
24 Toen koning H _azaël van Syrië
stierf, volgde zijn zoon Ben-H _adad
hem als koning op. 25 Joas, de
zoon van J _oahaz, heroverde daar-
na op Ben-H _adad, de zoon van H _a-
zaël, de steden die H _azaël in de
oorlog op J _oahaz veroverd had.
Drie keer versloeg Joas hem, i en
hij heroverde de steden van Is-
raël.

14 In het tweede jaar van ko-
ning Joasj van Israël, de

zoon van J _oahaz, werd Am _a-
zia koning van Juda. Hij was de
zoon van koning Joas van Juda.
2 Hij was 25 jaar toen hij ko-
ning werd en hij regeerde 29 jaar
in Jeruzalem. Zijn moeder heet-
te J _oaddin en kwam uit Jeruza-
lem.k 3 Hij bleef doen wat goed
was in Jehovah’s ogen, maar niet
zoals zijn voorvader David. l Hij
deed alles zoals zijn vader Joas
het had gedaan.m 4 Maar de of-
ferhoogten werden niet verwij-
derd.n Het volk bleef op de offer-
hoogten slachtoffers brengen en

13:20 �Lett.: ‘bij de intrede van het
jaar’, waarschijnlijk in de lente.

offerrook maken.a 5 Zodra hij
het koningschap stevig in handen
had, doodde hij de dienaren die
zijn vader, de koning, hadden ver-
moord.b 6 Maar hij bracht de zo-
nen van de moordenaars niet ter
dood. Hij hield zich aan Jeho-
vah’s gebod in het boek van de
wet van Mozes: ‘Vaders mogen
niet ter dood worden gebracht
voor de zonden van hun zonen, en
zonen mogen niet ter dood wor-
den gebracht voor de zonden van
hun vaders. Maar iedereen moet
ter dood worden gebracht voor
zijn eigen zonde.’c 7 Hij doodde
10.000 Edomietend in het Zout-
dal.e Hij veroverde S _ela in de
oorlogf en het kreeg de naam J _ok-
teël, zoals het nu nog heet.

8 Toen stuurde Am _azia bood-
schappers naar koning Joas van
Israël, de zoon van J _oahaz, de
zoon van Jehu, met de bood-
schap: ‘Kom, laten we de strijd
met elkaar aangaan.’�g 9 Koning
Joas van Israël stuurde de volgen-
de boodschap naar koning Am _a-
zia van Juda: ‘Het doornige on-
kruid van de Libanon stuurde
een boodschap naar de ceder op
de Libanon: “Laat je dochter met
mijn zoon trouwen.” Maar een
wild dier van de Libanon kwam
voorbij en vertrapte het doorni-
ge onkruid. 10 Je hebt dan wel
Edom verslagen,h maar nu ben je
trots geworden in je hart. Geniet
van de roem maar blijf in je eigen
huis.� Waarom zou je om moeilijk-
heden vragen en Juda meesleuren
in je val?’ 11 Maar Am _azia luis-
terde niet. i

Toen rukte koning Joas van
Israël uit. Zo kwam het bij Beth-
S _emesj in Judak tot een kracht-
meting tussen hem en koning
Am _azia van Juda. 12 Juda werd
door Israël verslagen, en iedereen
vluchtte naar huis.� 13 Koning

14:8 �Of ‘elkaar persoonlijk ontmoeten’.
14:10 �Of ‘paleis’. 14:12 �Lett.: ‘hun
tenten’.
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Joas van Israël nam koning Am _a-
zia van Juda, de zoon van Joas,
de zoon van Ah _azia, bij Beth-
S _emes gevangen. Daarna trokken
ze naar Jeruzalem, en hij brak
de muur van Jeruzalem af over
een lengte van 400 el,� vanaf de
Efraı̈mpoorta tot de Hoekpoort.b
14 Toen hij naar Sam _aria terug-
ging, nam hij al het goud en zilver
en alle voorwerpen mee die in het
huis van Jehovah en in de schat-
kamers van het huis van de ko-
ning gevonden werden. Ook nam
hij gijzelaars mee.

15 De rest van de geschiedenis
van Joas, wat hij heeft gedaan,
zijn machtige daden en zijn strijd
tegen koning Am _azia van Juda,
is opgeschreven in het boek met
historische verslagen van de ko-
ningen van Israël. 16 Toen ging
Joas rusten bij zijn voorvaders
en hij werd begraven in Sam _ariac

bij de koningen van Israël. Zijn
zoon Jer _obeam�d volgde hem als
koning op.

17 Na de dood van koning
Joase van Israël,f de zoon van
J _oahaz, leefde koning Am _aziag

van Juda, de zoon van Joas, nog
15 jaar. 18 De rest van de ge-
schiedenis van Am _azia is op-
geschreven in het boek met
historische verslagen van de ko-
ningen van Juda. 19 Later werd
er in Jeruzalem een complot te-
gen hem gesmeed,h en hij vlucht-
te naar L _achis. Maar ze stuur-
den mannen achter hem aan en
brachten hem in L _achis ter dood.
20 Ze brachten hem met paarden
terug, en hij werd in Jeruzalem
begraven bij zijn voorvaders in de
Stad van David. i 21 Het volk van
Juda maakte toen Az _arja�j koning
in de plaats van zijn vader Am _a-

14:13 �Ongeveer 178 m. Zie App. B14.
14:16 �D.w.z. Jerobeam II. 14:21 �Bet.:
‘Jehovah heeft geholpen’. Hij wordt Uz-
zia genoemd in 2Kon 15:13, 2Kr 26:1-23,
Jes 6:1 en Za 14:5.

zia.a Hij was 16 jaar.b 22 Hij
herbouwde _Elathc en bracht het
weer onder het bestuur van
Juda nadat de koning� was gaan
rusten bij zijn voorvaders.d

23 In het 15de jaar van koning
Am _azia van Juda, de zoon van
Joas, werd Jer _obeame koning
van Israël in Sam _aria. Hij was
de zoon van koning Joas van Is-
raël en regeerde 41 jaar. 24 Hij
bleef doen wat slecht was in Je-
hovah’s ogen. Hij brak niet
met alle zonden waartoe Jer _o-
beam, de zoon van N _ebat, Israël
had aangezet.f 25 Hij herstelde
de grens van Israël vanaf L _ebo-
H _amath�g helemaal tot aan de
Zee van de Ar _aba,�h in overeen-
stemming met het woord van Je-
hovah, de God van Israël, via zijn
dienaar Jona, i de zoon van Am _it-
tai, de profeet uit Gath-H _efer. j
26 Want Jehovah had de bitte-
re ellende van Israël gezien.k Er
was niemand meer die Israël kon
helpen, zelfs geen hulpeloze of
zwakke. 27 Maar Jehovah had
beloofd de naam van Israël niet
van onder de hemel uit te wis-
sen. l Daarom gebruikte hij Jer _o-
beam, de zoon van Joas, om hen
te redden.m

28 De rest van de geschiede-
nis van Jer _obeam, alles wat hij
heeft gedaan, zijn machtige da-
den, zijn oorlogen en hoe hij Da-
maskusn en H _amatho weer on-
der het bestuur van Juda in
Israël heeft gebracht, is opge-
schreven in het boek met histori-
sche verslagen van de koningen
van Israël. 29 Toen ging Jer _o-
beam rusten bij zijn voorvaders,
de koningen van Israël. Zijn zoon
Zachar _iap volgde hem als ko-
ning op.

14:22 �D.w.z. zijn vader Amazia. 14:25
�Of ‘de ingang van Hamath’. �D.w.z.
de Zoutzee of Dode Zee.
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15 In het 27ste jaar van koning
Jer _obeam� van Israël werd

Az _arja�a koning van Juda.b Hij
was de zoon van koning Am _azia.c
2 Hij was 16 jaar toen hij ko-
ning werd en hij regeerde 52 jaar
in Jeruzalem. Zijn moeder heette
Jech _olia en kwam uit Jeruzalem.
3 Hij bleef doen wat goed was
in Jehovah’s ogen, net zoals zijn
vader Am _azia.d 4 Maar de offer-
hoogten werden niet verwijderd.e
Het volk bleef op de offerhoog-
ten slachtoffers brengen en of-
ferrook maken.f 5 Jehovah trof
de koning met een ziekte, en hij
bleef melaatsg tot aan zijn dood.
Hij woonde in een huis dat apart
stond,h terwijl J _otham, i de zoon
van de koning, de leiding had over
het huis� en rechtsprak over het
volk van het land. j 6 De rest van
de geschiedenis van Az _arja,k al-
les wat hij heeft gedaan, is opge-
schreven in het boek met histo-
rische verslagen van de koningen
van Juda. 7 Toen ging Az _arja
rusten bij zijn voorvaders. l Ze
begroeven hem bij zijn voorva-
ders in de Stad van David. Zijn
zoon J _otham volgde hem als ko-
ning op.

8 In het 38ste jaar van koning
Az _arjam van Juda werd Zachar _ia,n
de zoon van Jer _obeam, in Sam _a-
ria koning over Israël. Hij regeer-
de zes maanden. 9 Hij deed wat
slecht was in Jehovah’s ogen, net
zoals zijn voorvaders. Hij brak
niet met de zonden waartoe Jer _o-
beam, de zoon van N _ebat, Israël
had aangezet.o 10 Toen smeed-
de S _allum, de zoon van J _abes,
een complot tegen hem en sloeg
hem neerp in J _ibleam.q Nadat hij
hem had gedood, werd hij ko-
ning in zijn plaats. 11 De rest
van de geschiedenis van Zacha-

15:1 �D.w.z. Jerobeam II. �Bet.: ‘Jeho-
vah heeft geholpen’. Hij wordt Uzzia ge-
noemd in 2Kon 15:13, 2Kr 26:1-23, Jes
6:1 en Za 14:5. 15:5 �Of ‘paleis’.

r _ia is opgeschreven in het boek
met historische verslagen van de
koningen van Israël. 12 Daar-
mee werd het woord vervuld dat
Jehovah tot Jehu had gespro-
ken: ‘Je zonen zullen vier gene-
raties langa op de troon van Is-
raël zitten.’b En zo is het ook
gebeurd.

13 S _allum, de zoon van J _abes,
werd koning in het 39ste jaar van
koning Uzz _iac van Juda. Hij re-
geerde een volle maand in Sam _a-
ria. 14 Toen rukte Men _ahem,
de zoon van G _adi, vanuit T _irzad

naar Sam _aria op. Hij sloeg S _al-
lum,e de zoon van J _abes, in Sa-
m _aria neer. Nadat hij hem had
gedood, werd hij koning in zijn
plaats. 15 De rest van de ge-
schiedenis van S _allum, en ook
het complot dat hij smeedde, is
opgeschreven in het boek met
historische verslagen van de ko-
ningen van Israël. 16 In die tijd
trok Men _ahem op uit T _irza en hij
doodde alle inwoners van T _ifsah
en omgeving omdat ze de poor-
ten niet voor hem openden. Hij
verwoestte de stad en liet alle
zwangere vrouwen openrijten.

17 In het 39ste jaar van ko-
ning Az _arja van Juda werd Me-
n _ahem, de zoon van G _adi, koning
over Israël. Hij regeerde tien jaar
in Sam _aria. 18 Hij bleef doen
wat slecht was in Jehovah’s
ogen. Zijn hele leven� brak hij
niet met de zonden waartoe Jer _o-
beam, de zoon van N _ebat, Israël
had aangezet.f 19 Koning Pulg
van Assyrië viel het land binnen,
en Men _ahem gaf aan Pul 1000 ta-
lenten� zilver in ruil voor zijn
steun om zijn greep op het ko-
ninkrijk te verstevigen.h 20 Me-
n _ahem zamelde het zilver in Israël
in door het te vorderen van de
vooraanstaande, rijke mannen. i
Hij gaf de koning van Assyrië
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50 sikkels� zilver voor elke man.
Toen trok de koning van Assyrië
zich terug, en hij bleef niet in het
land. 21 De rest van de geschie-
denis van Men _ahem,a alles wat hij
heeft gedaan, is opgeschreven in
het boek met historische versla-
gen van de koningen van Israël.
22 Toen ging Men _ahem rusten bij
zijn voorvaders. Zijn zoon Pek _a-
hia volgde hem als koning op.

23 In het 50ste jaar van ko-
ning Az _arja van Juda werd Pe-
k _ahia, de zoon van Men _ahem,
in Sam _aria koning over Israël.
Hij regeerde twee jaar. 24 Hij
bleef doen wat slecht was in Je-
hovah’s ogen. Hij brak niet
met de zonden waartoe Jer _o-
beam, de zoon van N _ebat, Israël
had aangezet.b 25 Toen smeed-
de zijn adjudant P _ekah,c de zoon
van Rem _alia, een complot tegen
hem. Hij sloeg hem neer in Sa-
m _aria in de versterkte toren van
het huis� van de koning met _Ar-
gob en _Arje. Hij had 50 man-
nen van Gilead bij zich. Nadat
hij hem had gedood, werd hij ko-
ning in zijn plaats. 26 De rest
van de geschiedenis van Pek _a-
hia, alles wat hij heeft gedaan,
is opgeschreven in het boek met
historische verslagen van de ko-
ningen van Israël.

27 In het 52ste jaar van koning
Az _arja van Juda werd P _ekah,d
de zoon van Rem _alia, in Sam _a-
ria koning over Israël. Hij regeer-
de 20 jaar. 28 Hij bleef doen wat
slecht was in Jehovah’s ogen. Hij
brak niet met de zonden waar-
toe Jer _obeam, de zoon van N _e-
bat, Israël had aangezet.e 29 In
de tijd van koning P _ekah van Is-
raël viel koning T _iglath-Pil _eserf

van Assyrië het land binnen.
Hij veroverde _Ijon, Abel-Beth-
M _aächa,g Jan _oah, K _edes,h H _azor,
Gilead i en Galilea — het hele land

15:20 �Een sikkel woog 11,4 g. Zie App.
B14. 15:25 �Of ‘paleis’.

van N _aftali.a De inwoners voerde
hij in ballingschap naar Assyrië
weg.b 30 Toen smeedde Hosea,c
de zoon van _Ela, een complot te-
gen P _ekah, de zoon van Rem _alia.
Hij sloeg hem neer en bracht hem
ter dood. Hij werd koning in zijn
plaats in het 20ste jaar van J _o-
tham,d de zoon van Uzz _ia. 31 De
rest van de geschiedenis van P _e-
kah, alles wat hij heeft gedaan,
is opgeschreven in het boek met
historische verslagen van de ko-
ningen van Israël.

32 In het tweede jaar van ko-
ning P _ekah van Israël, de zoon
van Rem _alia, werd J _othame ko-
ning van Juda. Hij was de zoon
van koning Uzz _ia.f 33 Hij was
25 jaar toen hij koning werd
en hij regeerde 16 jaar in Jeru-
zalem. Zijn moeder was Jer _usa,
de dochter van Z _adok.g 34 Hij
bleef doen wat goed was in Jeho-
vah’s ogen, net zoals zijn vader
Uzz _ia.h 35 Maar de offerhoogten
werden niet verwijderd. Het volk
bleef op de offerhoogten slacht-
offers brengen en offerrook ma-
ken. i Hij was degene die de
Bovenpoort van het huis van Je-
hovah bouwde. j 36 De rest van
de geschiedenis van J _otham, wat
hij heeft gedaan, is opgeschreven
in het boek met historische ver-
slagen van de koningen van Juda.
37 In die tijd begon Jehovah R _e-
zin, de koning van Syrië, en P _e-
kah,k de zoon van Rem _alia, op
Juda af te sturen. l 38 Toen ging
J _otham rusten bij zijn voorvaders
en hij werd bij zijn voorvaders be-
graven in de Stad van David, zijn
voorvader. Zijn zoon Achaz volg-
de hem als koning op.

16 In het 17de jaar van P _e-
kah, de zoon van Rem _alia,

werd Achazm koning van Juda.
Hij was de zoon van koning J _o-
tham. 2 Achaz was 20 jaar toen
hij koning werd en hij regeerde
16 jaar in Jeruzalem. Anders dan
zijn voorvader David deed hij

HFST. 15
a 2Kon 15:14

b 1Kon 12:28-30
1Kon 13:33
1Kon 14:16

c 2Kr 28:6

d 2Kr 28:6
Jes 7:1, 4

e 1Kon 12:28-30
1Kon 13:33
1Kon 14:16

f 2Kon 16:7
1Kr 5:6
1Kr 5:26
2Kr 28:19, 20

g 1Kon 15:20

h Joz 20:7, 9

i Nu 32:40
��������������������

2de kolom
a Jes 9:1

b Le 26:38
De 28:64
2Kon 17:22, 23
Jes 8:4

c 2Kon 17:1

d 2Kr 27:1

e 2Kr 27:7
Mt 1:9

f 2Kon 14:21

g 2Kr 27:1

h 2Kr 27:2

i Nu 33:52
De 12:14

j 2Kr 27:3

k 2Kon 15:27
2Kr 28:6

l 2Kon 16:5
Jes 7:1, 2

��������������������

HFST. 16
m Jes 1:1

Jes 7:1
Ho 1:1
Mi 1:1
Mt 1:9

2 KONINGEN 15:21–16:2 548



niet wat goed was in de ogen van
Jehovah, zijn God.a 3 Hij volg-
de dezelfde weg als de koningen
van Israël,b en hij verbrandde
zelfs zijn eigen zoon als offer.�c
Daarmee volgde hij de afschuwe-
lijke praktijken van de volkend

die Jehovah voor de Israëlieten
had verdreven. 4 Hij bleef ook
slachtoffers brengen en offer-
rook maken op de offerhoogten,e
op de heuvels en onder elke bla-
derrijke boom.f

5 Toen trok koning R _ezin van
Syrië samen met koning P _ekah
van Israël, de zoon van Rem _a-
lia, tegen Jeruzalem ten strijde.g
Ze belegerden de stad waar Achaz
was, maar konden die niet inne-
men. 6 In die tijd bracht koning
R _ezin van Syrië _Elathh weer onder
het bestuur van Edom, waarna hij
de Joden� uit _Elath verdreef. De
Edomieten kwamen naar _Elath, en
ze zijn daar tot op de dag van
vandaag blijven wonen. 7 Daar-
om stuurde Achaz boodschappers
naar koning T _iglath-Pil _eser i van
Assyrië en liet tegen hem zeggen:
‘Ik ben uw dienaar en uw zoon.
Kom me bevrijden uit de greep
van de koning van Syrië en de ko-
ning van Israël, die me aanvallen.’
8 Achaz nam toen al het zilver
en het goud dat in het huis van
Jehovah en in de schatkamers
van het huis� van de koning te
vinden was en stuurde dat als ge-
schenk j naar de koning van As-
syrië. 9 De koning van Assyrië
deed wat Achaz vroeg. Hij ging
naar Damaskus en nam het in.
De bevolking voerde hij als bal-
lingen weg naar Kir,k en R _ezin
bracht hij ter dood. l

10 Koning Achaz ging naar Da-
maskus om koning T _iglath-Pil _eser
van Assyrië te ontmoeten. Toen
koning Achaz het altaar in Da-

16:3 �Lett.: ‘liet zelfs (...) door het vuur
gaan’. 16:6 �Of ‘de mannen van Juda’.
16:8 �Of ‘paleis’.

maskus zag, stuurde hij een
bouwtekeninga ervan naar de
priester Ur _ia. 11 Ur _iab bouwde
het altaar nac volgens alle in-
structies die koning Achaz van-
uit Damaskus had gestuurd. Hij
voltooide het voordat koning
Achaz uit Damaskus terugkwam.
12 Toen de koning uit Damas-
kus terugkwam en het altaar zag,
liep hij naar het altaar toe en
bracht er offers op.d 13 Op dat
altaar liet hij zijn brandoffers en
zijn graanoffers in rook opgaan,
goot hij zijn drankoffers uit en
sprenkelde hij het bloed van
zijn vredeoffers.� 14 Ook ver-
plaatste hij het koperen altaare

dat voor Jehovah stond. Hij haal-
de het weg van zijn plaats vóór
het huis, tussen zijn eigen altaar
en het huis van Jehovah, en zet-
te het aan de noordkant van zijn
eigen altaar. 15 Koning Achaz
gaf de priester Ur _iaf het bevel:
‘Laat het morgenbrandoffer op
het grote altaarg in rook opgaan,
en ook het avondgraanoffer,h het
brandoffer van de koning en zijn
graanoffer, en verder de brand-
offers, graanoffers en drankof-
fers van het hele volk. Je moet
ook al het bloed van de brand-
offers en al het bloed van de an-
dere slachtoffers erop sprenke-
len. Ik zal nog beslissen wat
er met het koperen altaar moet
gebeuren.’ 16 De priester Ur _ia
deed alles wat koning Achaz hem
opdroeg. i

17 Verder sneed koning Achaz
de zijpanelen van de karren j in
stukken en haalde de bekkens
eraf.k De Zee die op de koperen
stieren stond, l liet hij weghalen
en op een stenen vloer zetten.m
18 De overdekte constructie voor
de sabbat die in het huis was
gebouwd en de buitenste ingang
voor de koning verwijderde hij
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uit het huis van Jehovah. Dat
deed hij vanwege de koning van
Assyrië.

19 De rest van de geschiedenis
van Achaz, wat hij heeft gedaan,
is opgeschreven in het boek met
historische verslagen van de ko-
ningen van Juda.a 20 Toen ging
Achaz rusten bij zijn voorvaders
en hij werd begraven bij zijn voor-
vaders in de Stad van David. Zijn
zoon Hizk _ia�b volgde hem als ko-
ning op.

17 In het 12de jaar van koning
Achaz van Juda werd Ho-

sea,c de zoon van _Ela, in Sam _a-
ria koning over Israël. Hij regeer-
de negen jaar. 2 Hij bleef doen
wat slecht was in Jehovah’s ogen,
maar niet zo erg als de koningen
van Israël vóór hem. 3 Koning
Salman _eser van Assyrië rukte te-
gen Hosea op,d en Hosea werd
zijn dienaar en ging hem schat-
ting� betalen.e 4 Maar de koning
van Assyrië ontdekte dat Hosea
betrokken was bij een complot.
Hosea had namelijk boodschap-
pers gestuurd naar koning So van
Egyptef en droeg geen schatting
meer af aan de koning van As-
syrië zoals in de jaren daarvoor.
Daarom liet de koning van Assy-
rië hem in de boeien slaan en in
de gevangenis opsluiten.

5 De koning van Assyrië viel
het land binnen. Hij kwam bij Sa-
m _aria en belegerde de stad drie
jaar lang. 6 In het negende jaar
van Hosea veroverde de koning
van Assyrië Sam _aria.g Daarna
voerde hij de Israëlieten in bal-
lingschap wegh naar Assyrië. Hij
liet ze wonen in H _alah en in H _a-
bor aan de rivier de G _ozan i en in
de steden van de Meden. j

7 Dat gebeurde omdat de Israë-
lieten hadden gezondigd tegen Je-
hovah, hun God, die ze had weg-
geleid uit Egypte, uit de greep

16:20 �Bet.: ‘Jehovah geeft kracht’.
17:3 �Zie Woordenlijst.

van de farao, de koning van Egyp-
te.a Ze aanbaden� andere goden,b
8 ze namen de gewoonten over
van de volken die Jehovah voor
de Israëlieten had verdreven en
ze namen de gewoonten over die
de koningen van Israël hadden in-
gesteld.

9 De Israëlieten hielden zich
bezig met dingen die volgens Je-
hovah, hun God, niet goed wa-
ren. Ze bouwden offerhoogten in
al hun steden,c van wachttoren
tot vestingstad.� 10 Ze richt-
ten voor zichzelf heilige zuilen en
heilige palend op, op elke hoge
heuvel en onder elke bladerrijke
boom.e 11 Op alle offerhoogten
maakten ze offerrook, zoals de
volken deden die Jehovah voor
ze had verbannen.f Ze bleven
slechte dingen doen om Jehovah
te tergen.

12 Ze vereerden walgelijke af-
goden,�g waarover Jehovah had
gezegd: ‘Jullie mogen die niet aan-
bidden!’h 13 Jehovah bleef Is-
raël en Juda waarschuwen via al
zijn profeten en visionairsi door
te zeggen: ‘Keer je af van je slech-
te weg! j Houd je aan mijn gebo-
den en mijn voorschriften, aan de
hele wet die ik jullie voorouders
heb gegeven en die ik via mijn die-
naren, de profeten, aan jullie heb
overgebracht.’ 14 Maar ze luis-
terden niet en ze bleven net zo
koppig als� hun voorouders die
geen geloof hadden getoond in
Jehovah, hun God.k 15 Ze ver-
wierpen steeds zijn voorschrif-
ten, zijn verbond l dat hij met
hun voorouders had gesloten en
zijn richtlijnen� die hij had ge-

17:7 �Lett.: ‘hadden ontzag voor’. 17:9
�D.w.z. in elke plaats, of die nu dun-
of dichtbevolkt was. 17:12 �De He-
breeuwse term is misschien verwant
aan een woord voor uitwerpselen en
werd gebruikt als een uiting van min-
achting. 17:14 �Lett.: ‘verhardden hun
nek net als de nek van’. 17:15 �Of ‘ver-
maningen’, ‘herinneringen’.
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geven om ze te waarschuwen.a Ze
bleven waardeloze afgodenb ach-
ternalopen en werden zelf waar-
deloos.c Ze volgden het voorbeeld
van de volken om hen heen, ook
al had Jehovah ze geboden die
niet na te volgen.d

16 Ze negeerden steeds alle
geboden van Jehovah, hun God.
Ze maakten metalen� beelden
van twee kalverene en een heilige
paal,f en ze bogen zich neer voor
het hele hemelse legerg en ver-
eerden Baäl.h 17 Ze verbrand-
den hun zonen en dochters als
offer,�i ze deden aan waarzegge-
rij j en zochten naar voortekens.
Ze legden zich erop toe� te doen
wat slecht was in de ogen van Je-
hovah om hem te tergen.

18 Daarom was Jehovah woe-
dend op Israël, en hij verstootte
hen.k Hij dreef iedereen weg, be-
halve de stam Juda.

19 Maar zelfs Juda hield zich
niet aan de geboden van Jeho-
vah, hun God. l Ook zij hielden
vast aan� de gewoonten die Is-
raël had overgenomen.m 20 Je-
hovah verwierp alle afstamme-
lingen van Israël. Hij vernederde
ze en liet ze in handen vallen
van plunderaars, tot ze uit zijn
ogen verdwenen waren. 21 Hij
had Israël van het huis van David
weggescheurd, en Israël had Je-
r _obeam, de zoon van N _ebat, ko-
ning gemaakt.n Maar Jer _obeam
liet Israël afdwalen van Jehovah,
en hij zette hen aan tot een grote
zonde. 22 De Israëlieten gingen
door met� alle zonden die Je-
r _obeam had begaan.o Ze braken
daar niet mee, 23 totdat Jeho-
vah Israël verstootte zoals hij via
zijn dienaren, de profeten, had
aangekondigd.p Zo werd Israël in
ballingschap uit zijn land wegge-

17:16 �Of ‘gegoten’. 17:17 �Lett.: ‘lie-
ten (...) door het vuur gaan’. �Lett.:
‘verkochten zich’. 17:19 �Lett.: ‘wan-
delden in’. 17:22 �Lett.: ‘bleven wan-
delen in’.

voerd naar Assyrië,a waar ze tot
op de dag van vandaag zijn.

24 De koning van Assyrië
haalde vervolgens mensen uit Ba-
bylon, K _utha, _Avva, H _amath en
Sefarv _aı̈mb en liet ze in de plaats
van de Israëlieten in de ste-
den van Sam _aria wonen. Ze na-
men Sam _aria in bezit en ves-
tigden zich in de steden ervan.
25 Toen ze er net woonden, had-
den ze geen ontzag voor Jeho-
vah.� Daarom stuurde Jehovah
leeuwen op hen af,c die sommi-
gen van hen doodden. 26 De ko-
ning van Assyrië kreeg het vol-
gende bericht: ‘De volken die u
in ballingschap hebt weggevoerd
en in de steden van Sam _aria hebt
laten wonen, weten niet hoe ze
de God van het land moeten aan-
bidden. Nu stuurt hij steeds leeu-
wen op hen af, die hen doden om-
dat niemand van hen weet hoe de
God van het land aanbeden moet
worden.’

27 Toen gaf de koning van As-
syrië het bevel: ‘Stuur een van
de priesters die jullie in balling-
schap hebben weggevoerd naar
het land terug. Hij moet daar
gaan wonen en ze leren hoe ze
de God van het land moeten aan-
bidden.’ 28 Een van de priesters
die in ballingschap uit Sam _aria
was weggevoerd, kwam dus te-
rug. Hij ging in Betheld wonen en
begon ze te leren hoe ze ontzag
voor Jehovah moesten tonen.�e

29 Maar elk volk maakte zijn
eigen god,� die ze neerzetten in
de heiligdommen op de offer-
hoogten die de Samaritanen had-
den gemaakt. Elk volk deed dat
in de steden waar ze woonden.
30 Demannen van Babylon maak-
ten S _ukkoth-B _enoth, de mannen
van Kuth maakten N _ergal, de
mannen van H _amathf maakten

17:25 �Of ‘aanbaden ze Jehovah niet’.
17:28 �Of ‘Jehovah moesten aanbid-
den’. 17:29 �Of ‘goden’.
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As _ima 31 en de Avvieten maak-
ten N _ibhaz enT _artak. De Sefarvie-
ten verbrandden hun zonen in
het vuur voor Adramm _elech en
Anamm _elech, de goden van Sefar-
v _aı̈m.a 32 Hoewel ze ontzag voor
Jehovah hadden, stelden ze voor
de offerhoogten priesters aan uit
het gewone volk. Die deden voor
hen dienst in de heiligdommen
op de offerhoogten.b 33 Ze had-
den dus ontzag voor Jehovah
maar aanbaden hun eigen goden
zoals gebruikelijk was in de landen
waaruit ze waren gedeporteerd.c

34 Tot op de dag van vandaag
volgen ze hun vroegere religieu-
ze gebruiken. Geen van hen aan-
bidt� Jehovah en niemand houdt
zich aan zijn voorschriften, zijn
bepalingen, de wet en het gebod
dat Jehovah heeft gegeven aan
de zonen van Jakob, die hij de
naam Israël gaf.d 35 Toen Jeho-
vah een verbond met hen sloot,e
gebood hij hun: ‘Jullie mogen
geen andere goden vereren. Buig
je niet voor ze neer, dien ze niet
en breng ze geen slachtoffers.f
36 Maar heb ontzagg voor Jeho-
vah, die jullie met grote kracht
en een uitgestrekte armh uit
Egypte heeft weggeleid. Buig je
voor hem neer en breng slacht-
offers aan hem. 37 Houd je al-
tijd strikt aan de voorschriften,
de bepalingen, de wet en het ge-
bod dat hij voor jullie heeft opge-
schreven, i en vereer geen andere
goden. 38 Vergeet het verbond
niet dat ik met jullie heb geslo-
ten, j en vereer geen andere go-
den. 39 Maar heb ontzag voor
Jehovah, je God, want hij zal jul-
lie bevrijden uit de greep van al
je vijanden.’

40 Maar ze gehoorzaamden
niet, en ze volgden hun vroegere
religieuze gebruiken.k 41 Deze
volken kregen dus ontzag voor
Jehovah, l maar ze vereerden ook

17:34 �Lett.: ‘heeft ontzag voor’.

hun eigen beelden. Zowel hun zo-
nen als hun kleinzonen doen tot
op de dag van vandaag hetzelfde
als hun voorvaders.

18 In het derde jaar van ko-
ning Hoseaa van Israël, de

zoon van _Ela, werd Hizk _iab ko-
ning van Juda. Hij was de zoon
van koning Achaz.c 2 Hij was
25 jaar toen hij koning werd, en
hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem.
Zijn moeder was _Abi,� de dochter
van Zachar _ia.d 3 Hij bleef doen
wat goed was in Jehovah’s ogen,e
net zoals zijn voorvader David.f
4 Hij was het die de offerhoog-
teng verwijderde, de heilige zuilen
kapotsloeg en de heilige paal om-
hakte.h Hij verbrijzelde ook de ko-
peren slang die door Mozes was
gemaakt. i Want tot die tijd had-
den de Israëlieten er offerrook
voor gemaakt, en de afgod werd
de Koperslang� genoemd. 5 Hiz-
k _ia vertrouwde op Jehovah, j de
God van Israël. Onder alle konin-
gen van Juda na hem en vóór hem
was er niemand als hij. 6 Hij
bleef aan Jehovah gehecht.k Hij
stopte er niet mee hem te volgen
maar hield zich altijd aan de ge-
boden die Jehovah Mozes had ge-
geven. 7 Jehovah was met hem.
In alles wat Hizk _ia ondernam, was
hij verstandig. Hij kwam in op-
stand tegen de koning van Assy-
rië en weigerde hem te dienen.l
8 Hij versloeg ook de Filistijnenm

helemaal tot aan Gaza en omge-
ving, van wachttoren tot vesting-
stad.�

9 In het vierde jaar van koning
Hizk _ia (het zevende jaar van ko-
ning Hosean van Israël, de zoon
van _Ela) rukte koning Salman _e-
ser van Assyrië tegen Sam _aria
op en belegerde de stad.o 10 Na
drie jaar namen ze de stad in.p In

18:2 �Een verkorte vorm van Abia.
18:4 �Of ‘Nehustan’. 18:8 �D.w.z. in
elke plaats, of die nu dun- of dichtbe-
volkt was.
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het zesde jaar van Hizk _ia (het ne-
gende jaar van koning Hosea van
Israël) werd Sam _aria ingenomen.
11 Toen voerde de koning van
Assyrië Israël in ballingschapa

weg naar Assyrië. Hij liet ze wo-
nen in H _alah en in H _abor aan
de rivier de G _ozan en in de ste-
den van de Meden.b 12 Dat ge-
beurde omdat ze niet hadden
geluisterd naar de stem van Je-
hovah, hun God, en zich niet had-
den gehouden aan zijn verbond,
aan alles wat Mozes, de die-
naar van Jehovah, had geboden.c
Ze luisterden en gehoorzaamden
niet.

13 In het 14de jaar van koning
Hizk _ia rukte koning S _anherib
van Assyriëd op tegen alle ves-
tingsteden van Juda en verover-
de ze.e 14 Daarom stuurde ko-
ning Hizk _ia van Juda de koning
van Assyrië in L _achis het vol-
gende bericht: ‘Ik ben schuldig.
Als u zich terugtrekt, zal ik alles
geven wat u van me vraagt.’ De
koning van Assyrië legde koning
Hizk _ia van Juda een boete op
van 300 talenten� zilver en 30 ta-
lenten goud. 15 Hizk _ia gaf toen
al het zilver dat in het huis van
Jehovah en in de schatkamers
van het huis� van de koningf

te vinden was. 16 In die tijd
verwijderde� koning Hizk _ia van
Juda de deuren van de tempelg
van Jehovah en de deurposten
die Hizk _ia zelf had bekleed,�h en
hij gaf ze aan de koning van As-
syrië.

17 De koning van Assyrië
stuurde de tartan,� de rabs _aris�
en de r _absake� met een groot le-
ger vanuit L _achis i naar koning
Hizk _ia in Jeruzalem. j Ze rukten
uit naar Jeruzalem en stelden

18:14 �Een talent woog 34,2 kg. Zie
App. B14. 18:15 �Of ‘paleis’. 18:16
�Lett.: ‘sneed (...) af’. �D.w.z. met goud.
18:17 �Of ‘legeraanvoerder’. �Of ‘hof-
maarschalk’. �Of ‘opperschenker’.

zich op bij de waterleiding van
de Bovenvijver, aan de hoofdweg
naar het veld van de wasman.a
18 Toen ze een gesprek met de
koning eisten, kwamen hofmees-
ter _Eljakim,b de zoon van Hil-
k _ia, secretaris S _ebnac en kroniek-
schrijver J _oah, de zoon van Asaf,
naar hen toe.

19 De r _absake zei toen tegen
hen: ‘Zeg alsjeblieft tegen Hiz-
k _ia: “Dit zegt de grote koning,
de koning van Assyrië: ‘Waarom
voel je je zo zeker?d 20 Je zegt:
“Ik heb een strategie en beschik
over militaire macht.” Maar dat
zijn lege woorden. Op wie ver-
trouw je, dat je tegen mij in op-
stand durft te komen?e 21 Luis-
ter, je vertrouwt op de steun van
Egypte,f die geknakte rietstengel
die je hand doorboort als je erop
leunt. Zo is de farao, de koning
van Egypte, voor iedereen die
op hem vertrouwt. 22 Of willen
jullie tegen mij zeggen dat jul-
lie vertrouwen op Jehovah, jul-
lie God?g Is hij niet degene van
wie de offerhoogten en altaren
door Hizk _ia zijn verwijderdh ter-
wijl Hizk _ia tegen Juda en Jeruza-
lem zegt: “Buig je neer voor dit
altaar in Jeruzalem”?’” i 23 Sluit
alsjeblieft deze weddenschap met
mijn heer, de koning van Assy-
rië: ik zal je 2000 paarden ge-
ven als je er genoeg ruiters
voor kunt vinden. j 24 Hoe zou
je zelfs maar één van de onbe-
langrijkste gouverneurs van mijn
heer kunnen terugdrijven als je
op Egypte vertrouwt voor wa-
gens en voor ruiters? 25 Denk
je soms dat ik zonder machtiging
van Jehovah tegen deze plaats
ben opgerukt om die te vernie-
tigen? Jehovah heeft zelf tegen
me gezegd: “Ruk op tegen dit
land en vernietig het.”’

26 Toen zeiden _Eljakim, de
zoon van Hilk _ia, en S _ebnak en
J _oah tegen de r _absake:l ‘Spreek
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alstublieft Aramees�a met uw die-
naren, want wij kunnen dat ver-
staan. Spreek niet met ons in de
taal van de Joden terwijl de men-
sen op de muur het kunnen ho-
ren.’b 27 Maar de r _absake zei te-
gen hen: ‘Denken jullie soms dat
mijn heer me heeft gestuurd om
alleen tegen jullie heer en tegen
jullie te spreken? Mijn woorden
zijn ook bedoeld voor de man-
nen die op de muur zitten, dege-
nen die net als jullie hun eigen
uitwerpselen zullen eten en hun
eigen urine zullen drinken.’

28 Toen riep de r _absake luid
in de taal van de Joden: ‘Hoor
het woord van de grote koning,
de koning van Assyrië.c 29 Dit
zegt de koning: “Laat je niet door
Hizk _ia bedriegen, want hij kan
jullie niet uit mijn greep redden.d
30 Laat je niet door Hizk _ia over-
halen om op Jehovah te vertrou-
wen als hij zegt: ‘Jehovah zal ons
zeker redden, en deze stad zal
niet in handen vallen van de ko-
ning van Assyrië.’e 31 Luister
niet naar Hizk _ia, want dit zegt
de koning van Assyrië: ‘Sluit vre-
de met mij en geef je over.� Dan
zullen jullie allemaal van je eigen
wijnstok en je eigen vijgenboom
eten en het water uit je eigen wa-
terput� drinken, 32 tot ik kom
en jullie naar net zo’n land breng
als jullie eigen land:f een land
van graan en nieuwe wijn, een
land van brood en wijngaarden,
een land van olijfbomen en ho-
ning. Dan blijven jullie in leven
en hoeven jullie niet te sterven.
Luister niet naar Hizk _ia, want
hij misleidt jullie door te zeg-
gen: “Jehovah zal ons redden.”
33 Heeft ook maar één van de
goden van de volken zijn land
gered uit de handen van de ko-
ning van Assyrië? 34 Waar zijn
de goden van H _amathg en _Ar-

18:26 �Of ‘Syrisch’. 18:31 �Lett.: ‘Maak
een zegen met mij en kom uit tot mij.’
�Of ‘waterreservoir’.

pad? Waar zijn de goden van Se-
farv _aı̈m,a H _ena en _Ivva? Hebben
ze Sam _aria uit mijn handen ge-
red?b 35 Wie onder alle goden
van de landen heeft zijn land uit
mijn handen gered? Zou Jehovah
Jeruzalem dan wél uit mijn han-
den kunnen redden?’”’c

36 Het volk zweeg en zei niets
terug, want de koning had bevo-
len: ‘Jullie mogen niet reageren.’d
37 Toen kwamen hofmeester _El-
jakim, de zoon van Hilk _ia, secre-
taris S _ebna en kroniekschrijver
J _oah, de zoon van Asaf, met ge-
scheurde kleren bij Hizk _ia en ver-
telden hem wat de r _absake had
gezegd.

19 Zodra koning Hizk _ia dat
hoorde, scheurde hij zijn

kleren, deed een zak aan en
ging het huis van Jehovah in.e
2 Toen stuurde hij hofmeester
_Eljakim, secretaris S _ebna en de
oudsten van de priesters gekleed
in zakken naar de profeet Jesa-
ja,f de zoon van Amoz. 3 Ze zei-
den tegen hem: ‘Dit zegt Hizk _ia:
“Dit is een dag van angst, van
straf� en van vernedering. Want
de kinderen staan op het punt
geboren te worden,� maar de
kracht om te bareng ontbreekt.
4 Misschien zal Jehovah, je God,
alle woorden horen van de r _absa-
ke, die door zijn heer, de koning
van Assyrië, gestuurd is om de le-
vende God te bespotten,h en zal
hij hem ter verantwoording roe-
pen voor de woorden die Jeho-
vah, je God, heeft gehoord. Bid i

dus voor het overblijfsel dat nog
in leven is.”’

5 Toen de dienaren van ko-
ning Hizk _ia bij Jesaja kwamen, j
6 zei Jesaja tegen hen: ‘Dit moe-
ten jullie tegen je heer zeg-
gen: “Dit zegt Jehovah: ‘Laat je
niet bang makenk door de woor-

19:3 �Of ‘belediging’. �Lett.: ‘zijn aan
de opening van de baarmoeder geko-
men’.
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den die jullie hebben gehoord,
de woorden waarmee de bedien-
den van de koning van Assyrië
mij hebben gelasterd.a 7 Want
ik zal een gedachte in zijn geest�
leggen, en hij zal een bericht ho-
ren en naar zijn eigen land te-
ruggaan. Ik zal hem vervolgens
in zijn eigen land met het zwaard
laten ombrengen.’”’b

8 Toen de r _absake hoorde dat
de koning van Assyrië zich van
L _achis had teruggetrokken,c ging
hij terug naar de koning, die L _ib-
na aan het belegeren was.d 9 De
koning hoorde dat er over ko-
ning Tirh _aka van Ethiopië werd
gezegd: ‘Hij is uitgerukt om tegen
u te strijden.’ Hij stuurde dus op-
nieuw boodschapperse naar Hiz-
k _ia en zei: 10 ‘Dit moeten jullie
zeggen tegen koning Hizk _ia van
Juda: “Laat je God, op wie je
vertrouwt, je niet bedriegen door
te zeggen: ‘Jeruzalem zal niet in
handen vallen van de koning van
Assyrië.’f 11 Je hebt gehoord
wat de koningen van Assyrië
met alle landen hebben gedaan:
ze hebben ze volledig verwoest.�g
Zul jij dan als enige worden ge-
red? 12 De volken die door mijn
voorvaders zijn uitgeroeid, wer-
den toch ook niet door hun go-
den bevrijd? Waar zijn G _ozan, H _a-
ran,h R _ezef en het volk van Eden
dat in Tel- _Assar was? 13 Waar
zijn de koning van H _amath, de ko-
ning van _Arpad en de koningen
van de steden Sefarv _aı̈m, H _ena en
_Ivva?”’ i

14 Hizk _ia las de brieven die
de boodschappers hem overhan-
digden. Daarna ging Hizk _ia naar
het huis van Jehovah en spreidde
ze� voor Jehovah uit. j 15 Hiz-
k _ia badk toen tot Jehovah en zei:
‘O Jehovah, God van Israël, die
boven� de cherubs l op zijn troon

19:7 �Lett.: ‘een geest in hem’. 19:11
�Of ‘voor de vernietiging bestemd’.
19:14 �Lett.: ‘hem’. 19:15 �Of mogelijk
‘tussen’.

zit, u alleen bent de ware God
van alle koninkrijken op aarde.a
U hebt de hemel en de aar-
de gemaakt. 16 Luister,� o Jeho-
vah. Hoor toch!b Open uw ogen,c
o Jehovah, en zie! Luister naar
de woorden die S _anherib heeft
geschreven om de levende God te
bespotten. 17 Het is waar, o Je-
hovah, dat de koningen van Assy-
rië de volken en hun landen heb-
ben verwoest.d 18 Ze hebben
hun goden in het vuur gegooid,
omdat het geen goden warene

maar het werk van mensenhan-
den,f hout en steen. Daarom kon-
den ze die vernietigen. 19 Red
ons nu alstublieft uit zijn hand,
o Jehovah, onze God, zodat alle
koninkrijken op aarde weten dat
u alleen God bent, o Jehovah.’g

20 Jesaja, de zoon van Amoz,
stuurde toen deze boodschap
naar Hizk _ia: ‘Dit zegt Jehovah,
de God van Israël: “Ik heb je ge-
bedh over koning S _anherib van
Assyrië i gehoord. 21 Dit is het
woord dat Jehovah tegen hem
heeft gesproken:

‘De maagdelijke dochter Sion
veracht je, ze lacht je uit.

De dochter Jeruzalem
schudt haar hoofd.

22 Wie heb je bespot en be-
lasterd? j

Tegen wie heb je je stem
verheven?k

Op wie heb je trots neer-
gekeken?

Het is de Heilige van Israël! l
23 Via je boodschappersm heb

je Jehovah bespotn en
gezegd:

“Met al mijn strijdwagens
bestijg ik de hoogste bergen,
de uithoeken van de Libanon.
Ik kap zijn statige ceders,
zijn beste jeneverbomen.

Ik dring door tot zijn verste
schuilplaats, zijn diepste
woud.
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24 Ik graaf putten en drink
andermans water.

Ik leg alle stromen� van
Egypte met mijn voetzolen
droog.”

25 Heb je het niet gehoord?
Lang geleden is het
bepaald.�a

In lang vervlogen tijden heb
ik het voorbereid.�b

Nu zal ik het laten gebeuren.c
Je zult vestingsteden ver-
woesten tot puinhopen.d

26 Hun inwoners zullen
machteloos zijn.

Ze zullen doodsbang en
beschaamd zijn.

Ze zullen worden als plantjes
op het veld en als groen
gras,e

als gras op de daken, ver-
schroeid door de oosten-
wind.

27 Maar ik weet precies wanneer
je gaat zitten, wanneer
je weggaat, wanneer je
terugkomtf

en wanneer je woedend op
me bent.g

28 Je woede tegen mijh en je
razernij zijn tot mijn oren
doorgedrongen. i

Daarom zal ik mijn haak in
je neus slaan en mijn toomj

tussen je lippen leggen.
En ik zal je terugleiden
over de weg waarlangs je
gekomen bent.’k

29 Dit is voor jou� het te-
ken: Dit jaar zul je eten wat van-
zelf groeit.� In het tweede jaar
zul je graan eten dat daaruit op-
komt. l Maar in het derde jaar zul
je zaaien en oogsten, wijngaar-
den planten en de vrucht ervan
eten.m 30 Wie van het huis van
Juda ontkomt, wie overblijft,n zal
van onder wortel schieten en van

19:24 �Of ‘Nijlkanalen’. 19:25 �Lett.:
‘gedaan’. �Of ‘vormgegeven’. 19:29
�D.w.z. Hizkia. �Of ‘wat uit gevallen kor-
rels graan opschiet’.

boven vrucht dragen. 31 Want
er zal een overblijfsel uit Jeru-
zalem komen, overlevenden van
de berg Sion. Jehovah van de le-
germachten zal dat in zijn ijver
doen.a

32 Daarom zegt Jehovah het
volgende over de koning van As-
syrië:b

‘Hij zal deze stad niet
binnenkomen,c

er geen pijl op afschieten,
er geen schild tegen
opheffen

en er geen belegeringsdam
tegen opwerpen.d

33 Hij zal teruggaan over de
weg waarlangs hij is
gekomen.

Hij komt deze stad niet bin-
nen’, verklaart Jehovah.

34 ‘Ik zal deze stad verdedigene

en redden ter wille van
mijzelff

en ter wille van mijn dienaar
David.’”’g

35 Die nacht kwam de en-
gel van Jehovah naar het kamp
van de Assyriërs en doodde daar
185.000 man.h De volgende och-
tend zag men overal lijken lig-
gen. i 36 Koning S _anherib van
Assyrië vertrok daarna. Hij ging
terug naar Ninevé j en bleef daar.k
37 Toen hij zich neerboog in het
huis� van zijn god N _isroch, werd
hij met het zwaard gedoodl door
Adramm _elech en Sar _ezer, zijn
eigen zonen, die daarna naar het
land _Araratm vluchtten. Zijn zoon
_Esar-H _addonn volgde hem als ko-
ning op.

20 In die tijd werd Hizk _ia do-
delijk ziek.o De profeet Je-

saja, de zoon van Amoz, kwam
bij hem en zei: ‘Dit zegt Jehovah:
“Tref regelingen met je familie,�
want je zult sterven. Je zult niet
herstellen.”’p 2 Toen draaide hij

19:37 �Of ‘de tempel’. 20:1 �Lett.:
‘huis’.
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zijn gezicht naar de muur en
bad tot Jehovah: 3 ‘Ik smeek u,
o Jehovah, herinner u alstublieft
dat ik u trouw en met een onver-
deeld hart heb gediend,� en dat
ik heb gedaan wat goed was in
uw ogen.’a En Hizk _ia barstte in
tranen uit.

4 Jesaja had het middelste
hof nog niet bereikt of Jehovah’s
woord kwam tot hem. Het luid-
de:b 5 ‘Ga terug en zeg tegen
Hizk _ia, de leider van mijn volk:
“Dit zegt Jehovah, de God van je
voorvader David: ‘Ik heb je gebed
gehoord. Ik heb je tranen gezien.c
Ik genees je.d Over drie dagen
zul je naar het huis van Jehovah
gaan.e 6 Ik geef je nog 15 jaar
te leven,� en ik zal jou en deze
stad redden uit de handen van de
koning van Assyrië.f Ik zal deze
stad verdedigen ter wille van mij
en ter wille van mijn dienaar Da-
vid.’”’g

7 Jesaja zei toen: ‘Haal een
koek van samengeperste gedroog-
de vijgen.’ Ze haalden er een en
legden die op de zweer, waarna
hij geleidelijk herstelde.h

8 Hizk _ia had aan Jesaja ge-
vraagd: ‘Aan welk teken i kan ik
zien dat Jehovah me zal genezen
en dat ik over drie dagen naar
het huis van Jehovah zal gaan?’
9 Jesaja antwoordde: ‘Dit is het
teken van Jehovah om je te la-
ten zien dat Jehovah zich aan
zijn woord zal houden: wil je dat
de schaduw op de trap� tien tre-
den vooruitgaat of tien treden
achteruit?’ j 10 Hizk _ia zei: ‘Het
is voor de schaduw makkelijk om
tien treden vooruit te gaan maar
niet om tien treden achteruit te
gaan.’ 11 Toen riep de profeet
Jesaja tot Jehovah, en Hij liet de

20:3 �Lett.: ‘vóór u heb gewandeld’.
20:6 �Of ‘ik voeg 15 jaar aan je dagen
toe’. 20:9 �Mogelijk werd deze trap
gebruikt om de tijd te meten, zoals met
een zonnewijzer.

schaduw op de trap van Achaz
tien treden achteruitgaan toen
die al op de treden afgedaald
was.a

12 In die tijd stuurde de koning
van Babylon, B _erodach-B _aladan,
de zoon van B _aladan, brieven en
een geschenk naar Hizk _ia, want
hij had gehoord dat Hizk _ia ziek
was geweest.b 13 Hizk _ia verwel-
komde� de boodschappers en liet
ze zijn hele schathuisc zien: het
zilver, het goud, de balsemolie en
andere kostbare olie, zijn wapen-
huis en alles wat er in zijn schat-
kamers te vinden was. Er was
niets in zijn eigen huis� en in zijn
hele rijk dat Hizk _ia ze niet liet
zien.

14 Daarna kwam de profeet
Jesaja bij koning Hizk _ia. Hij
vroeg hem: ‘Wat hebben die man-
nen gezegd en waar kwamen ze
vandaan?’ Hizk _ia antwoordde: ‘Ze
kwamen uit een ver land, uit Ba-
bylon.’d 15 Toen vroeg hij: ‘Wat
hebben ze in je huis gezien?’ Hiz-
k _ia antwoordde: ‘Ze hebben alles
in mijn huis gezien. Er was niets
in mijn schatkamers dat ik ze niet
heb laten zien.’

16 Daarna zei Jesaja tegen
Hizk _ia: ‘Hoor het woord van Je-
hovah:e 17 “Er komt een tijd dat
alles wat er in je huis is en wat je
voorvaders tot nu toe hebben ver-
zameld, weggebracht wordt naar
Babylon.f Er zal niets overblij-
ven”, zegt Jehovah. 18 “En som-
migen van je eigen zonen, van wie
je vader zult worden, zullen mee-
genomen wordeng en hofbeamb-
ten worden in het paleis van de
koning van Babylon.”’h

19 Toen zei Hizk _ia tegen Je-
saja: ‘Het woord van Jehovah
dat je hebt gesproken is goed.’ i
En hij voegde eraan toe: ‘Het is
goed als er tijdens mijn leven�
vrede en stabiliteit� is.’ j
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20 De rest van de geschiede-
nis van Hizk _ia — al zijn machti-
ge daden en de vijvera en de
waterleiding die hij heeft aange-
legd om het water in de stad te
brengenb — is opgeschreven in
het boek met historische versla-
gen van de koningen van Juda.
21 Toen ging Hizk _ia rusten bij
zijn voorvaders.c Zijn zoon Ma-
nassed volgde hem als koning
op.e

21 Manassef was 12 jaar toen
hij koning werd en hij re-

geerde 55 jaar in Jeruzalem.g Zijn
moeder heette H _efsibah. 2 Hij
deed wat slecht was in Jeho-
vah’s ogen en volgde de afschu-
welijke praktijken van de volkenh

die Jehovah voor de Israëlieten
had verdreven. i 3 Hij herbouw-
de de offerhoogten die zijn vader
Hizk _ia had verwoest. j Hij richt-
te altaren op voor Baäl en maak-
te een heilige paal,k net zoals
koning Achab van Israël had ge-
daan. l Hij boog zich neer voor
het hele hemelse leger en diende
ze.m 4 Hij bouwde ook altaren in
het huis van Jehovah,n waarover
Jehovah had gezegd: ‘In Jeruza-
lem zal ik mijn naam vestigen.’o
5 Hij bouwde in twee voorhoven
van het huis van Jehovahp alta-
ren voor het hele hemelse leger.q
6 Hij verbrandde zijn eigen zoon
als offer.� Hij deed aan magie,
zocht naar voortekensr en stelde
mediums en waarzeggerss aan.
Hij deed op grote schaal wat
slecht was in Jehovah’s ogen om
hem te tergen.

7 Hij zette de heilige paal, t
het beeld dat hij had gemaakt,
in het huis waarover Jehovah te-
gen David en zijn zoon Salomo
had gezegd: ‘In dit huis en in Je-
ruzalem, dat ik uit alle stammen
van Israël heb uitgekozen, zal ik
voor altijd mijn naam vestigen.u
8 Ik zal ervoor zorgen dat Is-

21:6 �Lett.: ‘liet (...) door het vuur gaan’.

raël nooit meer hoeft weg te
trekken uit het land dat ik hun
voorouders heb gegeven,a maar
dan moeten ze zich wel strikt
houden aan alles wat ik ze heb
geboden,b de hele wet die mijn
dienaar Mozes ze heeft voor-
geschreven.’ 9 Maar ze gehoor-
zaamden niet, en Manasse liet ze
steeds weer afdwalen en zette ze
ertoe aan nog slechtere dingen
te doen dan de volken die Jeho-
vah voor de Israëlieten had uit-
geroeid.c

10 Jehovah bleef via zijn die-
naren, de profeten, zeggen:d
11 ‘Koning Manasse van Juda
heeft al die afschuwelijke dingen
gedaan. Hij heeft meer kwaad ge-
daan dan alle Amorietene vóór
hem, f en hij heeft Juda met
zijn walgelijke afgodsbeelden�
tot zonde aangezet. 12 Daarom
zegt Jehovah, de God van Israël:
“Ik breng zo’n grote ramp over
Jeruzalemg en Juda dat iedereen
die ervan hoort zijn oren niet zal
kunnen geloven.h 13 Ik zal voor
Jeruzalem het meetlint i van Sa-
m _aria j gebruiken en het schiet-
lood� van het huis van Achab.k
Ik zal Jeruzalem schoonvegen zo-
als je een schaal schoonveegt en
ondersteboven keert.l 14 Ik zal
het overblijfsel van mijn erfdeel
in de steek latenm en ze in han-
den van hun vijanden geven. Ze
zullen door al hun vijanden ge-
plunderd en beroofd worden,n
15 omdat ze hebben gedaan wat
slecht was in mijn ogen en mij
steeds hebben getergd vanaf de
dag dat hun voorouders uit Egyp-
te kwamen tot op de dag van van-
daag.”’o

16 Behalve dat Manasse zon-
digde door Juda tot zonde aan
te zetten, zodat ze deden wat

21:11 �De Hebreeuwse term is mis-
schien verwant aan een woord voor
uitwerpselen en werd gebruikt als een
uiting van minachting. 21:13 �Of ‘wa-
terpasinstrument’.
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slecht was in de ogen van Jeho-
vah, vergoot hij ook zo veel on-
schuldig bloed dat Jeruzalem er
van het ene einde tot het andere
mee werd gevuld.a 17 De rest
van de geschiedenis van Manas-
se, alles wat hij heeft gedaan en
zijn zonden, is opgeschreven in
het boek met historische versla-
gen van de koningen van Juda.
18 Toen ging Manasse rusten bij
zijn voorvaders. Hij werd begra-
ven in de tuin van zijn huis, in de
tuin van _Uzza.b Zijn zoon _Amon
volgde hem als koning op.

19 _Amonc was 22 jaar toen hij
koning werd, en hij regeerde twee
jaar in Jeruzalem.d Zijn moe-
der was Mesull _emeth, de doch-
ter van H _aruz uit J _otba. 20 Hij
bleef doen wat slecht was in Je-
hovah’s ogen, net zoals zijn vader
Manasse.e 21 Hij volgde dezelf-
de weg als zijn vader. Hij bleef
zich in aanbidding neerbuigen
voor dezelfde walgelijke afgods-
beelden die zijn vader had ver-
eerd.f 22 Hij verliet Jehovah,
de God van zijn voorvaders, en
hij volgde de weg van Jehovah
niet.g 23 Uiteindelijk smeedden
_Amons dienaren een complot te-
gen de koning en ze doodden
hem in zijn eigen huis. 24 Maar
het volk van het land doodde
iedereen die in het complot te-
gen koning _Amon had gezeten.
Ze maakten zijn zoon Jos _ia ko-
ning in zijn plaats.h 25 De rest
van de geschiedenis van _Amon,
wat hij heeft gedaan, is opge-
schreven in het boek met his-
torische verslagen van de konin-
gen van Juda. 26 Ze begroeven
hem in zijn graf in de tuin van
_Uzza, i en zijn zoon Jos _ia j volgde
hem als koning op.

22 Jos _iak was acht jaar toen
hij koning werd, en hij re-

geerde 31 jaar in Jeruzalem. l Zijn
moeder was Jed _ida, de dochter
van Ad _aja uit B _ozkath.m 2 Hij
deed wat goed was in Jehovah’s

ogen en volgde dezelfde weg als
zijn voorvader David.a Hij week
er niet van af, niet naar rechts
en niet naar links.

3 In het 18de jaar van koning
Jos _ia stuurde de koning zijn se-
cretaris S _afan, de zoon van Az _al-
ja, de zoon van Mes _ullam, met de
volgende opdracht naar het huis
van Jehovah:b 4 ‘Ga naar hoge-
priester Hilk _iac en laat hem al het
geld verzamelen dat in het huis
van Jehovah wordt gebrachtd en
dat de deurwachters hebben in-
gezameld van het volk.e 5 Ze
moeten het geven aan degenen
die zijn aangesteld over het werk
in het huis van Jehovah. Zij zul-
len het dan weer geven aan de
werkers in het huis van Jehovah
die de schade aan� het huis moe-
ten herstellen:f 6 de ambachts-
lieden, de bouwers en de metse-
laars. Ze moeten het gebruiken
om balken en gehouwen stenen
te kopen om het huis te herstel-
len.g 7 De mannen die het geld
krijgen, hoeven niet gecontro-
leerd te worden, want ze zijn be-
trouwbaar.’h

8 Later zei hogepriester Hil-
k _ia tegen secretaris S _afan: i ‘Ik
heb het wetboekj in het huis van
Jehovah gevonden.’ Hilk _ia gaf
het boek aan S _afan, en die be-
gon het te lezen.k 9 Toen ging
secretaris S _afan naar de koning
en zei tegen hem: ‘Uw diena-
ren hebben het geld verzameld
dat zich in het huis bevond en
ze hebben het overhandigd aan
degenen die zijn aangesteld over
het werk in het huis van Je-
hovah.’ l 10 Verder vertelde se-
cretaris S _afan aan de koning:
‘De priester Hilk _ia heeft mij een
boekm gegeven.’ Toen begon S _a-
fan het aan de koning voor te le-
zen.

11 Zodra de koning de woor-
den van het wetboek hoorde,
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scheurde hij zijn kleren.a 12 Hij
gaf het volgende bevel aan de
priester Hilk _ia, aan Ah _ikam,b de
zoon van S _afan, aan _Achbor, de
zoon van Mich _aja, aan secretaris
S _afan en aan As _aja, de dienaar
van de koning: 13 ‘Ga voor mij,
voor het volk en voor heel Juda
bij Jehovah navraag doen over
de woorden van dit boek dat is
gevonden. Want Jehovah’s gro-
te woede is tegen ons opgelaaidc

omdat onze voorouders de woor-
den van dit boek niet hebben
gehoorzaamd en niet hebben ge-
daan wat ons is voorgeschre-
ven.’

14 Dus gingen de priester Hil-
k _ia, Ah _ikam, _Achbor, S _afan en
As _aja naar de profetesd H _ulda.
Zij was de vrouw van S _allum, de
zoon van T _ikva, de zoon van H _ar-
has, de beheerder van de kle-
ding. Ze woonde in het Tweede
Stadsdeel van Jeruzalem. Daar
spraken ze met haar.e 15 Ze zei
tegen hen: ‘Dit zegt Jehovah, de
God van Israël: “Zeg tegen de
man die jullie naar mij heeft
gestuurd: 16 ‘Dit zegt Jehovah:
“Ik zal ellende brengen over deze
plaats en de inwoners, name-
lijk alles wat in het boek staat
dat de koning van Juda heeft ge-
lezen.f 17 Ze hebben mij verla-
ten en voor andere godeng offers
in rook laten opgaan om mij te
tergen met alles wat ze hebben
gemaakt.h Daarom zal mijn woe-
de tegen deze plaats hoog op-
laaien en niet meer doven.”’ i
18 Maar dit moeten jullie zeg-
gen tegen de koning van Juda,
die jullie gestuurd heeft om Je-
hovah te raadplegen: ‘Dit zegt Je-
hovah, de God van Israël, over
de woorden die je hebt gehoord:
19 “Je hebt je hart opengesteld�
en je voor Jehovah vernederdj

toen je hoorde wat ik tegen deze
plaats en de inwoners heb ge-

22:19 �Lett.: ‘je hart was zacht’.

zegd — dat ze een schrikbeeld en
een vloek zouden worden — en je
hebt je kleren gescheurda en voor
mij gehuild. Ik heb daarom naar
je geluisterd, verklaart Jehovah.
20 Om die reden zul je in vre-
de in je graf worden gelegd als ik
je tot je voorvaders vergader.� Je
zult alle ellende die ik over deze
plaats breng niet met eigen ogen
zien.”’”’ Dat antwoord brachten
ze aan de koning over.

23 Toen liet de koning alle
oudsten van Juda en Je-

ruzalem bij zich komen.b 2 Hij
ging vervolgens naar het huis van
Jehovah, samen met alle mannen
van Juda, alle inwoners van Je-
ruzalem, de priesters en de pro-
feten — het hele volk, van klein
tot groot. Hij las hun alle woor-
den voor van het boekc van het
verbondd dat in het huis van Je-
hovah was gevonden.e 3 De ko-
ning stond bij de zuil en sloot een
verbond� ten overstaan van Jeho-
vah:f hij beloofde Jehovah te vol-
gen en zich met zijn hele hart
en zijn hele ziel� aan zijn gebo-
den, richtlijnen� en voorschriften
te houden door de woorden van
het verbond na te leven die in dit
boek stonden. En het hele volk
stemde in met het verbond.g

4 Toen gaf de koning aan hoge-
priester Hilk _ia,h de andere pries-
ters en de deurwachters het be-
vel om uit de tempel van Jehovah
alle voorwerpen te halen die ge-
maakt waren voor Baäl, voor
de heilige paal i en voor het hele
hemelse leger. Toen verbrand-
de hij ze buiten Jeruzalem op de
K _idronterrassen, en hij bracht de
as naar Bethel. j 5 Hij ontsloeg
de priesters van vreemde goden,
die door de koningen van Juda
waren aangesteld om offerrook

22:20 �Een poëtische uitdrukking voor
de dood. 23:3 �Of ‘hernieuwde het ver-
bond’. �Zie Woordenlijst. �Of ‘verma-
ningen’, ‘herinneringen’.
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te maken op de offerhoogten in
de steden van Juda en in de om-
geving van Jeruzalem. Hij stuur-
de ook degenen weg die offer-
rook maakten voor Baäl, de zon,
de maan, de sterrenbeelden van
de dierenriem en het hele hemel-
se leger.a 6 Hij haalde de heili-
ge paalb uit het huis van Jehovah
weg en bracht die naar de rand
van Jeruzalem, naar het K _idron-
dal. Hij verbrandde hemc in het
K _idrondal, verpulverde hem tot
stof en verstrooide het stof op
de graven van het gewone volk.d
7 In het huis van Jehovah brak
hij ook de huizen van de tempel-
prostituése af, waar de vrouwen
tentheiligdommen weefden voor
de heilige paal.

8 Toen haalde hij alle priesters
weg uit de steden van Juda. De of-
ferhoogten waar de priesters of-
ferrook hadden gemaakt — van
G _ebaf tot Bers _ebag — maakte hij
ongeschikt voor aanbidding. Hij
brak ook de offerhoogten bij de
poorten af, die bij de ingang wa-
ren van de poort van de stads-
bestuurder Jozua, links als je de
stadspoort binnenkwam. 9 De
priesters van de offerhoogten de-
den geen dienst bij het altaar van
Jehovah in Jeruzalem,h maar ze
aten wel ongezuurd brood samen
met hun broeders. 10 Hij maak-
te ook T _ofeth i in het Dal van de
Zonen van H _innom�j ongeschikt
voor aanbidding, zodat niemand
zijn zoon of dochter als offer
kon verbranden� voor M _olech.k
11 Hij bepaalde dat de paarden
die de koningen van Juda aan
de zon hadden gewijd,� het huis
van Jehovah niet meer mochten
binnengaan bij de kamer� van de
hofbeambte Nathan-M _elech in de
zuilengang. De zonnewagensl ver-

23:10 �Zie Woordenlijst ‘Gehenna’.
�Lett.: ‘door het vuur laten gaan’. 23:11
�Lett.: ‘gegeven’. �Of ‘eetruimte’.

brandde hij. 12 De koning brak
ook de altaren af die de konin-
gen van Juda hadden gemaakt op
het daka van de bovenkamer van
Achaz, en de altaren die Manas-
se had gemaakt in twee voorho-
ven van het huis van Jehovah.b
Hij sloeg ze stuk en verstrooi-
de het stof in het K _idrondal.
13 De koning maakte de offer-
hoogten buiten Jeruzalem die aan
de zuidkant� van de Berg van het
Verderf� waren, ongeschikt voor
aanbidding. Koning Salomo van
Israël had die gebouwd voor _As-
toreth, de walgelijke godin van de
Sidoniërs, voor K _amos, de walge-
lijke god van Moab, en voor M _il-
kom,c de afschuwelijke god van
de Ammonieten.d 14 Hij brak de
heilige zuilen aan stukken, hak-
te de heilige palene om en vul-
de die plekken op met mensenbot-
ten. 15 Hij brak ook het altaar
in Bethel af en de offerhoogte
die Jer _obeam, de zoon van N _e-
bat, had gemaakt en die Israël tot
zonde had aangezet.f Toen hij dat
altaar en de offerhoogte had af-
gebroken, verbrandde en verpul-
verde hij de offerhoogte en ver-
brandde hij de heilige paal.g

16 Toen Jos _ia zich omdraai-
de en de graven op de berg zag,
liet hij de botten uit de gra-
ven halen. Hij verbrandde ze
op het altaar om het ongeschikt
voor aanbidding te maken, over-
eenkomstig Jehovah’s woord dat
bekendgemaakt was door de man
van de ware God die deze din-
gen had voorspeld.h 17 Toen zei
hij: ‘Wat is dat voor een grafsteen
die ik daar zie?’ De mannen van
de stad antwoordden hem: ‘Het is
het graf van de man van de ware
God uit Juda i die de dingen heeft

23:13 �Lett.: ‘rechts’, zuidelijk als je naar
het oosten kijkt. �D.w.z. de Olijfberg,
in het bijzonder het zuidelijkste deel dat
ook als de Berg van de Ergernis bekend-
staat.
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voorspeld die u met het altaar van
Bethel hebt gedaan.’ 18 Hij zei:
‘Laat hem met rust. Laat niemand
zijn botten aanraken.’ Ze lieten
zijn botten dus met rust, en ook
de botten van de profeet die uit
Sam _aria was gekomen.a

19 Jos _ia verwijderde ook alle
heiligdommen op de offerhoog-
ten die in de steden van Sam _aria
waren,b die door de koningen van
Israël waren gebouwd om God
te tergen. Hij deed daarmee het-
zelfde als hij met de offerhoog-
te in Bethel had gedaan.c 20 Op
de altaren offerde hij alle pries-
ters van de offerhoogten die daar
waren, en hij verbrandde er men-
senbotten op.d Daarna ging hij
terug naar Jeruzalem.

21 De koning gaf het hele
volk het bevel: ‘Vier een Paschae

voor Jehovah, je God, zoals in
dit boek van het verbond staat.’f
22 Sinds de tijd dat de rechters
over Israël rechtspraken, was er
op die manier geen Pascha meer
gevierd, ook niet in de tijd van de
koningen van Israël en de konin-
gen van Juda.g 23 Maar in het
18de jaar van koning Jos _ia werd
dit Pascha voor Jehovah in Jeru-
zalem gevierd.

24 Jos _ia verwijderde ook de
mediums, de waarzeggers,h de
huisgoden,�i de walgelijke afgods-
beelden� en alle walgelijke din-
gen die in het land Juda en in
Jeruzalem waren. Zo voerde hij
de woorden van de wet j uit die
in het boek stonden dat de pries-
ter Hilk _ia in het huis van Jeho-
vah had gevonden.k 25 Er was
vóór hem geen koning zoals hij,
die bij Jehovah is teruggekomen
met zijn hele hart, zijn hele ziel�l
en zijn hele kracht, overeenkom-

23:24 �Of ‘afgoden’. Lett.: ‘terafim’.
�De Hebreeuwse term is misschien ver-
want aan een woord voor uitwerpselen
en werd gebruikt als een uiting van min-
achting. 23:25 �Zie Woordenlijst.

stig de hele wet van Mozes. Ook
na hem is er niemand zoals hij
geweest.

26 Toch verminderde Jeho-
vah’s grote woede niet, die tegen
Juda was opgelaaid vanwege alle
beledigende dingen die Manasse
had gedaan om Hem te tergen.a
27 Jehovah zei: ‘Ik zal Juda ver-
stoten,b net zoals ik Israël heb
verstoten.c Jeruzalem, de stad
die ik heb uitgekozen, zal ik ver-
werpen, en ook het huis waar-
over ik heb gezegd: “Mijn naam
zal daar blijven.”’d

28 De rest van de geschiedenis
van Jos _ia, alles wat hij heeft ge-
daan, is opgeschreven in het boek
met historische verslagen van de
koningen van Juda. 29 In de tijd
van Jos _ia ging farao N _echo, de
koning van Egypte, naar de ko-
ning van Assyrië bij de rivier de
Eufraat. Koning Jos _ia rukte tegen
hem uit, maar toen N _echo hem
zag, doodde hij hem bij Meg _iddo.e
30 Zijn dienaren vervoerden zijn
dode lichaam op een wagen van
Meg _iddo naar Jeruzalem en be-
groeven hem in zijn graf. Toen
zalfde het volk� Jos _ia’s zoon J _oa-
haz en maakte hem koning in de
plaats van zijn vader.f

31 J _oahazg was 23 jaar toen
hij koning werd, en hij regeer-
de drie maanden in Jeruzalem.
Zijn moeder was Ham _utal,h de
dochter van Jeremia uit L _ibna.
32 Hij ging doen wat slecht was
in Jehovah’s ogen, precies zoals
zijn voorvaders hadden gedaan. i
33 Farao N _echo j zette hem ge-
vangen in R _ibla,k in het land van
H _amath, zodat hij niet meer in
Jeruzalem zou regeren. Hij legde
het land toen een boete op van
100 talenten� zilver en een ta-
lent goud. l 34 Bovendien maak-
te farao N _echo Jos _ia’s zoon _Elja-
kim koning in de plaats van zijn

23:30 �Lett.: ‘volk van het land’. 23:33
�Een talent woog 34,2 kg. Zie App. B14.
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vader Jos _ia. Hij veranderde zijn
naam in J _ojakim. Maar J _oahaz
nam hij mee naar Egypte,a waar
hij uiteindelijk stierf.b 35 J _oja-
kim gaf het zilver en het goud
aan de farao, maar hij moest het
volk belasting opleggen om het
zilver te kunnen geven dat de fa-
rao eiste. Hij vorderde van ieder-
een in het land een vastgestel-
de hoeveelheid zilver en goud
om farao N _echo te kunnen beta-
len.

36 J _ojakimc was 25 jaar toen
hij koning werd, en hij regeer-
de 11 jaar in Jeruzalem.d Zijn
moeder was Zeb _udda, de doch-
ter van Ped _aja uit R _uma. 37 Hij
bleef doen wat slecht was in Je-
hovah’s ogen,e precies zoals zijn
voorvaders hadden gedaan.f

24 Tijdens de regering van J _o-
jakim rukte koning Nebu-

kadn _ezarg van Babylon tegen hem
op. J _ojakim werd drie jaar lang
zijn dienaar. Maar hij keerde zich
tegen hem en kwam in opstand.
2 Toen stuurde Jehovah ben-
den Chaldeeën,h Syriërs, Moabie-
ten en Ammonieten op hem af. Hij
bleef ze naar Juda sturen om het
te vernietigen, in overeenstem-
ming met het woord dat Jehovah
had gesproken i via zijn dienaren,
de profeten. 3 Het was duidelijk
dat dit met Juda gebeurde op be-
vel van Jehovah; hij verstootte
ze j vanwege de zonden die Manas-
se had begaank 4 en ook vanwe-
ge het onschuldige bloed dat hij
had vergoten.l Want hij had Je-
ruzalem met onschuldig bloed ge-
vuld en Jehovah wilde geen ver-
geving schenken.m

5 De rest van de geschie-
denis van J _ojakim, alles wat hij
heeft gedaan, is opgeschreven in
het boek met historische versla-
gen van de koningen van Juda.n
6 Toen ging J _ojakim rusten bij
zijn voorvaders.o Zijn zoon J _oja-
chin volgde hem als koning op.

7 De koning van Egypte waag-
de zich niet meer buiten zijn
land, want de koning van Babylon
had alles veroverd wat van de ko-
ning van Egypte was geweest,a
vanaf de Wadi� van Egypteb tot
aan de rivier de Eufraat.c

8 J _ojachind was 18 jaar toen
hij koning werd, en hij regeerde
drie maanden in Jeruzalem.e Zijn
moeder was Neh _usta, de doch-
ter van Eln _athan uit Jeruzalem.
9 Hij bleef doen wat slecht was
in Jehovah’s ogen, precies zoals
zijn vader had gedaan. 10 In
die tijd rukten de dienaren van
koning Nebukadn _ezar van Ba-
bylon op tegen Jeruzalem, en
de stad werd belegerd.f 11 Tij-
dens de belegering kwam koning
Nebukadn _ezar van Babylon naar
de stad.

12 Koning J _ojachin van Juda
gaf zich over aan de koning van
Babylon,g samen met zijn moeder,
zijn dienaren, zijn aanvoerders en
zijn hofbeambten.h De koning van
Babylon nam hem gevangen in het
achtste jaar van zijn regering. i
13 Toen nam hij vandaar alle
schatten van het huis van Jeho-
vah en de schatten van het huis�
van de koning mee.j Hij sloeg alle
gouden voorwerpen kapot die ko-
ning Salomo van Israël in de tem-
pel van Jehovah had gemaakt.k
Het gebeurde precies zoals Jeho-
vah had voorspeld. 14 Hij voer-
de heel Jeruzalem in balling-
schap weg: alle aanvoerders, l alle
dappere strijders en elke am-
bachtsman en metaalbewerker.�m
Hij voerde 10.000 man in balling-
schap weg. Niemand werd achter-
gelaten behalve de armste men-
sen van het land.n 15 Zo voerde
hij J _ojachino in ballingschap weg
naar Babylon.p Ook de moeder

24:7 �Zie Woordenlijst. 24:13 �Of ‘pa-
leis’. 24:14 �Of mogelijk ‘bouwer van
bolwerken’.
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van de koning, de vrouwen van
de koning, zijn hofbeambten en
de vooraanstaande mannen van
het land nam hij als ballingen uit
Jeruzalem mee naar Babylon.
16 De koning van Babylon nam
ook alle strijders, 7000 man, en
1000 ambachtslieden en metaal-
bewerkers� als ballingen mee
naar Babylon. Het waren allemaal
sterke mannen, opgeleid voor de
oorlog. 17 De koning van Baby-
lon maakte Matt _anja, de oom van
J _ojachin,a koning in zijn plaats.
Hij veranderde zijn naam in Ze-
dek _ia.b

18 Zedek _ia was 21 jaar toen
hij koning werd, en hij regeerde
11 jaar in Jeruzalem. Zijn moe-
der was Ham _utal,c de dochter
van Jeremia uit L _ibna. 19 Hij
bleef doen wat slecht was in Je-
hovah’s ogen, precies zoals J _oja-
kim had gedaan.d 20 Vanwege
de woede van Jehovah gebeur-
den die dingen in Jeruzalem en
in Juda, en uiteindelijk verstoot-
te hij ze.e Zedek _ia kwam tegen
de koning van Babylon in op-
stand.f

25 In het negende jaar van
Zedek _ia’s regering, op de

tiende dag van de tiende maand,
rukte koning Nebukadn _ezarg van
Babylon met zijn hele leger tegen
Jeruzalem op.h Hij sloeg er zijn
kamp op en bouwde een belege-
ringswal rondom de stad.i 2 De
belegering van de stad duurde
tot het 11de jaar van koning Ze-
dek _ia. 3 Op de negende dag van
de vierde maand — er was gro-
te hongersnood j in de stad en
het volk� had niets te etenk —
4 werd de stadsmuur doorbro-
ken. l Die nacht vluchtten alle sol-
daten door de poort tussen de
beide muren bij de koningstuin,
terwijl de Chaldeeën de stad had-

24:16 �Of mogelijk ‘bouwers van bolwer-
ken’. 25:3 �Lett.: ‘volk van het land’.

den omsingeld. De koning nam
de weg van de Ar _aba.a 5 Maar
het Chaldeeuwse leger ging ach-
ter de koning aan en haalde hem
in op de woestijnvlakte van Jeri-
cho. Zijn hele leger werd uit-
eengeslagen. 6 Ze namen de ko-
ning gevangenb en brachten hem
naar de koning van Babylon in
R _ibla. Daar werd het vonnis over
hem uitgesproken. 7 Zedek _ia’s
zonen werden voor zijn ogen af-
geslacht. Nebukadn _ezar maakte
Zedek _ia daarna blind, deed hem
koperen boeien om en bracht
hem naar Babylon.c

8 Op de zevende dag van de
vijfde maand, in het 19de jaar
van koning Nebukadn _ezar, de ko-
ning van Babylon, kwam zijn
dienaar Nebuz _aradan,d de bevel-
hebber van de wachters, naar Je-
ruzalem.e 9 Hij brandde het huis
van Jehovah tot de grond toe af,f
en ook het huis� van de koningg

en alle huizen van Jeruzalem.h
Alle huizen van de vooraanstaan-
de mannen gingen in vlammen
op. i 10 De stadsmuren van Jeru-
zalem werden omvergehaald door
het Chaldeeuwse leger dat bij
de bevelhebber van de wachters
was. j 11 De mensen die nog in
de stad over waren, werden door
Nebuz _aradan, de bevelhebber van
de wachters, in ballingschap weg-
gevoerd, samen met degenen die
naar de koning van Babylon wa-
ren overgelopen en de rest van
de bevolking.k 12 Maar de bevel-
hebber van de wachters liet enke-
len van de armste mensen van het
land achter om als wijnbouwers
en als dwangarbeiders te werken. l
13 De Chaldeeën sloopten de ko-
peren zuilenm van het huis van
Jehovah en de karrenn en de ko-
peren Zeeo die in het huis van Je-
hovah stonden. Het koper namen
ze mee naar Babylon.p 14 Ook

25:9 �Of ‘paleis’.
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565 2 KONINGEN 25:15-30
de bakken, de scheppen, de mes-
sen,� de bekers en alle kope-
ren voorwerpen die bij de tempel-
dienst werden gebruikt, namen
ze mee. 15 De bevelhebber van
de wachters nam de vuurpannen
en de schalen mee die van zuiver
gouda en zilverb waren. 16 Het
koper van de twee zuilen, de
Zee en de karren die Salomo
voor het huis van Jehovah had
gemaakt, was zo zwaar dat het
niet te wegen was.c 17 De zui-
len waren allebei 18 el� hoogd en
het kapiteel� erop was van ko-
per. De hoogte van het kapiteel
was drie el. Ook het vlechtwerk
en de granaatappels rond het ka-
piteel waren van koper.e Beide
zuilen met het vlechtwerk waren
hetzelfde.

18 De bevelhebber van de
wachters nam verder de over-
priester Ser _aja,f de tweede pries-
ter Zef _anjag en de drie deurwach-
tersh mee. 19 En uit de stad
nam hij één hofbeambte mee
die commandant van de solda-
ten was, vijf vertrouwelingen van
de koning die in de stad wer-
den aangetroffen, de secretaris
van de legeraanvoerder die als
taak had het volk van het land
te mobiliseren, en 60 mannen uit
het gewone volk van het land
die nog in de stad werden aan-
getroffen. 20 Nebuz _aradan, i de
bevelhebber van de wachters,
nam ze mee en bracht ze naar
de koning van Babylon in R _ibla. j
21 De koning van Babylon sloeg
ze neer en bracht ze ter dood in
R _ibla in het land van H _amath.k
Zo werd Juda uit zijn land weg-
gevoerd in ballingschap. l

22 Koning Nebukadn _ezar van
Babylon stelde Ged _alja,m de zoon
van Ah _ikam,n de zoon van S _a-
fan,o aan over het volk dat hij
in het land Juda had achtergela-

25:14, 17 �ZieWoordenlijst. 25:17 �Een
el was 44,5 cm. Zie App. B14.

ten.a 23 Toen de legeraanvoer-
ders en hun mannen hoorden
dat de koning van Babylon Ge-
d _alja had aangesteld, kwamen ze
meteen naar Ged _alja in M _izpa.
Het waren Ismaël, de zoon van
Neth _anja, Joh _anan, de zoon van
Kar _eah, Ser _aja, de zoon van de
Netofathiet Tanch _umeth, en Jaä-
z _anja, de zoon van de Maächa-
thiet, samen met hun mannen.b
24 Ged _alja zwoer hun en hun
mannen: ‘Wees niet bang om die-
naren van de Chaldeeën te zijn.
Woon in het land en dien de
koning van Babylon, en het zal
goed met jullie gaan.’c

25 In de zevende maand kwam
Ismaël,d de zoon van Neth _anja, de
zoon van Elis _ama, die van de ko-
ninklijke geslachtslijn� was, met
tien andere mannen naar M _izpa.
Ze sloegen Ged _alja neer en hij
stierf, samen met de Joden en
de Chaldeeën die bij hem waren.e
26 Daarna vluchtte het hele volk,
van klein tot groot, inclusief
de legeraanvoerders, naar Egyp-
te,f want ze waren bang voor de
Chaldeeën.g

27 Koning _Evil-M _erodach van
Babylon liet in het jaar dat hij
koning werd koning J _ojachinh

van Juda vrij� uit de gevange-
nis. Dat was in het 37ste jaar
van de ballingschap van koning
J _ojachin van Juda, op de 27ste
dag van de 12de maand. i 28 Hij
sprak vriendelijk met hem en
plaatste zijn troon hoger dan de
troon van de andere koningen
die met hem in Babylon waren.
29 J _ojachin hoefde geen gevan-
geniskleren meer te dragen, en
de rest van zijn leven at hij aan
zijn tafel. 30 Hij kreeg zijn le-
ven lang elke dag een vastgestel-
de hoeveelheid voedsel van de
koning.

25:25 �Lett.: ‘het zaad van het konink-
rijk’. 25:27 �Lett.: ‘verhief het hoofd
van’.
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1 Adam,
Seth,a
_Enos,

2 K _enan,
Mah _alalel,b
J _ered,c

3 H _enoch,d
Meth _usalah,
L _amech,e

4 Noach, f
Sem,g Cham en J _afeth.h

5 De zonen van J _afeth waren
G _omer, M _agog, M _adai, J _avan,
T _ubal, i M _esechj en T _iras.k

6 De zonen van G _omer wa-
ren _Askenaz, R _ifath en Tog _ar-
ma. l

7 De zonen van J _avan wa-
ren Elisa, T _arsis, K _ittim en R _o-
danim.
8 De zonen van Cham wa-

ren Kusch,m Mizr _aı̈m, Put en Ka-
naän.n

9 De zonen van Kusch wa-
ren S _eba,o Hav _ila, S _abta, Ra _̈e-
map en S _abtecha.

De zonen van Ra _̈ema waren
Scheba en D _edan.q

10 Kusch werd de vader van
Nimrod.r Hij werd de eerste
machtige op aarde.

11 Mizr _aı̈m werd de va-
der van L _udim,s _Anamim, L _e-
habim, N _aftuhim,t 12 P _athru-
sim,u Kasl _uhim (van wie de
Filistijnenv afstammen) en K _af-
torim.w

13 Kanaän werd de vader
van Sidon,x zijn eerstgeboren
zoon, en van Heth,y 14 en ook
van de Jebusiet,z de Amoriet,a
de Girgasiet,b 15 de Heviet,c
de Arkiet, de Siniet, 16 de
Arvadiet,d de Zemariet en de
Hamathiet.
17 De zonen van Sem waren

_Elam,e _Assur,f Arp _achsad, Lud
en _Aram,

en� Uz, Hul, G _ether en Mas.g

1:17 �Hierna volgen de zonen van Aram.
Zie Ge 10:23.

18 Arp _achsad werd de va-
der van S _elah,a en S _elah werd
de vader van H _eber.

19 H _eber kreeg twee zonen.
De ene heette P _eleg,�b omdat
tijdens zijn leven de aarde�
verdeeld werd. Zijn broer heet-
te J _oktan.

20 J _oktan werd de vader
van Alm _odad, S _elef, Hazar-
m _aveth, J _erah,c 21 Had _oram,
_Uzal, D _ikla, 22 _Obal, Ab _imaël,
Scheba, 23 _Ofir,d Hav _ilae en
J _obab. Zij waren allemaal zo-
nen van J _oktan.
24 Sem,

Arp _achsad,
S _elah,

25 H _eber,
P _eleg,f
R _ehu,g

26 S _erug,h
N _ahor, i
T _erah, j

27 Abram, dat is Abraham.k
28 De zonen van Abraham

waren Isaäk l en Ismaël.m
29 Dit zijn hun nakomelingen:

Neb _ajoth,n Ismaëls eerstgeboren
zoon, vervolgens K _edar,o _Adbeël,
M _ibsam,p 30 M _isma, D _uma, M _as-
sa, H _adad, T _ema, 31 J _etur, N _a-
fis en K _edma. Zij waren de zonen
van Ismaël.

32 De zonen van Ket _ura,q
Abrahams bijvrouw, waren Z _im-
ran, J _oksan, M _edan, M _idian,r J _is-
bak en S _uah.s

De zonen van J _oksan waren
Scheba en D _edan.t
33 De zonen van M _idian wa-

ren _Efa,u _Efer, H _anoch, Ab _ida en
Eld _aä.

Zij waren allemaal nakome-
lingen van Ket _ura.
34 Abraham werd de vader

van Isaäk.v De zonen van Isaäk
waren Esauw en Israël.x
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van de aarde’.
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35 De zonen van Esau wa-
ren El _ifaz, R _ehuël, J _eüs, Ja _̈e-
lam en Korach.a

36 De zonen van El _ifaz wa-
ren T _eman,b _Omar, Z _efo, G _aë-
tam, K _enaz, T _imna en _Amalek.c

37 De zonen van R _ehuël wa-
ren N _ahath, Z _era, S _amma en
M _izza.d
38 De zonen van S _eı̈re waren

L _otan, S _obal, Z _ibeon, _Ana, D _i-
son, _Ezer en D _isan.f

39 De zonen van L _otan wa-
ren H _ori en H _omam. De zus
van L _otan was T _imna.g

40 De zonen van S _obal wa-
ren _Alvan, Man _ahath, _Ebal,
S _efo en _Onam.

De zonen van Z _ibeon waren
_Ajja en _Ana.h
41 De zoon� van _Ana was

D _ison.
De zonen van D _ison wa-

ren H _emdan, _Esban, J _ithran en
Ch _eran. i

42 De zonen van _Ezer j wa-
ren B _ilhan, Z _aävan en _Akan.

De zonen van D _isan waren
Uz en _Aran.k
43 Dit zijn de koningen die in

het land Edom l regeerden voor-
dat er een koning over de Is-
raëlieten� regeerde.m Eerst B _ela,
de zoon van B _eor. Zijn stad heet-
te Dinh _aba. 44 Na de dood van
B _ela werd J _obab, de zoon van
Z _era uit B _ozra,n in zijn plaats ko-
ning. 45 Na de dood van J _obab
werd H _usam uit het land van
de Temanieten koning. 46 Na de
dood van H _usam werd H _adad ko-
ning. Hij was de zoon van B _e-
dad en versloeg M _idian in het ge-
bied� van Moab. Zijn stad heette
_Avith. 47 Na de dood van H _adad
werd S _amla uit Masr _eka koning.
48 Na de dood van S _amla werd
Saul uit Reh _oboth aan de Rivier
koning. 49 Na de dood van Saul
werd Baäl-H _anan, de zoon van
_Achbor, koning. 50 Na de dood

1:41; 2:7, 8 �Lett.: ‘zonen’. 1:43 �Lett.:
‘zonen van Israël’. 1:46 �Lett.: ‘veld’.

van Baäl-H _anan werd H _adad ko-
ning. Zijn stad heette P _aü en zijn
vrouw was Mehet _abeël, de doch-
ter van M _atred, de dochter van
Mez _ahab. 51 Toen stierf H _adad.

De stamhoofden van Edom
waren stamhoofd T _imna, stam-
hoofd _Alva, stamhoofd J _etheth,a
52 stamhoofd Oholib _ama, stam-
hoofd _Ela, stamhoofd P _inon,
53 stamhoofd K _enaz, stam-
hoofd T _eman, stamhoofd M _ibzar,
54 stamhoofd M _agdiël en stam-
hoofd _Iram. Zij waren de stam-
hoofden van Edom.

2 Dit waren de zonen van Is-
raël:b Ruben,c Simeon,d Le-

vi,e Juda, f _Issaschar,g Z _ebulon,h
2 Dan, i Jozef, j Benjamin,k N _af-
tali, l Gadm en Aser.n

3 De zonen van Juda waren
Er, _Onan en S _elah. Hij kreeg
deze drie zonen bij S _ua’s doch-
ter, de Kanaänitische.o Omdat
Er, de eerstgeboren zoon van
Juda, slecht was in Jehovah’s
ogen, bracht Hij hem ter dood.p
4 Juda kreeg bij zijn schoon-
dochter Tamarq P _erezr en Z _era.
In totaal had Juda vijf zonen.

5 De zonen van P _erez waren
H _ezron en H _amul.s

6 De zonen van Z _era waren
Z _imri, _Ethan, H _eman, K _alkol en
D _ara, in totaal vijf.

7 De zoon� van K _armi was
_Achar,� die onheil� over Israël
bracht.t Hij was ontrouw omdat
hij zich niet hield aan het gebod
over wat vernietigd moest wor-
den.�u
8 De zoon� van _Ethan was

Az _arja.
9 De zonen die H _ezron kreeg,

waren Jer _ahmeël,v Ramw en Ke-
l _ubai.�

10 Ram werd de vader van
Ammin _adab.x Ammin _adab werd

2:7 �Bet.: ‘brenger van onheil’, ‘brenger
van de banvloek’. In Joz 7:1 ook Achan
genoemd. �Of ‘ellende’, ‘de banvloek’.
�Of ‘voor de vernietiging bestemd was’.
2:9 �Ook Kaleb genoemd in vs. 18,
19, 42.
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de vader van Nah _esson,a het
hoofd van de afstammelingen
van Juda. 11 Nah _esson werd
de vader van S _alma.b S _al-
ma werd de vader van Boaz.c
12 Boaz werd de vader van
Obed. Obed werd de vader
van _Isaı̈.d 13 _Isaı̈ werd de va-
der van El _iab, zijn eerstge-
boren zoon. Zijn tweede zoon
was Abin _adab,e de derde S _i-
mea,f 14 de vierde Neth _aneël,
de vijfde R _addai, 15 de zesde
_Ozem en de zevende David.g
16 Hun zussen waren Zer _u-
ja en Ab _igaı̈l.h Zer _uja had drie
zonen: Ab _isaı̈, i Joab j en _Asaël.k
17 Ab _igaı̈l werd de moeder van
Am _asa, l en de vader van Am _asa
was de Ismaëliet J _ether.

18 Kaleb,� de zoon van H _ez-
ron, kreeg zonen bij zijn vrouw
Az _uba en bij J _erioth. Dit waren
haar zonen: J _eser, S _obab en _Ar-
don. 19 Na de dood van Az _u-
ba trouwde Kaleb� met _Efrath.m
Zij schonk hem een zoon, Hur.n
20 Hur werd de vader van _Uri.
_Uri werd de vader van Bez _aleël.o
21 Later had H _ezron gemeen-

schap met de dochter van M _a-
chir,p de vader van Gilead.q Hij
trouwde met haar toen hij 60 jaar
was, en ze kregen een zoon, S _e-
gub. 22 S _egub werd de vader
van J _aı̈r,r die 23 steden had in het
land Gilead.s 23 G _esurt en Sy-
riëu veroverden later H _avvoth-
J _aı̈rv op hen, en ook K _enathw

en de bijbehorende� plaatsen,
60 steden. Zij waren allemaal
nakomelingen van M _achir, de va-
der van Gilead.

24 Na de dood van H _ezronx

in Kaleb- _Efratha schonk H _ez-
rons vrouw Ab _ia hem een zoon:
_Ashur,y de vader� van Tek _oa.z

2:18, 19, 42 �Ook Kelubai genoemd
in vs. 9. 2:23 �Of ‘omliggende’. 2:24
�Sommige namen in dit hoofdstuk kun-
nen op plaatsen slaan in plaats van op
mensen. In zulke gevallen betekent va-
der misschien stichter.

25 De zonen van Jer _ahmeël,
de eerstgeboren zoon van H _ez-
ron, waren Ram, de eerstgebo-
ren zoon, en B _una, _Oren, _Ozem
en Ah _ia. 26 Jer _ahmeël had
nog een andere vrouw, die At _ara
heette. Zij was de moeder van
_Onam. 27 De zonen van Ram,
de eerstgeboren zoon van Je-
r _ahmeël, waren M _aäz, J _amin en
_Eker. 28 De zonen van _Onam
waren S _ammai en J _ada. De zo-
nen van S _ammai waren N _a-
dab en Ab _isur. 29 De vrouw
van Ab _isur heette Ab _ichaı̈l. Zij
werd de moeder van _Achban
en M _olid. 30 De zonen van N _a-
dab waren S _eled en App _aı̈m. S _e-
led stierf zonder zonen. 31 De
zoon� van App _aı̈m was J _iseı̈. De
zoon� van J _iseı̈ was S _esan, en
de zoon� van S _esan was _Achlai.
32 De zonen van J _ada, de broer
van S _ammai, waren J _ether en
Jonathan. J _ether stierf zonder
zonen. 33 De zonen van Jona-
than waren P _eleth en Z _aza. Zij
waren de nakomelingen van Je-
r _ahmeël.

34 S _esan had geen zonen,
alleen dochters. Hij had een
Egyptische dienaar die J _ar-
ha heette. 35 S _esan liet zijn
dochter trouwen met zijn die-
naar J _arha, en zij schonk hem
_Attai. 36 _Attai werd de vader
van Nathan. Nathan werd de va-
der van Z _abad. 37 Z _abad werd
de vader van _Eflal. _Eflal werd
de vader van Obed. 38 Obed
werd de vader van Jehu. Jehu
werd de vader van Az _arja.
39 Az _arja werd de vader van
H _elez. H _elez werd de vader van
El _asa. 40 El _asa werd de vader
van S _ismai. S _ismai werd de
vader van S _allum. 41 S _allum
werd de vader van Jek _amja.
Jek _amja werd de vader van Eli-
s _ama.

42 De zonen van Kaleb,�a de
broer van Jer _ahmeël, waren

2:31 �Lett.: ‘zonen’.
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zijn eerstgeboren zoon M _esa,
die de vader was van Zif, en
de zonen van Mar _esa, de va-
der van H _ebron. 43 De zo-
nen van H _ebron waren Korach,
Tapp _uah, R _ekem en S _ema.
44 S _ema werd de vader van
R _aham, de vader van J _orkeam.
R _ekem werd de vader van S _am-
mai. 45 De zoon van S _ammai
was M _aon. M _aon was de va-
der van Beth-Zur.a 46 Kalebs
bijvrouw _Efa werd de moeder
van H _aran, M _oza en G _azez. H _a-
ran werd de vader van G _azez.
47 De zonen van J _ahdai waren
R _egem, J _otham, G _esan, P _elet,
_Efa en S _aäf. 48 Kalebs bij-
vrouw M _aächa werd de moeder
van S _eber en Tirh _ana. 49 La-
ter kreeg ze S _aäf, de vader van
Madm _anna,b en S _eva, de va-
der van Machb _ena en G _ibea.c
Kalebsd dochter heette _Achsa.e
50 Zij waren de nakomelingen
van Kaleb.

De zonen van Hur,f de eerst-
geboren zoon van _Efratha,g wa-
ren S _obal, de vader van K _irjath-
Je _arim,h 51 S _alma, de vader
van Bethlehem, i en H _aref, de
vader van Beth-G _ader. 52 De
nakomelingen van S _obal, de
vader van K _irjath-Je _arim, wa-
ren H _aroë en de helft van de
Menuchothieten. 53 De fami-
lies van K _irjath-Je _arim waren
de Jethrieten, j de Puthieten,
de Sumathieten en de Misraı̈e-
ten. Van hen stamden de Zo-
rathietenk en de Estaolieten l af.
54 De nakomelingen van S _al-
ma waren Bethlehem,m de Neto-
fathieten, _Atroth-Beth-Joab, de
helft van de Manathieten en
de Zorieten. 55 De families
van de schrijvers die in J _abez
woonden, waren de Tirathieten,
de Simeathieten en de Sucha-
thieten. Zij waren de Kenietenn

die afstamden van H _ammath,
de vader van het huis van R _e-
chab.o

3 Dit zijn de zonen van David
die in H _ebron werden gebo-

ren.a De eerstgeboren zoon was
Amnon.b Zijn moeder was Ahi-
n _oamc uit J _izreël. De tweede was
Daniël. Zijn moeder was Ab _igaı̈l
uit K _armel.d 2 De derde was
Absalom,e de zoon van M _aächa,
de dochter van koning T _almai
van G _esur. De vierde was Ad _o-
nia, f de zoon van H _aggith. 3 De
vijfde was Sef _atja. Zijn moeder
was Ab _ital. De zesde was J _ith-
ream. Zijn moeder was Davids
vrouw _Egla. 4 Die zes zonen
kreeg hij in H _ebron. Hij regeerde
daar 7 jaar en 6 maanden, en hij
regeerde 33 jaar in Jeruzalem.g

5 Dit zijn de zonen die hij in
Jeruzalem kreeg:h S _imea, S _obab,
Nathani en Salomo. j De moeder
van die vier was Baths _eba,k de
dochter van _Ammiël. 6 Negen
andere zonen waren J _ibhar, Elis _a-
ma, Elif _elet, 7 N _ogah, N _efeg, Ja-
f _ia, 8 Elis _ama, _Eljada en Elif _elet.
9 Zij waren allemaal zonen van
David, naast de zonen van de bij-
vrouwen. Hun zus was Tamar. l

10 De zoon van Salomo was
Reh _abeam.m Zijn zoon was Ab _ia.n
Zijn zoon was _Asa.o Zijn zoon
was Josafat.p 11 Zijn zoon was
Joram.q Zijn zoon was Ah _azia.r
Zijn zoon was Joas.s 12 Zijn
zoon was Am _azia.t Zijn zoon was
Az _arja.u Zijn zoon was J _otham.v
13 Zijn zoon was Achaz.w Zijn
zoon was Hizk _ia.x Zijn zoon
was Manasse.y 14 Zijn zoon was
_Amon.z Zijn zoon was Jos _ia.a
15 De zonen van Jos _ia waren Jo-
h _anan, de eerstgeboren zoon, J _o-
jakim,b de tweede, Zedek _ia,c de
derde, en S _allum, de vierde.
16 De zonen van J _ojakim waren
zijn zoon Jech _onjad en zijn zoon
Zedek _ia. 17 De zonen van de ge-
vangen Jech _onja waren Se _althiël,
18 Malch _iram, Ped _aja, Sen _assar,
Jek _amja, H _osama en Ned _abja.
19 De zonen van Ped _aja waren
Zerubb _abele en S _imeı̈. De zonen
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van Zerubb _abel waren Mes _ullam
en Han _anja (hun zus was Sel _o-
mith). 20 Vijf andere zonen wa-
ren Has _uba, _Ohel, Ber _echja, Ha-
s _adja en J _usab-H _esed. 21 De
zonen van Han _anja waren Pel _at-
ja en Jesaja. De zoon� van Je-
saja was Ref _aja. De zoon� van
Ref _aja was _Arnan. De zoon� van
_Arnan was Obadja. De zoon� van
Obadja was Sech _anja. 22 De zo-
nen van Sech _anja waren Sem _a-
ja en de zonen van Sem _aja: H _at-
tus, J _igal, Bar _iah, Ne _arja en S _afat
— in totaal zes. 23 De drie zonen
van Ne _arja waren Elj _oënai, Hizk _ia
en Azr _ikam. 24 De zeven zonen
van Elj _oënai waren Hod _avja, _Elja-
sib, Pel _aja, _Akkub, Joh _anan, De-
l _aja en An _ani.

4 De zonen van Juda waren P _e-
rez,a H _ezron,b K _armi, Hurc en

S _obal.d 2 Re _aja, de zoon van S _o-
bal, werd de vader van J _ahath.
J _ahath werd de vader van Ah _u-
mai en L _ahad. Dat waren de fa-
milies van de Zorathieten.e 3 Dit
waren de zonen van de vader�
van _Etam:f J _izreël, J _isma en J _id-
bas (hun zus heette Hazlelp _oni).
4 Pn _uël was de vader van G _edor,
en _Ezer was de vader van H _usa.
Dit waren de zonen van Hur,g
de eerstgeboren zoon van _Efra-
tha en de vader van Bethlehem.h
5 _Ashur, i de vader van Tek _oa, j
had twee vrouwen: H _ela en N _aä-
ra. 6 Bij N _aära kreeg hij Ah _uz-
zam, H _efer, T _emeni en Ah _astari.
Dat waren de zonen van N _aära.
7 De zonen van H _ela waren Z _e-
reth, J _izhar en _Ethnan. 8 Koz
werd de vader van _Anub, Hazo-
b _eba en de families van Ah _arhel,
de zoon van H _arum.

9 J _abez stond in hoger aan-
zien dan zijn broers. Zijn moe-

3:21; 4:13, 15 �Lett.: ‘zonen’. 4:3 �Som-
mige namen in dit hoofdstuk kunnen op
plaatsen slaan in plaats van op men-
sen. In zulke gevallen betekent vader mis-
schien stichter.

der noemde hem J _abez� omdat
ze veel pijn had bij zijn geboor-
te. 10 J _abez riep de God van Is-
raël aan en zei: ‘O zegen me als-
tublieft en vergroot mijn gebied.
Laat uw hand met me zijn en be-
scherm me tegen ellende, zodat
ik niet hoef te lijden!’ En God
deed wat hij had gevraagd.

11 K _elub, de broer van S _uha,
werd de vader van M _ehir, die de
vader werd van _Eston. 12 _Eston
werd de vader van Beth-R _afa, Pa-
s _eah en Teh _inna, de vader van Ir-
N _ahas. Dit waren de mannen van
R _echa. 13 De zonen van K _enaz
waren _Othniëla en Ser _aja. De
zoon� van _Othniël was H _athath.
14 Me _onothai werd de vader van
_Ofra. Ser _aja werd de vader van
Joab, de vader van de inwoners
van Ge-H _arasjim,� zo genoemd
omdat ze ambachtslieden waren.

15 De zonen van Kaleb,b de
zoon van Jef _unne, waren _Iru, _Ela
en N _aäm. De zoon� van _Ela was
K _enaz. 16 De zonen van Jeh _alle-
lel waren Zif, Z _ifa, Tir _ea en As _a-
reël. 17 De zonen van Ezra wa-
ren J _ether, M _ered, _Efer en J _alon.
Zij� werd zwanger en kreeg Mir-
jam, S _ammai en J _isbah, de va-
der van Estem _oa. 18 (Zijn Jood-
se vrouw werd de moeder van
J _ered, de vader van G _edor, H _e-
ber, de vader van S _ocho, en Je-
k _uthiël, de vader van Zan _oah.)
Zij waren de zonen van B _ithja,
de dochter van de farao, met wie
M _ered trouwde.

19 De zonen van Hod _ia’s
vrouw, de zus van N _aham, waren
de vaders van Keh _ila, de Gar-
miet, en Estem _oa, de Maächa-
thiet. 20 De zonen van Simon
waren Amnon, R _inna, Ben-H _anan
en T _ilon. De zonen van J _iseı̈ wa-
ren Z _oheth en Ben-Z _oheth.

4:9 �De naam Jabez is misschien ver-
want aan een Hebreeuws woord dat
‘pijn’ betekent. 4:14 �Bet.: ‘dal van
de ambachtslieden’. 4:17 �Mogelijk de
Bithja uit vs. 18.
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21 De zonen van S _elah,a de
zoon van Juda, waren Er, de va-
der van L _echa, L _ada, de va-
der van Mar _esa, en de families
van de wevers van fijne stof van
het huis van Asb _ea, 22 en J _o-
kim, de mannen van Koz _eba,
Joas en S _araf, die trouwden met
Moabitische vrouwen, en Jas _ubi-
L _ehem. (Deze geschriften zijn
heel oud.)� 23 Zij waren potten-
bakkers die voor de koning werk-
ten en ze woonden in N _etaı̈m en
Ged _era.

24 De zonen van Simeonb wa-
ren N _emuël, J _amin, J _arib, Z _era
en Saul.c 25 Zijn zoon was S _al-
lum. Zijn zoon was M _ibsam. Zijn
zoon was M _isma. 26 De zonen
van M _isma waren zijn zoon H _am-
muël, zijn zoon Z _akkur, zijn zoon
S _imeı̈. 27 S _imeı̈ had 16 zonen en
6 dochters. Maar zijn broers had-
den niet veel zonen, en geen van
hun families had zo veel zonen
als de mannen van Juda.d 28 Ze
woonden in Bers _eba,e M _olada,f
H _azar-S _ual,g 29 B _ilha, _Ezem,h
Th _olad, 30 Beth _uël, i H _orma, j
Z _iklag,k 31 Beth-M _arkaboth, H _a-
zar-S _usim, l Beth-B _iri en Saär _aı̈m.
Dat waren hun steden tot de rege-
ring van David.

32 Ze woonden ook in _Etam,
_Aı̈n, R _immon, T _ochen en _Asan,m
vijf steden, 33 en in de dor-
pen rondom die steden, tot aan
Baäl. Dat waren hun vermeldin-
gen in het geslachtsregister en
hun woonplaatsen. 34 Mes _obab,
J _amlech, J _osa, de zoon van Am _a-
zia, 35 Joël, Jehu, de zoon van
Jos _ibja, zoon van Ser _aja, zoon
van _Asiël, 36 Elj _oënai, Jaäk _oba,
Jesoh _aja, As _aja, Ad _iël, Jes _imiël,
Ben _aja 37 en Z _iza, die de zoon
was van S _ifeı̈, zoon van _Allon,
zoon van Jed _aja, zoon van S _im-
ri, zoon van Sem _aja — 38 deze
bij naam genoemde personen wa-

4:22 �Of ‘de gezegden zijn van oude
overlevering’.

ren familiehoofden, en hun fami-
lies werden steeds groter. 39 Ze
gingen naar de toegang tot G _e-
dor, naar het oosten van het dal,
om weidegrond te zoeken voor
hun schapen en geiten. 40 Ze
vonden uiteindelijk vruchtbare en
goede weidegrond. Het was een
uitgestrekt land, rustig en vredig,
waar vroeger Chamietena woon-
den. 41 Deze bij naam genoem-
de personen kwamen er in de tijd
van koning Hizk _iab van Juda en
vernielden de tenten van de Cha-
mieten en versloegen de M _eünim
die daar waren. Ze roeiden hen
helemaal uit en gingen er zelf
wonen omdat er weidegrond was
voor hun schapen en geiten.

42 Enkelen van de Simeonie-
ten, 500 mannen, gingen naar
het S _eı̈rgebergtec met Pel _atja,
Ne _arja, Ref _aja en _Uzziël, de zo-
nen van J _iseı̈, die hen leidden.
43 Ze doodden de Amalekietend

die waren ontkomen, en ze wo-
nen er nu nog steeds.

5 Dit zijn de zonen van Ruben,e
de eerstgeboren zoon van Is-

raël. Hij was de eerstgeboren
zoon, maar omdat hij het bed van
zijn vader had onteerd,�f werd
zijn eerstgeboorterecht gegeven
aan de zonen van Jozef,g de zoon
van Israël. Ruben werd dus in het
geslachtsregister niet ingeschre-
ven voor het eerstgeboorterecht.
2 Hoewel Judah zijn broers over-
trof en uit hem degene voort-
kwam die de leider zou zijn, i ging
het eerstgeboorterecht toch naar
Jozef. 3 De zonen van Ruben,
de eerstgeboren zoon van Israël,
waren H _anoch, P _allu, H _ezron en
K _armi. j 4 De zoon� van Joël was
Sem _aja. Zijn zoon was Gog. Zijn
zoon was S _imeı̈. 5 Zijn zoon was
Micha. Zijn zoon was Re _aja. Zijn
zoon was Baäl. 6 Zijn zoon was
Be _̈era, die door koning T _ilgath-
Piln _eserk van Assyrië in balling-

5:1 �Of ‘ontwijd’. 5:4 �Lett.: ‘zonen’.
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schap werd weggevoerd. Hij was
een van de hoofden van de Rube-
nieten. 7 Zijn broeders waren,
volgens de vermelding van hun
families in het geslachtsregister,
Je _̈ıël, het hoofd, Zachar _ia 8 en
B _ela, de zoon van _Azaz, zoon van
S _ema, zoon van Joël, die in het
gebied van _Aroëra tot aan N _ebo
en Baäl-M _eon woonde.b 9 In oos-
telijke richting vestigde hij zich
helemaal tot het begin van de
woestijn bij de rivier de Eufraat,c
want ze hadden veel vee gekre-
gen in het land Gilead.d 10 In de
tijd van Saul voerden ze oorlog te-
gen de Hagrieten. Ze versloegen
hen en gingen vervolgens in hun
tenten wonen in het hele gebied
ten oosten van Gilead.

11 De nakomelingen van Gad
woonden naast hen in het land
B _asan tot aan S _alcha.e 12 Joël
was het hoofd en S _afam de twee-
de in rang. Ook Ja _̈enai en S _afat
waren in B _asan. 13 Hun broe-
ders waren Michaël, Mes _ullam,
S _eba, J _orai, J _akan, Z _ia en H _eber,
in totaal zeven vaderlijke huizen.
14 Dat waren de zonen van Ab _i-
chaı̈l, de zoon van H _uri, zoon van
Jar _oah, zoon van Gilead, zoon
van Michaël, zoon van Jes _isai,
zoon van J _ahdo, zoon van Buz.
15 _Ahi, de zoon van _Abdiël, zoon
van G _uni, was het hoofd van hun
vaderlijk huis. 16 Ze woonden
in Gilead,f in B _asang en de bijbe-
horende� plaatsen en op alle wei-
degronden van S _aron zover ze
zich uitstrekten. 17 Ze werden
allemaal in het geslachtsregister
opgenomen in de tijd van koning
J _othamh van Juda en in de tijd
van koning Jer _obeam�i van Is-
raël.

18 De Rubenieten, de Gadieten
en de helft van de stam Manas-
se hadden 44.760 dappere strij-
ders in hun leger, getrainde solda-

5:16 �Of ‘omliggende’. 5:17 �D.w.z.
Jerobeam II.

ten die een schild en een zwaard
droegen en gewapend waren met
een boog.� 19 Ze voerden oor-
log tegen de Hagrieten,a J _etur,
N _afisb en N _odab. 20 Omdat ze in
de oorlog tegen hen werden ge-
holpen, vielen de Hagrieten en
iedereen die bij hen was in hun
handen. Ze hadden in de strijd
namelijk tot God om hulp geroe-
pen en omdat ze op hem ver-
trouwden, had hij hun smeekge-
bed verhoord.c 21 Ze namen het
vee als buit mee — 50.000 ka-
melen, 250.000 schapen en 2000
ezels — en namen 100.000 men-
sen� gevangen. 22 Er waren veel
vijanden gesneuveld omdat de
ware God de oorlog had gevoerd.d
Ze gingen in hun gebied wonen,
tot aan de tijd van de balling-
schap.e

23 De nakomelingen van de
helft van de stam Manassef woon-
den in het gebied vanaf B _asan
tot Baäl-H _ermon en S _enir en de
berg H _ermon.g Hun aantal was
heel groot. 24 Dit waren de
hoofden van hun vaderlijke hui-
zen: _Efer, J _iseı̈, _Eliël, _Azriël, Je-
remia, Hod _avja en J _ahdiël. Het
waren dappere strijders, hoof-
den van hun vaderlijke huizen,
en ze stonden in hoog aanzien.
25 Maar ze waren ontrouw aan
de God van hun voorvaders en
vereerden� de goden van de vol-
ken van het land,h die God voor
hen had uitgeroeid. 26 Daarom
zette de God van Israël koning
Pul van Assyrië i (koning T _il-
gath-Piln _eser j van Assyrië) ertoe
aan� om de Rubenieten, de Ga-
dieten en de helft van de stam
Manasse in ballingschap weg te
voeren en ze te brengen naar
H _alah, H _abor, H _ara en de rivier
de G _ozan.k Daar zijn ze nu nog
steeds.
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6 De zonen van Levia waren
G _erson, K _ehathb en Mer _ari.c

2 De zonen van K _ehath waren
_Amram, J _izhar,d H _ebron en _Uz-
ziël.e 3 De kinderen� van _Am-
ramf waren Aäron,g Mozesh en
ook Mirjam.i De zonen van Aäron
waren N _adab, Ab _ihu, j Ele _azark en
_Ithamar.l 4 Ele _azar werd de va-
der van P _inehas.m P _inehas werd
de vader van Abis _ua. 5 Abis _ua
werd de vader van B _ukki. B _ukki
werd de vader van _Uzzi. 6 _Uzzi
werd de vader van Zer _ahja. Ze-
r _ahja werd de vader van M _era-
joth. 7 M _erajoth werd de vader
van Am _arja. Am _arja werd de va-
der van Ah _itub.n 8 Ah _itub werd
de vader van Z _adok.o Z _adok werd
de vader van Ahim _aäz.p 9 Ahi-
m _aäz werd de vader van Az _arja.
Az _arja werd de vader van Joh _a-
nan. 10 Joh _anan werd de vader
van Az _arja. Hij diende als pries-
ter in het huis dat Salomo in Je-
ruzalem bouwde.

11 Az _arja werd de vader van
Am _arja. Am _arja werd de vader
van Ah _itub. 12 Ah _itub werd de
vader van Z _adok.q Z _adok werd
de vader van S _allum. 13 S _al-
lum werd de vader van Hilk _ia.r
Hilk _ia werd de vader van Az _arja.
14 Az _arja werd de vader van Se-
r _aja.s Ser _aja werd de vader van
J _ozadak.t 15 J _ozadak ging in
ballingschap toen Jehovah Juda
en Jeruzalem door Nebukadn _e-
zar liet wegvoeren.

16 De zonen van Levi wa-
ren G _ersom,� K _ehath en Mer _ari.
17 De zonen van G _ersom heetten
L _ibni en S _imeı̈.u 18 De zonen
van K _ehath waren _Amram, J _izhar,
H _ebron en _Uzziël.v 19 De zonen
van Mer _ari waren M _ahli en M _usi.

Dit waren de families van de
Levieten gerangschikt naar hun
voorvaders.w 20 Van G _ersom:x
zijn zoon was L _ibni. Zijn zoon

6:3 �Lett.: ‘zonen’. 6:16 �Ook Gerson
genoemd in vs. 1.

was J _ahath. Zijn zoon was Z _im-
ma. 21 Zijn zoon was J _oah. Zijn
zoon was _Iddo. Zijn zoon was
Z _era. Zijn zoon was Je _athrai.
22 Dit waren de nakomelingen
van K _ehath: zijn zoon was Am-
min _adab. Zijn zoon was Korach.a
Zijn zoon was _Assir. 23 Zijn
zoon was Elk _ana. Zijn zoon was
_Ebjasaf.b Zijn zoon was _Assir.
24 Zijn zoon was T _ahath. Zijn
zoon was _Uriël. Zijn zoon was Uz-
z _ia. Zijn zoon was Saul. 25 De
zonen van Elk _ana waren Am _a-
sai en Ah _imoth. 26 Dit waren
de nakomelingen van Elk _ana: zijn
zoon was Z _ofai. Zijn zoon was
N _ahath. 27 Zijn zoon was El _iab.
Zijn zoon was Jer _oham. Zijn zoon
was Elk _ana.c 28 De zonen van
Samuëld waren Joël, de eerstge-
boren zoon, en Ab _ia, de twee-
de.e 29 Dit waren de nakomelin-
gen van Mer _ari: zijn zoon was
M _ahli.f Zijn zoon was L _ibni. Zijn
zoon was S _imeı̈. Zijn zoon was
_Uzza. 30 Zijn zoon was S _imea.
Zijn zoon was Hagg _ia. Zijn zoon
was As _aja.

31 Dit waren degenen die Da-
vid aanstelde om leiding te ge-
ven aan het zingen in het huis
van Jehovah nadat de ark daar
was geplaatst.g 32 Ze waren
verantwoordelijk voor het zin-
gen bij de tabernakel, de tent
van samenkomst, totdat Salomo
in Jeruzalem het huis van Je-
hovah bouwde.h Ze voerden hun
dienst uit zoals was voorgeschre-
ven. i 33 Dit waren de mannen
die met hun zonen dienst deden.
Van de Kehathieten: de zanger
H _eman, j de zoon van Joël,k zoon
van Samuël, 34 zoon van Elk _a-
na, l zoon van Jer _oham, zoon van
_Eliël, zoon van T _oah, 35 zoon
van Zuf, zoon van Elk _ana, zoon
van M _ahath, zoon van Am _asai,
36 zoon van Elk _ana, zoon van
Joël, zoon van Az _arja, zoon van
Zef _anja, 37 zoon van T _ahath,
zoon van _Assir, zoon van _Ebjasaf,
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zoon van Korach, 38 zoon van
J _izhar, zoon van K _ehath, zoon
van Levi, zoon van Israël.

39 Zijn broeder Asafa stond
aan zijn rechterhand. Asaf was
de zoon van Ber _echja, zoon
van S _imea, 40 zoon van Michaël,
zoon van Baës _eja, zoon van Mal-
k _ia, 41 zoon van _Ethni, zoon van
Z _era, zoon van Ad _aja, 42 zoon
van _Ethan, zoon van Z _imma,
zoon van S _imeı̈, 43 zoon van J _a-
hath, zoon van G _ersom, zoon van
Levi.

44 De nakomelingen van Me-
r _ari,b hun broeders, stonden aan
H _emans linkerhand. Daar stond
_Ethan,c de zoon van K _isi, zoon van
_Abdi, zoon van M _alluch, 45 zoon
van Has _abja, zoon van Am _a-
zia, zoon van Hilk _ia, 46 zoon
van _Amzi, zoon van B _ani, zoon
van S _emer, 47 zoon van M _ahli,
zoon van M _usi, zoon van Mer _ari,
zoon van Levi.

48 Hun broeders, de Levieten,
waren aangesteld� voor de dienst
bij de tabernakel, het huis van de
ware God.d 49 Aäron en zijn zo-
nene lieten de offers in rook op-
gaan op het brandofferaltaarf en
op het reukofferaltaar.g Zij deden
de taken die te maken hadden
met de allerheiligste dingen, om
verzoening te doen voor Israël,h
precies zoals Mozes, de dienaar
van de ware God, had geboden.
50 Dit waren de nakomelingen
van Aäron. i Zijn zoon was Ele _a-
zar. j Zijn zoon was P _inehas. Zijn
zoon was Abis _ua. 51 Zijn zoon
was B _ukki. Zijn zoon was _Uzzi.
Zijn zoon was Zer _ahja. 52 Zijn
zoon was M _erajoth. Zijn zoon was
Am _arja. Zijn zoon was Ah _itub.k
53 Zijn zoon was Z _adok. l Zijn
zoon was Ahim _aäz.

54 Dit waren hun woonplaat-
sen, waar ze hun tentenkampen

6:48 �Lett.: ‘waren degenen die gegeven
waren’.

opsloegen� in hun gebied. Voor
de nakomelingen van Aäron die
bij de familie van de Kehathieten
hoorden, werd als eerste geloot.
55 In het land van Juda kre-
gen ze H _ebrona met de omlig-
gende weidegrond. 56 Maar de
akkers rond de stad en de omlig-
gende dorpen werden aan Kaleb
gegeven,b de zoon van Jef _unne.
57 De nakomelingen van Aäron
kregen behalve de vluchtstad�c
H _ebrond ook L _ibnae met de omlig-
gende weidegrond, J _attir,f Este-
m _oa met weidegrond,g 58 Ch _i-
len met weidegrond, D _ebirh met
weidegrond, 59 _Asan i met wei-
degrond en Beth-S _emes j met wei-
degrond. 60 Van de stam Benja-
min kregen ze G _eba,k _Alemeth en
_Anathoth, l elk met de omliggen-
de weidegrond. In totaal kregen
hun families 13 steden.m

61 De andere Kehathieten kre-
gen tien steden toegewezen� van
de familie van de stam, van de hal-
ve stam, de helft van Manasse.n

62 De families van de Gerso-
mieten kregen 13 steden toege-
wezen van de stam _Issaschar, de
stam Aser, de stam N _aftali en de
stam Manasse in B _asan.o

63 De families van de Mera-
rieten kregen door loting 12 ste-
den toegewezen van de stam Ru-
ben, de stam Gad en de stam
Z _ebulon.p

64 De Israëlieten gaven die
steden met de omliggende weide-
grond aan de Levieten.q 65 Ver-
der werden van de stam Juda,
de stam Simeon en de stam Ben-
jamin door loting de steden toe-
gewezen die hier genoemd wor-
den.

66 Sommige van de Kehathiti-
sche families hadden steden van
de stam Efraı̈m als hun gebied.r
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67 Ze gaven hun de vlucht-
stad� Sichema met de omliggen-
de weidegrond in het bergland
van Efraı̈m, en ook G _ezerb met
weidegrond, 68 J _okmeam met
weidegrond, Beth-H _oronc met wei-
degrond, 69 _Ajalond met weide-
grond en Gath-R _immone met wei-
degrond. 70 Van de helft van de
stam Manasse gaven ze _Aner en
B _ileam, beide met de omliggende
weidegrond, aan de andere fami-
lies van de Kehathieten.

71 De Gersomieten kregen van
de familie van de helft van de stam
Manasse Gol _anf (in B _asan) en _As-
taroth toegewezen, elk met de om-
liggende weidegrond.g 72 En van
de stam _Issaschar: K _edes met wei-
degrond, D _aberathh met weide-
grond, i 73 R _amoth met weide-
grond en _Anem met weidegrond.
74 Van de stam Aser: M _asal
met weidegrond, _Abdon met wei-
degrond, j 75 H _ukok met weide-
grond en R _ehobk met weidegrond.
76 Van de stam N _aftali: K _edes l in
Galilea,m H _ammon en Kirjath _aı̈m,
elk met de omliggende weide-
grond.

77 De andere Merarieten kre-
gen van de stam Z _ebulonn Rim-
m _ono en T _abor toegewezen, elk
met de omliggende weidegrond.
78 In de Jordaanstreek bij Je-
richo, ten oosten van de Jor-
daan, kregen ze van de stam Ru-
ben B _ezer in de woestijn met de
omliggende weidegrond, J _ahazo

met weidegrond, 79 Ked _emothp

met weidegrond en M _efaäth met
weidegrond. 80 En van de stam
Gad: R _amoth in Gilead met
weidegrond, Mahan _aı̈mq met wei-
degrond, 81 H _esbonr met weide-
grond en Ja _̈ezers met weidegrond.

7 De vier zonen van _Issaschar
waren T _ola, P _ua, J _asub en

S _imron.t 2 De zonen van T _ola
waren _Uzzi, Ref _aja, J _eriël, J _ah-

6:67 �Lett.: ‘vluchtsteden’.

mai, J _ibsam en S _emuël, de hoof-
den van hun vaderlijke huizen.
Van T _ola stamden dappere strij-
ders af. Hun aantal was in de tijd
van David 22.600. 3 De nakome-
lingen� van _Uzzi waren Jizr _ah-
ja en de zonen van Jizr _ahja: Mi-
chaël, Obadja, Joël en Jiss _ia
— alle vijf waren leiders.� 4 On-
der hun nakomelingen waren, in-
gedeeld volgens hun vaderlijke
huizen, 36.000 soldaten in hun le-
ger beschikbaar voor de oorlog,
want ze hadden veel vrouwen en
zonen. 5 Hun broeders uit alle
families van _Issaschar waren dap-
pere strijders, 87.000 volgens de
inschrijving in het geslachtsregis-
ter.a

6 De drie zonen van Benja-
minb waren B _ela,c B _echerd en Je-
d _iaël.e 7 De vijf zonen van B _ela
waren _Ezbon, _Uzzi, _Uzziël, J _eri-
moth en _Iri. Ze waren hoofden
van hun vaderlijke huizen, dap-
pere strijders. In hun geslachts-
register waren 22.034 mannen
ingeschreven.f 8 De zonen van
B _echer waren Zem _ira, Joas, Eli _̈e-
zer, Elj _oënai, _Omri, J _eremoth,
Ab _ia, _Anathoth en _Alemeth. Zij
waren allemaal zonen van B _e-
cher. 9 In het geslachtsregister
van hun nakomelingen stonden
20.200 dappere strijders inge-
schreven, ingedeeld volgens de
hoofden van hun vaderlijke hui-
zen. 10 De nakomelingen van
Jed _iaëlg waren B _ilhan en de zo-
nen van B _ilhan: J _eüs, Benjamin,
_Ehud, Ken _aäna, Z _ethan, T _arsis
en Ahis _ahar. 11 Zij waren alle-
maal nakomelingen van Jed _iaël.
Ingedeeld volgens hun familie-
hoofden waren er 17.200 dappere
strijders, getraind om met het le-
ger uit te trekken voor de oorlog.

12 De S _uppim en de H _uppim�
waren de zonen van Ir,h en de
H _usim waren de zonen van _Aher.
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13 De zonen van N _aftalia wa-
ren J _ahziël, G _uni, J _ezer en S _al-
lum — nakomelingen� van B _ilha.b

14 De zonen van Manasse:c
_Asriël, die hij bij zijn Syri-
sche bijvrouw kreeg. (Ze werd
de moeder van M _achir,d de va-
der van Gilead. 15 M _achir vond
een vrouw voor H _uppim en voor
S _uppim, en zijn zus heette M _aä-
cha.) De naam van de tweede
was Zel _afead,e maar Zel _afead had
dochters.f 16 M _aächa, M _achirs
vrouw, kreeg een zoon en noem-
de hem P _eres. Zijn broer heette
S _eres. Zijn zonen waren _Ulam en
R _ekem. 17 De zoon� van _Ulam
was B _edan. Zij waren de zonen
van Gilead, de zoon van M _achir,
zoon van Manasse. 18 Zijn zus
was Hammol _echeth. Zij werd de
moeder van _Ishod, Abi _̈ezer en
M _achla. 19 De zonen van Sem _i-
da waren Ah _ian, Sichem, L _ikhi
en An _iam.

20 De zoon� van Efraı̈mg was
S _utelah.h Zijn zoon was B _ered.
Zijn zoon was T _ahath. Zijn zoon
was El _ada. Zijn zoon was T _ahath.
21 Zijn zoon was Z _abad. Zijn
zoon was S _utelah. Ook _Ezer en
_Elad waren zonen van Efraı̈m. Zij
werden gedood door de inheem-
se bevolking van Gath i omdat ze
hun vee probeerden te stelen.
22 Hun vader Efraı̈m rouwde da-
genlang, en zijn broeders kwa-
men steeds om hem te troosten.
23 Later had hij gemeenschap
met zijn vrouw, en ze werd zwan-
ger en kreeg een zoon. Hij noem-
de hem Ber _ia,� omdat ze zwan-
ger was geworden in een tijd
van tegenspoed. 24 Zijn doch-
ter was S _eëra, die Laag-Beth-
H _oron, j Hoog-Beth-H _oronk en
_Uzzen-S _eëra bouwde. 25 Zijn zo-
nen waren R _efah en R _esef. Zijn
zoon was T _elah. Zijn zoon was
T _ahan. 26 Zijn zoon was L _adan.

7:13, 17, 20 �Lett.: ‘zonen’. 7:23 �Bet.:
‘met tegenspoed’.

Zijn zoon was Amm _ihud. Zijn
zoon was Elis _ama. 27 Zijn zoon
was Nun. Zijn zoon was Jozua.�a

28 Hun bezit en hun woon-
plaatsen waren Bethelb en de bij-
behorende� plaatsen, in oostelij-
ke richting N _aäran, in westelijke
richting G _ezer en de bijbeho-
rende plaatsen, en Sichem en de
bijbehorende plaatsen, helemaal
tot aan _Ajja� en de bijbehorende
plaatsen; 29 en naast de nako-
melingen van Manasse, Beth-
S _eanc en de bijbehorende plaat-
sen, T _aänachd en de bijbehorende
plaatsen, Meg _iddoe en de bij-
behorende plaatsen en Dorf en
de bijbehorende plaatsen. Daar-
in woonden de nakomelingen van
Jozef, de zoon van Israël.

30 De zonen van Aser waren
J _imna, J _isva, J _isvi en Ber _ia,g en
hun zus was S _erah.h 31 De zo-
nen van Ber _ia waren H _eber en
M _alkiël, die de vader was van Bir-
z _avith. 32 H _eber werd de vader
van J _aflet, S _omer en H _otham, en
van hun zus S _ua. 33 De zonen
van J _aflet waren P _asach, B _imhal
en _Asvath. Zij waren de zonen
van J _aflet. 34 De zonen van S _e-
mer� waren _Ahi, R _ohega, Jeh _ub-
ba en _Aram. 35 De zonen van
zijn broer H _elem� waren Z _ofah,
J _imna, S _eles en _Amal. 36 De zo-
nen van Z _ofah waren S _uah, Har-
n _efer, S _ual, B _eri, J _imra, 37 B _e-
zer, Hod, S _amma, S _ilsa, J _ithran
en Be _̈era. 38 De zonen van J _e-
ther waren Jef _unne, P _ispa en _Ara.
39 De zonen van _Ulla waren _Arah,
H _anniël en R _izja. 40 Zij waren
allemaal zonen van Aser, hoof-
den van hun vaderlijke huizen,
uitmuntende en dappere strijders,
de belangrijkste leiders. In hun
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geslachtsregister stonden 26.000
mannena ingeschrevenb die in het
leger konden dienen.

8 Benjaminc werd de vader van
B _ela,d zijn eerstgeboren zoon,

_Asbel,e de tweede, _Ahrah, de der-
de, 2 N _oha, de vierde, en R _afa,
de vijfde. 3 B _ela’s zonen waren
_Addar, G _era,f Ab _ihud, 4 Abis _ua,
Na _̈aman, Ah _oah, 5 G _era, Sef _u-
fan en H _uram. 6 Dit waren de
zonen van _Ehud, de hoofden van
de vaderlijke huizen van de in-
woners van G _eba,g die in balling-
schap werden weggevoerd naar
Man _ahath: 7 Na _äman, Ah _ia en
G _era — hij was het die hen in bal-
lingschap wegvoerde en hij werd
de vader van _Uzza en Ach _ihud.
8 Sahar _aı̈m kreeg kinderen in
het gebied� van Moab nadat hij
hen had weggestuurd. H _usim
en B _aära waren zijn vrouwen.�
9 Bij zijn vrouw H _odes kreeg
hij J _obab, Z _ibja, M _esa, M _alkam,
10 J _eüz, S _ochja en M _irma. Zij
waren zijn zonen, hoofden van de
vaderlijke huizen.

11 Bij H _usim kreeg hij Ab _i-
tub en Elp _aäl. 12 De zonen van
Elp _aäl waren H _eber, M _isam, S _e-
med (die _Onoh en Lod i en de
bijbehorende� plaatsen bouwde),
13 Ber _ia en S _ema. Zij waren de
hoofden van de vaderlijke hui-
zen van de inwoners van _Aja-
lon. j Ze verjoegen de inwoners
van Gath. 14 Ah _io, S _asak, J _e-
remoth, 15 Zeb _adja, _Arad, _Eder,
16 Michaël, J _ispa en J _oha waren
de zonen van Ber _ia. 17 Zeb _adja,
Mes _ullam, H _izki, H _eber, 18 J _is-
merai, Jizl _ia en J _obab waren
de zonen van Elp _aäl. 19 J _a-
kim, Z _ichri, Z _abdi, 20 Elj _oënai,
Z _illethai, _Eliël, 21 Ad _aja, Ber _a-
ja en S _imrath waren de zonen
van S _imeı̈. 22 J _ispan, H _eber,
_Eliël, 23 _Abdon, Z _ichri, H _anan,

8:8 �Lett.: ‘veld’. �Of mogelijk ‘nadat
hij zijn vrouwen Husim en Baära had
weggestuurd’. 8:12 �Of ‘omliggende’.

24 Han _anja, _Elam, Anthoth _ia,
25 J _ifdeja en Pn _uël waren de zo-
nen van S _asak. 26 S _amserai, Se-
h _arja, Ath _alia, 27 Jaär _esja, El _ia
en Z _ichri waren de zonen van
Jer _oham. 28 Zij waren hoofden
van de vaderlijke huizen volgens
de geslachtsregisters. Die leiders
woonden in Jeruzalem.

29 Je _̈ıël woonde in G _ibeon,a
de stad die hij had gesticht. Zijn
vrouw heette M _aächa.b 30 Zijn
eerstgeboren zoon was _Abdon,
en daarna kwamen Zur, Kis,
Baäl, N _adab, 31 G _edor, Ah _io en
Z _echer. 32 M _ikloth werd de va-
der van S _imea. Ze woonden alle-
maal in de buurt van hun broe-
ders in Jeruzalem, samen met
hun andere broeders.

33 Nerc werd de vader van Kis.
Kis werd de vader van Saul.d Saul
werd de vader van Jonathan,e
Malkis _ua,f Abin _adabg en Esb _aäl.�h
34 Jonathans zoon was M _erib-
Baäl.�i M _erib-Baäl werd de va-
der van Micha. j 35 De zonen
van Micha waren P _ithon, M _elech,
Tar _ea en Achaz. 36 Achaz werd
de vader van Jeh _oadda. Jeh _oad-
da werd de vader van _Alemeth,
Azm _aveth en Z _imri. Z _imri werd
de vader van M _oza. 37 M _oza
werd de vader van B _ina. Zijn
zoon was R _afa. Zijn zoon was El _a-
sa. Zijn zoon was _Azel. 38 _Azel
had zes zonen. Ze heetten Az-
r _ikam, B _ochru, Ismaël, Se _arja,
Obadja en H _anan. Zij waren alle-
maal zonen van _Azel. 39 De zo-
nen van zijn broer _Esek waren
_Ulam, zijn eerstgeboren zoon,
J _eüs, de tweede, en Elif _elet, de
derde. 40 De zonen van _Ulam
waren dappere strijders, boog-
schutters.� Ze hadden veel zo-
nen en kleinzonen, in totaal 150.
Zij waren allemaal nakomelingen
van Benjamin.

8:33 �Ook Isboseth genoemd. 8:34
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9 Alle Israëlieten werden opge-
nomen in geslachtsregisters,

en ze zijn opgeschreven in het
Boek van de koningen van Israël.
Juda werd vanwege zijn ontrouw
in ballingschap naar Babylon
weggevoerd.a 2 De eerste inwo-
ners die terugkwamen naar hun
bezit in hun steden waren een
aantal Israëlieten, de priesters,
de Levieten en de tempelknech-
ten.�b 3 Sommige nakomelingen
van Juda,c Benjamin,d Efraı̈m en
Manasse gingen in Jeruzalem wo-
nen: 4 _Uthai, de zoon van Am-
m _ihud, zoon van _Omri, zoon van
_Imri, zoon van B _ani, van de na-
komelingen van P _erez,e de zoon
van Juda. 5 Van de Silonieten:
As _aja, de eerstgeboren zoon, en
zijn zonen. 6 Van de zonen van
Z _era:f Je _̈uël en 690 van hun broe-
ders.

7 Van de nakomelingen van
Benjamin: S _allu, de zoon van
Mes _ullam, zoon van Hod _avja,
zoon van Hassen _ua, 8 Jibn _ea,
de zoon van Jer _oham, _Ela, de
zoon van _Uzzi, zoon van M _ichri,
en Mes _ullam, de zoon van Sef _atja,
zoon van R _ehuël, zoon van Jibn _ia.
9 Het aantal van hun broeders
volgens hun afstammingslijn was
956. Al die mannen waren hoof-
den van hun vaderlijke huizen.�

10 Van de priesters waren
er Jed _aja, J _ojarib, J _achin,g
11 Az _arja, de zoon van Hilk _ia,
zoon van Mes _ullam, zoon van Z _a-
dok, zoon van M _erajoth, zoon van
Ah _itub, een leider van het huis�
van de ware God, 12 Ad _aja, de
zoon van Jer _oham, zoon van P _as-
hur, zoon van Malk _ia, M _asai, de
zoon van Ad _iël, zoon van Jahz _e-
ra, zoon van Mes _ullam, zoon van
Mesill _emith, zoon van _Immer,
13 en hun broeders, hoofden
van de vaderlijke huizen, 1760

9:2 �Of ‘Nethinim’. Lett.: ‘gegevenen’.
9:9 �Lett.: ‘hoofden van vaders voor
het huis van hun vaders’. 9:11 �Of ‘de
tempel’.

sterke, bekwame mannen die be-
schikbaar waren voor de dienst
in het huis van de ware God.

14 Van de Levieten waren er
Sem _aja,a de zoon van H _assub,
zoon van Azr _ikam, zoon van Ha-
s _abja, van de nakomelingen van
Mer _ari, 15 en Bakb _akkar, H _e-
res, G _alal, Matt _anja, de zoon van
Micha, zoon van Z _ichri, zoon
van Asaf, 16 Obadja, de zoon
van Sem _aja, zoon van G _alal,
zoon van Jed _uthun, en Ber _echja,
de zoon van _Asa, zoon van Elk _a-
na, die in de dorpen van de Ne-
tofathietenb woonde.

17 De poortwachtersc waren
S _allum, _Akkub, T _almon en Ah _i-
man, met hun broeder S _al-
lum aan het hoofd. 18 Tot die
tijd was hij bij de koningspoort
aan de oostkant.d Dat waren de
poortwachters van de kampen
van de Levieten. 19 S _allum, de
zoon van K _ore, zoon van _Ebjasaf,
zoon van Korach, en zijn broe-
ders uit zijn vaderlijk huis, de
Korachieten, hadden het toezicht
over de taken van de dienst als
deurwachters van de tent, zoals
hun vaders het toezicht hadden
gehad over het kamp van Jeho-
vah als bewakers van de ingang.
20 P _inehas,e de zoon van Ele _a-
zar,f was in het verleden hun lei-
der geweest. Jehovah was met
hem. 21 Zachar _ia,g de zoon van
Mesel _emja, was de poortwachter
bij de ingang van de tent van sa-
menkomst.

22 Er waren in totaal 212 man-
nen uitgekozen als poortwachters
bij de drempels. Ze woonden in
hun dorpen volgens hun inschrij-
ving in de geslachtsregisters.h Da-
vid en de ziener i Samuël hadden
hen in hun vertrouwenspositie
aangesteld. 23 Zij en hun zonen
hadden als taak de poorten te be-
waken van het huis van Jehovah, j
de tent.� 24 De poortwachters

9:23 �Lett.: ‘het huis van de tent’.
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stonden aan vier kanten: oost,
west, noord en zuid.a 25 Van
tijd tot tijd moesten hun broe-
ders vanuit hun woonplaatsen ko-
men om zeven dagen samen met
hen dienst te doen. 26 Aan vier
hoofden� van de poortwachters,
die Levieten waren, was het toe-
zicht toevertrouwd over de ka-
mers� en over de schatkamers
van het huis van de ware God.b
27 Zij brachten altijd de nacht
door op hun posten rondom het
huis van de ware God, want ze
waren belast met de bewaking.
Ook beheerden ze de sleutel en
openden ze elke ochtend de poor-
ten.

28 Sommigen van hen waren
verantwoordelijk voor de voor-
werpenc die nodig waren voor de
dienst. Ze telden ze als ze naar
binnen werden gebracht en als
ze naar buiten werden gebracht.
29 Sommigen van hen waren
aangesteld over de andere ge-
bruiksvoorwerpen, over alle hei-
lige voorwerpend en over de
meelbloem,e de wijn,f de olie,g de
geurige harsh en de balsemolie. i
30 Sommigen van de zonen van
de priesters mengden de zalf van
balsemolie. 31 Aan de Leviet
Matt _ithja, de eerstgeboren zoon
van de Korachiet S _allum, was het
toezicht toevertrouwd over het
bakken. j 32 Sommigen van hun
broeders van de Kehathieten
gingen over het stapelbrood�k en
moesten het elke sabbat klaar-
maken. l

33 Dit waren de zangers, de
hoofden van de vaderlijke hui-
zen van de Levieten. Ze waren in
de kamers en waren vrijgesteld
van andere taken, want ze moes-
ten dag en nacht beschikbaar
zijn voor hun dienst. 34 Zij wa-
ren de hoofden van de vaderlijke
huizen van de Levieten volgens

9:26 �Lett.: ‘vier sterken’. �Of ‘eet-
ruimten’. 9:32 �D.w.z. het toonbrood.

hun afstammingslijn, leiders. Ze
woonden in Jeruzalem.

35 Je _̈ıël woonde in G _ibeon,a
de stad die hij had gesticht. Zijn
vrouw heette M _aächa. 36 Zijn
eerstgeboren zoon was _Abdon, en
daarna kwamen Zur, Kis, Baäl,
Ner, N _adab, 37 G _edor, Ah _io, Za-
char _ia en M _ikloth. 38 M _ikloth
werd de vader van S _imeam. Ze
woonden allemaal in de buurt van
hun broeders in Jeruzalem, sa-
men met hun andere broeders.
39 Nerb werd de vader van Kis.
Kis werd de vader van Saul.c Saul
werd de vader van Jonathan,d
Malkis _ua,e Abin _adabf en Esb _aäl.
40 Jonathans zoon was M _erib-
Baäl.g M _erib-Baäl werd de vader
van Micha.h 41 De zonen van Mi-
cha waren P _ithon, M _elech, Tah-
r _ea en Achaz. 42 Achaz werd
de vader van Ja _̈era. Ja _̈era werd
de vader van _Alemeth, Azm _aveth
en Z _imri. Z _imri werd de vader
van M _oza. 43 M _oza werd de va-
der van B _ina. Zijn zoon was Ref _a-
ja. Zijn zoon was El _asa. Zijn zoon
was _Azel. 44 _Azel had zes zo-
nen. Ze heetten Azr _ikam, B _ochru,
Ismaël, Se _arja, Obadja en H _anan.
Zij waren de zonen van _Azel.

10 De Filistijnen voerden oor-
log tegen Israël. De man-

nen van Israël sloegen voor ze op
de vlucht en velen van hen sneu-
velden op de berg Gilb _oa.i 2 De
Filistijnen zaten Saul en zijn zo-
nen op de hielen en doodden Jo-
nathan, Abin _adab en Malkis _ua, j
de zonen van Saul. 3 Vervol-
gens richtte de strijd zich in alle
hevigheid tegen Saul. De boog-
schutters kregen hem in het oog
en verwondden hem.k 4 Toen
zei Saul tegen zijn wapendra-
ger: ‘Trek je zwaard en steek me
neer. Dan kunnen die onbesne-
den mannen me niet wreed be-
handelen.’�l Maar zijn wapendra-
ger was te bang en wilde het

10:4 �Of ‘mishandelen’.
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niet doen. Daarom greep Saul
het zwaard en stortte zich erin.a
5 Toen de wapendrager zag dat
Saul dood was, stortte ook hij
zich in zijn zwaard en stierf.
6 Zo kwamen Saul en zijn drie zo-
nen om het leven, en in één keer
kwam iedereen van zijn huis aan
zijn eind.b 7 Alle Israëlieten in
de vallei� zagen dat iedereen ge-
vlucht was en dat Saul en zijn zo-
nen gestorven waren. Toen ver-
lieten ze hun steden en vluchtten,
waarna de Filistijnen kwamen en
de steden bezetten.

8 De volgende dag gingen de
Filistijnen op pad om de gesneu-
velde Israëlieten te plunderen.
Op de berg Gilb _oa vonden ze de
lichamen van Saul en zijn zonen.c
9 Ze trokken Sauls kleren uit,
hakten zijn hoofd eraf en namen
zijn wapenrusting mee. Daarna
stuurden ze boodschappers rond
in het land van de Filistijnen om
het nieuws onder het volk en
hun afgodend bekend te maken.
10 Vervolgens legden ze zijn wa-
penrusting in het huis� van hun
god en hingen ze zijn hoofd aan
het huis van D _agon.e

11 Toen iedereen van J _abesf

in Gilead hoorde wat de Filistij-
nen allemaal met Saul hadden
gedaan,g 12 trokken alle strij-
ders uit. Ze haalden de licha-
men van Saul en zijn zonen weg
en brachten die naar J _abes. Ze
begroeven hun botten onder de
grote boom in J _abesh en gingen
zeven dagen vasten.

13 Zo stierf Saul omdat hij Je-
hovah ontrouw was geweest door
het woord van Jehovah niet te ge-
hoorzamen. i Ook had hij een me-
dium geraadpleegdj 14 in plaats
van Jehovah om leiding te vra-
gen. Daarom bracht Hij hem ter
dood en maakte Hij David, de
zoon van _Isaı̈,k koning in zijn
plaats.

10:7 �Of ‘laagvlakte’. 10:10 �Of ‘de
tempel’.

11 Na verloop van tijd kwa-
men de Israëlieten bij Da-

vid in H _ebrona en zeiden: ‘Wij
zijn uw eigen vlees en bloed.�b
2 Toen Saul nog koning was,
was u het die Israël aanvoer-
de in de strijd.c En Jehovah, uw
God, zei tegen u: “Jij zult her-
der en leider worden over mijn
volk Israël.”’d 3 Zo kwamen alle
oudsten van Israël bij de koning
in H _ebron, en David sloot daar
een verbond� met hen met Jeho-
vah als getuige. Toen zalfden ze
David tot koning over Israël,e in
overeenstemming met Jehovah’s
woord via Samuël.f

4 Later trokken David en heel
Israël op naar Jeruzalem, ofte-
wel J _ebus,g waar de Jebusietenh

woonden. 5 De inwoners van
J _ebus zeiden spottend tegen Da-
vid: ‘Jij komt hier nooit binnen!’ i
Toch nam David de vesting Sion j

in, die nu de Stad van Davidk

is. 6 David zei: ‘Wie de Jebusie-
ten de eerste slag toebrengt, zal
aanvoerder� en leider worden.’
Joab, l de zoon van Zer _uja, klom
het eerst naar boven, en hij werd
de aanvoerder. 7 David ging in
de vesting wonen, die daarom de
Stad van David werd genoemd.
8 Hij liet overal aan de stad bou-
wen, vanaf de M _illo� tot de ge-
deelten eromheen, en Joab her-
stelde de rest van de stad. 9 Zo
werd David steeds machtiger,m
en Jehovah van de legermachten
was met hem.

10 Dit zijn de hoofden van Da-
vids dappere strijders, die hem
samen met heel Israël als leider
steunden. Ze hielpen allemaal om
hem koning te maken, overeen-
komstig Jehovah’s woord over Is-
raël.n 11 Dit is de lijst van Da-
vids dappere strijders: Jas _obam,o
de zoon van een Hachmoniet, het

11:1 �Lett.: ‘uw been en uw vlees’. 11:3
�Zie Woordenlijst. 11:6 �Lett.: ‘hoofd’.
11:8 �Bet.: ‘opvullen’. Mogelijk een soort
fort.
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hoofd van de drie.a Hij doodde bij
één gelegenheid met zijn speer
300 man.b 12 De tweede van de
drie dappere strijders was Ele _a-
zar,c de zoon van de Ahohietd
D _odo. 13 Hij was bij David in
Pas-D _ammim,e waar de Filistijnen
zich hadden verzameld voor de
strijd. Er was daar een stuk land
met gerst, en het volk was voor
de Filistijnen gevlucht. 14 Maar
hij ging midden in dat veld staan
en verdedigde het. Hij bleef Fi-
listijnen neerslaan en Jehovah
zorgde voor een grote overwin-
ning.�f

15 Drie van de 30 leiders gin-
gen naar de rots, naar David in
de grot van Ad _ullam,g terwijl een
Filistijns leger in het R _efaı̈mdal�h
gelegerd was. 16 David was toen
in de schuilplaats en er was een
garnizoen van de Filistijnen in
Bethlehem. 17 Op een keer uit-
te David de wens: ‘Kon ik maar
wat water drinken uit de water-
put bij de poort van Bethlehem!’ i
18 Vervolgens drongen de drie
mannen het kamp van de Filis-
tijnen binnen en putten water
uit de waterput bij de poort van
Bethlehem. Ze brachten het naar
David, maar hij weigerde het te
drinken en goot het uit voor Je-
hovah. 19 Hij zei: ‘Het is vanuit
het standpunt van mijn God be-
zien ondenkbaar dat ik dit doe!
Moet ik het bloed drinken van
deze mannen die hun leven� heb-
ben gewaagd?j Want ze hebben
het met gevaar voor eigen leven�
gehaald.’ Hij weigerde het dus te
drinken. Dat zijn de dingen die
zijn drie dappere strijders de-
den.

20 Ab _isaı̈,k de broer van Joab, l
werd het hoofd van drie ande-
re strijders. Hij doodde met
zijn speer 300 man, en hij had
net zo’n reputatie als de eerste

11:14 �Of ‘redding’. 11:15 �Of ‘de Laag-
vlakte van Refaı̈m’. 11:19 �Of ‘ziel’.

drie.a 21 Hij had meer aanzien
dan de twee anderen van deze
drie strijders, en hij was hun
aanvoerder. Maar hij bereikte
niet de status van de eerste drie.

22 Ben _aja,b de zoon van J _o-
jada, was een moedig man� die
veel heldendaden deed in K _ab-
zeël.c Hij doodde de twee zonen
van _Ariël uit Moab. Een andere
keer, toen er sneeuw lag, daalde
hij af in een waterput en dood-
de een leeuw.d 23 Hij doodde
ook een Egyptenaar die buiten-
gewoon groot was: vijf el.�e De
Egyptenaar had een speer in zijn
hand zo groot als de boom van
een weefgetouw.f Toch viel hij
de Egyptenaar aan met een stok.
Hij rukte de speer uit zijn hand
en doodde hem met zijn eigen
speer.g 24 Die dingen deed Be-
n _aja, de zoon van J _ojada, en hij
had net zo’n reputatie als de
drie dappere strijders. 25 Hij
had meer aanzien dan de dertig,
maar hij bereikte niet de status
van de drie.h Toch stelde David
hem aan over zijn eigen lijf-
wacht.

26 De dappere strijders van
het leger waren _Asaël, i de broer
van Joab, Elh _anan, de zoon van
D _odo uit Bethlehem, j 27 de Ha-
roriet S _ammoth, de Peloniet H _e-
lez, 28 _Ira,k de zoon van de Teko-
iet _Ikkes, de Anathothiet Abi _̈ezer, l
29 de Husathiet S _ibbechai,m de
Ahohiet _Ilai, 30 de Netofathiet
M _aharai,n H _eled,o de zoon van
de Netofathiet B _aäna, 31 _Ithai,
de zoon van R _ibai uit G _ibea van
de Benjaminieten,p de Pirathoniet
Ben _aja, 32 H _urai van de wadi’s�
van G _aäs,q de Arbathiet Ab _iël,
33 de Baharumiet Azm _aveth, de
Saälboniet Elj _ahba, 34 de zonen
van de Gizoniet H _asem, Jonathan,
de zoon van de Harariet S _agé,

11:22 �Lett.: ‘de zoon van een man van
moed’. 11:23 �Hij was zo’n 2,23 m. Zie
App. B14. 11:32 �Zie Woordenlijst.
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35 Ah _iam, de zoon van de Ha-
rariet S _achar, El _ifal, de zoon
van Ur, 36 de Mecherathiet H _e-
fer, de Peloniet Ah _ia, 37 de Kar-
meliet H _ezro, N _aärai, de zoon van
_Ezbai, 38 Joël, de broer van Na-
than, M _ibhar, de zoon van H _agri,
39 de Ammoniet Z _elek, de Be-
rothiet N _aharai, de wapendra-
ger van Joab, de zoon van Zer _u-
ja, 40 de Jethriet _Ira, de Jethriet
G _areb, 41 de Hethiet Ur _ia,a Z _a-
bad, de zoon van _Achlai, 42 Ad _i-
na, de zoon van de Rubeniet S _iza,
een hoofd van de Rubenieten, en
met hem 30 man, 43 H _anan, de
zoon van M _aächa, de Mithniet Jo-
safat, 44 de Asterathiet Uzz _ia,
S _ama en Je _̈ıël, de zonen van de
Aroëriet H _otham, 45 Jed _iaël, de
zoon van S _imri, en zijn broer,
de Tiziet J _oha, 46 de Mahaviet
_Eliël, Jer _ibai en Jos _avja, de zo-
nen van Eln _aäm, de Moabiet J _ith-
ma, 47 _Eliël, Obed en de Mezo-
baı̈et Ja _äsiël.

12 Dit waren de mannen die
bij David kwamen in Z _ik-

lagb toen hij zich verborg voor
Saul,c de zoon van Kis. Ze hoor-
den bij de dappere strijders die
hem steunden in de strijd.d 2 Ze
waren gewapend met bogen, en
ze konden zowel met hun rech-
ter- als hun linkerhande stenen
slingerenf en pijlen afschieten. Ze
waren broeders van Saul, uit Ben-
jamin.g 3 Het hoofd was Ahi _̈e-
zer, en verder Joas, allebei zo-
nen van de Gibeathieth Sem _aä,
J _eziël en P _elet, de zonen van Az-
m _aveth, i Ber _aka, de Anathothiet
Jehu, 4 de Gibeoniet j Jism _aja,
een dappere strijder die bij de
dertigk hoorde en hun aanvoer-
der was, en ook Jeremia, Jah _a-
ziël, Joh _anan, de Gederathiet
J _ozabad, 5 El _uzai, J _erimoth,
Be _alja, Sem _arja, de Harufiet Se-
f _atja, 6 Elk _ana, Jiss _ia, Az _areël,
Jo _̈ezer en Jas _obam, de Korachie-
ten, l 7 en Jo _̈ela en Zeb _adja, de
zonen van Jer _oham uit G _edor.

8 Er waren ook Gadieten die
zich bij David aansloten. Ze gin-
gen naar zijn schuilplaats in
de woestijn.a Het waren dappe-
re strijders, soldaten die getraind
waren voor de oorlog, uitgerust
met grote schilden en speren.
Hun gezicht was als dat van een
leeuw en ze waren zo snel als de
gazellen op de bergen. 9 _Ezer
was het hoofd, Obadja de twee-
de, El _iab de derde, 10 Mism _an-
na de vierde, Jeremia de vijfde,
11 _Attai de zesde, _Eliël de zeven-
de, 12 Joh _anan de achtste, El-
z _abad de negende, 13 Jeremia
de tiende, Machb _annai de elfde.
14 Die Gadietenb waren hoofden
van het leger. De kleinste telde
voor 100 en de grootste voor
1000.c 15 Zij waren het die in
de eerste maand de Jordaan over-
staken toen die buiten zijn oevers
was getreden, en ze verjoegen
alle bewoners van de valleien
naar het oosten en naar het wes-
ten.

16 Ook een aantal mannen
van Benjamin en Juda kwam
naar David in zijn schuilplaats.d
17 David kwam naar buiten,
ging vóór hen staan en zei: ‘Als
jullie in vrede zijn gekomen om
mij te helpen, dan zijn jullie wel-
kom.� Maar als jullie me aan mijn
vijanden willen verraden terwijl
er geen onrecht aan mijn han-
den kleeft, dan zal de God van
onze voorvaders het zien en jul-
lie straffen.’e 18 Toen kwam�
de geest op Am _asai,f het hoofd
van de dertig, en hij zei:

‘We horen bij jou, David, en
we staan aan jouw kant,
zoon van _Isaı̈.g

Vrede, vrede voor jou, en
vrede voor wie jou helpt,

want je God helpt je.’h
David nam ze in zijn troepen op
en stelde ze als hoofd aan.

12:17 �Lett.: ‘zal mijn hart in eendracht
met jullie zijn’. 12:18 �Lett.: ‘bekleed-
de’.
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19 Ook van Manasse waren er
die naar David overliepen toen
hij met de Filistijnen tegen Saul
ten strijde trok. Maar hij heeft de
Filistijnen uiteindelijk niet gehol-
pen, want na overleg stuurden de
vorsten van de Filistijnena hem
weg. Ze zeiden: ‘Straks loopt hij
naar zijn heer Saul over, en dat
kost ons de kop.’b 20 Toen hij
naar Z _iklagc ging, liepen de vol-
gende mannen uit Manasse naar
hem over: _Adnah, J _ozabad, Je-
d _iaël, Michaël, J _ozabad, El _ihu en
Z _illethai, hoofden van de duizen-
den van Manasse.d 21 Ze hiel-
pen David in de strijd tegen de
roversbende, want het waren al-
lemaal sterke, dappere mannen,e
en ze werden aanvoerder in het
leger. 22 Elke dag kwamen er
mensen naar Davidf om hem te
helpen, tot het een leger was zo
groot als het leger van God.g

23 Dit zijn de aantallen van de
gewapende soldaten die bij Da-
vid in H _ebronh kwamen om vol-
gens Jehovah’s bevel het ko-
ningschap van Saul op hem over
te dragen. i 24 De mannen van
Juda, uitgerust met grote schil-
den en speren: 6800 gewapende
soldaten. 25 Van de Simeonie-
ten: 7100 sterke, dappere man-
nen van het leger.

26 Van de Levieten: 4600.
27 J _ojada j was de leider van de
zonen van Aäron.k Met hem wa-
ren 3700 mannen, 28 en ook Z _a-
dok, l een sterke en dappere jon-
ge man, met 22 aanvoerders van
zijn vaderlijk huis.

29 Van de Benjaminieten, de
broeders van Saul:m 3000. De
meesten van hen hadden voor die
tijd het huis van Saul gesteund.
30 Van de Efraı̈mieten: 20.800
sterke, dappere mannen die bij
hun vaderlijk huis in hoog aan-
zien stonden.

31 Van de helft van de stam
Manasse: 18.000 mannen die bij
naam waren aangewezen om Da-
vid koning te maken. 32 Van de

zonen van _Issaschar: 200 leiders
die aanvoelden in wat voor tijd ze
leefden en die begrepen wat Israël
moest doen. Al hun broeders ston-
den onder hun bevel. 33 Van Z _e-
bulon: 50.000 mannen die in het
leger konden dienen, gevechts-
klaar en uitgerust met allerlei
wapens. Ze sloten zich allemaal
bij David aan en waren volledig
loyaal aan hem.� 34 Van N _afta-
li: 1000 aanvoerders en 37.000 sol-
daten met grote schilden en spe-
ren. 35 Van de Danieten: 28.600
mannen die gevechtsklaar waren.
36 Van Aser: 40.000 mannen die
in het leger konden dienen en ge-
vechtsklaar waren.

37 Van de overkant van de Jor-
daan,a van de Rubenieten, de Ga-
dieten en de helft van de stam
Manasse: 120.000 soldaten met al-
lerlei wapens. 38 Het waren al-
lemaal strijders die zich samen in
gevechtsformatie konden opstel-
len. Ze kwamen met een onver-
deeld hart naar H _ebron om David
koning over heel Israël te ma-
ken. Ook de rest van Israël wil-
de eensgezind� David koning ma-
ken.b 39 Drie dagen bleven ze
daar bij David. Ze aten en dron-
ken wat hun broeders voor hen
hadden klaargemaakt. 40 Ook
uit naburige stammen en zelfs he-
lemaal uit _Issaschar, Z _ebulon en
N _aftali werd er voedsel gebracht
op ezels, kamelen, muildieren en
runderen — grote hoeveelheden
meel, koeken van samengeperste
vijgen en rozijnen, wijn, olie, run-
deren en schapen. Want er heers-
te vreugde in Israël.

13 David raadpleegde de be-
velhebbers over duizend en

over honderd en alle leiders.c
2 Daarna zei David tegen de hele
gemeente van Israël: ‘Als jul-
lie het ermee eens zijn en Jeho-
vah, onze God, het goedvindt, la-
ten we dan een boodschap sturen
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naar de rest van onze broeders
in alle gebieden van Israël en ook
naar de priesters en de Levieten
in hun stedena met de omliggen-
de weidegrond. Laten we hun vra-
gen naar ons toe te komen. 3 En
laten we de arkb van onze God te-
rugbrengen.’ In de tijd van Saul
was er namelijk niet naar omgeke-
ken.c 4 De hele gemeente stem-
de ermee in, want iedereen vond
het een goed voorstel. 5 Toen
riep David alle Israëlieten bij el-
kaar, vanaf de rivier� van Egyp-
te tot aan L _ebo-H _amath,�d om de
ark van de ware God uit K _irjath-
Je _arim op te halen.e

6 David en heel Israël gingen
dus naar B _aäla,f naar K _irjath-
Je _arim, dat bij Juda hoort, om de
ark van de ware God op te ha-
len — de ark waar de naam van
Jehovah wordt aangeroepen, die
boven� de cherubsg op zijn troon
zit. 7 De ark van de ware God
werd op een nieuwe wagen gezeth
om die uit Abin _adabs huis te ver-
voeren. _Uzza en Ah _io begeleid-
den de wagen. i 8 David en heel
Israël vierden vol overgave feest
voor de ware God, begeleid door
zang, harpen, andere snaarin-
strumenten, tamboerijnen, j cim-
balenk en trompetten. l 9 Maar
toen ze bij de dorsvloer van K _i-
don kwamen, lieten de runde-
ren de ark bijna kantelen. _Uzza
stak zijn hand uit en greep de
ark vast. 10 Daarom werd Je-
hovah woedend op _Uzza en Hij
doodde hem omdat hij zijn hand
had uitgestoken naar de ark.m
Hij stierf daar voor de ogen
van God.n 11 Maar David werd
kwaad� omdat Jehovah’s woede
tegen _Uzza was losgebarsten. Die
plaats wordt daarom tot op de
dag van vandaag P _erez- _Uzza� ge-
noemd.

13:5 �Of ‘vanaf Sihor’. �Of ‘de ingang
van Hamath’. 13:6 �Of mogelijk ‘tus-
sen’. 13:11 �Of ‘was diep geschokt’.
�Bet.: ‘doorbraak tegen Uzza’.

12 David werd op die dag bang
voor de ware God en zei: ‘Hoe
kan ik de ark van de ware God
bij mij laten komen?’a 13 Hij liet
de ark niet bij zich brengen in de
Stad van David, maar hij liet de
ark naar het huis van de Gathiet
Obed-Edom brengen. 14 De ark
van de ware God bleef drie maan-
den bij het gezin van Obed-Edom,
in zijn huis, en Jehovah bleef het
gezin van Obed-Edom en alles wat
hij had zegenen.b

14 Koning H _iramc van Ty-
rus stuurde boodschappers

naar David, en ook cederhout,
metselaars� en houtbewerkers
om voor David een huis� te bou-
wen.d 2 En David wist dat Je-
hovah zijn koningschap over Is-
raël had bevestigd,e want Hij had
hem als koning veel aanzien ge-
geven ter wille van Zijn volk Is-
raël.f

3 In Jeruzalem nam David nog
meer vrouwen,g en hij werd de va-
der van nog meer zonen en doch-
ters.h 4 Dit zijn de namen van
de kinderen die hij in Jeruza-
lem kreeg:i Samm _ua, S _obab, Na-
than, j Salomo,k 5 J _ibhar, Elis _ua,
Elp _elet, 6 N _ogah, N _efeg, Jaf _ia,
7 Elis _ama, Be _̈eljada en Elif _elet.

8 Toen de Filistijnen hoorden
dat David tot koning over heel Is-
raël was gezalfd, l gingen ze er-
opuit om David te grijpen.m Da-
vid kreeg het te horen en rukte
direct tegen ze uit. 9 De Fi-
listijnen deden vervolgens inval-
len in het R _efaı̈mdal.�n 10 David
vroeg God om leiding en zei: ‘Zal
ik de Filistijnen aanvallen? Zult u
ze aan mij overleveren?’ Jehovah
antwoordde: ‘Ga, en ik zal ze ze-
ker aan je overleveren.’o 11 Da-
vid ging naar Baäl-P _erazimp en
versloeg de Filistijnen daar. Toen
zei hij: ‘De ware God heeft mij

14:1 �Of ‘bouwers van muren’, ‘steen-
houwers’. �Of ‘paleis’. 14:9 �Of ‘de
Laagvlakte van Refaı̈m’.
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gebruikt om door de vijandelijke
linies heen te breken zoals water
een barrière doorbreekt.’ Daar-
om noemden ze die plaats Baäl-
P _erazim.� 12 De Filistijnen lie-
ten daar hun goden achter, en die
werden op bevel van David ver-
brand.a

13 Later deden de Filistij-
nen nog een inval in het dal.�b
14 David vroeg God opnieuw om
leiding, maar de ware God zei te-
gen hem: ‘Ga niet recht op ze
af. Trek om ze heen tot je ach-
ter ze bent, en val ze aan bij
de baka-struiken.c 15 Als je in
de toppen van de baka-struiken
het geluid van marcheren hoort,
zet dan de aanval in, want dan is
de ware God voor je uit gegaan
om het leger van de Filistijnen
te verslaan.’d 16 David deed wat
de ware God hem had opgedra-
gene en ze sloegen het Filistijn-
se leger neer van G _ibeon tot aan
G _ezer.f 17 David werd beroemd
in alle landen, en Jehovah zorg-
de ervoor dat alle volken bang
voor hem werden.g

15 David bouwde huizen voor
zichzelf in de Stad van Da-

vid en hij maakte een plaats in
orde voor de ark van de ware
God en zette er een tent voor
op.h 2 Bij die gelegenheid zei
David: ‘Niemand mag de ark van
de ware God dragen, behalve
de Levieten, want Jehovah heeft
hen uitgekozen om de ark van
Jehovah te dragen en hem altijd
te dienen.’ i 3 Daarna liet David
heel Israël in Jeruzalem bij el-
kaar komen om de ark van Jeho-
vah naar de plaats te brengen die
hij ervoor in orde had gemaakt. j

4 David bracht de nakomelin-
gen van Aäronk en de Levietenl

bij elkaar. 5 Van de Kehathie-
ten: _Uriël, het hoofd, en 120 van
zijn broeders. 6 Van de Mera-

14:11 �Bet.: ‘meester van doorbraken’.
14:13 �Of ‘de laagvlakte’.

rieten: As _aja,a het hoofd, en
220 van zijn broeders. 7 Van de
Gersomieten: Joël,b het hoofd,
en 130 van zijn broeders. 8 Van
de nakomelingen van Eliz _afan:c
Sem _aja, het hoofd, en 200 van
zijn broeders. 9 Van de nako-
melingen van H _ebron: _Eliël, het
hoofd, en 80 van zijn broeders.
10 Van de nakomelingen van _Uz-
ziël:d Ammin _adab, het hoofd, en
112 van zijn broeders. 11 Ver-
der ontbood David de priesters
Z _adoke en _Abjathar, f en de Levie-
ten _Uriël, As _aja, Joël, Sem _aja,
_Eliël en Ammin _adab. 12 Hij zei
tegen hen: ‘Jullie zijn de hoofden
van de vaderlijke huizen van de
Levieten. Jullie en je broeders
moeten je heiligen en de ark van
Jehovah, de God van Israël, naar
de plaats brengen die ik in orde
heb gebracht. 13 Omdat jullie
de ark de vorige keer niet heb-
ben gedragen,g is de woede van
Jehovah, onze God, tegen ons
losgebarsten.h We zijn toen niet
nagegaan wat de juiste proce-
dure is.’ i 14 De priesters en de
Levieten heiligden zich om de
ark van Jehovah, de God van Is-
raël, te vervoeren.

15 Toen droegen de Levieten
de ark van de ware God met de
draagstokken op hun schouders, j
zoals Mozes had geboden in
overeenstemming met Jehovah’s
woord. 16 Daarna zei David te-
gen de hoofden van de Levieten
dat ze de zangers, hun broeders,
de opdracht moesten geven met
vreugde te zingen, onder bege-
leiding van muziekinstrumenten:
snaarinstrumenten, harpenk en
cimbalen. l

17 De Levieten wezen toen H _e-
manm aan, de zoon van Joël, en
van zijn broeders Asaf,n de zoon
van Ber _echja, en van de Mera-
rieten, hun broeders, _Ethan,o
de zoon van Kus _aja. 18 Ze wer-
den bijgestaan door hun broeders
van de tweede afdeling:p Zacha-
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r _ia, Ben, Ja _̈aziël, Sem _iramoth, Je-
h _iël, _Unni, El _iab, Ben _aja, Maäs _eja,
Matt _ithja, Elif _ele, Mikn _eja en de
poortwachters Obed-Edom en Je _̈ı-
el. 19 De zangers H _eman,a Asafb
en _Ethan moesten de koperen
cimbalen laten klinken.c 20 Za-
char _ia, _Aziël, Sem _iramoth, Jeh _iël,
_Unni, El _iab, Maäs _eja en Ben _aja
speelden op snaarinstrumenten
gestemd op alamoth.�d 21 Mat-
t _ithja,e Elif _ele, Mikn _eja, Obed-
Edom, Je _̈ıël en Az _azja speelden
op harpen gestemd op sjeminith�f
en traden op als leider. 22 Ke-
n _anja,g het hoofd van de Levie-
ten, had vanwege zijn deskundig-
heid de leiding over het vervoer
van de ark. 23 Ber _echja en El-
k _ana waren bewakers van de ark.
24 De priesters Seb _anja, Josafat,
Neth _aneël, Am _asai, Zachar _ia, Be-
n _aja en Eli _̈ezer bliezen vóór de
ark van de ware God luid op de
trompetten.h Obed-Edom en Jeh _ia
waren ook bewakers van de ark.

25 Zo gingen David, de oud-
sten van Israël en de bevelheb-
bers over duizend op weg om
de ark van het verbond van Je-
hovah op een feestelijke ma-
nier vanuit het huis van Obed-
Edom i over te brengen. j 26 De
ware God hielp de Levieten die
de ark van het verbond van Je-
hovah droegen. Daarom offer-
den ze zeven jonge stieren en ze-
ven rammen.k 27 David droeg
een mantel van fijne stof, net als
alle Levieten die de ark droe-
gen, de zangers en Ken _anja, die
de leiding had over het vervoer
en over de zangers. David droeg
ook een linnen efod.�l 28 Luid
juichend brachten de Israëlieten
de ark van het verbond van Je-
hovah over,m terwijl de hoorns,
de trompettenn en de cimbalen
klonken en er luid op snaarin-
strumenten en harpeno werd ge-
speeld.

15:20, 21, 27 �Zie Woordenlijst.

29 Maar toen de ark van het
verbond van Jehovah de Stad
van David binnenkwam,a keek
Sauls dochter Michalb door het
venster naar beneden. Daar zag
ze koning David rondhuppelen
en feestvieren. En ze ging hem
verachten in haar hart.c

16 De ark van de ware God
werd naar binnen gebracht

en in de tent geplaatst die Da-
vid ervoor had opgezet.d Daar-
na brachten ze brandoffers en
vredeoffers� aan de ware God.e
2 Toen David de brandoffersf en
de vredeoffersg had gebracht, ze-
gende hij het volk in de naam van
Jehovah. 3 Verder gaf hij alle
Israëlieten, elke man en vrouw,
een rond brood, een dadelkoek
en een rozijnenkoek. 4 Toen
wees hij enkele Levieten aan om
bij de ark van Jehovah dienst te
doen,h om Jehovah, de God van
Israël, te eren,� te danken en
te loven. 5 Asaf i was het hoofd
en na hem kwam Zachar _ia. Je _̈ı-
el, Sem _iramoth, Jeh _iël, Matt _ith-
ja, El _iab, Ben _aja, Obed-Edom en
Je _̈ıël j speelden op snaarinstru-
menten en harpen.k Asaf sloeg
de cimbalen, l 6 en de priesters
Ben _aja en Jah _aziël bliezen steeds
op de trompetten vóór de ark van
het verbond van de ware God.

7 Op die dag droeg David
voor het eerst een danklied voor
Jehovah bij dat hij liet zingen
door Asafm en zijn broeders:
8 ‘Dank Jehovah,n roep zijn

naam aan,
maak zijn daden bekend
onder de volken!o

9 Zing voor hem, zing lof-
zangen� voor hem,p

sta stil bij� al zijn wonderen.q
10 Vertel trots over zijn heilige

naam.r

16:1 �Of ‘gemeenschapsoffers’. Zie
Woordenlijst. 16:4 �Lett.: ‘gedenken’.
16:9 �Of ‘maak muziek’. �Of mogelijk
‘spreek over’.
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Wees blij van hart, jullie die
Jehovah zoeken.a

11 Zoek Jehovahb en vraag om
zijn kracht.

Zoek altijd zijn gunst.�c
12 Denk aan de bijzondere din-

gen die hij heeft gedaan,d
zijn wonderen en de oordelen
die hij heeft uitgesproken,

13 o nageslacht� van zijn
dienaar Israël,e

zonen van Jakob, zijn uit-
verkorenen.f

14 Hij is Jehovah, onze God.g
Zijn oordelen gelden over
de hele aarde.h

15 Denk voor altijd aan zijn
verbond,

tot in duizend generaties aan
zijn belofte,�i

16 het verbond dat hij met
Abraham sloot j

en de eed die hij aan Isaäk
zwoer,k

17 ingesteld als voorschrift
voor Jakob l

en als blijvend verbond voor
Israël,

18 toen hij zei: “Ik zal je het land
Kanaän gevenm

als jouw toegewezen erf-
deel.”n

19 Dat was toen ze nog maar
met weinigen waren,

een groepje vreemdelingen
in het land.o

20 Ze trokken rond van volk
naar volk,

van het ene koninkrijk naar
het andere.p

21 Hij liet ze door niemand
onderdrukken,q

maar ter wille van hen
strafte hij koningen.r

22 Hij zei: “Raak mijn gezalfden
niet aan

en doe mijn profeten geen
kwaad.”s

16:11 �Of ‘aanwezigheid’. Lett.: ‘ge-
zicht’. 16:13 �Of ‘nakomelingen’. Lett.:
‘zaad’. 16:15 �Lett.: ‘het woord dat hij
gebood’.

23 Zing voor Jehovah, heel de
aarde!

Kondig elke dag zijn redding
aan!a

24 Maak onder de volken zijn
grootheid bekend,

onder alle volken zijn
wonderen.

25 Want Jehovah is groot en
verdient alle eer.

Hij is ontzagwekkend, meer
dan alle andere goden.b

26 De goden van de volken zijn
waardeloze goden,c

maar Jehovah is degene die
de hemel heeft gemaakt.d

27 Hij is omringd door verheven-
heid� en pracht.e

In zijn woonplaats zijn
kracht en vreugde.f

28 Geef Jehovah erkenning,
families van alle volken,

geef Jehovah erkenning voor
zijn glorie en kracht.g

29 Geef Jehovah de eer die zijn
naam verdient.h

Verschijn voor hem met een
geschenk. i

Buig voor� Jehovah in
heilige kleding.�j

30 Beef voor hem, heel de aarde!
De aarde� staat vast en is
onwankelbaar.�k

31 Laat de hemel zich verheugen
en laat de aarde blij zijn.l

Maak onder de volken be-
kend: “Jehovah is Koning
geworden!”m

32 Laat de zee en alles wat
daarin is bulderen.

Laten de velden en alles wat
daarop is juichen.

33 Laten tegelijkertijd de bomen
van het woud jubelen voor
Jehovah,

want hij komt� om de aarde
te oordelen.

16:27 �Of ‘waardigheid’. 16:29 �Of
‘aanbid’. �Of mogelijk ‘vanwege de
pracht van zijn heiligheid’. 16:30 �Of
‘het productieve land’. �Of ‘kan niet
worden geschud’. 16:33 �Of ‘is geko-
men’.
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34 Dank Jehovah, want hij is
goed.a

Eeuwig duurt zijn loyale
liefde.b

35 En zeg: “Red ons, God van
onze redding,c

breng ons bijeen en bevrijd
ons van de volken,

dan kunnen we uw heilige
naam prijzend

en u uitbundig loven.e
36 Jehovah, de God van Israël,

komt alle eer toe,
voor eeuwig en altijd.”’�

Het hele volk zei: ‘Amen!’,� en
ze loofden Jehovah.

37 Daarna liet David Asaff en
zijn broeders achter bij de ark van
het verbond van Jehovah om con-
stant dienst te doen bij de ark,g
volgens de dagelijkse routine.h
38 Obed-Edom en zijn broeders
— in totaal 68 — en Obed-Edom, de
zoon van Jed _uthun, en H _osa wa-
ren poortwachters. 39 De pries-
ter Z _adok i en zijn medepriesters
waren bij de tabernakel van Jeho-
vah op de offerhoogte in G _ibeon j

40 om geregeld op het brand-
offeraltaar brandoffers voor Je-
hovah te brengen, ’s ochtends en
’s avonds, en om alles te doen wat
in de wet van Jehovah staat, die
hij Israël had opgelegd.k 41 Bij
hen waren H _eman, Jed _uthunl en
de rest van de uitgekozen man-
nen, die bij naam waren aange-
wezen om Jehovah te danken,m
want ‘eeuwig duurt zijn loyale
liefde’.n 42 H _emano en Jed _uthun
waren bij hen ommuziek te maken
op de trompetten, de cimbalen en
de instrumenten die gebruikt wer-
den om de ware God te loven.� De
zonen van Jed _uthunp stonden bij
de poort. 43 Toen ging het hele
volk naar huis. Ook David ging
naar huis, om zijn familie te zege-
nen.

16:36 �Of ‘van eeuwigheid tot eeuwig-
heid’. �Of ‘zo zij het!’ 16:42 �Of ‘in-
strumenten voor het lied van de ware
God’.

17 Zodra David zijn intrek
had genomen in zijn eigen

huis,� zei hij tegen de profeet Na-
than:a ‘Ik woon hier in een huis
van cedersb terwijl de ark van het
verbond van Jehovah in een tent
staat.’c 2 Nathan antwoordde:
‘Doe wat je hart je ingeeft, want
de ware God is met je.’

3 Die nacht kwam het woord
van God tot Nathan: 4 ‘Zeg te-
gen mijn dienaar David: “Dit zegt
Jehovah: ‘Jij zult voor mij geen
huis bouwen om in te wonen.d
5 Vanaf de dag dat ik Israël uit
Egypte heb geleid tot op deze dag
heb ik nooit in een huis gewoond,
maar ik ben van tent naar tent
gegaan en van de ene taberna-
kel naar de andere.�e 6 Heb ik
in al de tijd dat ik met heel Israël
heb rondgetrokken, ooit tegen de
rechters van Israël die ik als her-
der over mijn volk heb aange-
steld, gezegd: “Waarom hebben
jullie geen huis van ceders voor
me gebouwd?”’”

7 Zeg tegen mijn dienaar Da-
vid: “Dit zegt Jehovah van de le-
germachten: ‘Ik heb je uit het
veld gehaald, bij de schapen van-
daan, om je leider over Israël
te maken.f 8 Ik zal met je zijn,
waar je ook heen gaat,g en ik
zal al je vijanden vernietigen.�h
Ik zal je naam groot maken, zo-
als de naam van de groten van
de aarde. i 9 Ik zal mijn volk Is-
raël een plaats toewijzen waar
ze zich kunnen vestigen, en ze
zullen daar in alle rust wonen.
Ze zullen niet meer onderdrukt�
worden door wrede mensen zo-
als vroeger, j 10 in de tijd dat ik
rechters over Israël aanstelde.k
En ik zal al je vijanden onderwer-
pen.l Bovendien laat ik je weten:

17:1 �Of ‘paleis’. 17:5 �Bet. mogelijk:
‘van de ene plaats voor een tent naar de
andere en van de ene woonplaats naar
de andere’. 17:8 �Of ‘verwijderen’. Lett.:
‘afsnijden’. 17:9 �Lett.: ‘uitgeput’.
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“Jehovah zal een huis� voor jou
bouwen.”

11 Wanneer je leven ten ein-
de loopt en je naar je voorva-
ders gaat, zal ik je laten opvol-
gen door je nageslacht,� een van
je zonen.a Ik zal hem het koning-
schap stevig in handen geven.b
12 Hij is het die voor mij een
huis zal bouwen,c en ik zal zijn
troon voor eeuwig bevestigen.d
13 Ik zal zijn vader worden, en
hij zal mijn zoon worden.e Mijn
loyale liefde zal ik niet van
hem wegnemenf zoals ik die heb
weggenomen van je voorganger.g
14 Ik zal hem voor eeuwig aan-
stellen over mijn huis en over
mijn koninkrijk,�h en zijn troon
zal eeuwig blijven bestaan.’”’ i

15 Nathan bracht al die woor-
den en dat hele visioen aan Da-
vid over.

16 Toen nam koning David
plaats voor Jehovah en zei: ‘Wie
ben ik, o Jehovah God? En wat
stelt mijn huis voor, dat u zo veel
voor me hebt gedaan? j 17 En
alsof dat nog niet genoeg is,
o God, zegt u ook nog dat het
huis van uw dienaar tot in de ver-
re toekomst zal blijven bestaan.k
U hebt mij bezien als een man
die nog meer verhoogd moet wor-
den,� o Jehovah God. 18 Wat
kan ik nog meer tegen u zeg-
gen over de eer die u me ge-
geven hebt? Want u kent uw
dienaar heel goed. l 19 Ter wil-
le van uw dienaar, o Jehovah,
en in overeenstemming met wat u
in uw hart hebt besloten,� hebt u
al die indrukwekkende dingen ge-
daan en uw grootheid onthuld.m
20 Jehovah, er is niemand zoals
un en buiten u is er geen God;o
dat blijkt duidelijk uit alles wat
we hebben gehoord. 21 En welk

17:10, 25 �Of ‘dynastie’. 17:11 �Lett.:
‘zaad’. 17:14 �Of ‘en in mijn koning-
schap’. 17:17 �Of ‘een man met een
hoge positie’. 17:19 �Of ‘in overeen-
stemming met uw wil’.

ander volk op aarde is te verge-
lijken met uw volk Israël?a U, de
ware God, hebt hen losgekocht
als uw volk.b U hebt een naam
voor uzelf gemaakt door grote en
ontzagwekkende dingen te doen.c
U hebt volken verdreven voor uw
volk,d dat u uit Egypte hebt los-
gekocht. 22 U hebt uw volk Is-
raël voor altijd tot uw eigen volk
gemaakt.e En u, o Jehovah, werd
hun God.f 23 En nu, Jehovah,
laat de belofte die u hebt gedaan
in verband met uw dienaar en
zijn huis, voor altijd betrouwbaar
blijken, en laat uw belofte als-
tublieft uitkomen.g 24 Laat uw
naam voor altijd blijven bestaan�
en geëerd worden,h zodat men-
sen zullen zeggen: “Jehovah van
de legermachten, de God van Is-
raël, is God over Israël.” En laat
het huis van uw dienaar David
bevestigd zijn voor u. i 25 Want
u, mijn God, hebt aan mij onthuld
dat u een huis� voor mij zult bou-
wen. Daarom heeft uw dienaar
de moed om dit gebed tot u te
richten. 26 En nu, o Jehovah, u
bent de ware God en u hebt deze
goede dingen in verband met uw
dienaar beloofd. 27 Dus zegen
alstublieft het huis van uw die-
naar, zodat het voor altijd mag
blijven bestaan. Want u, o Jeho-
vah, hebt het gezegend, en het is
voor altijd gezegend.’

18 Een tijdje later versloeg
David de Filistijnen en on-

derwierp hen. Hij ontnam de Fi-
listijnen de macht over Gathj

en de bijbehorende� plaatsen.k
2 Daarna versloeg hij Moab. l De
Moabieten werden aan David on-
derworpen en moesten schat-
ting� betalen.m

3 Bij H _amathn versloeg Da-
vid koning Hadad _ezero van Z _obap

toen die bij de rivier de Eufraatq
zijn gezag wilde vestigen. 4 Da-

17:24 �Of ‘betrouwbaar blijken’. 18:1
�Of ‘omliggende’. 18:2 �Zie Woorden-
lijst.
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vid nam 7000 ruiters en 20.000
man voetvolk van hem gevangen
en veroverde 1000 wagens.a Ook
sneed David de pezen van alle
wagenpaarden door, op 100 paar-
den na.b 5 De Syriërs uit Da-
maskus kwamen koning Hada-
d _ezer van Z _oba te hulp, maar
David doodde 22.000 van hen.c
6 Toen plaatste David garnizoe-
nen in Syrisch Damaskus, en de
Syriërs werden aan David on-
derworpen en moesten schat-
ting afdragen. Jehovah gaf Da-
vid steeds de overwinning,� waar
hij ook heen ging.d 7 Boven-
dien nam David de ronde gouden
schilden van Hadad _ezers diena-
ren en hij bracht ze naar Je-
ruzalem. 8 Uit T _ibhath en Kun,
steden van Hadad _ezer, nam Da-
vid een grote hoeveelheid koper
mee. Daarvan maakte Salomo de
koperen Zee,e de zuilen en de ko-
peren voorwerpen.f

9 Toen koning T _oü van H _a-
math te horen kreeg dat Da-
vid het hele leger van koning
Hadad _ezerg van Z _oba had versla-
gen,h 10 stuurde hij meteen zijn
zoon Had _oram naar koning Da-
vid om hem het beste te wen-
sen en hem te feliciteren met zijn
overwinning op Hadad _ezer (Ha-
dad _ezer had namelijk vaak tegen
T _oü gestreden). Had _oram bracht
allerlei gouden, zilveren en ko-
peren voorwerpen mee. 11 Ko-
ning David heiligde die voorwer-
pen voor Jehovah, i net als het
zilver en het goud dat hij van alle
volken had meegenomen: van
Edom en Moab, en van de Ammo-
nieten, j de Filistijnenk en de Ama-
lekieten. l

12 Ab _isaı̈,m de zoon van Zer _u-
ja,n versloeg 18.000 Edomieten in
het Zoutdal.o 13 In Edom plaats-
te hij garnizoenen, en alle Edo-
mieten werden aan David on-
derworpen.p Jehovah gaf David
elke keer de overwinning, waar

18:6 �Of ‘redding’.

hij ook heen ging.a 14 David
bleef over heel Israël regeren,b
en hij zorgde voor recht en ge-
rechtigheid voor zijn hele volk.c
15 Joab, de zoon van Zer _uja,
ging over het leger,d en Josafat,e
de zoon van Ah _ilud, was kroniek-
schrijver. 16 Z _adok, de zoon van
Ah _itub, en Achim _elech, de zoon
van _Abjathar, waren priester, en
S _a _usa was secretaris. 17 Ben _a-
ja, de zoon van J _ojada, ging over
de Kr _ethif en de Pl _ethi.g En de
zonen van David hadden de be-
langrijkste functies bij de koning.

19 Later stierf N _ahas, de ko-
ning van de Ammonieten,

en zijn zoon volgde hem op.h
2 Toen zei David: ‘Ik zal loyale
liefde toneni voor H _anun, de zoon
van N _ahas, omdat zijn vader loya-
le liefde voor mij heeft getoond.’
David stuurde dus boodschappers
om hem te troosten met het ver-
lies van zijn vader. Maar toen Da-
vids dienaren in het land van de
Ammonieten j kwamen om H _anun
te troosten, 3 zeiden de leiders
van de Ammonieten tegen H _anun:
‘Denkt u echt dat David mannen
heeft gestuurd om u te troosten
en uw vader te eren? Ze zijn geko-
men als spionnen om het land te
verkennen zodat hij u ten val kan
brengen.’ 4 H _anun greep Davids
dienaren dus en liet hun baard
afscherenk en de onderste helft
van hun kleren afsnijden, tot bo-
ven hun billen. Daarna stuurde hij
ze weg. 5 Zodra David hiervan
hoorde, stuurde hij mannen naar
ze toe, want zijn dienaren waren
diep vernederd. De koning zei te-
gen ze: ‘Blijf in Jericho l totdat
je baard weer is aangegroeid en
kom dan terug.’

6 Na een tijdje merkten de
Ammonieten dat David een af-
keer van ze had gekregen. Daar-
om stuurden H _anun en de Am-
monieten 1000 talenten� zilver

19:6 �Een talent woog 34,2 kg. Zie App.
B14.
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om wagens en ruiters te huren
uit Mesopotamië,� _Aram-M _aächa
en Z _oba.a 7 Ze huurden 32.000
wagens en de koning van M _aä-
cha met zijn mannen. Toen die
waren aangekomen en zich voor
M _edebab hadden gelegerd, kwa-
men de Ammonieten uit hun ste-
den en verzamelden ze zich voor
de strijd.

8 Toen David dat hoorde,
stuurde hij Joabc erop af met het
hele leger, waaronder zijn bes-
te soldaten.d 9 De Ammonieten
rukten uit en stelden zich in ge-
vechtsformatie op bij de ingang
van de stad. De koningen die ge-
komen waren, bevonden zich in
het open veld.

10 Toen Joab zag dat hij van
voren en van achteren werd be-
dreigd, koos hij een aantal van
de beste soldaten van Israël uit
en stelde die op tegen de Sy-
riërs.e 11 De rest van de man-
nen plaatste hij onder het be-
vel� van zijn broer Ab _isaı̈, f zodat
die in gevechtsformatie tegen de
Ammonieten konden optrekken.
12 Joab zei: ‘Als de Syriërsg te
sterk voor me zijn, dan moet jij
mij te hulp komen, maar als de
Ammonieten te sterk voor jou
zijn, dan kom ik jou te hulp.
13 We moeten sterk en moedig
zijnh voor ons volk en voor de
steden van onze God, en Jeho-
vah zal doen wat hij het beste
vindt.’

14 Vervolgens vielen Joab en
zijn mannen de Syriërs aan, en
die sloegen voor hem op de
vlucht. i 15 Toen de Ammonie-
ten dat zagen, sloegen ze voor
zijn broer Ab _isaı̈ op de vlucht en
gingen de stad in. Daarna ging
Joab naar Jeruzalem.

16 Toen de Syriërs zagen dat
Israël hen had verslagen, stuur-
den ze boodschappers en lieten

19:6 �Lett.: ‘Aram-Naharaı̈m’. 19:11
�Lett.: ‘in de hand’.

ze de Syriërs uit de streek van
de Rivier�a komen. S _ofach, de
legeraanvoerder van Hadad _ezer,
voerde hen aan.b

17 Zodra David het te horen
kreeg, bracht hij heel Israël op
de been, stak de Jordaan over
en trok ze tegemoet. David stel-
de zich in gevechtsformatie op
tegenover de Syriërs, en ze vie-
len David aan.c 18 Maar de Sy-
riërs sloegen voor Israël op de
vlucht. David doodde 7000 wa-
genmenners en 40.000 man voet-
volk van de Syriërs. Hij doodde
ook S _ofach, de legeraanvoerder.
19 Toen de dienaren van Hada-
d _ezer zagen dat ze door Israël
waren verslagen,d sloten ze met-
een vrede met David en gin-
gen hem dienen.e De Syriërs wil-
den vanaf dat moment geen hulp
meer bieden aan de Ammonie-
ten.

20 Aan het begin van het
jaar,� in de tijd dat de ko-

ningen veldtochten ondernemen,
leidde Joabf een verwoestende
veldtocht door het land van de
Ammonieten. Hij belegerde R _ab-
ba,g terwijl David in Jeruzalem
bleef.h Joab nam R _abba in en
maakte het met de grond gelijk. i
2 Toen nam David de kroon die
M _alkam� op zijn hoofd had. Het
was een kroon gemaakt van een
talent� goud en versierd met edel-
stenen. En de kroon werd op Da-
vids hoofd geplaatst. Ook haalde
David een grote hoeveelheid buit
uit de stad.j 3 Hij nam de inwo-
ners gevangen en zette ze aan
het werk.k Hij liet ze werken met
scherpe ijzeren werktuigen en
met bijlen, en hij liet ze stenen za-
gen. Hetzelfde deed hij met alle
andere steden van de Ammonie-
ten. Uiteindelijk ging David met
het hele leger terug naar Jeruza-
lem.

19:16 �D.w.z. de Eufraat. 20:1 �D.w.z.
in de lente. 20:2 �Zie Woordenlijst.
�Een talent woog 34,2 kg. Zie App. B14.
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4 Hierna brak er in G _ezer oor-
log uit met de Filistijnen. De Hu-
sathiet S _ibbechaia doodde S _ip-
pai, een afstammeling van de
Refaı̈eten,b en de Filistijnen wer-
den onderworpen.

5 Later ontstond er opnieuw
oorlog met de Filistijnen. Elh _a-
nan, de zoon van J _aı̈r, doodde
toen L _achmi, de broer van de
Gathiet Goliath,c die een speer
had waarvan de schacht zo groot
was als de boom van een weef-
getouw.d

6 Ook in Gath was er een veld-
slag.e Er was toen een afstamme-
ling van de Refaı̈etenf die abnor-
maal groot was.g Hij had 6 vingers
aan elke hand en 6 tenen aan elke
voet: 24 in totaal. 7 Hij bleef Is-
raël uitdagenh en werd gedood
door Jonathan, de zoon van Da-
vids broer S _imea. i

8 Die mannen waren afstam-
melingen van de Refaı̈eten j uit
Gathk en ze werden gedood door
David en zijn dienaren.

21 Toen keerde Satan� zich
tegen Israël en hij zet-

te David ertoe aan Israël te tel-
len. l 2 David zei tegen Joabm

en de leiders van het volk: ‘Ga Is-
raël tellen, van Bers _eba tot Dan.n
Breng me de uitslag, zodat ik te
weten kom met hoeveel ze zijn.’
3 Maar Joab zei: ‘Ik hoop dat Je-
hovah zijn volk nog 100 keer zo
groot maakt! Maar zijn het niet
allemaal al dienaren van u, mijn
heer de koning? Waarom zou u dit
willen doen? Waarom zou u een
schuld op Israël laden?’

4 Maar de woorden van de
koning wogen zwaarder dan die
van Joab. Joab ging dus op weg
en trok door heel Israël. Daar-
na kwam hij terug in Jeruzalem.o
5 Joab meldde de uitkomst van
de volkstelling aan David. In
heel Israël waren er 1.100.000
mannen met zwaarden en in Juda

21:1 �Of mogelijk ‘een tegenstander’.

470.000.a 6 Maar Levi en Benja-
min werden niet ingeschreven,b
want Joab verafschuwde de op-
dracht van de koning.c

7 De ware God was veront-
waardigd over wat er was ge-
beurd, en daarom strafte hij Is-
raël. 8 Toen zei David tegen de
ware God: ‘Ik heb ernstig ge-
zondigdd door dit te doen. Ver-
geef uw dienaar alstublieft,e want
ik heb een grote fout gemaakt.’f
9 Jehovah zei tegen Gad,g Da-
vids visionair: 10 ‘Zeg tegen Da-
vid: “Dit zegt Jehovah: ‘Ik leg je
drie straffen voor. Kies er één uit;
die zal ik je opleggen.’”’ 11 Gad
ging dus naar David en zei te-
gen hem: ‘Dit zegt Jehovah: “Aan
jou de keus: 12 óf drie jaar hon-
gersnood,h óf drie maanden het
zwaard van je vijanden en door je
tegenstanders verslagen worden, i
óf drie dagen het zwaard van Je-
hovah — een epidemie in het
land j — waarbij Jehovah’s engel
dood en verderf zaaitk in het hele
gebied van Israël.” Denk erover na
wat ik moet antwoorden aan hem
die mij heeft gestuurd.’ 13 David
zei tegen Gad: ‘Ik weet me geen
raad. Laat me alsjeblieft in han-
den van Jehovah vallen, want hij
is heel barmhartig, l maar laat me
niet in de handen van mensen val-
len.’m

14 Toen sloeg Jehovah Is-
raël met een epidemie,n zodat
er 70.000 Israëlieten stierven.o
15 Ook stuurde de ware God een
engel naar Jeruzalem om de in-
woners te slaan. Maar toen de en-
gel op het punt stond dat te doen,
zag Jehovah het en hij kreeg
spijt van� de epidemie.p Hij zei te-
gen de engel die dood en ver-
derf zaaide: ‘Het is genoeg!q Laat
je hand zakken.’ Jehovah’s engel
stond op dat moment dicht bij de
dorsvloer van de Jebusietr _Or-
nan.s

21:15 �Of ‘voelde verdriet over’.
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16 Toen David omhoogkeek,
zag hij Jehovah’s engel tussen de
aarde en de hemel staan met in
zijn hand een getrokken zwaard,a
uitgestrekt naar Jeruzalem. Met-
een lieten David en de oudsten
zich, gekleed in zakken,b voor-
over op de grond vallen.c 17 Da-
vid zei tegen de ware God: ‘Ik
was het toch die de opdracht gaf
om een volkstelling te houden?
Het was mijn fout, ik ben degene
die heeft gezondigd.d Maar wat
hebben deze arme schapen ver-
keerd gedaan? O Jehovah, mijn
God, laat uw hand alstublieft mij
en het huis van mijn vader tref-
fen. Maar breng deze plaag niet
over uw volk.’e

18 Jehovah’s engel droeg Gadf

toen op om tegen David te zeg-
gen dat hij omhoog moest gaan
naar de dorsvloer van de Je-
busiet _Ornang om daar een al-
taar voor Jehovah op te richten.
19 David deed wat Gad in de
naam van Jehovah had gezegd
en ging erheen. 20 _Ornan was
op dat moment tarwe aan het
dorsen. Toen hij zich omdraaide,
zag hij de engel. Zijn vier zonen
die bij hem waren, verstopten
zich. 21 Toen _Ornan David aan
zag komen, verliet hij meteen de
dorsvloer, viel op zijn knieën en
boog diep voor David. 22 David
zei tegen _Ornan: ‘Verkoop� de
grond van de dorsvloer aan mij,
zodat ik er een altaar voor Jeho-
vah op kan bouwen. Ik zal er de
volle prijs voor betalen, zodat het
volk van deze plaag wordt ver-
lost.’h 23 Maar _Ornan zei tegen
David: ‘Neem het maar, mijn heer
de koning, en doe wat u wenst.�
Ik geef u de runderen voor brand-
offers, de dorsslede i als brand-
hout en de tarwe als graanoffer.
Ik geef u alles.’

24 Maar koning David zei te-
gen _Ornan: ‘Nee, ik wil er de volle

21:22 �Lett.: ‘geef’. 21:23 �Lett.: ‘wat
goed is in uw ogen’.

prijs voor betalen. Want ik ga Je-
hovah niet iets geven wat van jou
is, en ik ga geen brandoffers bren-
gen die me niets hebben gekost.’a
25 David gaf _Ornan toen 600
gouden sikkels� in gewicht voor
de grond. 26 En David bouw-
de er een altaarb voor Jehovah
en bracht brandoffers en vrede-
offers. Hij riep Jehovah aan, die
hem antwoordde met vuurc uit
de hemel op het brandofferaltaar.
27 Daarna gaf Jehovah de engeld
het bevel zijn zwaard weer in de
schede te steken. 28 Toen Da-
vid zag dat Jehovah hem op de
dorsvloer van de Jebusiet _Ornan
had geantwoord, bleef hij daar
slachtoffers brengen. 29 De ta-
bernakel van Jehovah, die Mozes
in de woestijn had gemaakt, en
het brandofferaltaar waren in die
tijd op de offerhoogte in G _ibeon.e
30 Maar David was niet in staat
geweest daarnaartoe te gaan om
God te raadplegen, want hij was
afgeschrikt door het zwaard van
Jehovah’s engel.

22 Toen zei David: ‘Dit is het
huis van Jehovah, de ware

God, en dit is een brandofferal-
taar voor Israël.’f

2 David gaf vervolgens het
bevel om de vreemdelingeng die
in Israël woonden bij elkaar te
brengen. Hij stelde ze aan als
steenhouwers om stenen te hou-
wen en te bewerken voor de bouw
van het huis van de ware God.h
3 David voorzag ook in een gro-
te hoeveelheid ijzer voor spijkers
voor de poortdeuren en voor ver-
bindingsstukken, en in zo veel ko-
per dat het niet te wegen was. i
4 Verder zorgde hij voor ontel-
baar veel cederstammen. j De Si-
doniërsk en de Tyriërs l brachten
namelijk grote hoeveelheden ce-
derstammen naar David. 5 Da-
vid zei: ‘Mijn zoon Salomo is jong

21:25 �Een sikkel woog 11,4 g. Zie App.
B14.
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en onervaren,�a en het huis dat
voor Jehovah gebouwd moet wor-
den, moet zo groots en indruk-
wekkend zijnb dat de prachtc er-
van in alle landen bekend wordt.d
Daarom zal ik voorbereidingen
voor hem treffen.’ David zorgde
dus vóór zijn dood voor een gro-
te hoeveelheid materialen.

6 Hij liet bovendien zijn zoon
Salomo bij zich komen en gaf hem
de opdracht een huis te bouwen
voor Jehovah, de God van Israël.
7 David zei tegen zijn zoon Salo-
mo: ‘Het was de wens van mijn
hart om een huis te bouwen voor
de naam van Jehovah, mijn God.e
8 Maar Jehovah’s woord kwam
tot mij en luidde: “Je hebt veel
bloed vergoten en grote oorlogen
gevoerd. Je zult geen huis voor
mijn naam bouwenf wegens al het
bloed dat je voor mijn ogen op
de aarde hebt vergoten. 9 Maar
je zult een zoon krijgeng die een
man van vrede� zal zijn. Ik zal
hem rust geven van al zijn vijan-
den om hem heen.h Daarom zal
hij Salomo�i heten, en in zijn tijd
zal ik Israël vrede en rust geven.j
10 Hij is het die een huis voor
mijn naam zal bouwen.k Hij zal
mijn zoon worden, en ik zal zijn
vader zijn.l Ik zal de troon van
zijn koningschap over Israël voor
eeuwig bevestigen.”m

11 Daarom, mijn zoon, bid ik
dat Jehovah met je is en dat je
erin zult slagen het huis van Jeho-
vah, je God, te bouwen, zoals hij
over jou heeft gezegd.n 12 Mag
Jehovah je inzicht en verstand ge-
veno als hij je over Israël aanstelt,
zodat je je zult houden aan de wet
van Jehovah, je God.p 13 Want
als je je strikt houdt aan de voor-
schriftenq en bepalingen die Je-
hovah via Mozes aan Israël gaf,r
zul je succes hebben. Wees moe-

22:5 �Of ‘teer’. 22:9 �Lett.: ‘rust’. �Van
een Hebreeuws woord dat ‘vrede’ bete-
kent.

dig en sterk. Wees niet bang en
laat je niet afschrikken.a 14 Ik
heb veel moeite gedaan om voor-
bereidingen te treffen voor Jeho-
vah’s huis. Ik heb gezorgd voor
100.000 talenten� goud, 1.000.000
talenten zilver, zo veel koper en
ijzerb dat het niet te wegen is, en
hout en stenen.c En jij moet dat
nog aanvullen. 15 Je hebt een
groot aantal arbeiders: steen-
houwers, bewerkers van steend

en hout en allerlei vakmannen.e
16 Het goud, zilver, koper en
ijzer is niet te wegen.f Ga dus
aan de slag, en mag Jehovah met
je zijn.’g

17 David gaf vervolgens alle
leiders van Israël het bevel om
zijn zoon Salomo te helpen:
18 ‘Is Jehovah, je God, niet met
jullie? Heeft hij jullie geen rust
gegeven aan alle kanten? Hij heeft
de bewoners van het land aan mij
overgeleverd, en het land is on-
derworpen voor Jehovah en zijn
volk. 19 Zoek Jehovah, je God,
met je hele hart en ziel.�h Begin
met de bouw van het heiligdom
van Jehovah, de ware God, i zodat
de ark van het verbond van Jeho-
vah en de heilige voorwerpen van
de ware God j naar het huis kun-
nen worden gebracht dat voor de
naam van Jehovah zal worden ge-
bouwd.’k

23 Toen David oud was gewor-
den en wist dat hij niet lang

meer zou leven,� maakte hij zijn
zoon Salomo koning over Israël. l
2 Daarna riep hij alle leiders van
Israël, de priestersm en de Le-
vietenn bij elkaar. 3 De Levie-
ten van 30 jaar en ouder werden
een voor een geteld.o Hun aantal
was 38.000 man. 4 Van hen wa-
ren 24.000 verantwoordelijk voor
het werk in Jehovah’s huis. Er

22:14 �Een talent woog 34,2 kg. Zie
App. B14. 22:19 �Zie Woordenlijst.
23:1 �Lett.: ‘oud en verzadigd van dagen
was’.
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waren 6000 ambtenaren en rech-
ters,a 5 4000 poortwachtersb en
4000 die Jehovah loofdenc op de
instrumenten die David, zoals hij
had gezegd, voor de lofzang had
gemaakt.

6 Toen deelde David ze in af-
delingen in,d naar de zonen van
Levi: G _erson, K _ehath en Mer _ari.e
7 Van de Gersonieten: L _adan en
S _imeı̈. 8 L _adan had drie zonen:
Jeh _iël, de leider, Z _etham en Joël.f
9 S _imeı̈ had drie zonen: Sel _o-
moth, H _aziël en H _aran. Zij waren
de hoofden van de vaderlijke hui-
zen voor L _adan. 10 S _imeı̈ had
vier zonen: J _ahath, Z _ina, J _eüs en
Ber _ia. 11 J _ahath was het hoofd
en Z _iza de tweede. Maar omdat
J _eüs en Ber _ia niet veel zonen
hadden, werden ze gezien als één
vaderlijk huis met één taak.

12 K _ehath had vier zonen: _Am-
ram, J _izhar,g H _ebron en _Uzziël.h
13 De zonen van _Amram waren
Aäroni en Mozes. j Maar Aäron en
zijn zonen werden permanent af-
gezonderdk om het allerheiligste
te heiligen, om slachtoffers te
brengen voor Jehovah, om hem te
dienen en om altijd in zijn naam
te zegenen. l 14 De zonen van
Mozes, de man van de ware God,
werden gerekend tot de stam van
de Levieten. 15 De zonen van
Mozes waren G _ersomm en Eli _̈ezer.n
16 Van de zonen van G _ersom was
S _ebuëlo het hoofd. 17 Van de na-
komelingen� van Eli _̈ezer was Re-
h _abjap het hoofd. Eli _̈ezer had geen
andere zonen, maar Reh _abja had
heel veel zonen. 18 Van de zo-
nen van J _izharq was Sel _omithr de
leider. 19 De zonen van H _ebron
waren Jer _ia, het hoofd, Am _arja,
de tweede, Jah _aziël, de derde, en
Jek _ameam,s de vierde. 20 De zo-
nen van _Uzziëlt waren Micha, het
hoofd, en Jiss _ia, de tweede.

21 De zonen van Mer _ari wa-
ren M _ahli en M _usi.u De zonen

23:17 �Lett.: ‘zonen’.

van M _ahli waren Ele _azar en
Kis. 22 Ele _azar stierf, maar hij
had geen zonen, alleen dochters.
Daarom trouwden de zonen van
Kis, hun familieleden,� met hen.
23 M _usi had drie zonen: M _ahli,
_Eder en J _eremoth.
24 Dat waren de zonen van

Levi volgens hun vaderlijke hui-
zen, volgens de hoofden van de
vaderlijke huizen. Vanaf 20 jaar
en ouder werden ze ingeschre-
ven, geteld en bij naam genoemd,
en ze deden het werk voor de
dienst in het huis van Jehovah.
25 Want David had gezegd: ‘Je-
hovah, de God van Israël, heeft
zijn volk rust gegeven,a en hij zal
voor altijd in Jeruzalem wonen.b
26 Ook zullen de Levieten de ta-
bernakel en de uitrusting voor
de dienst niet hoeven te dra-
gen.’c 27 Want volgens de laat-
ste instructies van David werden
de Levieten van 20 jaar en ouder
geteld. 28 Het was hun taak de
zonen van Aäron te helpend bij de
dienst in het huis van Jehovah.
Ook moesten ze toezicht houden
op de voorhoven,e de eetruimten,
de reiniging van alle heilige din-
gen en al het werk dat nodig was
voor de dienst in het huis van de
ware God. 29 Ze zorgden voor
het stapelbrood,�f de meelbloem
voor het graanoffer, de platte
koeken van ongezuurd brood,g de
koeken gebakken op een bak-
plaat, het gemengde deegh en
alle gewichten en maten. 30 Ze
moesten zich elke ochtend i en
ook elke avond opstellen om
Jehovah te danken en te lo-
ven.j 31 Ze hielpen steeds als er
brandoffers werden gebracht aan
Jehovah op de sabbatk en de nieu-
wemaan l en tijdens de feesten,m
volgens het voorgeschreven aan-
tal, en ze deden dat steeds vóór
Jehovah. 32 Ze deden ook hun

23:22 �Lett.: ‘broers’. 23:29 �D.w.z.
het toonbrood.
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taken bij de tent van samenkomst
en bij de heilige plaats. Verder
hielpen ze hun broeders, de zo-
nen van Aäron, bij de dienst in
het huis van Jehovah.

24 Dit waren de afdelingen
van de nakomelingen van

Aäron: de zonen van Aäron waren
N _adab, Ab _ihu,a Ele _azar en _Itha-
mar.b 2 N _adab en Ab _ihu stier-
ven vóór hun vader,c en ze had-
den geen zonen. Maar Ele _azard en
_Ithamar bleven als priester die-
nen. 3 Samen met Z _adoke uit de
zonen van Ele _azar en Achim _elech
uit de zonen van _Ithamar deelde
David hen in afdelingen in voor
hun dienstwerk. 4 Omdat de zo-
nen van Ele _azar meer leiders had-
den dan de zonen van _Ithamar,
was de verdeling als volgt: de zo-
nen van Ele _azar hadden 16 hoof-
den van vaderlijke huizen en de
zonen van _Ithamar hadden 8 hoof-
den van vaderlijke huizen.

5 Vervolgens werden ze door
loting ingedeeld,f de ene groep te-
gelijk met de andere, want er wa-
ren zowel onder de zonen van
Ele _azar als onder de zonen van
_Ithamar hoofden van de heilige
plaats en hoofden die de ware
God dienden. 6 Sem _aja, de zoon
van Neth _aneël en de secretaris
van de Levieten, schreef hun na-
men op in aanwezigheid van de
koning, de leiders, de priester Z _a-
dok,g Achim _elech,h de zoon van
_Abjathar, i en de hoofden van de
vaderlijke huizen van de pries-
ters en van de Levieten. Er werd
steeds één vaderlijk huis uitgeko-
zen voor Ele _azar en één voor _Itha-
mar.

7 Het eerste lot viel op J _ojarib,
het tweede op Jed _aja, 8 het der-
de op H _arim, het vierde op S _eo-
rim, 9 het vijfde op Malk _ia, het
zesde op M _ijamin, 10 het zeven-
de op H _akkoz, het achtste op
Ab _ia, j 11 het negende op J _esua,
het tiende op Sech _anja, 12 het

11de op _Eljasib, het 12de op J _a-
kim, 13 het 13de op H _uppa, het
14de op Jes _ebeab, 14 het 15de
op B _ilga, het 16de op _Immer,
15 het 17de op H _ezir, het 18de
op Happ _izzes, 16 het 19de op
Peth _ahja, het 20ste op Jeh _ezkel,
17 het 21ste op J _achin, het 22ste
op G _amul, 18 het 23ste op Del _a-
ja, het 24ste op Ma _̈azja.

19 Dat was de officiële inde-
ling voor hun dienst.a Daarmee
werd bepaald wanneer ze in het
huis van Jehovah zouden komen
volgens de procedure die hun
voorvader Aäron had ingesteld,
zoals Jehovah, de God van Is-
raël, hem had opgedragen.

20 Dit waren de overige Le-
vieten: S _ubaëlb van de zonen
van _Amram;c Jehd _eja van de zo-
nen van S _ubaël; 21 van Reh _ab-
ja:d Jiss _ia, het hoofd van de zo-
nen van Reh _abja; 22 Sel _omothe

van de Jizharieten; J _ahath van
de zonen van Sel _omoth; 23 van
de zonen van H _ebron: Jer _ia, f het
hoofd, Am _arja, de tweede, Ja-
h _aziël, de derde, Jek _ameam, de
vierde; 24 Micha van de zonen
van _Uzziël; S _amir van de zonen
van Micha. 25 De broer van Mi-
cha was Jiss _ia; Zachar _ia van de
zonen van Jiss _ia.

26 De zonen van Mer _arig wa-
ren M _ahli en M _usi; B _eno van de
zonen van Jaäz _ia. 27 De zonen
van Mer _ari: B _eno, S _oham, Z _ak-
kur en H _ibri van Jaäz _ia; 28 van
M _ahli: Ele _azar, die geen zonen
had;h 29 van Kis: Jer _ahmeël van
de zonen van Kis; 30 en de zo-
nen van M _usi waren M _ahli, _Eder
en J _erimoth.

Dat waren de zonen van Levi
volgens hun vaderlijke huizen.
31 Zij wierpen ook het lot i zo-
als hun broeders, de zonen van
Aäron, deden in aanwezigheid
van koning David, Z _adok, Achi-
m _elech en de hoofden van de va-
derlijke huizen van de priesters
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en van de Levieten. Het vader-
lijk huis van de oudste werd het-
zelfde behandeld als dat van de
jongste.

25 David en de hoofden van de
dienstgroepen kozen ver-

der een aantal van de zonen van
Asaf, H _eman en Jed _uthuna uit
om te profeteren onder begelei-
ding van de harpen, de snaar-
instrumentenb en de cimbalen.c
Hier volgt de lijst van de aange-
wezen mannen voor die dienst.
2 Van de zonen van Asaf: Z _ak-
kur, Jozef, Neth _anja en Asar _e-
la, de zonen van Asaf onder
leiding van Asaf, die profeteer-
de onder leiding van de koning.
3 Van Jed _uthun,d de zes zonen
van Jed _uthun: Ged _alja, Z _eri, Je-
saja, S _imeı̈, Has _abja en Matt _ith-
ja,e onder leiding van hun vader
Jed _uthun, die profeteerde onder
begeleiding van de harp en Je-
hovah dankte en loofde.f 4 Van
H _eman,g de zonen van H _eman:
Bukk _ia, Matt _anja, _Uzziël, S _e-
buël, J _erimoth, Han _anja, Han _ani,
Eli _atha, Gidd _alti, Rom _amti- _Ezer,
Josbek _asa, Mall _othi, H _othir en
Mah _azioth. 5 Zij waren allemaal
zonen van H _eman, een visionair
van de koning die de woorden
van de ware God bekendmaak-
te tot zijn eer.� De ware God
had H _eman 14 zonen en 3 doch-
ters gegeven. 6 Ze stonden on-
der leiding van hun vader bij het
zingen in het huis van Jehovah,
met cimbalen, snaarinstrumen-
ten en harpenh voor de dienst in
het huis van de ware God.

Asaf, Jed _uthun en H _eman ston-
den onder leiding van de koning.

7 Zij en hun broeders — in to-
taal 288 — waren bekwame zan-
gers die opgeleid waren om voor
Jehovah te zingen. 8 Hun ta-
ken werden door loting toegewe-
zen, i aan zowel klein als groot,

25:5 �Lett.: ‘om zijn hoorn op te heffen’.

aan zowel de geschoolde zanger
als de leerling.

9 Het eerste lot viel op Asafs
zoon Jozef,a het tweede op Ged _al-
ja,b zijn broeders en zijn zonen,
samen 12 man. 10 Het derde op
Z _akkur,c zijn zonen en zijn broe-
ders, samen 12 man. 11 Het vier-
de op J _izri, zijn zonen en zijn
broeders, samen 12 man. 12 Het
vijfde op Neth _anja,d zijn zonen
en zijn broeders, samen 12 man.
13 Het zesde op Bukk _ia, zijn zo-
nen en zijn broeders, samen
12 man. 14 Het zevende op Jesa-
r _ela, zijn zonen en zijn broeders,
samen 12 man. 15 Het achtste op
Jesaja, zijn zonen en zijn broe-
ders, samen 12 man. 16 Het ne-
gende op Matt _anja, zijn zonen
en zijn broeders, samen 12 man.
17 Het tiende op S _imeı̈, zijn zo-
nen en zijn broeders, samen
12 man. 18 Het 11de op Az _areël,
zijn zonen en zijn broeders, samen
12 man. 19 Het 12de op Has _ab-
ja, zijn zonen en zijn broeders, sa-
men 12 man. 20 Het 13de op S _u-
baël,e zijn zonen en zijn broeders,
samen 12 man. 21 Het 14de op
Matt _ithja, zijn zonen en zijn broe-
ders, samen 12 man. 22 Het 15de
op J _eremoth, zijn zonen en zijn
broeders, samen 12 man. 23 Het
16de op Han _anja, zijn zonen en
zijn broeders, samen 12 man.
24 Het 17de op Josbek _asa, zijn
zonen en zijn broeders, samen
12 man. 25 Het 18de op Han _a-
ni, zijn zonen en zijn broeders, sa-
men 12 man. 26 Het 19de op Mal-
l _othi, zijn zonen en zijn broeders,
samen 12 man. 27 Het 20ste op
Eli _atha, zijn zonen en zijn broe-
ders, samen 12 man. 28 Het 21ste
opH _othir, zijn zonen en zijn broe-
ders, samen 12 man. 29 Het
22ste op Gidd _alti,f zijn zonen en
zijn broeders, samen 12 man.
30 Het 23ste op Mah _azioth,g zijn
zonen en zijn broeders, samen
12 man. 31 Het 24ste op Ro-
m _amti- _Ezer,h zijn zonen en zijn
broeders, samen 12 man.
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26 Hier volgen de afdelingen
van de poortwachters.a Van

de Korachieten: Mesel _emja,b de
zoon van K _ore, van de zonen van
Asaf. 2 De zonen van Mesel _emja
waren Zachar _ia, de eerstgeboren
zoon, Jed _iaël, de tweede, Zeb _ad-
ja, de derde, J _athniël, de vier-
de, 3 _Elam, de vijfde, Joh _anan,
de zesde, en Eljeh _oënai, de zeven-
de. 4 De zonen van Obed-Edom
waren Sem _aja, de eerstgeboren
zoon, J _ozabad, de tweede, J _oah,
de derde, S _achar, de vierde, Ne-
th _aneël, de vijfde, 5 _Ammiël, de
zesde, _Issaschar, de zevende, en
Pe _̈ullethai, de achtste — God had
hem gezegend.

6 Zijn zoon Sem _aja kreeg zo-
nen die aan het hoofd van hun
vaderlijk huis kwamen te staan,
want het waren sterke, bekwame
mannen. 7 De zonen van Se-
m _aja waren _Othni, R _efaël, Obed
en Elz _abad. Zijn broeders El _ihu
en Sem _achja waren ook bekwa-
me mannen. 8 Zij waren alle-
maal nakomelingen van Obed-
Edom. Zij en hun zonen en hun
broeders waren bekwame man-
nen, geschikt voor de dienst:
62 uit de familie van Obed-Edom.
9 Mesel _emjac had 18 zonen en
broeders, ook bekwame man-
nen. 10 H _osa van de zonen van
Mer _ari had de volgende zonen:
S _imri, het hoofd (hij was niet de
eerstgeboren zoon, maar zijn va-
der had hem toch als hoofd aan-
gesteld), 11 Hilk _ia, de tweede,
Teb _alja, de derde, en Zachar _ia,
de vierde. In totaal had H _osa
13 zonen en broeders.

12 De leiders van die afdelin-
gen van de poortwachters had-
den net als hun broeders ta-
ken om te dienen in het huis
van Jehovah. 13 De verschillen-
de poorten werden door lotingd

aan de vaderlijke huizen toege-
wezen, zowel aan de kleine als
aan de grote. 14 Het lot voor
het oosten viel op Sel _emja. Daar-

na werd er geloot voor zijn zoon
Zachar _ia, een verstandig raadge-
ver. Zijn lot viel op het noorden.
15 Dat van Obed-Edom viel op
het zuiden, en zijn zonena kregen
de opslagplaatsen toegewezen.
16 Dat van S _uppim en H _osab viel
op het westen, dicht bij de Sal-
l _echetpoort aan de hoofdweg die
omhooggaat, wachtgroep naast
wachtgroep. 17 Er stonden zes
Levieten aan de oostkant, vier
per dag aan de noordkant en vier
per dag aan de zuidkant. Bij de
opslagplaatsenc stonden ze twee
aan twee. 18 Bij de zuilengang
aan de westkant stonden er vier
bij de hoofdwegd en twee bij
de zuilengang. 19 Dat waren de
afdelingen van de poortwachters
van de zonen van de Korachieten
en van de Merarieten.

20 Van de andere Levieten
had Ah _ia het toezicht over de
schatkamers van het huis van de
ware God en over de schatka-
mers van de geheiligde� dingen.e
21 Van de zonen van L _adan, de
zonen van de Gersoniet uit de fa-
milie van L _adan, de hoofden van
de vaderlijke huizen uit de fami-
lie van de Gersoniet L _adan: Je-
hi _̈elif 22 en de zonen van Jehi _̈e-
li, Z _etham en zijn broer Joël.
Zij hadden het toezicht over de
schatkamers van het huis van Je-
hovah.g 23 Van de Amramieten,
de Jizharieten, de Hebronieten
en de Uzziëlietenh 24 was S _e-
buël, de zoon van G _ersom, zoon
van Mozes, een leider die het toe-
zicht had over de opslagplaatsen.
25 Zijn broeders, die van Eli _̈ezeri

afstamden, waren zijn zoon Re-
h _abja, j zijn zoon Jesaja, zijn zoon
Joram, zijn zoon Z _ichri en zijn
zoon Sel _omoth. 26 Deze Sel _o-
moth en zijn broeders hadden
het toezicht over de schatka-
mers van de geheiligde dingen,
die waren geheiligdk door koning

26:20 �Of ‘opgedragen’.
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David,a de hoofden van de vader-
lijke huizen,b de bevelhebbers
over duizend en over honderd,
en de legerofficieren. 27 Een
deel van de oorlogsbuitc hadden
ze steeds geheiligd om het huis
van Jehovah te onderhouden.
28 Ook alles wat geheiligd was
door de ziener Samuël,d Saul, de
zoon van Kis, Abner,e de zoon
van Ner, en Joab,f de zoon van Ze-
r _ujag — alles wat door wie maar
ook geheiligd was — stond on-
der toezicht van Sel _omith en zijn
broeders.

29 Van de Jizharietenh kre-
gen Ken _anja en zijn zonen be-
stuurstaken buiten het huis van
God, als ambtenaren en als rech-
tersi in Israël.

30 Van de Hebronieten j waren
Has _abja en zijn broeders, 1700
bekwame mannen, verantwoor-
delijk voor het bestuur van Israël
in het gebied ten westen van de
Jordaan. Ze gingen over al het
werk van Jehovah en de dienst
van de koning. 31 Jer _iak was
het hoofd van de Hebronieten
volgens de afstammingslijn van
hun vaderlijk huis. In het 40ste
jaar van Davids koningschap l

werd er een onderzoek ingesteld,
en er werden onder hen sterke,
bekwame mannen gevonden in
Ja _̈ezerm in Gilead. 32 Zijn broe-
ders waren bekwame mannen,
hoofden van de vaderlijke huizen,
in totaal 2700. Koning David stel-
de ze daarom aan over de Rube-
nieten, de Gadieten en de helft
van de stam van de Manassieten
voor alle zaken van de ware God
en van de koning.

27 Dit zijn de afdelingen van
de Israëlieten die in het le-

ger van de koning dienden.n Daar-
bij hoorden de hoofden van de
vaderlijke huizen, de bevelheb-
bers over duizend en over hon-
derd,o en de leiders van die af-
delingen. Alle afdelingen hadden
bij toerbeurt één maand per jaar

dienst en bestonden uit 24.000
man.

2 Over de eerste afdeling voor
de eerste maand ging Jas _obam,a
de zoon van Z _abdiël. Zijn afdeling
telde 24.000 man. 3 Hij was een
nakomeling van P _erezb en was het
hoofd van alle bevelhebbers van
de groepen die de eerste maand
dienst hadden. 4 Over de afde-
ling voor de tweede maand ging
de Ahohietc D _odai,d en M _ikloth
was de leider. Zijn afdeling tel-
de 24.000 man. 5 De bevelheb-
ber van de derde groep, die in
de derde maand dienst had, was
Ben _aja,e de zoon van de over-
priester J _ojada.f Zijn afdeling tel-
de 24.000 man. 6 Deze Ben _aja
was een dappere strijder, een van
de dertig en hoofd van de der-
tig. Zijn zoon Ammiz _abad ging
over zijn afdeling. 7 De vierde
voor de vierde maand was _Asaël,g
Joabs broer.h Hij werd opgevolgd
door zijn zoon Zeb _adja, en zijn
afdeling telde 24.000 man. 8 De
vijfde bevelhebber voor de vijf-
de maand was de Jizrahiet S _am-
huth. Zijn afdeling telde 24.000
man. 9 De zesde voor de zesde
maand was _Ira, i de zoon van de
Tekoı̈et j _Ikkes. Zijn afdeling telde
24.000 man. 10 De zevende voor
de zevende maand was de Peloniet
H _elezk van de Efraı̈mieten. Zijn af-
deling telde 24.000 man. 11 De
achtste voor de achtste maand
was de Husathiet S _ibbechai l van
de Zarhieten.m Zijn afdeling telde
24.000 man. 12 De negende voor
de negende maand was de Ana-
thothietn Abi _̈ezero van de Benjami-
nieten. Zijn afdeling telde 24.000
man. 13 De tiende voor de tien-
de maand was de Netofathiet M _a-
haraip van de Zarhieten.q Zijn af-
deling telde 24.000 man. 14 De
11de voor de 11de maand was de
Pirathoniet Ben _ajar van de zonen
van Efraı̈m. Zijn afdeling telde
24.000 man. 15 De 12de voor de
12de maand was de Netofathiet
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H _eldai van de zonen van _Othniël.
Zijn afdeling telde 24.000 man.

16 Hier volgen de leiders van
de stammen van Israël. Van de
Rubenieten: Eli _̈ezer, de zoon van
Z _ichri.Van de Simeonieten: Sef _at-
ja, de zoon van M _aächa. 17 Van
Levi: Has _abja, de zoon van K _e-
muël. Van Aäron: Z _adok. 18 Van
Juda: El _ihu,a een van Davids
broers. Van _Issaschar: _Omri, de
zoon van Michaël. 19 Van Z _ebu-
lon: Jism _aja, de zoon van Obad-
ja. Van N _aftali: J _erimoth, de zoon
van _Azriël. 20 Van de Efraı̈mie-
ten: Hosea, de zoon van Az _az-
ja. Van de helft van de stam Ma-
nasse: Joël, de zoon van Ped _aja.
21 Van de helft van de stam Ma-
nasse in Gilead: _Iddo, de zoon
van Zachar _ia. Van Benjamin: Ja _̈a-
siël, de zoon van Abner.b 22 Van
Dan: Az _areël, de zoon van Jer _o-
ham. Zij waren de stamhoofden
van Israël.

23 David telde degenen die
20 jaar of jonger waren niet,
want Jehovah had beloofd Israël
zo talrijk te maken als de ster-
ren aan de hemel.c 24 Joab, de
zoon van Zer _uja, was met de tel-
ling begonnen, maar hij maakte
die niet af. Vanwege deze telling
werd God woedend op Israël,�d
en het aantal werd niet opgeno-
men in het historische verslag
van koning David.

25 Azm _aveth, de zoon van
Ad _iël, ging over de schatkamers
van de koning.e Jonathan, de zoon
van Uzz _ia, ging over de opslag-
plaatsen� in de velden, in de ste-
den, in de dorpen en in de torens.
26 _Ezri, de zoon van K _elub, ging
over de landarbeiders die het land
bewerkten. 27 De Ramathiet S _i-
meı̈ ging over de wijngaarden. De
Sifmiet Z _abdi ging over de op-
brengst van de wijngaarden voor
de wijnvoorraden. 28 De Gede-

27:24 �Lett.: ‘was er woede op Israël’.
27:25 �Of ‘schatkamers’.

riet Baäl-H _anan ging over de olijf-
bomen en de vijgenbomen�a in de
Sjef _ela.b Joas ging over de olie-
voorraden. 29 De Saroniet S _i-
trai ging over de runderen die
in S _aronc graasden, en S _afat, de
zoon van _Adlai, ging over de run-
deren in de valleien.� 30 De Is-
maëliet _Obil ging over de kame-
len. De Meronothiet Jehd _eja ging
over de ezelinnen. 31 De Ha-
griet J _aziz ging over de schapen
en de geiten. Al die mannen wa-
ren verantwoordelijk voor de be-
zittingen van koning David.

32 Jonathan,d Davids neef,
was raadgever en secretaris. Hij
was een verstandig man. Jeh _iël,
de zoon van Hachm _oni, zorgde
voor de zonen van de koning.e
33 Achit _ofel f was een raadgever
van de koning en de Arkiet H _u-
saig was een vriend� van de ko-
ning. 34 Na Achit _ofel werden
J _ojada, de zoon van Ben _aja,h en
_Abjathar i raadgevers. Joab j was
aanvoerder van het leger van de
koning.

28 David liet alle hoofden van
Israël naar Jeruzalem ko-

men: de stamhoofden, de leiders
van de afdelingenk in dienst van
de koning, de bevelhebbers over
duizend en over honderd, l en de
beheerders van alle bezittingen
en van het vee van de koningm en
zijn zonen,n samen met de hof-
beambten en alle sterke, bekwa-
me mannen.o 2 Toen ging ko-
ning David staan en zei:

‘Luister, mijn broeders en mijn
volk. Het was de wens van mijn
hart een huis te bouwen als rust-
plaats voor de ark van het ver-
bond van Jehovah en als voeten-
bank van onze God,p en ik trof
voorbereidingen voor de bouw.q
3 Maar de ware God zei tegen
mij: “Jij zult geen huis voor

27:28 �Of ‘sycomoren’. 27:29 �Of ‘laag-
vlakten’. 27:33 �Of ‘vertrouweling’.
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mijn naam bouwen,a want je hebt
oorlogen gevoerd en bloed ver-
goten.”b 4 Toch heeft Jehovah,
de God van Israël, mij uit heel
het huis van mijn vader uitgeko-
zen om voor altijd koning over
Israël te worden.c Hij koos name-
lijk Juda als leider,d en van het
huis van Juda koos hij mijn
vaders huis,e en van de zonen
van mijn vader was ik dege-
ne die hij goedkeurde. Hij maak-
te mij koning over heel Israël.f
5 En van al mijn zonen — want
Jehovah heeft me veel zonen ge-
geveng — koos hij Salomoh uit om
plaats te nemen op de troon van
Jehovah’s koningschap over Is-
raël. i

6 Hij zei tegen me: “Je zoon
Salomo is degene die mijn huis
en mijn voorhoven zal bouwen,
want ik heb hem als mijn zoon
uitgekozen, en ik zal zijn vader
worden. j 7 Als hij zich vastbe-
raden houdt aan mijn geboden
en mijn rechterlijke beslissin-
gen,k zoals hij nu doet, zal ik zijn
koningschap voor eeuwig beves-
tigen.” l 8 Daarom zeg ik in het
bijzijn van heel Israël, Jehovah’s
gemeente, en met onze God als
getuige: onderzoek alle geboden
van Jehovah, je God, en houd
je er strikt aan, zodat jullie het
goede land in bezit mogen hou-
denm en het voor altijd als een
erfenis aan je zonen kunnen
doorgeven.

9 En jij, mijn zoon Salomo,
ken de God van je vader en dien
hem met een onverdeeld� hartn
en met een bereidwillige ziel,�
want Jehovah onderzoekt elk
hart,o en hij kent alle verlan-
gens� en gedachten.p Als je hem
zoekt, zal hij ervoor zorgen dat
je hem vindt,q maar als je hem
verlaat, zal hij je voor altijd ver-

28:9 �Of ‘volledig toegewijd’. �Zie
Woordenlijst. �Of ‘neigingen’, ‘motie-
ven’.

stoten.a 10 Bedenk dat Jehovah
jou heeft uitgekozen om een huis
als heiligdom te bouwen. Wees
moedig en ga aan de slag.’

11 Toen gaf David zijn zoon
Salomo de bouwtekeningenb van
de voorhalc en de verschillende
ruimten, waaronder de voorraad-
kamers, de dakvertrekken, de bin-
nenste ruimten en het huis van
het verzoendeksel.�d 12 Hij gaf
hem de bouwtekeningen van alles
wat door inspiratie� aan hem was
bekendgemaakt voor de voorho-
vene van Jehovah’s huis, voor
alle eetruimten eromheen, voor
de schatkamers van het huis van
de ware God en voor de schatka-
mers van de geheiligde� dingen.f
13 Ook gaf hij hem instructies
voor de afdelingen van de pries-
tersg en van de Levieten, voor
alle taken van de dienst in Jeho-
vah’s huis en voor alle voorwer-
pen voor de dienst in Jehovah’s
huis. 14 Hij gaf het gewicht aan
goud op, het goud voor alle voor-
werpen voor de verschillende
diensten, en het gewicht van alle
zilveren voorwerpen en alle voor-
werpen voor de verschillende
diensten. 15 Hij gaf het gewicht
op voor de verschillende gouden
lampenstandaardenh en lampen
en het gewicht voor de verschil-
lende zilveren lampenstandaar-
den en lampen, afhankelijk van
de functie van elke lampenstan-
daard. 16 Verder gaf hij het ge-
wicht aan goud op voor elk van
de tafels van het stapelbrood�i
en het gewicht aan zilver voor
de zilveren tafels, 17 het ge-
wicht voor de vorken, de scha-
len en de kannen van zuiver
goud, het gewicht voor elk van
de gouden bekers j en het ge-
wicht voor elk van de zilveren be-
kers. 18 En hij gaf het gewicht

28:11 �Of ‘huis van verzoening’. 28:12
�Lett.: ‘door de geest’. �Of ‘opgedra-
gen’. 28:16 �D.w.z. het toonbrood.
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aan gelouterd goud op voor het
reukofferaltaara en voor de af-
beelding van de wagen,b namelijk
de gouden cherubsc die met uit-
gespreide vleugels de ark van het
verbond van Jehovah overscha-
duwen. 19 David zei: ‘De hand
van Jehovah was op mij, en
hij gaf me inzicht om de bouw-
plannend in detaile vast te leg-
gen.’

20 Daarna zei David tegen
zijn zoon Salomo: ‘Wees moedig
en sterk en ga aan de slag. Wees
niet bang en laat je niet afschrik-
ken, want Jehovah God, mijn
God, is met je.f Hij zal je niet in
de steek laten en je niet verla-
ten.g Hij zal je steunen tot al het
werk voor Jehovah’s huis klaar
is. 21 En hier zijn de afdelin-
gen van de priestersh en van de
Levieteni voor de hele dienst in
het huis van de ware God. Je
hebt bereidwillige werkers die
vakkundig zijn op elk terrein, j
en de bestuurdersk en heel het
volk zullen al je instructies uit-
voeren.’

29 Koning David zei tegen de
hele gemeente: ‘Mijn zoon

Salomo, die door God is uit-
gekozen, l is jong en onervaren.�m
Het werk is groot, want het is
geen tempel� voor mensen maar
voor Jehovah God.n 2 Ik heb
veel moeite gedaan om voorbe-
reidingen te treffen voor het huis
van mijn God. Ik heb gezorgd
voor het goud, het zilver, het ko-
per, het ijzero en het hout,p en
ook voor onyxstenen en stenen
die gezet moeten worden met
mortel, mozaı̈eksteentjes, aller-
lei edelstenen en een grote hoe-
veelheid albasten stenen. 3 En
uit liefde voor het huis van mijn
Godq geef ik naast alles wat ik
al heb verzameld voor het hei-
lige huis ook goud en zilver uit
mijn persoonlijke bezitr voor het

29:1 �Of ‘teer’. �Of ‘burcht’, ‘paleis’.

huis van mijn God, 4 waaron-
der 3000 talenten� goud uit _Ofira

en 7000 talenten gelouterd zilver
om de wanden van de verschillen-
de ruimten te bekleden, 5 het
goud voor het goudwerk en het
zilver voor het zilverwerk, voor
al het werk dat door de ambachts-
lieden moet worden gedaan. Wie
biedt zich vandaag vrijwillig aan
om een geschenk voor Jehovah
te geven?’b

6 De hoofden van de vaderlij-
ke huizen, de stamhoofden van
Israël, de bevelhebbers over dui-
zend en over honderdc en dege-
nen die de zaken van de koning
behartigden,d boden zich vrij-
willig aan. 7 Ze gaven voor de
dienst in het huis van de ware
God 5000 talenten goud, 10.000
darieken,� 10.000 talenten zilver,
18.000 talenten koper en 100.000
talenten ijzer. 8 Wie edelstenen
had, gaf ze aan de schatkamer
van het huis van Jehovah, die
beheerd werd door de Gerso-
niete Jeh _iël.f 9 Het gaf het volk
veel vreugde die vrijwillige of-
fers te brengen, want ze ga-
ven de vrijwillige offers met een
onverdeeld hart aan Jehovah.g
Ook koning David was bijzonder
blij.

10 Toen loofde David Jeho-
vah in aanwezigheid van de
hele gemeente. Hij zei: ‘U, Jeho-
vah, God van onze vader Israël,
komt alle eer toe, voor eeuwig
en altijd.� 11 U, Jehovah, bent
groot,h machtig i en indrukwek-
kend, vol pracht en majesteit,�j
want alles in de hemel en op aarde
is van u.k Van u is het koninkrijk,
o Jehovah.l U bent als hoofd bo-
ven alles verheven. 12 Rijkdom
en eer zijn van u afkomstig,m en

29:4 �Een talent woog 34,2 kg. Zie
App. B14. 29:7 �Een dariek was een
Perzische gouden munt. Zie App. B14.
29:10 �Of ‘van eeuwigheid tot eeuwig-
heid’. 29:11 �Of ‘waardigheid’.
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u regeert over alles.a In uw hand
zijn krachtb en machtc en het ver-
mogen iedereen groot te makend

en kracht te geven.e 13 En nu
danken we u, onze God, en loven
we uw prachtige naam.

14 Wie ben ik en wat is mijn
volk, dat we dit allemaal vrijwil-
lig mogen geven? Want alles is
van u afkomstig, en we geven u
wat we uit uw eigen hand hebben
gekregen. 15 Wij zijn voor u
buitenlanders en vreemdelingen,
zoals al onze voorvaders.f Ons le-
ven op aarde is als een schaduwg

— zonder hoop. 16 O Jehovah,
onze God, al deze rijkdom die we
hebben verzameld om voor u een
huis te bouwen voor uw heilige
naam, is uit uw hand afkomstig
en het is allemaal van u. 17 Ik
weet heel goed, mijn God, dat u
het hart onderzoekth en dat u blij
bent met iemand die oprecht� is.i
In de oprechtheid� van mijn hart
heb ik al deze dingen vrijwillig
gegeven, en ik ben bijzonder blij
te zien dat uw volk dat hier aan-
wezig is, vrijwillige offers aan u
brengt. 18 O Jehovah, God van
onze voorvaders Abraham, Isaäk
en Israël, help uw volk om voor
altijd zo’n bereidwillige geest te
hebben en u met hun hele hart
te dienen.j 19 En geef mijn zoon
Salomo een onverdeeld� hart,k
zodat hij zich houdt aan uw gebo-
den, l richtlijnen� en voorschrif-
ten. Help hem al deze dingen te
doen en de tempel te bouwen
waar ik voorbereidingen voor
heb getroffen.’m

20 Daarna zei David tegen de
gemeente: ‘Loof Jehovah, je God.’
En de hele gemeente loofde Jeho-
vah, de God van hun voorvaders,
en ze vielen op hun knieën en
bogen diep voor Jehovah en voor
de koning. 21 De volgende dag

29:17 �Of ‘rechtschapen’. �Of ‘eerlijk-
heid’. 29:19 �Of ‘volledig toegewijd’.
�Of ‘vermaningen’, ‘herinneringen’.

brachten ze slachtoffers aan Je-
hovah en offerden ze brandoffersa

aan Jehovah: 1000 jonge stieren,
1000 rammen, 1000 mannetjeslam-
meren en de bijbehorende drank-
offers.b Ze brachten een enorm
aantal slachtoffers voor heel Is-
raël.c 22 Ook aten en dronken
ze die dag met grote vreugde
voor de ogen van Jehovah.d Voor
de tweede keer maakten ze Sa-
lomo, de zoon van David, ko-
ning. Met Jehovah als getuige
zalfden ze hem tot leidere en Z _a-
dok tot priester.f 23 Zo kwam
Salomo op Jehovah’s troong als
koning in de plaats van zijn va-
der David. Hij was succesvol en
alle Israëlieten gehoorzaamden
hem. 24 Alle hoofdenh en dap-
pere strijders i en ook alle zonen
van koning David j onderwier-
pen zich aan Salomo, de koning.
25 Jehovah zorgde ervoor dat
Salomo bij heel Israël in bij-
zonder hoog aanzien kwam te
staan. Hij gaf hem meer konink-
lijke waardigheid dan alle konin-
gen van Israël vóór hem hadden
gehad.k

26 David, de zoon van _Isaı̈,
heeft over heel Israël geregeerd.
27 Hij regeerde 40 jaar over Is-
raël. In H _ebron regeerde hij
7 jaar l en in Jeruzalem regeer-
de hij 33 jaar.m 28 Hij stierf op
hoge leeftijd, na een lang en
goed levenn vol rijkdom en roem.�
Zijn zoon Salomo volgde hem als
koning op.o 29 De geschiedenis
van koning David staat van be-
gin tot eind beschreven in de ge-
schriften van de ziener Samuël,
de profeet Nathanp en de visio-
nair Gad.q 30 Daarin staat alles
over zijn koningschap, over zijn
machtige daden en over de din-
gen die hem, Israël en alle om-
liggende koninkrijken overkwa-
men.

29:28 �Lett.: ‘verzadigd van dagen, rijk-
dom en roem’.
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1 Salomo, de zoon van David,
werd als koning steeds ster-

ker. Zijn God Jehovah was met
hem en maakte hem buitenge-
woon machtig.a

2 Salomo ontbood heel Israël,
de bevelhebbers over duizend en
over honderd, de rechters en alle
leiders van Israël, de hoofden van
de vaderlijke huizen. 3 Daarna
ging Salomo met de hele gemeen-
te naar de offerhoogte in G _i-
beon,b want daar stond de tent
van samenkomst van de ware
God, die Mozes, de dienaar van
Jehovah, in de woestijn had ge-
maakt. 4 Maar de ark van de
ware God was door David vanuit
K _irjath-Je _arimc naar de plaats ge-
bracht die hij ervoor in orde had
gemaakt. Hij had er in Jeruzalem
een tent voor opgezet.d 5 Het
koperen altaare dat Bez _aleël, f de
zoon van _Uri, zoon van Hur, had
gemaakt, was voor de tabernakel
van Jehovah geplaatst. Daar gin-
gen Salomo en de gemeente altijd
bidden.� 6 Salomo bracht er of-
fers voor Jehovah, en hij offerde
1000 brandoffers op het koperen
altaarg van de tent van samen-
komst.

1:5 �Of ‘Hem altijd raadplegen’.

7 Die nacht verscheen God
aan Salomo en zei: ‘Vraag wat je
wilt, ik zal het je geven.’a 8 Sa-
lomo antwoordde God: ‘U hebt in
grote mate loyale liefde getoond
voor mijn vader David,b en u
hebt mij koning gemaakt in zijn
plaats.c 9 Laat uw belofte aan
mijn vader David betrouwbaar
blijken,d o Jehovah God, want u
hebt mij koning gemaakt over een
volk dat zo talrijk is als de stof-
deeltjes op aarde.e 10 Geef me
wijsheid en kennisf om dit volk te
leiden,� want wie zou recht kun-
nen spreken over dit grote volk
van u?’g

11 Toen zei God tegen Salomo:
‘Omdat dit de wens van je hart is
en je niet hebt gevraagd om rijk-
dom, bezittingen en eer, niet om
de dood� van degenen die je ha-
ten, en ook niet om een lang le-
ven,� maar wel om wijsheid en
kennis zodat je kunt rechtspreken
over mijn volk waarover ik je ko-
ning heb gemaakt,h 12 zal ik je
wijsheid en kennis geven. Maar ik
zal je ook rijkdom, bezittingen en
eer geven — zo veel als geen ko-

1:10 �Lett.: ‘om vóór dit volk uit te gaan
en in te gaan’. 1:11 �Of ‘ziel’. �Lett.:
‘veel dagen’.
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ning vóór jou heeft gehad of na
jou zal hebben.’a

13 Hierna ging Salomo van de
tent van samenkomst op de of-
ferhoogte in G _ibeonb naar Jeru-
zalem. En hij regeerde over Is-
raël. 14 Salomo kreeg steeds
meer wagens en paarden.� Hij
had 1400 wagens en 12.000 paar-
den,c en hij bracht ze onder in de
wagenstedend en dicht bij de ko-
ning in Jeruzalem.e 15 Dankzij
de koning was het zilver en het
goud in Jeruzalem net zo gewoon
als steenf en was cederhout net
zo gewoon als de vijgenbomen�
in de Sjef _ela.g 16 De paarden
van Salomo waren ingevoerd uit
Egypte,h en de groep kooplieden
van de koning kocht altijd meer-
dere paarden� tegen één prijs. i
17 Elke wagen die uit Egypte
werd ingevoerd, kostte 600 zil-
verstukken, en een paard 150. Ze
voerden ze dan uit naar alle ko-
ningen van de Hethieten en de
koningen van Syrië.

2 Salomo gaf bevel een huis te
bouwen voor Jehovah’s naamj

en een huis� voor zijn konink-
rijk.k 2 Hij nam 70.000 man in
dienst als gewone arbeiders,�
80.000 man als steenhouwers
in de bergenl en 3600 man als
opzichters over hen.m 3 Daarna
stuurde Salomo koning H _iramn

van Tyrus de volgende bood-
schap: ‘Doe voor mij wat u voor
mijn vader David hebt gedaan
toen u hem cederhout leverde
voor de bouw van een huis om in
te wonen.o 4 Ik ga een huis bou-
wen voor de naam van Jehovah,
mijn God. Dat zal ik voor hem hei-
ligen zodat er geurige wierookp

vóór hem gebrand kan worden,

1:14 �Of ‘ruiters’. 1:15 �Of ‘sycomo-
ren’. 1:16 �Of mogelijk ‘uit Egypte en
uit Kewe; de kooplieden van de koning
kochten ze steeds uit Kewe’, misschien
doelend op Cilicië. 2:1 �Of ‘paleis’.
2:2 �Of ‘als sjouwers’.

zodat het stapelbrood�a er altijd
kan liggen en zodat er brandof-
fers gebracht kunnen worden in
de ochtend en in de avond,b op
de sabbat,c op de nieuwemaand en
op de feestene van Jehovah, onze
God. Dat is een blijvende ver-
plichting voor Israël. 5 Het huis
dat ik ga bouwen, zal groot zijn,
want onze God is groter dan alle
andere goden. 6 Maar wie zou
ooit in staat zijn een huis voor
hem te bouwen? Want de hemel,
zelfs de hemel der hemelen, kan
hem niet bevatten.f Dus wie ben
ik dat ik een huis voor hem zou
bouwen, behalve dan om er offers
voor hem in rook te laten opgaan?
7 Stuur mij een ambachtsman die
goed is in het bewerken van goud,
zilver, koper,g ijzer, purperen wol,
karmozijn en blauw draad, en die
verstand heeft van het uitsnijden
van versieringen. Hij zal in Juda
en in Jeruzalem samenwerken
met mijn vakmannen, die mijn
vader David heeft uitgekozen.h
8 En stuur mij ceder-, jenever- i en
sandelhoutj van de Libanon, want
ik weet hoe ervaren uw diena-
ren zijn in het kappen van de
bomen van de Libanon.k Mijn die-
naren zullen met uw dienaren sa-
menwerkenl 9 om een grote hoe-
veelheid hout voor mij klaar te
maken, want het huis dat ik ga
bouwen, zal groot en indrukwek-
kend zijn. 10 Ik zal uw diena-
ren, de houthakkers die de bomen
kappen, voorzien van voedsel:m
20.000 kor� tarwe, 20.000 kor
gerst, 20.000 bath� wijn en 20.000
bath olie.’

11 Koning H _iram van Tyrus
antwoordde Salomo met deze
schriftelijke boodschap: ‘Omdat
Jehovah van zijn volk houdt,
heeft hij u koning over hen
gemaakt.’ 12 Verder zei H _iram:

2:4 �D.w.z. het toonbrood. 2:10 �Een
kor was 220 l. Zie App. B14. �Een bath
was 22 l. Zie App. B14.
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‘Laat Jehovah, de God van Is-
raël, die de hemel en de aar-
de heeft gemaakt, geprezen wor-
den. Want hij heeft koning David
een wijze zoon gegevena die in-
zicht en verstand heeftb en die
een huis zal bouwen voor Jeho-
vah en een huis voor zijn konink-
rijk. 13 Ik stuur H _iram- _Abi,c een
verstandig vakman. 14 Hij is de
zoon van een Danitische vrouw,
maar zijn vader was een man van
Tyrus. Hij heeft ervaring in het
bewerken van goud, zilver, koper,
ijzer, stenen, hout, purperen wol,
blauw draad, fijne stof en karmo-
zijn.d Hij kan elk soort snijwerk
aanbrengen en elk gevraagd ont-
werp maken.e Hij zal samenwer-
ken met uw eigen vakmannen
en de vakmannen van mijn heer,
uw vader David. 15 Laat mijn
heer de tarwe, gerst, olie en wijn
sturen die hij aan zijn dienaren
heeft beloofd.f 16 Wij zullen bo-
men kappen op de Libanon,g zo
veel u nodig hebt. We zullen ze
als vlotten over zee naar Joppeh

vervoeren, en u kunt ze dan naar
Jeruzalem brengen.’ i

17 Salomo telde alle mannen
die als vreemdeling in Israël
woonden, j zoals zijn vader Da-
vid had gedaan.k Hun aantal was
153.600. 18 Hij stelde 70.000 van
hen aan als gewone arbeiders,
80.000 als steenhouwers l in de
bergen en 3600 als opzichters om
de arbeiders aan te sturen.m

3 Toen begon Salomo met de
bouw van het huis van Jeho-

vahn in Jeruzalem op de berg Mo-
r _ia.o Daar was Jehovah aan zijn
vader David verschenen,p op de
plaats die David in orde had ge-
maakt op de dorsvloer van de Je-
busiet _Ornan.q 2 Hij begon met
de bouw op de tweede dag van de
tweede maand, in het vierde jaar
van zijn regering. 3 Het funda-
ment dat Salomo legde voor de
bouw van het huis van de ware
God, was 60 el lang en 20 el breed,r

volgens de vroegere maat.� 4 De
voorhal vóór het huis was 20 el
breed, even breed als het huis,� en
de hoogte was 120.� Hij bekleedde
die vanbinnen met zuiver goud.a
5 In de grote ruimte� bracht hij
panelen van jeneverhout aan, die
hij met fijn goud bedekteb en
versierde met afbeeldingen van
palmbomenc en met kettingen.d
6 Verder versierde hij het huis
met prachtige edelstenen.e Het
goudf dat hij gebruikte was goud
uit Parv _aı̈m. 7 Hij bedekte het
huis, de balken, de drempels, de
wanden en de deuren met goud.g
Op de wanden graveerde hij che-
rubs.h

8 Vervolgens maakte hij de al-
lerheiligste ruimte.�i De lengte er-
van kwam overeen met de breedte
van het huis: 20 el. En de breed-
te ervan was 20 el. Hij bekleedde
die met 600 talenten� fijn goud. j
9 Voor de spijkers werden 50 sik-
kels� goud gebruikt. Ook de dak-
vertrekken bedekte hij met goud.

10 Toen maakte hij in de al-
lerheiligste ruimte twee beelden
van cherubs, en hij bekleedde ze
met goud.k 11 De lengte van de
vleugels van de cherubs l was bij
elkaar 20 el. De ene vleugel van
de eerste cherub was vijf el lang
en raakte de muur van het huis.
Zijn andere vleugel was ook vijf
el lang en raakte een van de
vleugels van de tweede cherub.
12 De ene vleugel van de tweede
cherub was vijf el lang en raak-
te de andere muur van het huis.

3:3 �Een standaard-el was 44,5 cm,
maar sommigen denken dat ‘de vroe-
gere maat’ duidt op de lange el, die
51,8 cm was. Zie App. B14. 3:4 �Of
‘strekte zich 20 el uit langs de breedte
van het huis’. �De maateenheid is on-
zeker. 3:5 �Lett.: ‘het grote huis’. Waar-
schijnlijk doelend op het heilige. 3:8
�Lett.: ‘het huis van het allerheiligste’.
�Een talent woog 34,2 kg. Zie App. B14.
3:9 �Een sikkel woog 11,4 g. Zie App.
B14.
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609 2 KRONIEKEN 3:13–4:14
Zijn andere vleugel was ook vijf
el lang en raakte een van de
vleugels van de eerste cherub.
13 De vleugels van de cherubs
hadden samen een spanwijdte
van 20 el. Ze stonden recht over-
eind met hun gezicht naar bin-
nen.�

14 Verder maakte hij het gor-
dijna van blauw draad, purpe-
ren wol, karmozijn en fijne stof.
Daarin verwerkte hij cherubfigu-
ren.b

15 Vóór het huis maakte hij
twee zuilenc van 35 el hoog,
en het kapiteel� boven op elke
zuil was vijf el.d 16 Hij maak-
te kettingen die hij als halssnoe-
ren rondom de bovenkant van
de zuilen aanbracht. Ook maakte
hij 100 granaatappels, die hij aan
de kettingen bevestigde. 17 Hij
zette de zuilen overeind vóór
de tempel, één rechts� en één
links.� Hij noemde de rechter-
zuil J _achin� en de linker Boaz.�

4 Daarna maakte hij het ko-
peren altaar.e Het was 20 el

lang, 20 el breed en 10 el hoog.
2 Hij maakte de Zee�f van ge-

goten metaal. Die was rond, tien
el van rand tot rand en vijf el
hoog. Er was een meetlint van
30 el nodig om de Zee te omspan-
nen.g 3 Onder de rand, langs
de hele omtrek, zaten pompoen-
vormige versieringen,h tien per
el, om de hele Zee heen. Er wa-
ren twee rijen pompoenen die in
één stuk met de Zee waren gego-
ten. 4 De Zee stond op 12 stie-
ren: i 3 met hun kop naar het
noorden, 3 met hun kop naar het
westen, 3 met hun kop naar het
zuiden en 3 met hun kop naar
het oosten. De Zee rustte op de

3:13 �D.w.z. naar het heilige. 3:15 �Zie
Woordenlijst. 3:17 �Of ‘zuidelijk’. �Of
‘noordelijk’. �Bet.: ‘mag hij [Jehovah]
stevig bevestigen’. �Bet. mogelijk: ‘in
sterkte’. 4:2 �Of ‘het bassin’, ‘het bek-
ken’.

stieren, en hun achterlijven wa-
ren naar het midden gekeerd.
5 De dikte van de Zee was een
handbreedte.� De rand was ge-
maakt als de rand van een beker,
als een leliebloesem. Het bassin
kon 3000 bath� bevatten.�

6 Ook maakte hij tien was-
bekkens. Hij zette er vijf aan de
rechterkant en vijf aan de linker-
kant.a Daarin werden de dingen
afgespoeld die voor het brand-
offer werden gebruikt.b Maar de
priesters wasten zich met het
water uit de Zee.c

7 Toen maakte hij tien gou-
den lampenstandaardend vol-
gens de instructies.e Hij zette ze
in de tempel, vijf aan de rechter-
kant en vijf aan de linkerkant.f

8 Hij maakte ook tien tafels
die hij in de tempel zette, vijf aan
de rechterkant en vijf aan de lin-
kerkant.g En hij maakte 100 gou-
den schalen.

9 Daarna maakte hij het voor-
hofh van de priesters, i het grote
voorhof�j en de deuren voor het
voorhof. De deuren bedekte hij
met koper. 10 Hij zette de Zee
aan de rechterkant, aan de zuid-
oostkant.k

11 H _iram maakte ook de bak-
ken, de scheppen en de schalen. l

Zo voltooide H _iram het werk
voor koning Salomo aan het huis
van de ware God.m 12 Hij maak-
te de twee zuilenn en de twee
bolvormige kapitelen boven op de
twee zuilen, het vlechtwerko dat
de bolvormige kapitelen boven
op de zuilen bedekte, 13 de 400
granaatappelsp voor het vlecht-
werk — twee rijen granaatappels
voor het vlechtwerk dat de bol-
vormige kapitelen op de zuilen
bedekteq — 14 de tien karren�

4:5 �Ongeveer 7,4 cm. Zie App. B14.
�Een bath was 22 l. Zie App. B14. �Of
‘de inhoud ervan was 3000 bath’. 4:9
�Of ‘de grote omsloten ruimte’. 4:14
�Of ‘waterkarren’.
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en de tien bekkens op de kar-
ren,a 15 de Zee en de 12 stie-
ren eronder,b 16 en de bakken,
scheppen, vorkenc en andere
voorwerpen. H _iram- _Abivd maak-
te die van gepolijst koper in op-
dracht van koning Salomo voor
het huis van Jehovah. 17 De ko-
ning liet ze gieten in de Jordaan-
streek, in de zware klei tussen
S _ukkothe en Zer _eda. 18 Salomo
maakte zo veel van al die voor-
werpen dat het gewicht van het
koper niet werd vastgesteld.f

19 Salomo maakte alle voor-
werpeng voor het huis van de
ware God: het gouden altaar,h
de tafels i met het toonbrood, j
20 de lampenstandaarden en de
lampen van zuiver goud,k die vol-
gens de voorschriften vóór de
binnenste ruimte moesten bran-
den, 21 de bloesems, lampen en
snuiters� van goud, het zuiverste
goud, 22 en de messen,� scha-
len, bekers en vuurpannen van
zuiver goud. Hij bekleedde zowel
de binnenste deuren van het al-
lerheiligste l als de toegangsdeu-
ren van de tempel� met goud.m

5 Zo voltooide Salomo al het
werk dat hij voor het huis

van Jehovah moest doen.n Daar-
na liet Salomo alles overbrengen
wat zijn vader David had gehei-
ligd,o en hij legde het zilver, het
goud en alle voorwerpen in de
schatkamers van het huis van de
ware God.p 2 In die tijd riep Sa-
lomo de oudsten van Israël bij el-
kaar, alle stamhoofden en hoof-
den van de vaderlijke huizen van
Israël. Ze kwamen naar Jeruza-
lem om de ark van het verbond
van Jehovah over te brengen
vanuit de Stad van David,q ofte-
wel Sion.r 3 Alle mannen van Is-
raël kwamen bij de koning bij el-

4:21 �Of ‘tangen’. Zie Woordenlijst.
4:22; 5:10 �ZieWoordenlijst. 4:22 �Of
‘het huis van de tempel’. Hier doelend
op het heilige.

kaar voor het feest� dat in de
zevende maand wordt gehouden.a

4 Toen alle oudsten van Is-
raël er waren, tilden de Levieten
de ark op.b 5 Ze vervoerden de
ark, de tent van samenkomstc
en de heilige voorwerpen die in
de tent waren. De priesters en
de Levieten� deden dat. 6 Ko-
ning Salomo en de hele gemeen-
schap van Israël, die gevraagd
was bij hem te komen, bevonden
zich voor de ark. Er werden zo
veel schapen en runderen geof-
ferdd dat ze niet te tellen waren.
7 De priesters zetten de ark van
het verbond van Jehovah vervol-
gens op zijn plaats, in de bin-
nenste ruimte van het huis (het
allerheiligste), onder de vleugels
van de cherubs.e 8 De vleugels
van de cherubs waren dus uit-
gespreid over de plaats van de
ark, zodat de cherubs de ark
en zijn draagstokkenf van boven-
af beschut hielden. 9 De draag-
stokken waren zo lang dat de
uiteinden ervan zichtbaar waren
vanuit het heilige vóór de binnen-
ste ruimte, maar buiten waren ze
niet zichtbaar. En ze zijn daar nu
nog steeds. 10 In de ark lagen
alleen de twee platen die Mozes
in H _oreb erin had gelegdg toen
Jehovah een verbond�h met de
Israëlieten sloot bij hun uittocht
uit Egypte. i

11 Toen de priesters uit de
heilige plaats naar buiten kwa-
men (alle priesters die aanwezig
waren hadden zich geheiligd, j on-
geacht hun afdeling),k 12 ston-
den alle Levitische zangers l die
bij Asaf,m H _eman,n Jed _uthuno en
hun zonen en broeders hoor-
den, met cimbalen, snaarinstru-
menten en harpen ten oosten
van het altaar. Ze waren gekleed
in fijne stof, en bij hen stonden
120 priesters die op de trompet-
ten bliezen.p 13 Op het moment

5:3 �D.w.z. het Loofhuttenfeest. 5:5
�Of ‘de Levitische priesters’.
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dat de trompetblazers en de zan-
gers als één man Jehovah loof-
den en dankten, en het geluid
van de trompetten, de cimbalen
en de andere muziekinstrumen-
ten klonk terwijl Jehovah werd
geprezen — ‘want hij is goed, eeu-
wig duurt zijn loyale liefde’a —
toen vulde een wolk het huis, het
huis van Jehovah.b 14 De pries-
ters konden er vanwege de wolk
geen dienst meer verrichten,
want de glorie van Jehovah vul-
de het huis van de ware God.c

6 Toen zei Salomo: ‘Jehovah
heeft gezegd dat hij in die-

pe duisternis zou wonen.d 2 Ik
heb nu een verheven huis voor u
gebouwd, een vaste plaats waar
u voor altijd kunt wonen.’e

3 De koning draaide zich om
en begon de gemeente van Israël
te zegenen. De hele gemeente
van Israël ging staan,f 4 en hij
zei: ‘Loof Jehovah, de God van Is-
raël, die met zijn handen vervuld
heeft wat hij met zijn mond aan
mijn vader David had beloofd:
5 “Vanaf de dag dat ik mijn volk
uit Egypte heb weggeleid, heb ik
uit de stammen van Israël nooit
een stad gekozen om er een huis
voor mijn naam te bouwen.g Ook
heb ik nooit een man uitgekozen
om leider te worden over mijn
volk Israël. 6 Maar ik heb Je-
ruzalem gekozenh om mijn naam
daar te laten blijven, en ik heb
David uitgekozen om over mijn
volk Israël te regeren.” i 7 Het
was de innige wens van mijn va-
der David� om een huis te bou-
wen voor de naam van Jehovah,
de God van Israël.j 8 Maar Je-
hovah zei tegen mijn vader Da-
vid: “Het is de wens van je hart
om een huis voor mijn naam te
bouwen, en het is goed dat je
dat zo graag wilt. 9 Maar niet
jij zult het huis bouwen, maar
je eigen zoon, die je nog zult

6:7 �Of ‘het lag mijn vader David na aan
het hart’.

krijgen.� Hij zal het huis voor
mijn naam bouwen.”a 10 Jeho-
vah heeft de belofte vervuld
die hij gedaan had, want ik heb
mijn vader David opgevolgd en
zit op de troon van Israël,b pre-
cies zoals Jehovah had beloofd.c
Ook heb ik het huis gebouwd
voor de naam van Jehovah, de
God van Israël. 11 Daar heb ik
de ark neergezet waarin het ver-
bond ligtd dat Jehovah met Israël
heeft gesloten.’

12 Toen ging Salomo voor het
altaar van Jehovah staan, voor de
hele gemeente van Israël, en hij
strekte zijn handen uit.e 13 (Sa-
lomo had een koperen podium ge-
maakt en dat midden in het voor-
hof� gezet.f Het was vijf el� lang,
vijf el breed en drie el hoog. Daar-
op was hij gaan staan.) Hij kniel-
de voor de ogen van de hele ge-
meente van Israël, strekte zijn
handen uit naar de hemelg 14 en
zei: ‘Jehovah, God van Israël, er
is in de hemel of op de aarde geen
God als u. U houdt u aan het ver-
bond en toont loyale liefde voor
uw dienaren die u met hun hele
hart dienen.�h 15 U bent uw be-
lofte aan uw dienaar David, mijn
vader, nagekomen.i U hebt van-
daag met uw hand vervuld wat
u met uw mond hebt beloofd. j
16 Nu vraag ik u, Jehovah, God
van Israël, u te houden aan wat u
hebt beloofd aan uw dienaar Da-
vid, mijn vader: “Op de troon van
Israël zal altijd een afstammeling
van jou zitten, zolang je zonen
maar op hun weg letten en mijn
wet volgen,�k net zoals jij mij hebt
gevolgd.”�l 17 O Jehovah, God
van Israël, laat uw belofte aan uw
dienaar David betrouwbaar zijn.

6:9 �Lett.: ‘je zoon, die uit je lende-
nen zal voortkomen’. 6:13 �Of ‘de om-
sloten ruimte’. �Een el was 44,5 cm. Zie
App. B14. 6:14 �Lett.: ‘vóór u wandelen’.
6:16 �Lett.: ‘wandelen in’. �Lett.: ‘vóór
mij hebt gewandeld’.
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18 Maar zal God echt bij de

mensen op aarde wonen?a De he-
mel, zelfs de hemel der hemelen,
kan u niet bevatten,b laat staan
dit huis dat ik heb gebouwd!c
19 Heb aandacht voor het gebed
van uw dienaar en zijn verzoek
om gunst, o Jehovah, mijn God.
Luister naar het hulpgeroep en
het gebed dat uw dienaar tot u
richt. 20 Houd uw ogen dag en
nacht gericht op dit huis — de
plaats waarover u hebt gezegd
dat u uw naam daar zou vesti-
gend — en luister naar het gebed
dat uw dienaar in de richting van
deze plaats uitspreekt. 21 Luis-
ter naar de smeekgebeden om
hulp van uw dienaar en de smeek-
gebeden van uw volk Israël als ze
in de richting van deze plaats bid-
den,e en luister alstublieft vanuit
uw woonplaats, vanuit de hemel,f
ja, luister en vergeef.g

22 Als een man tegen iemand
zondigt en een eed moet afleg-
gen� en onder die eed� komt te
staan, en hij in dit huis onder
ede� voor uw altaar verschijnt,h
23 luister dan alstublieft van-
uit de hemel, grijp in en spreek
recht over uw dienaren. Geef de
boosdoener wat hij verdient en
vergeld hem wat hij heeft ge-
daan, i en verklaar de rechtvaar-
dige onschuldig� en beloon hem
voor zijn rechtvaardigheid. j

24 Als uw volk Israël door
een vijand wordt verslagen om-
dat ze tegen u bleven zondigen,k
en ze bij u terugkomen en uw
naam lovenl en tot u in dit huis
biddenm en uw gunst afsmeken,n
25 luister dan alstublieft vanuit
de hemel.o Vergeef de zonde van
uw volk Israël en breng hen te-
rug naar het land dat u aan

6:22 �Of ‘en de laatstgenoemde hem
een vloek oplegt’. Hiermee wordt een eed
bedoeld die een vloek tot gevolg heeft
als de eed wordt gebroken of er sprake
is van meineed. �Lett.: ‘de vloek’. 6:23
�Lett.: ‘rechtvaardig’.

hen en hun voorouders hebt ge-
geven.a

26 Als de hemel gesloten blijft
en er geen regen valtb omdat ze
tegen u bleven zondigen,c en ze
in de richting van deze plaats
bidden, uw naam loven en zich
afkeren van hun zonde omdat u
ze hebt vernederd,�d 27 luister
dan alstublieft vanuit de hemel
en vergeef de zonde van uw die-
naren, van uw volk Israël. Want
u zult ze leren wat de goede
weg is die ze moeten volgen.e
En laat het regenenf op uw land
dat u uw volk als erfdeel hebt ge-
geven.

28 Als er hongersnood is in
het land,g of een epidemie,h koren-
brand, meeldauw i of een zwerm
sprinkhanen die alles kaalvreet, j
of als een van de steden van het
land� door vijanden wordt bele-
gerdk of als er een andere plaag of
ziekte uitbreekt, l 29 en iemand
of heel uw volk Israël tot u bidtm
of u om wat voor gunst maar ook
smeektn (iedereen weet wat voor
ellende en pijn hij zelf heeft)o en
daarbij de handen naar dit huis
uitstrekt,p 30 luister dan alstu-
blieft vanuit de hemel, uw woon-
plaats,q en schenk vergeving.r Be-
loon ieder mens naar zijn hele
gedrag, want u kent zijn hart (u
alleen kent het hart van mensen
echt).s 31 Dan zullen ze ontzag
voor u hebben door uw weg te
volgen zolang ze leven in het land
dat u onze voorouders hebt ge-
geven.

32 En als de buitenlander die
geen deel uitmaakt van uw volk
Israël, vanwege uw grote naam,�t
uw sterke hand en uw uitgestrek-
te arm uit een ver land komt en
in de richting van dit huis bidt,u
33 luister dan alstublieft vanuit
de hemel, uw woonplaats. Doe al-
les wat de buitenlander u vraagt,

6:26 �Of ‘gekweld’. 6:28 �Lett.: ‘als
het land van zijn poorten’. 6:32 �Of
‘reputatie’.
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zodat alle volken op aarde net
als uw volk Israël uw naam ken-
nena en ontzag voor u hebben
en weten dat uw naam verbon-
den is aan dit huis dat ik heb ge-
bouwd.

34 Als u uw volk stuurt om
waar maar ook tegen hun vij-
anden te strijden,b en ze tot u
biddenc in de richting van deze
stad die u hebt uitgekozen en het
huis dat ik voor uw naam heb
gebouwd,d 35 luister dan van-
uit de hemel naar hun gebed en
hun verzoek om gunst, en zorg
dat uw volk recht wordt gedaan.e

36 Als ze tegen u zondigen
(want er is geen mens die niet
zondigt), f en u woedend op ze
bent en u ze aan een vijand over-
levert, en hun veroveraars ze als
gevangenen wegvoeren naar een
land ver weg of dichtbij,g 37 en
ze in het land waarheen ze als
gevangenen zijn weggevoerd tot
bezinning komen, en ze bij u te-
rugkomen en u in het land waar
ze gevangenen zijn om gunst
smeken en zeggen: “We hebben
gezondigd en verkeerd gedaan,
we hebben slecht gehandeld”,h
38 en ze in het land waarheen
ze als gevangenen werden weg-
gevoerd i met hun hele hart en
ziel� bij u terugkomen, j en ze
bidden in de richting van hun
land dat u aan hun voorouders
hebt gegeven en de stad die u
hebt uitgekozenk en het huis dat
ik voor uw naam heb gebouwd,
39 luister dan vanuit de hemel,
uw woonplaats, naar hun gebed
en hun verzoek om gunst. Zorg
dat uw volk recht wordt gedaan l

en vergeef uw volk dat tegen u
heeft gezondigd.

40 O mijn God, sluit alstublieft
uw ogen en uw oren niet voor het
gebed dat in� deze plaats wordt
opgezonden.m 41 Ga nu, Jeho-
vah God, naar uw rustplaatsn — u

6:38 �Zie Woordenlijst. 6:40 �Of ‘be-
treffende’.

en de ark, het teken van uw
kracht. Laten uw priesters, Je-
hovah God, bekleed worden met
redding, en laten degenen die
loyaal zijn aan u zich verheu-
gen over uw goedheid.a 42 O Je-
hovah God, verwerp uw gezalfde
niet.�b Denk aan uw loyale liefde
voor uw dienaar David.’c

7 Zodra Salomo klaar was met
bidden,d kwam er vuur uit de

hemele dat het brandoffer en
de slachtoffers verteerde. Jeho-
vah’s glorie vulde het huis.f 2 De
priesters konden het huis van
Jehovah niet binnengaan omdat
Jehovah’s glorie het huis van Je-
hovah had gevuld.g 3 Alle Israë-
lieten zagen het vuur dat neer-
daalde en de glorie van Jehovah
boven het huis. Ze lieten zich op
de stenen vloer op hun knieën
vallen, bogen diep en dankten Je-
hovah, ‘want hij is goed, eeuwig
duurt zijn loyale liefde’.

4 De koning bracht met heel
het volk slachtoffers aan Jeho-
vah.h 5 Dit was het slachtoffer
dat koning Salomo bracht: 22.000
runderen en 120.000 schapen. Zo
werd het huis van de ware God
door de koning en het hele volk
ingewijd. i 6 De priesters ston-
den op hun post, en ook de Levie-
ten met de instrumenten waar-
mee het zingen voor Jehovah
werd begeleid. j (Koning David
had die instrumenten gemaakt
om Jehovah ermee te danken
— ‘want eeuwig duurt zijn loya-
le liefde’ — steeds wanneer David
hem met hen� loofde.) Tegenover
hen bliezen de priesters luid op
de trompetten,k terwijl alle Israë-
lieten stonden.

7 Toen heiligde Salomo het
midden van het voorhof dat vóór
het huis van Jehovah lag, want
daar moest hij de brandoffers l en

6:42 �Lett.: ‘wijs het gezicht van uw ge-
zalfde niet af’. 7:6 �Mogelijk de Levie-
ten.
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de vette stukken van de vrede-
offers� offeren. Het koperen al-
taara dat Salomo had gemaakt,
was namelijk te klein voor alle
brandoffers, graanoffersb en vet-
te stukken.c 8 In die tijd vier-
de Salomo het feest zeven dagen
langd samen met heel Israël, een
enorme gemeente vanaf L _ebo-
H _amath� tot aan de Wadi� van
Egypte.e 9 De inwijding van het
altaar duurde zeven dagen en het
feest nog eens zeven dagen, en
op de achtste dag� hielden ze een
plechtige vergadering.f 10 Op
de 23ste dag van de zevende
maand stuurde hij het volk weg.
Ze gingen naar huis, verheugdg en
met een blij hart door al het goe-
de dat Jehovah voor David, Salo-
mo en zijn volk Israël had ge-
daan.h

11 Zo voltooide Salomo het
huis van Jehovah en het huis�
van de koning. i Hij slaagde er-
in alles uit te voeren wat hij
in gedachten had� voor het huis
van Jehovah en zijn eigen huis. j
12 ’s Nachts verscheen Jehovah
aan Salomok en zei tegen hem:
‘Ik heb geluisterd naar je gebed,
en ik heb deze plaats voor mezelf
uitgekozen als offerhuis.l 13 Als
ik de hemel gesloten houd en er
geen regen valt, als ik de sprink-
hanen opdracht geef het land
kaal te vreten of als ik een epide-
mie onder mijn volk laat uitbre-
ken, 14 en mijn volk waaraan
mijn naam verbonden is,m zich
vervolgens vernedertn en bidt en
mij� zoekt en zich afkeert van
hun slechte weg,o dan zal ik
vanuit de hemel luisteren en hun
zonde vergeven en hun land ge-
nezen.p 15 Mijn ogen en mijn
oren zullen niet gesloten zijn

7:7 �Of ‘gemeenschapsoffers’. Zie Woor-
denlijst. 7:8 �Of ‘de ingang van Ha-
math’. �Zie Woordenlijst. 7:9 �De dag
na het feest, of de 15de dag. 7:11; 8:1
�Of ‘paleis’. 7:11 �Of ‘wat er in zijn hart
opkwam’. 7:14 �Lett.: ‘mijn gezicht’.

voor de gebeden in deze plaats.a
16 Ik heb dit huis uitgekozen
en geheiligd zodat mijn naam er
voor altijd zal zijn.b Nooit zal ik
het uit het oog verliezen. Voor al-
tijd ligt mijn hart daar.c

17 En als jij me dient� zoals
je vader David me heeft gediend
door alles te doen wat ik je gebo-
den heb, en je mijn voorschriften
en bepalingen naleeft,d 18 dan
zal ik de troon van je koning-
schap bevestigen,e zoals ik in een
verbond met je vader Davidf heb
gezegd: “Er zal altijd een afstam-
meling van jou over Israël rege-
ren.”g 19 Maar als jullie je afke-
ren en je niet houden aan mijn
voorschriften en mijn geboden
die ik jullie heb gegeven, en jul-
lie andere goden gaan vereren en
je voor die neerbuigen,h 20 dan
zal ik Israël wegrukken uit mijn
grond die ik hun gegeven heb. i
Ik zal me afkeren van dit huis
dat ik voor mijn naam heb ge-
heiligd. Het zal onder alle vol-
ken een voorwerp van minach-
ting� en een mikpunt van spot
worden.j 21 En dit huis zal een
ruı̈ne worden. Iedereen die voor-
bijkomt, zal vol verbazing kij-
kenk en vragen: “Waarom heeft
Jehovah dat met dit land en
dit huis gedaan?” l 22 Dan zullen
ze zeggen: “Omdat ze Jehovah,
de God van hun voorvaders, die
hen uit Egypte had weggeleid,m
hebben verlaten.n Ze hebben an-
dere goden omarmd en zich voor
die neergebogen en die vereerd.o
Daarom heeft hij al deze ellende
over ze gebracht.”’p

8 Salomo bouwde het huis van
Jehovah en zijn eigen huis�

in 20 jaar.q 2 Daarna herbouwde
Salomo de steden die H _iramr hem
had gegeven en liet daar Israë-
lieten� wonen. 3 Bovendien ruk-
te Salomo op naar H _amath-Z _oba

7:17 �Lett.: ‘vóór mij wandelt’. 7:20
�Lett.: ‘een spreekwoord’. 8:2 �Lett.:
‘zonen van Israël’.
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en nam het in. 4 Hij versterk-
te� T _admor in de woestijn en
alle voorraadstedena die hij in
H _amathb had gebouwd. 5 Ook
maakte hij van Hoog-Beth-H _oronc

en Laag-Beth-H _orond vesting-
steden met muren, poorten en
grendels. 6 Salomo versterkte
B _aälathe en al Salomo’s voorraad-
steden, alle steden voor de wa-
gensf en de steden voor de rui-
ters. Salomo bouwde alles wat
hij maar wilde in Jeruzalem, op
de Libanon en in heel zijn rijk.

7 Degenen die waren overge-
bleven van de Hethieten, de Amo-
rieten, de Ferezieten, de He-
vieten en de Jebusieten,g die
geen deel uitmaakten van Israël,h
8 hun afstammelingen die nog in
het land waren — die de Israëlie-
ten niet hadden uitgeroeidi —wer-
den allemaal door Salomo opge-
roepen om voor hem te werken,
tot op de dag van vandaag. j
9 Maar Salomo maakte geen Is-
raëlieten tot slaaf voor zijn werk,k
want zij waren zijn soldaten, de
hoofden van zijn adjudanten en
de bevelhebbers van zijn wagen-
menners en ruiters. l 10 Er wa-
ren 250 hoofdopzichters van ko-
ning Salomo, voormannen over
het werkvolk.m

11 Ook bracht Salomo de
dochter van de faraon van de
Stad van David naar het huis
dat hij voor haar had laten bou-
wen.o Want hij zei: ‘Hoewel ze
mijn vrouw is, kan ze niet in het
huis van koning David van Israël
wonen, want de plaatsen waar de
ark van Jehovah heeft gestaan,
zijn heilig.’p

12 Toen bracht Salomo brand-
offersq aan Jehovah op het al-
taarr van Jehovah dat hij vóór
de voorhal had gebouwd.s 13 Hij
volgde de dagelijkse routine en
bracht offers zoals Mozes had
voorgeschreven voor de sabbat-

8:4 �Of ‘herbouwde’.

ten,a de nieuwemaansvieringenb

en de drie jaarlijkse feestenc

— het Feest van het Ongezuur-
de Brood,d het Wekenfeeste en
het Loofhuttenfeest.f 14 Verder
deelde hij de afdelingen van de
priestersg in voor hun diensten
zoals zijn vader David had be-
paald. Hij deelde de Levieten in
voor hun taken om te lovenh en
te dienen in aanwezigheid van
de priesters volgens de dagelijkse
routine. En hij deelde de afdelin-
gen van de poortwachters in voor
de verschillende poorten. i Want
dat had David, de man van de
ware God, geboden. 15 Ze hiel-
den zich precies aan alle geboden
van de koning voor de priesters
en de Levieten, ook aan de gebo-
den die te maken hadden met de
opslagplaatsen. 16 Al het werk
van Salomo werd dus goed ge-
organiseerd,� vanaf de dag dat
het fundament van het huis van
Jehovah werd gelegd j totdat het
af was. Zo werd het huis van Je-
hovah voltooid.k

17 Toen ging Salomo naar
_Ezeon-G _eber l en naar _Elothm aan
de kust in het land Edom.n 18 H _i-
ramo stuurde hem met medewer-
king van zijn eigen dienaren sche-
pen en ervaren zeelieden. Die
gingen samen met Salomo’s die-
naren naar _Ofirp en namen van-
daar 450 talenten� goudq mee voor
koning Salomo.r

9 De koningin van Schebas hoor-
de van Salomo’s roem. Daar-

om kwam ze naar Jeruzalem om
hem met moeilijke vragen� op de
proef te stellen. Ze kwam met een
heel indrukwekkende karavaan,�
met kamelen die beladen waren
met balsemolie en grote hoeveel-
heden goudt en edelstenen. Ze

8:16 �Of ‘goed gepland’, ‘volledig uitge-
voerd’. 8:18 �Een talent woog 34,2 kg.
Zie App. B14. 9:1 �Of ‘raadsels’. �Of
‘een heel indrukwekkend gevolg’.
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verscheen voor Salomo en sprak
met hem over alles wat haar bezig-
hield.�a 2 Salomo beantwoordde
al haar vragen. Niets was voor Sa-
lomo te moeilijk,� alles legde hij
haar uit.

3 Toen de koningin van Sche-
ba zag hoe wijs Salomo was,b en
toen ze het huis zag dat hij had
gebouwd,c 4 het voedsel dat bij
hem op tafel kwam,d hoe zijn die-
naren aanzaten, de bediening en
kleding van zijn bedienden, zijn
wijnschenkers en hun kleding,
en de brandoffers die hij geregeld
bracht in het huis van Jehovah,e
was ze buiten zichzelf van verba-
zing.� 5 Ze zei tegen de koning:
‘Wat ik in mijn eigen land heb ge-
hoord over uw wijsheid en over
wat u allemaal hebt gedaan,� is
waar. 6 Maar ik geloofde die be-
richten niet totdat ik kwam en
het met eigen ogen zag.f Ze heb-
ben me nog niet de helft verteld
over uw grote wijsheid!g U over-
treft alles wat ik heb gehoord.h
7 Wat een voorrecht voor uw
mannen en uw dienaren dat ze
steeds in uw aanwezigheid zijn
en uw wijsheid kunnen horen!
8 Laat Jehovah, uw God, gepre-
zen worden, die zo van u houdt
dat hij u op zijn troon heeft ge-
plaatst als koning voor Jehovah,
uw God. Omdat uw God van Is-
raël houdti en omdat hij het voor
altijd wil laten bestaan, heeft hij
u er als koning over aangesteld
om recht en gerechtigheid te
handhaven.’

9 Toen gaf ze de koning 120
talenten� goud j en een grote hoe-
veelheid balsemolie en edelste-
nen. Zulke balsemolie als de ko-
ningin van Scheba aan koning
Salomo gaf, is nooit meer aange-
voerd.k

9:1 �Of ‘na aan het hart lag’. 9:2
�Lett.: ‘verborgen’. 9:4 �Lett.: ‘was er
geen geest meer in haar’. 9:5 �Of
‘en over uw woorden’. 9:9 �Een talent
woog 34,2 kg. Zie App. B14.

10 De dienaren van H _iram en
de dienaren van Salomo die goud
uit _Ofir aanvoerden,a brachten
ook sandelhout en edelstenen
mee.b 11 De koning maakte van
het sandelhout trappen voor het
huis van Jehovahc en voor het
huis� van de koning,d en ook har-
pen en snaarinstrumenten voor
de zangers.e Nooit eerder was er
in het land van Juda zoiets ge-
zien.

12 Koning Salomo gaf aan de
koningin van Scheba alles wat ze
maar wilde en waar ze om vroeg,
meer dan� wat zij voor de ko-
ning had meegenomen. Daarna
ging ze naar haar eigen land te-
rug, samen met haar dienaren.f

13 Het gewicht van het goud
dat Salomo in één jaar ontving,
was 666 talenten.g 14 Daarbij
was niet meegerekend wat hij
kreeg van de kooplieden en de
handelaars en van alle Arabische
koningen en de gouverneurs van
het land die goud en zilver bij
Salomo brachten.h

15 Koning Salomo maakte 200
grote schilden van een goudlege-
ring i (op elk schild werden 600
sikkels� gelegeerd goud aange-
bracht) j 16 en 300 kleine schil-
den� van een goudlegering (op
elk schild werden drie minen�
goud aangebracht). Toen zette
de koning ze in het Huis van het
Libanonwoud.k

17 Verder maakte de koning
een grote ivoren troon die hij met
zuiver goud bekleedde. l 18 De
troon had zes treden, en aan de
troon was een gouden voeten-
bank bevestigd. De zitting had
armleuningen aan beide kanten.
Naast de armleuningen stonden

9:11 �Of ‘paleis’. 9:12 �Of mogelijk
‘naast de geschenken die overeenkwa-
men met de waarde van’. 9:15 �Een
sikkel woog 11,4 g. Zie App. B14. 9:16
�Vaak door boogschutters gedragen.
�Een mine in de Hebreeuwse Geschrif-
ten woog 570 g. Zie App. B14.
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twee leeuwen.a 19 Op de zes
treden stonden 12 leeuwen,b één
aan elk uiteinde. In geen en-
kel koninkrijk was ooit zoiets ge-
maakt. 20 Alle drinkbekers van
koning Salomo waren van goud,
en alle gebruiksvoorwerpen van
het Huis van het Libanonwoud
waren van zuiver goud. Er was
niets van zilver, want aan zilver
werd in de tijd van Salomo geen
waarde gehecht.c 21 De sche-
pen van de koning voeren name-
lijk altijd naar T _arsis,d bemand
door de dienaren van H _iram.e
Eens in de drie jaar kwamen de
T _arsisschepen binnen, beladen
met goud, zilver, ivoor, f apen en
pauwen.

22 Koning Salomo was dus
rijker en wijzer dan alle andere
koningen op aarde.g 23 En alle
koningen op aarde wilden bij Sa-
lomo op audiëntie komen� om te
luisteren naar zijn wijsheid, die
de ware God in zijn hart had ge-
legd.h 24 Ze brachten dan alle-
maal een geschenk mee: zilveren
voorwerpen, gouden voorwer-
pen, kleding, i wapens, balsem-
olie, paarden en muildieren. Zo
ging het jaar in jaar uit. 25 En
Salomo had 4000 stallen voor
zijn paarden en wagens en had
12.000 paarden,�j en hij bracht
ze onder in de wagensteden en
dicht bij de koning in Jeruza-
lem.k 26 Hij regeerde over alle
koningen vanaf de Rivier� tot
het land van de Filistijnen en tot
de grens van Egypte. l 27 Dank-
zij de koning was het zilver in Je-
ruzalem net zo gewoon als steen
en was cederhout net zo gewoon
als de vijgenbomen� in de Sjef _e-
la.m 28 Er werden voor Salomo
paarden gehaald uit Egypten en
uit alle andere landen.

29 De rest van de geschiede-
nis van Salomoo staat van begin

9:23 �Lett.: ‘zochten het gezicht van Sa-
lomo’. 9:25 �Of ‘ruiters’. 9:26 �D.w.z.
de Eufraat. 9:27 �Of ‘sycomoren’.

tot eind in de geschriften van de
profeet Nathan,a in de profetie
van de Siloniet Ah _iab en in het
verslag van de visioenen van de
visionair _Iddoc over Jer _obeam,d
de zoon van N _ebat. 30 Salomo
regeerde in Jeruzalem 40 jaar
over heel Israël. 31 Toen ging
Salomo rusten bij zijn voorva-
ders. Ze begroeven hem in de
Stad van David, zijn vader.e Zijn
zoon Reh _abeam volgde hem als
koning op.f

10 Reh _abeam ging naar Si-
chem,g want heel Israël was

naar Sichem gekomen om hem
koning te maken.h 2 Zodra Jer _o-
beam, i de zoon van N _ebat, ervan
hoorde (hij was nog in Egypte,
want hij was gevlucht voor koning
Salomo)j kwam hij terug uit Egyp-
te. 3 Toen lieten ze hem halen.
Jer _obeam en heel Israël kwamen
naar Reh _abeam en zeiden: 4 ‘Uw
vader heeft ons een zwaar juk�
opgelegd.k Als u het harde werk
dat hij ons heeft laten doen en het
zware� juk dat hij ons heeft op-
gelegd lichter maakt, zullen we u
dienen.’

5 Hierop zei hij tegen ze: ‘Kom
over drie dagen bij me terug.’ Het
volk ging dus weg. l 6 Koning
Reh _abeam raadpleegde de oude-
re mannen� die zijn vader Salo-
mo hadden gediend toen die nog
leefde. Hij vroeg: ‘Wat raden jul-
lie aan? Wat voor antwoord moet
ik dit volk geven?’ 7 Ze ant-
woordden hem: ‘Als u goed bent
voor dit volk en ze tegemoet-
komt en ze een vriendelijk ant-
woord geeft, dan zullen ze voor
altijd uw dienaren zijn.’

8 Maar hij sloeg het advies van
de oudere mannen in de wind
en raadpleegde de jonge mannen
met wie hij was opgegroeid en die
nu zijn dienaren waren.m 9 Hij
vroeg: ‘Wat raden jullie aan? Wat
voor antwoord moetenwe dit volk

10:4 �Zie Woordenlijst. �Of ‘onder-
drukkende’. 10:6 �Of ‘oudsten’.
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geven dat tegen me heeft gezegd:
“Maak het juk dat uw vader ons
heeft opgelegd lichter”?’ 10 De
jonge mannen met wie hij was op-
gegroeid, antwoordden: ‘Dit moet
u zeggen tegen het volk dat tegen
u heeft gezegd: “Uw vader heeft
ons een zwaar juk opgelegd, maar
u moet het lichter voor ons ma-
ken.” Dit moet u tegen ze zeggen:
“Mijn pink zal dikker zijn dan de
heupen van mijn vader. 11 Mijn
vader heeft jullie een zwaar juk
opgelegd, maar ik zal jullie juk
nog zwaarder maken. Mijn vader
heeft jullie met zwepen gestraft,
maar ik zal dat met gesels doen.”’

12 Jer _obeam en het hele volk
kwamen op de derde dag bij Re-
h _abeam, want de koning had ge-
zegd: ‘Kom op de derde dag bij
me terug.’a 13 Maar de koning
gaf ze een hard antwoord en
sloeg zo het advies van de oude-
re mannen in de wind. 14 Hij
zei tegen ze wat de jonge man-
nen hem hadden geadviseerd: ‘Ik
zal jullie een zwaar juk opleg-
gen, ik zal het zelfs nog zwaar-
der maken. Mijn vader heeft jul-
lie met zwepen gestraft, maar ik
zal dat met gesels doen.’ 15 De
koning luisterde niet naar het
volk. Deze wending werd name-
lijk door de ware God veroor-
zaakt,b zodat het woord in ver-
vulling zou gaan dat Jehovah via
de Siloniet Ah _ia had gesprokenc

tot Jer _obeam, de zoon van N _e-
bat.

16 Omdat de koning niet naar
de Israëlieten luisterde, zeiden
ze tegen hem: ‘Wat hebben wij
met David te maken? We hebben
geen gemeenschappelijk erfdeel
met de zoon van _Isaı̈. Naar jullie
goden, Israël! David, zorg maar
voor je eigen huis!’d Toen ging
heel Israël weer naar huis.�e

17 Maar Reh _abeam bleef re-
geren over de Israëlieten die in
de steden van Juda woonden.f

10:16 �Lett.: ‘hun tenten’.

18 Koning Reh _abeam stuurde
Had _oram,a die de leiding had over
de opgeroepen werkers, naar de
Israëlieten, maar ze stenigden
hem. De koning zelf kon nog net
in zijn wagen klimmen om naar
Jeruzalem te vluchten.b 19 Zo
kwamen de Israëlieten tegen het
huis van David in opstand. Dat is
tot op de dag van vandaag zo ge-
bleven.

11 Toen Reh _abeam in Jeruza-
lem terug was, verzamelde

hij meteen de mannen uit het huis
van Juda en Benjaminc — 180.000
getrainde� soldaten. Hij wilde te-
gen Israël strijden om het konink-
rijk voor zich terug te winnen.d
2 Maar het woord van Jehovah
kwam tot Sem _aja,e de man van
de ware God: 3 ‘Zeg tegen ko-
ning Reh _abeam van Juda, de zoon
van Salomo, en tegen heel Israël
in Juda en Benjamin: 4 “Dit zegt
Jehovah: ‘Jullie mogen niet ten
strijde trekken tegen jullie broe-
ders. Ga allemaal terug naar huis,
want ik heb dit veroorzaakt.’”’f
Ze gehoorzaamden het woord van
Jehovah en gingen terug. Ze ruk-
ten niet tegen Jer _obeam op.

5 Reh _abeam woonde in Jeru-
zalem en bouwde vestingsteden
in Juda: 6 hij versterkte Bethle-
hem,g _Etam, Tek _oa,h 7 Beth-Zur,
S _ocho, i Ad _ullam, j 8 Gath,k Ma-
r _esa, Zif, l 9 Ador _aı̈m, L _achis,m
Az _eka,n 10 Z _ora, _Ajalono en H _e-
bron,p vestingsteden in Juda en
Benjamin. 11 Verder maakte hij
de vestingsteden sterker door er
bevelhebbers over aan te stellen
en ze van voedsel, olie en wijn
te voorzien. 12 Ook voorzag hij
alle steden van grote schilden en
speren. Zo maakte hij er bijzon-
der sterke steden van. En Juda en
Benjamin bleven van hem.

13 De priesters en de Levieten
die in heel Israël waren, vertrok-
ken uit hun gebieden en sloten

11:1 �Lett.: ‘uitgekozen’.
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zich bij hem aan. 14 De Levie-
ten verlieten hun weidegrond en
hun bezittingena en kwamen naar
Juda en Jeruzalem omdat Jer _o-
beam en zijn zonen ze als pries-
ters van Jehovah hadden ont-
slagen.b 15 Jer _obeam had zijn
eigen priesters aangesteld voor
de offerhoogten,c voor de demo-
nen in bokkengedaante�d en voor
de kalveren die hij had gemaakt.e
16 Uit alle stammen van Israël
gingen mensen die Jehovah, de
God van Israël, met hun hele
hart wilden zoeken naar Jeruza-
lem — in navolging van de pries-
ters en de Levieten — om slacht-
offers te brengen aan Jehovah,
de God van hun voorvaders.f
17 Drie jaar lang versterkten ze
het koningschap van Juda en wa-
ren ze een steun voor Reh _abeam,
de zoon van Salomo, want drie
jaar lang volgden ze dezelfde weg
als David en Salomo.

18 Reh _abeam trouwde met M _a-
halath, de dochter van Davids
zoon J _erimoth en van Ab _ichaı̈l,
de dochter van _Isaı̈’s zoon El _iab.g
19 Hij kreeg de volgende zonen
bij haar: J _eüs, Sem _arja en Z _a-
ham. 20 Later trouwde hij met
M _aächa, de kleindochter van Ab-
salom.h Bij haar kreeg hij Ab _ia, i
_Attai, Z _iza en Sel _omith. 21 Re-
h _abeam hield meer van M _aächa,
de kleindochter van Absalom,
dan van al zijn andere vrouwen
en bijvrouwen. j Hij had 18 vrou-
wen en 60 bijvrouwen en werd de
vader van 28 zonen en 60 doch-
ters. 22 Reh _abeam stelde Ab _ia,
de zoon van M _aächa, aan als
hoofd en leider van zijn broers,
want hij was van plan hem ko-
ning te maken. 23 Maar hij was
zo verstandig sommigen van zijn
zonen naar de verschillende ge-
bieden van Juda en Benjamin
te sturen,� naar alle vestingste-

11:15 �Lett.: ‘de bokken’. 11:23 �Of
‘over (...) te verdelen’.

den.a Hij gaf ze meer dan genoeg
voedsel en zorgde ervoor dat ze
een groot aantal vrouwen kre-
gen.

12 Kort nadat Reh _abeams ko-
ningschap bevestigd wasb

en hij de macht stevig in han-
den had gekregen, keerde hij de
wet van Jehovah de rug toe,c en
heel Israël volgde zijn voorbeeld.
2 Omdat ze ontrouw waren aan
Jehovah rukte koning S _isakd van
Egypte in het vijfde jaar van
koning Reh _abeam tegen Jeruza-
lem op. 3 Hij had 1200 strijdwa-
gens, 60.000 ruiters en ontelbaar
veel soldaten die met hem uit
Egypte meekwamen — Libiërs,
Sukkieten en Ethiopiërs.e 4 Hij
nam de vestingsteden van Juda
in en kwam uiteindelijk bij Jeru-
zalem.

5 De profeet Sem _ajaf ging
naar Reh _abeam en de leiders
van Juda, die uit angst voor S _i-
sak in Jeruzalem bij elkaar wa-
ren gekomen. Hij zei tegen hen:
‘Dit zegt Jehovah: “Jullie hebben
mij verlaten, dus ik verlaat jul-
lieg en geef jullie in handen van
S _isak.”’ 6 Daarop vernederden
de koning en de leiders van Is-
raël zichh en zeiden: ‘Jehovah is
rechtvaardig.’ 7 Toen Jehovah
zag dat ze zich vernederd had-
den, kwam het woord van Jeho-
vah tot Sem _aja: ‘Ze hebben zich
vernederd. Ik zal ze niet vernie-
tigen, i en binnen korte tijd zal ik
ze redden. Ik zal mijn woede niet
via S _isak over Jeruzalem uitstor-
ten. 8 Maar ze zullen wel zijn
dienaren worden, zodat ze we-
ten wat het verschil is tussen het
dienen van mij en van de konin-
gen� van andere landen.’

9 Koning S _isak van Egypte
rukte dus tegen Jeruzalem op.
Hij roofde de schatten van het
huis van Jehovah j en de schatten

12:8 �Lett.: ‘koninkrijken’.
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van het huis� van de koning.
Hij nam alles mee, ook de gou-
den schilden die Salomo had ge-
maakt.a 10 Daarom maakte ko-
ning Reh _abeam koperen schilden
om ze te vervangen, en hij ver-
trouwde ze toe aan de hoofden
van de wachters,� die de ingang
van het huis van de koning be-
waakten. 11 Steeds wanneer de
koning naar het huis van Jehovah
ging, kwamen de wachters met
de schilden binnen, en ze brach-
ten die dan weer terug naar het
wachtlokaal. 12 Omdat de ko-
ning zich vernederde, verdween
Jehovah’s woede,b en hij vernie-
tigde ze niet volledig.c Bovendien
werden er nog goede dingen in
Juda gedaan.d

13 Koning Reh _abeam versterk-
te zijn positie in Jeruzalem en
bleef regeren. Reh _abeam was
41 jaar toen hij koning werd, en
hij regeerde 17 jaar in Jeruza-
lem, de stad die Jehovah uit alle
stammen van Israël gekozen had
als de plaats voor zijn naam. De
moeder van de koning was N _aä-
ma, de Ammonitische.e 14 Hij
deed wat slecht was, want hij
had niet in zijn hart besloten Je-
hovah te zoeken.f

15 De geschiedenis van Reh _a-
beam staat van begin tot eind in
de geschriften van de profeet Se-
m _ajag en van de visionair _Iddoh in
het geslachtsregister. En er was
constant oorlog tussen Reh _abeam
en Jer _obeam. i 16 Toen ging Re-
h _abeam rusten bij zijn voorvaders
en hij werd begraven in de Stad
van David. j Zijn zoon Ab _iak volg-
de hem als koning op.

13 In het 18de jaar van ko-
ning Jer _obeam werd Ab _ia

koning over Juda.l 2 Hij regeer-
de drie jaar in Jeruzalem. Zijn
moeder was Mich _aja,m de dochter
van _Uriël uit G _ibea.n Er was oor-
log tussen Ab _ia en Jer _obeam.o

12:9 �Of ‘paleis’. 12:10 �Lett.: ‘hardlo-
pers’.

3 Ab _ia trok ten strijde met
een leger van 400.000 dappere,
getrainde� soldaten.a Jer _obeam
stelde zich in gevechtsformatie
tegen hem op met 800.000 ge-
trainde mannen, dappere strij-
ders. 4 Ab _ia ging op de berg Ze-
mar _aı̈m staan, in het bergland
van Efraı̈m, en zei: ‘Luister, Je-
r _obeam en heel Israël. 5 Jullie
weten toch dat Jehovah, de God
van Israël, het koningschap over
Israël voor altijd aan David heeft
gegeven,b aan hem en aan zijn
zonen,c door een zoutverbond?�d
6 Maar Jer _obeam,e de zoon van
N _ebat en de dienaar van Davids
zoon Salomo, kwam tegen zijn
heer in opstand.f 7 En er bleven
zich waardeloze, slechte mannen
bij hem aansluiten. Toen Salo-
mo’s zoon Reh _abeam nog jong en
onzeker was, waren zij sterker
en hij kon niet tegen ze op.

8 En nu denken jullie dat jul-
lie op kunnen tegen het konink-
rijk van Jehovah in handen van
de zonen van David omdat jul-
lie met zovelen zijn en de gou-
den kalveren hebben die Jer _o-
beam als goden voor jullie heeft
gemaakt.g 9 Jullie hebben Jeho-
vah’s priesters,h de nakomelingen
van Aäron, en de Levieten weg-
gejaagd. Jullie hebben je eigen
priesters aangesteld, net als de
volken van de andere landen. i
Iedereen die met een jonge stier
en zeven rammen aankwam,� kon
priester worden voor die zoge-
naamde goden. 10 Maar onze
God is Jehovah, j en wij hebben
hem niet verlaten. Onze pries-
ters, de nakomelingen van Aäron,
dienen Jehovah, en de Levieten
helpen bij het werk. 11 Ze la-
ten elke ochtend en elke avondk

brandoffers voor Jehovah in rook
opgaan met geurige wierook. l Het
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stapelbrood�a ligt op de tafel van
zuiver goud. Ook steken ze elke
avondb de lampen van de gouden
lampenstandaardc aan. Wij komen
namelijk onze verantwoordelijk-
heid na tegenover Jehovah, onze
God. Maar jullie hebben hem ver-
laten. 12 Luister, de ware God
is met ons en leidt ons met zijn
priesters en met de trompetten
waarmee strijdsignalen tegen jul-
lie worden geblazen. Mannen van
Israël, strijd niet tegen Jehovah,
de God van jullie voorvaders,
want jullie zullen niet winnen.’d

13 Maar Jer _obeam zorgde voor
een hinderlaag achter hen, zo-
dat het grootste deel van zijn le-
ger vóór Juda was en de hin-
derlaag achter hen. 14 Toen de
mannen van Juda zich omdraai-
den, zagen ze dat ze zowel van
voren als in de rug werden aan-
gevallen. Ze riepen tot Jehovah,e
terwijl de priesters luid op de
trompetten bliezen. 15 De man-
nen van Juda hieven vervolgens
een strijdkreet aan, en toen ze
die strijdkreet lieten horen, liet
de ware God Jer _obeam en heel
Israël de nederlaag lijden voor
Ab _ia en Juda. 16 De Israëlieten
sloegen voor Juda op de vlucht,
en God gaf ze in hun handen.
17 Ab _ia en zijn volk richtten een
grote slachting onder hen aan, en
500.000 getrainde mannen van Is-
raël sneuvelden. 18 Zo werden
de mannen van Israël in die tijd
vernederd, maar de mannen van
Juda waren sterker omdat zij ver-
trouwden� op Jehovah, de God
van hun voorvaders.f 19 Ab _ia
achtervolgde Jer _obeam en ver-
overde de steden Bethel,g Jes _a-
na en _Efraı̈n,h elk met de bijbeho-
rende� plaatsen. 20 Het lukte
Jer _obeam in de tijd van Ab _ia
nooit meer zijn macht te herwin-

13:11 �D.w.z. het toonbrood. 13:18
�Lett.: ‘steunden’. 13:19 �Of ‘omliggen-
de’.

nen. Uiteindelijk maakte Jehovah
een eind aan Jer _obeams leven.a

21 Maar Ab _ia werd steeds
machtiger. Hij trouwdemet 14 vrou-
wenb en kreeg 22 zonen en 16 doch-
ters. 22 De rest van de geschiede-
nis van Ab _ia, wat hij heeft gedaan
en gezegd, staat in de geschriften�
van de profeet _Iddo.c

14 Toen ging Ab _ia rusten bij
zijn voorvaders en hij werd

begraven in de Stad van David.d
Zijn zoon _Asa volgde hem als ko-
ning op. In zijn tijd had het land
tien jaar lang rust.

2 _Asa deed wat goed en juist
was in de ogen van Jehovah, zijn
God. 3 Hij verwijderde de alta-
ren van andere godene en de of-
ferhoogten, sloeg de heilige zuilen
kapotf en hakte de heilige palen�
om.g 4 Hij zei tegen Juda dat ze
Jehovah, de God van hun voorva-
ders, moesten zoeken en zich aan
de wet en de geboden moesten
houden. 5 Daarom verwijderde
hij uit alle steden van Juda de of-
ferhoogten en de wierooktafels.h
Onder zijn regering was er rust
in het koninkrijk. 6 Hij bouwde
vestingsteden in Juda, i want het
land had rust en er werd in die
jaren geen oorlog tegen hem ge-
voerd. Jehovah gaf hem namelijk
rust. j 7 _Asa zei tegen Juda: ‘La-
ten we deze steden bouwen en
er muren omheen maken met to-
rens, poorten�k en grendels. Want
het land is nog steeds in ons bezit
omdat we Jehovah, onze God, heb-
ben gezocht. We hebben gezocht,
en hij heeft ons rust gegeven aan
al onze grenzen.’ Hun bouwpro-
jecten verliepen dus voorspoe-
dig. l

8 _Asa had een leger van
300.000 man uit Juda, gewapend
met grote schilden en met speren.
En uit Benjamin waren er 280.000
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dappere strijders, die kleine schil-
den� droegen en gewapend waren
met bogen.�a

9 Later rukte de Ethiopiër Z _e-
ra tegen hen op met een leger
van 1.000.000 man en 300 wa-
gens.b Toen hij Mar _esa bereikte,c
10 trok _Asa hem tegemoet, en ze
stelden zich in gevechtsformatie
op in het Zef _athadal bij Mar _e-
sa. 11 Toen riep _Asa tot Jeho-
vah, zijn God,d en zei: ‘O Jeho-
vah, voor u maakt het niets uit
of degenen die u helpt met velen
zijn of geen kracht hebben.e Help
ons, Jehovah, onze God, want we
vertrouwen� op u,f en in uw naam
zijn we tegen deze menigte op-
gerukt.g O Jehovah, u bent onze
God. Laat niet toe dat sterfelijke
mensen van u winnen.’h

12 Dus gaf Jehovah _Asa en
Juda de overwinning op de Ethio-
piërs, en de Ethiopiërs sloegen op
de vlucht. i 13 _Asa en zijn man-
nen achtervolgden hen tot aan
G _erar. j Er bleven Ethiopiërs sneu-
velen tot niemand van hen meer
in leven was, want ze werden
door Jehovah en zijn leger volle-
dig verslagen. Daarna namen de
mannen van Juda een enorme
buit mee. 14 Verder veroverden
ze alle steden rondom G _erar, want
de inwoners waren bang gewor-
den voor Jehovah. Ze plunderden
alle steden, want er was daar veel
te halen. 15 Ze overvielen ook
de tentenkampen van de veehou-
ders en namen een groot aantal
schapen en kamelen mee. Daar-
na gingen ze terug naar Jeruza-
lem.

15 Toen kwam de geest van
God op Az _arja, de zoon van

_Oded. 2 Hij ging _Asa tegemoet
en zei tegen hem: ‘Luister naar
mij, _Asa en heel Juda en Benja-
min! Jehovah staat aan jullie kant

14:8 �Vaak door boogschutters gedra-
gen. �Lett.: ‘en de boog traden’. 14:11
�Lett.: ‘steunen’.

zolang jullie aan zijn kant staan.a
Als jullie hem zoeken, zal hij zor-
gen dat jullie hem vinden,b maar
als jullie hem verlaten, zal hij jul-
lie verlaten.c 3 Lange tijd� was
Israël zonder de ware God, zon-
der een priester die hen onder-
wees en zonder wet.d 4 Maar als
ze in hun ellende bij Jehovah, de
God van Israël, terugkwamen en
hem zochten, dan zorgde hij er-
voor dat ze hem vonden.e 5 In
die tijd kon niemand veilig rei-
zen,� want er was veel onrust on-
der de inwoners van alle gebie-
den. 6 Het ene volk versloeg het
andere en de ene stad de ande-
re, omdat God met allerlei moei-
lijkheden verwarring veroorzaak-
te.f 7 Maar jullie moeten sterk
zijn en niet ontmoedigd raken,�g
want jullie inspanning zal worden
beloond.’

8 Zodra _Asa die woorden en
de profetie van de profeet _Oded
hoorde, kreeg hij moed en ver-
wijderde hij de walgelijke afgods-
beelden uit heel het land van
Judah en Benjamin en uit de ste-
den die hij veroverd had in het
bergland van Efraı̈m. Hij her-
stelde Jehovah’s altaar dat vóór
de voorhal van Jehovah stond. i
9 En hij bracht heel Juda en
Benjamin bij elkaar, samen met
de mensen uit Efraı̈m, Manasse
en Simeon j die als vreemdelin-
gen bij hen woonden. Velen wa-
ren namelijk vanuit Israël naar
hem overgelopen toen ze zagen
dat Jehovah, zijn God, met hem
was. 10 Ze werden in de der-
de maand van het 15de jaar van
_Asa’s regering in Jeruzalem bij
elkaar gebracht. 11 Op die dag
offerden ze aan Jehovah 700 run-
deren en 7000 schapen uit de
buit die ze hadden meegebracht.
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12 Bovendien beloofden ze in
een verbond dat ze Jehovah, de
God van hun voorvaders, met
hun hele hart en met hun hele
ziel� zouden zoeken.a 13 Ieder-
een die Jehovah, de God van Is-
raël, niet zou zoeken, moest ter
dood worden gebracht — klein
of groot, man of vrouw.b 14 Ze
legden met luide stem een eed af
voor Jehovah, waarbij werd ge-
juicht en op de trompetten en
hoorns werd geblazen. 15 Heel
Juda was blij met de eed, want ze
hadden de eed met hun hele hart
gedaan. Ze zochten hem vol over-
gave en hij zorgde ervoor dat ze
hem vonden.c Jehovah bleef hun
aan alle kanten rust geven.d

16 Koning _Asa ontnam zijn
grootmoeder M _aächae zelfs de po-
sitie van koningin-moeder� om-
dat ze een obsceen afgodsbeeld
voor de aanbidding van de heili-
ge paal had gemaakt.f _Asa hakte
haar obscene afgodsbeeld om en
verpulverde en verbrandde het
in het K _idrondal.g 17 Maar de
offerhoogten werden niet uit Is-
raëlh verwijderd. i Toch had _Asa
zijn hele leven� een onverdeeld�
hart. j 18 Hij bracht de dingen
die hij en zijn vader hadden ge-
heiligd naar het huis van de ware
God — zilver, goud en allerlei
voorwerpen.k 19 Tot het 35ste
jaar van _Asa’s regering was er
geen oorlog. l

16 In het 36ste jaar van de re-
gering van _Asa rukte ko-

ning Ba _̈esam van Israël tegen Juda
op en versterkte� hij R _ama.n Zo
kon niemand het gebied van ko-
ning _Asa van Juda in of uit gaan.o
2 Toen haalde _Asa zilver en goud
uit de schatkamers van Jehovah’s
huisp en van het huis� van de ko-
ning. Hij stuurde het naar koning

15:12 �Zie Woordenlijst. 15:16 �Of
‘vrouwe’. 15:17 �Lett.: ‘al zijn dagen’.
�Of ‘volledig toegewijd’. 16:1 �Of ‘her-
bouwde’. 16:2 �Of ‘paleis’.

Ben-H _adad van Syrië,a die in Da-
maskus woonde, met de volgen-
de boodschap: 3 ‘Er is een ver-
drag� tussen mij en u en tussen
mijn vader en uw vader. Ik stuur
u zilver en goud.Verbreek uw ver-
drag met koning Ba _̈esa van Israël,
zodat hij zich terugtrekt.’

4 Ben-H _adad luisterde naar ko-
ning _Asa en liet zijn legerofficie-
ren oprukken tegen de steden van
Israël. Ze versloegen _Ijon,b Danc

en Abel-M _aı̈m, met alle opslag-
plaatsen van de steden van N _af-
tali.d 5 Toen Ba _̈esa dat hoorde,
stopte hij meteen met het ver-
sterken� van R _ama en liet hij het
werk stilleggen. 6 Koning _Asa
riep vervolgens heel Juda op om
de stenen en balken weg te dra-
gen die Ba _̈esa in R _amae voor de
bouw had gebruikt.f Daarmee ver-
sterkte hij G _ebag en M _izpa.h

7 In die tijd kwam de zie-
ner Han _ani i naar koning _Asa van
Juda en zei tegen hem: ‘Om-
dat je vertrouwd� hebt op de ko-
ning van Syrië en niet op Jeho-
vah, je God, is het leger van de
koning van Syrië niet in je handen
gevallen. j 8 De Ethiopiërs en de
Libiërs hadden toch ook een heel
groot leger, met veel strijdwagens
en ruiters? Maar omdat je toen op
Jehovah vertrouwde, heeft hij ze
aan je overgeleverd.k 9 Want de
ogen van Jehovah gaan de hele
aarde rond l om zijn kracht� te to-
nen voor wie hem met hun hele
hart toegewijd zijn.�m Je bent heel
onverstandig geweest. Van nu af
aan zullen er oorlogen tegen je
worden gevoerd.’n

10 _Asa ergerde zich aan de
ziener en was zo kwaad dat hij
hem in de gevangenis� zette. In
die tijd begon _Asa anderen van
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het volk te mishandelen. 11 De
geschiedenis van _Asa is van be-
gin tot eind opgeschreven in het
Boek van de koningen van Juda
en van Israël.a

12 In het 39ste jaar van zijn
regering kreeg _Asa een aandoe-
ning aan zijn voeten waardoor hij
heel ziek werd. Maar zelfs toen
hij zo ziek was, vroeg hij geen
hulp aan Jehovah maar aan de
genezers. 13 In het 41ste jaar
van zijn regering ging _Asa rusten
bij zijn voorvaders.b 14 Ze be-
groeven hem in het schitterende
graf dat hij in de Stad van Davidc

voor zichzelf had uitgegraven. Ze
legden hem op een lijkbaar die
gevuld was met balsemolie en
een speciale zalf van verschillen-
de ingrediënten.d Verder maak-
ten ze een enorm groot begrafe-
nisvuur� voor hem.

17 Zijn zoon Josafate volgde
hem als koning op en hij

versterkte zijn positie over Israël.
2 Hij legerde troepen in alle ves-
tingsteden van Juda en plaatste
garnizoenen in het land Juda en
in de steden van Efraı̈m die zijn
vader _Asa had ingenomen.f 3 Je-
hovah was steeds met Josafat om-
dat hij dezelfde weg volgde als zijn
voorvader Davidg en de Baäls niet
zocht. 4 Want hij zocht de God
van zijn vader,h hield zich aan�
zijn geboden en deed niet zoals
Israël deed.i 5 Jehovah gaf hem
het koningschap stevig in han-
den.j Heel Juda bleef Josafat ge-
schenken geven, en hij had gro-
te roem en rijkdom.k 6 Hij volgde
moedig� de wegen van Jehovah,
en hij verwijderde zelfs de offer-
hoogtenl en de heilige palenm uit
Juda.

7 In het derde jaar van zijn re-
gering ontbood hij zijn bestuur-

16:14 �Kennelijk geen crematie van Asa,
maar het verbranden van kruiden of
specerijen. 17:4 �Lett.: ‘wandelde in’.
17:6 �Lett.: ‘zijn hart werd moedig in’.

ders Ben-H _aı̈l, Obadja, Zachar _ia,
Neth _aneël en Mich _aja. Hij stuur-
de ze naar de steden van Juda
om er te onderwijzen. 8 De Le-
vieten Sem _aja, Neth _anja, Zeb _ad-
ja, _Asaël, Sem _iramoth, Jonathan,
Ad _onia, Tob _ia en Tob-Ad _onia gin-
gen met hen mee, en ook de pries-
ters Elis _ama en Joram.a 9 Met
het boek van Jehovah’s wet gin-
gen ze onderwijzenb in Juda. Ze
gingen alle steden van Juda langs
om het volk te onderwijzen.

10 Alle koninkrijken van de
landen rondom Juda werden
bang voor Jehovah, en ze voer-
den geen oorlog tegen Josafat.
11 De Filistijnen brachten Josa-
fat geschenken en geld als schat-
ting.� De Arabieren brachten
hem 7700 rammen en 7700 bok-
ken.

12 Josafat werd steeds mach-
tiger,c en hij bouwde vestingend en
voorraadstedene in Juda. 13 Hij
ondernam grote projecten in de
steden van Juda, en in Jeruzalem
had hij soldaten, dappere strij-
ders. 14 Ze waren ingedeeld vol-
gens hun vaderlijk huis. Hier vol-
gen de bevelhebbers over duizend
uit Juda. De eerste was de bevel-
hebber _Adna, met 300.000 dappe-
re strijders.f 15 Onder zijn bevel
stond de bevelhebber Joh _anan,
met 280.000 man. 16 Ook Am _a-
sia, de zoon van Z _ichri, stond
onder zijn bevel, met 200.000 dap-
pere strijders. Hij had zich vrijwil-
lig voor Jehovah’s dienst aange-
boden. 17 Uit Benjaming was er
_Eljada, een dappere strijder, met
200.000 man, gewapend met bo-
gen en schilden.h 18 Onder zijn
bevel stond J _ozabad, met 180.000
man, toegerust voor het leger.
19 Die mannen stonden in dienst
van de koning. Daarbij kwamen
nog degenen die de koning in de
vestingsteden in heel Juda had ge-
legerd.i
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18 Hoewel Josafat grote roem
en rijkdom had,a verbond

hij zich met Achab door een hu-
welijk.b 2 Een paar jaar later
bezocht hij Achab in Sam _aria.c
Achab offerde een groot aantal
schapen en runderen voor hem
en voor de mensen die bij hem
waren. Hij drong er bij hem op
aan� om samen met hem R _amoth-
Gilead aan te vallen.d 3 Koning
Achab van Israël zei tegen ko-
ning Josafat van Juda: ‘Wil je
met me meegaan naar R _amoth-
Gilead?’ Die antwoordde: ‘Jij en
ik zijn één. Mijn volk is jouw
volk. We zullen je steunen in de
strijd.’

4 Maar Josafat zei tegen de
koning van Israël: ‘Vraag alsje-
blieft eerst naar het woord van
Jehovah.’e 5 De koning van Is-
raël verzamelde dus de profeten,
400 man, en zei tegen hen: ‘Zul-
len we R _amoth-Gilead aanvallen,
of moet ik ervan afzien?’ Ze zei-
den: ‘Ga, en de ware God zal het
in handen van de koning geven.’

6 Josafat zei toen: ‘Is hier niet
een profeet van Jehovah?f Laten
we ook via hem navraag doen.’g
7 De koning van Israël zei tegen
Josafat: ‘Er is nog één manh die
ons kan helpen Jehovah te raad-
plegen. Maar ik haat hem, want
hij profeteert nooit goede din-
gen over mij, maar altijd slechte. i
Het is Mich _aja, de zoon van J _im-
la.’ Maar Josafat zei: ‘De koning
hoort zoiets niet te zeggen.’

8 De koning van Israël riep
toen een hofbeambte en zei: ‘Haal
snel Mich _aja, de zoon van J _imla.’ j
9 De koning van Israël en Josa-
fat, de koning van Juda, zaten al-
lebei in hun koninklijke gewaad
op hun troon, op de dorsvloer bij
de ingang van de poort van Sa-
m _aria. Vóór hen stonden alle
profeten te profeteren. 10 Toen
maakte Zedek _ia, de zoon van

18:2 �Of ‘haalde hem over’.

Ken _aäna, ijzeren hoorns voor
zichzelf en zei: ‘Dit zegt Jeho-
vah: “Hiermee zul je de Syriërs
doorboren� tot je ze hebt uit-
geroeid.”’ 11 Alle andere pro-
feten profeteerden hetzelfde en
zeiden: ‘Ga naar R _amoth-Gilead
en je zult succes hebben.a Jeho-
vah zal het in handen van de ko-
ning geven.’

12 De boodschapper die Mi-
ch _aja ging halen, zei tegen hem:
‘Luister, de profeten hebben alle-
maal een positief advies voor de
koning. Laat uw uitspraak alstu-
blieft als die van hen zijnb en geef
een positief advies.’c 13 Maar
Mich _aja zei: ‘Zo zeker als Jehovah
leeft, ik zeg alleen wat mijn God
me opdraagt.’d 14 Toen kwam
hij bij de koning, en de koning
vroeg hem: ‘Mich _aja, zullen we
R _amoth-Gilead aanvallen, of moet
ik ervan afzien?’ Meteen ant-
woordde hij: ‘Ga, en je zult suc-
ces hebben. Ze zullen in je han-
den gegeven worden.’ 15 Toen
zei de koning tegen hem: ‘Hoe
vaak moet ik je laten zweren dat
je in de naam van Jehovah al-
leen de waarheid tegen me zegt?’
16 Daarop zei hij: ‘Ik zie alle Is-
raëlieten verspreid over de ber-
gen, als schapen die geen herder
hebben.e Jehovah zei: “Ze hebben
geen meester. Laat elk van hen in
vrede naar zijn huis teruggaan.”’

17 Toen zei de koning van Is-
raël tegen Josafat: ‘Heb ik je niet
gezegd: “Hij zal over mij geen
goede dingen profeteren maar al-
leen slechte”?’f

18 Mich _aja zei verder: ‘Hoor
daarom het woord van Jehovah:
Ik zag Jehovah op zijn troon zit-
teng en het hele hemelse legerh

stond rechts en links van hem. i
19 Jehovah vroeg toen: “Wie zal
koning Achab van Israël mislei-
den, zodat hij uitrukt en bij R _a-
moth-Gilead sneuvelt?” En de een

18:10 �Of ‘stoten’.
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zei dit en de ander dat. 20 Toen
kwam er een geest�a naar voren,
die voor Jehovah ging staan en
zei: “Ik zal hem misleiden.” Jeho-
vah vroeg hem: “Hoe ga je dat
doen?” 21 Hij antwoordde: “Ik
zal eropuit gaan en een bedrieg-
lijke geest worden in de mond van
al zijn profeten.” Daarop zei hij:
“Jij zult hem misleiden, en het zal
je zeker lukken. Vertrek en doe
het zo.” 22 Jehovah heeft dus
een bedrieglijke geest in de mond
gelegd van deze profeten van jou.b
Maar Jehovah heeft ellende voor
je aangekondigd.’

23 Zedek _ia,c de zoon van Ke-
n _aäna, kwam toen op Mich _aja af,d
sloeg hem op de wange en zei: ‘Wil
je soms beweren dat de geest van
Jehovah van mij is weggegaan�
en nu met jou spreekt?’f 24 Mi-
ch _aja antwoordde: ‘Dat zul je wel
merken op de dag dat je de bin-
nenste ruimte in gaat om je te ver-
bergen.’ 25 Toen zei de koning
van Israël: ‘Neem Mich _aja en le-
ver hem uit aan _Amon, het hoofd
van de stad, en aan Joas, de
zoon van de koning. 26 Zeg te-
gen hen: “Dit zegt de koning: ‘Zet
deze man in de gevangenisg en
geef hem een verlaagd rantsoen
van brood en water tot ik in vre-
de terugkom.’”’ 27 Maar Mich _a-
ja zei: ‘Als je echt in vrede terug-
komt, dan heeft Jehovah niet met
mij gesproken.’h Hij voegde eraan
toe: ‘Luister, alle volken.’

28 De koning van Israël en Jo-
safat, de koning van Juda, ruk-
ten vervolgens op naar R _amoth-
Gilead. i 29 De koning van Israël
zei tegen Josafat: ‘Ik zal vermomd
de strijd ingaan, maar jij moet je
koninklijke gewaad aandoen.’ De
koning van Israël vermomde zich
dus en ze trokken ten strijde.
30 De koning van Syrië had de
bevelhebbers van zijn strijdwa-

18:20 �Of ‘engel’. 18:23 �Lett.: ‘waar
is de geest van Jehovah van mij weg-
gegaan’.

gens geboden: ‘Vecht alleen te-
gen de koning van Israël en tegen
niemand anders, klein of groot.’
31 Zodra de bevelhebbers van de
wagens Josafat zagen, zeiden ze
bij zichzelf: ‘Dat is de koning van
Israël.’ Dus gingen ze op hem af
om tegen hem te vechten. Josa-
fat begon om hulp te roepena en
Jehovah hielp hem. God leidde ze
direct van hem weg. 32 Toen de
bevelhebbers van de wagens za-
gen dat het niet de koning van Is-
raël was, gaven ze meteen de ach-
tervolging op.

33 Intussen richtte een man
op goed geluk� zijn boog en hij
trof de koning van Israël tus-
sen twee delen van zijn wapen-
rusting. De koning zei daarom te-
gen zijn wagenmenner: ‘Keer om
en haal me uit de strijd,� want ik
ben zwaargewond.’b 34 De strijd
ging die hele dag door, en de ko-
ning van Israël moest tot de
avond voor het oog van de Sy-
riërs in de wagen overeind wor-
den gehouden. Bij zonsondergang
stierf hij.c

19 Toen ging koning Josa-
fat van Juda veilig� terugd

naar zijn eigen huis� in Jeruza-
lem. 2 Jehu,e de zoon van Han _a-
ni,f de visionair, ging koning Jo-
safat tegemoet en zei tegen hem:
‘Hoor je slechte mensen te hel-
pen?g Moet je degenen die Je-
hovah haten liefhebben?h Om die
reden is Jehovah woedend op je.
3 Toch zijn er goede dingen in je
gevonden, i want je hebt de heili-
ge palen uit het land verwijderd
en je hebt je hart erop gericht� de
ware God te zoeken.’j

4 Josafat bleef in Jeruzalem
wonen, en hij maakte nog een
keer een rondreis, van Bers _eba
tot het bergland van Efraı̈m,k om

18:33 �Of ‘in zijn onschuld’. �Lett.:
‘het kamp’. 19:1 �Of ‘in vrede’. �Of
‘paleis’. 19:3 �Of ‘je hart voorbereid
om’.
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het volk terug te brengen bij Je-
hovah, de God van hun voorva-
ders.a 5 Verder stelde hij rech-
ters aan in het hele land, in
alle vestingsteden van Juda, stad
voor stad.b 6 Hij zei tegen de
rechters: ‘Let op wat je doet,
want je spreekt geen recht voor
mensen maar voor Jehovah, en
hij is met je als je rechtspreekt.c
7 Heb dus ontzag voor Jeho-
vah.d Ga zorgvuldig te werk, want
bij Jehovah, onze God, is geen
onrecht,e geen partijdigheidf en
geen omkoping.’g

8 Ook in Jeruzalem stelde Jo-
safat een aantal Levieten en
priesters en een aantal hoofden
van de vaderlijke huizen van Is-
raël aan om in de naam van Je-
hovah recht te spreken en rechts-
zaken te behandelen voor de
inwoners van Jeruzalem.h 9 Hij
gaf ze de opdracht: ‘Jullie moe-
ten het volgende doen met ont-
zag voor Jehovah, trouw en eer-
lijk en met een onverdeeld� hart.
10 Als jullie broeders uit andere
steden een zaak voorleggen over
het vergieten van bloed i of met
een vraag komen over wetten,
geboden, voorschriften of bepa-
lingen, dan moeten jullie ze waar-
schuwen zodat ze niet schuldig
worden in Jehovah’s ogen. An-
ders zal hij woedend worden op
jullie en je broeders. Dat moe-
ten jullie doen, zodat jullie niet
schuldig worden. 11 De over-
priesterAm _arja is over jullie aan-
gesteld voor elke zaak die te ma-
ken heeft met de aanbidding van
Jehovah. j Zeb _adja, de zoon van
Ismaël, is de leider van het huis
van Juda voor elke zaak die de
koning betreft. De Levieten zul-
len ambtenaren voor jullie zijn.
Ga moedig aan het werk. Laat Je-
hovah met degenen zijn die doen
wat goed is.’�k

19:9 �Of ‘volledig toegewijd’. 19:11 �Of
‘laat Jehovah zijn met wat goed is’.

20 Daarna trokken de Moabie-
tena en de Ammonietenb sa-

men met sommigen van de _Ammo-
nim� eropuit om oorlog te voeren
tegen Josafat. 2 Er werd aan
Josafat bericht: ‘Er komt een gro-
te menigte op u af vanuit het ge-
bied van de zee,� vanuit Edom.c
Ze zijn in H _azezon-Tamar, dat is
En-G _edi.’d 3 Daarop werd Josa-
fat bang en hij besloot� Jehovah
te zoeken.e Hij kondigde voor heel
Juda een vasten af. 4 Het volk
van Juda kwam bij elkaar om Je-
hovah om leiding te vragen.f Ze
kwamen uit alle steden van Juda
om Jehovah te raadplegen.

5 Toen stond Josafat op in
de gemeente van Juda en Jeru-
zalem, bij het huis van Jehovah
voor het nieuwe voorhof, 6 en
hij zei:

‘O Jehovah, God van onze
voorvaders, u bent God in de he-
mel.g U hebt de macht over de
koninkrijken van alle volken.h In
uw hand zijn kracht en macht, en
niemand kan tegen u standhou-
den.i 7 O onze God, hebt u niet
de inwoners van dit land voor
uw volk Israël verdreven en het
land vervolgens als een blijvend
bezit aan het nageslacht� van uw
vriend Abraham gegeven? j 8 Ze
gingen daar wonen, en ze bouw-
den er voor u een heiligdom voor
uw naam.k Ze zeiden: 9 “Als ons
iets ergs overkomt, bijvoorbeeld
door het zwaard, een ongunstig
oordeel, een epidemie of hongers-
nood, zullen we voor dit huis en
voor u gaan staan (want uw naam
is in dit huis)l en u in al onze
ellende om hulp smeken. Luis-
ter dan alstublieft en red ons.”m
10 Nu zijn de mannen van Am-
mon, Moab en het bergland S _eı̈rn

hier. Die gebieden mocht Israël
van u niet binnenvallen toen ze

20:1 �Ofmogelijk ‘de Meünieten’. 20:2
�Kennelijk de Dode Zee. 20:3 �Lett.:
‘richtte zijn gezicht erop’. 20:7 �Lett.:
‘zaad’.

HFST. 19
a 2Kr 15:8

b De 16:18

c De 1:16, 17
Ps 82:1

d Ex 18:21

e Ge 18:25
De 32:4

f Han 10:34
Ro 2:11
1Pe 1:17

g De 10:17
De 16:19

h De 17:9
De 21:5
De 25:1

i De 17:8

j Mal 2:7

k 2Kr 15:2
��������������������

2de kolom
��������������������

HFST. 20
a Re 3:14

2Sa 8:2
Ps 83:2, 6

b Ge 19:36-38

c Joz 15:1

d Joz 15:20, 62

e 2Kr 19:1, 3

f De 4:29-31

g 1Kon 8:23
Mt 6:9

h 1Kr 29:11
Da 4:17

i 1Kr 29:12
Jes 40:15, 17
Da 4:35

j Ge 12:7
Ne 9:7, 8
Jes 41:8
Jak 2:23

k 2Kr 2:4

l 2Kr 6:20

m 1Kon 8:33, 34
2Kr 6:28-30

n Ge 36:8



2 KRONIEKEN 20:11-26 628
uit Egypte kwamen. Ze bleven bij
hen uit de buurt en vernietigden
hen niet.a 11 Als dank daarvoor
komen ze ons nu verdrijven uit
uw land dat u ons als erfdeel hebt
gegeven.b 12 O onze God, straf
hen alstublieft.c Want we zijn
machteloos tegenover deze grote
menigte die op ons af komt. We
weten niet wat we moeten doen.d
Daarom zijn onze ogen op u ge-
richt.’e

13 Al die tijd stond heel Juda
voor Jehovah, met hun vrouwen
en kinderen,� zelfs de kleine kin-
deren.

14 Toen kwam midden in de
gemeente de geest van Jehovah
op de Leviet Jah _aziël, de zoon
van Zachar _ia, zoon van Ben _aja,
zoon van Je _̈ıël, zoon van Matt _an-
ja, uit de zonen van Asaf. 15 Hij
zei: ‘Luister, inwoners van Juda
en Jeruzalem en koning Josa-
fat! Dit zegt Jehovah: “Wees niet
bang en laat je niet afschrik-
ken door die grote menigte, want
dit is niet jullie strijd, maar die
van God.f 16 Ga ze morgen te-
gemoet. Ze zullen via de pas van
Ziz komen, en jullie zullen hen
aantreffen aan het eind van het
dal� vóór de woestijn van J _eruël.
17 Jullie hoeven in deze oorlog
niet te vechten. Neem je positie
in,g blijf staan en zie hoe Jeho-
vah jullie redt.�h O Juda en Jeru-
zalem, wees niet bang en laat je
niet afschrikken. i Ga ze morgen
tegemoet, en Jehovah zal met jul-
lie zijn.”’ j

18 Meteen boog Josafat diep,
en alle inwoners van Juda en
Jeruzalem vielen voor Jehovah
neer om Jehovah te aanbidden.
19 Toen gingen de Levieten die
afstamden van de Kehathietenk

en de Korachieten staan om Je-
hovah, de God van Israël, met
luide stem te loven. l

20:13 �Lett.: ‘zonen’. 20:16 �Of ‘de
wadi’. 20:17 �Of ‘zie de redding van
Jehovah ten behoeve van jullie’.

20 Ze stonden de volgende
ochtend vroeg op en vertrokken
naar de woestijn van Tek _oa.a Bij
hun vertrek ging Josafat voor
ze staan en zei: ‘Luister, Juda
en inwoners van Jeruzalem! Ver-
trouw op Jehovah, je God, zodat
je kunt standhouden.� Vertrouw
op zijn profetenb en je zult suc-
ces hebben.’

21 In overleg met het volk
stelde hij mannen aan om lofzan-
gen voor Jehovah te zingen.c Ze
moesten in heilige kleding voor
de gewapende mannen uit gaan
en zingen: ‘Dank Jehovah, want
eeuwig duurt zijn loyale liefde.’d

22 Toen ze vol vreugde lof-
zangen begonnen te zingen, leg-
de Jehovah een hinderlaag tegen
de mannen van Ammon, Moab en
het bergland S _eı̈r die Juda bin-
nenvielen, en ze gingen elkaar
te lijf.e 23 De Ammonieten en
de Moabieten vielen de bewoners
van het bergland S _eı̈rf aan om
hen te doden en uit te roeien. Zo-
dra ze met de bewoners van S _eı̈r
hadden afgerekend, moordden ze
elkaar uit.g

24 Toen Juda bij de wachtto-
ren van de woestijnh kwam en
keek waar de menigte was, za-
gen ze dat de grond bezaaid lag
met lijken.i Er waren geen overle-
venden. 25 Josafat en zijn volk
gingen ernaartoe om de lijken te
plunderen, en ze vonden enorm
veel voorwerpen, kleding en kost-
baarheden. Ze verzamelden meer
voor zichzelf dan ze konden dra-
gen.j Het kostte drie dagen om de
buit mee te nemen, zo veel was
het. 26 Op de vierde dag kwa-
men ze bij elkaar in het Dal� van
Ber _aka en daar loofden� ze Je-
hovah. Daarom noemden ze die
plaats het Dal van Ber _aka�k — en
zo wordt het tot op de dag van
vandaag genoemd.

20:20 �Of ‘volharden’. 20:26 �Of ‘de
Laagvlakte’. �Lett.: ‘zegenden’. �Bet.:
‘zegen’.
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27 Daarna gingen alle man-

nen van Juda en Jeruzalem met
Josafat aan het hoofd naar Je-
ruzalem terug, vol blijdschap om-
dat Jehovah ze de overwinning
op hun vijanden had gegeven.a
28 Ze kwamen Jeruzalem bin-
nen met snaarinstrumenten, har-
penb en trompetten,c en ze gin-
gen naar het huis van Jehovah.d
29 Alle koninkrijken van de lan-
den werden bang voor God toen
ze hoorden dat Jehovah tegen de
vijanden van Israël had gestre-
den.e 30 Daardoor had het ko-
ninkrijk van Josafat rust, en zijn
God bleef hem aan alle kanten
rust geven.f

31 Josafat bleef over Juda re-
geren. Hij was 35 jaar toen hij ko-
ning werd, en hij regeerde 25 jaar
in Jeruzalem. Zijn moeder was
Az _uba, de dochter van S _ilhi.g
32 Hij bleef dezelfde weg volgen
als zijn vader _Asa.h Hij week er
niet van af en deed wat goed was
in Jehovah’s ogen.i 33 Maar de
offerhoogten werden niet verwij-
derd. j Het volk had hun hart nog
niet gericht� op de God van hun
voorvaders.k

34 De rest van de geschiedenis
van Josafat staat van begin tot
eind in de geschriften van Jehu, l
de zoon van Han _ani,m die wer-
den opgenomen in het Boek van
de koningen van Israël. 35 La-
ter sloot koning Josafat van Juda
een bondgenootschap met koning
Ah _azia van Israël, die slechte din-
gen deed.n 36 Samen gingen ze
schepen bouwen om naar T _arsiso

te varen, en ze bouwden de sche-
pen in _Ezeon-G _eber.p 37 Maar
Eli _̈ezer, de zoon van Dod _ava uit
Mar _esa, profeteerde tegen Josa-
fat: ‘Omdat je een bondgenoot-
schap met Ah _azia hebt gesloten,
zal Jehovah je onderneming laten
mislukken.’q De schepen leden in-
derdaad schipbreuk,r en ze kon-
den niet naar T _arsis varen.

20:33 �Of ‘voorbereid’.

21 Toen ging Josafat rusten
bij zijn voorvaders en hij

werd begraven bij zijn voorva-
ders in de Stad van David. Zijn
zoon Joram volgde hem als ko-
ning op.a 2 Jorams broers, Jo-
safats zonen, waren Az _arja, Je-
h _iël, Zachar _ia, Az _arja, Michaël
en Sef _atja. Zij waren allemaal zo-
nen van koning Josafat van Is-
raël. 3 Hun vader had ze veel
zilveren en gouden geschenken
en waardevolle dingen gegeven,
en ook vestingsteden in Juda.b
Maar het koninkrijk gaf hij aan
Joram,c want hij was de eerstge-
boren zoon.

4 Toen Joram de macht over
het koninkrijk van zijn vader had
overgenomen, versterkte hij zijn
positie door al zijn broers met
het zwaard te doden,d en ook en-
kele leiders van Israël. 5 Joram
was 32 jaar toen hij koning werd,
en hij regeerde acht jaar in Je-
ruzalem.e 6 Hij volgde dezelfde
weg als de koningen van Israël, f
net zoals het huis van Achab had
gedaan. Dat kwam doordat hij
was getrouwd met Achabs doch-
ter.g Hij bleef doen wat slecht
was in Jehovah’s ogen. 7 Maar
Jehovah wilde het huis van Da-
vid niet vernietigen, ter wille van
het verbond dat hij met David
had gesloten,h want hij had be-
loofd dat hij de lamp van David
en zijn zonen voor altijd zou la-
ten branden. i

8 In zijn tijd kwam Edom te-
gen Juda in opstand j en stel-
de een eigen koning aan.k 9 Jo-
ram en zijn bevelhebbers trokken
er met al zijn strijdwagens heen.
Hij stond ’s nachts op en ver-
sloeg de Edomieten die hem en
de bevelhebbers van zijn strijdwa-
gens hadden omsingeld. 10 Toch
heeft Edom zijn opstand tegen
Juda volgehouden tot op de dag
van vandaag. In die tijd kwam ook
L _ibna l tegen Joram in opstand
omdat hij Jehovah, de God van
zijn voorvaders, had verlaten.m
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11 Hij liet ook offerhoogtena ma-
ken op de bergen van Juda om
de inwoners van Jeruzalem tot on-
trouw� aan te zetten, en hij liet
Juda afdwalen.

12 Uiteindelijk kreeg hij een
schriftelijke boodschap van de
profeet El _ia,b die luidde: ‘Dit zegt
Jehovah, de God van je voorva-
der David: “Je hebt niet dezelf-
de weg gevolgd als je vader Jo-
safatc of koning _Asad van Juda.
13 Maar je volgt dezelfde weg als
de koningen van Israël.e Je zet
Juda en de inwoners van Jeru-
zalem aan tot ontrouw,�f net zo-
als het huis van Achab dat deed.g
Je hebt zelfs je eigen broers ge-
dood,h de zonen van je vader, die
beter waren dan jij. 14 Daarom
zal Jehovah je volk, je zonen,
je vrouwen en al je bezittingen
zwaar treffen. 15 Je zult vele
ziekten krijgen, en je zult dag in
dag uit te lijden hebben van een
ziekte aan je ingewanden, totdat
je ingewanden als gevolg van die
ziekte naar buiten komen.”’

16 Toen zette Jehovah de Fi-
listijnen�i en de Arabieren j die in
de buurt van de Ethiopiërs woon-
den tegen Joram op.k 17 Ze vie-
len Juda aan, trokken het land
binnen en namen alle bezittin-
gen uit het huis� van de ko-
ning mee, l en ook zijn zonen
en zijn vrouwen. De enige zoon
die achterbleef was J _oahaz,�m de
jongste zoon. 18 Daarna trof Je-
hovah Joram met een ongenees-
lijke ziekte aan zijn ingewanden.n
19 Na verloop van tijd, toen er
twee jaar voorbij was, kwamen
zijn ingewanden als gevolg van
zijn ziekte naar buiten. Hij had
vreselijke pijn toen hij stierf. Zijn
volk stak voor hem geen vuur
aan, zoals ze voor zijn voorva-

21:11, 13 �Of ‘geestelijke prostitutie’.
21:16 �Lett.: ‘de geest van de Filistij-
nen’. 21:17 �Of ‘paleis’. �Ook Ahazia
genoemd.

ders hadden gedaan.a 20 Hij was
32 jaar toen hij koning werd, en
hij regeerde acht jaar in Jeru-
zalem. Niemand had verdriet om
zijn dood. Ze begroeven hem in
de Stad van David,b maar niet in
de graven van de koningen.c

22 Toen maakten de inwoners
van Jeruzalem zijn jong-

ste zoon, Ah _azia, koning in zijn
plaats. Ah _azia’s oudere broers
waren namelijk allemaal gedood
door de roversbende die met de
Arabieren in het kamp was ge-
komen.d Ah _azia, de zoon van Jo-
ram, begon dus als koning van
Juda te regeren.e 2 Ah _azia was
22 jaar toen hij koning werd, en
hij regeerde een jaar in Jeruza-
lem. Zijn moeder was Ath _alia,f de
kleindochter� van _Omri.g

3 Ook hij volgde dezelfde weg
als het huis van Achab,h want hij
liet zich door de raad van zijn
moeder tot slechte dingen aanzet-
ten. 4 Hij bleef doen wat slecht
was in Jehovah’s ogen, net als
de leden van het huis van Achab,
want die werden na de dood van
zijn vader zijn raadgevers. Dat is
zijn ondergang geworden. 5 Op
hun advies ging hij samen met Jo-
ram, de zoon van koning Achab
van Israël, naar R _amoth-Gilead i

om oorlog te voeren tegen koning
H _azaël j van Syrië. Daar werd Jo-
ram door de boogschutters ver-
wond. 6 Joram ging terug naar
J _izreëlk om te herstellen van de
verwondingen die hij bij R _ama
had opgelopen in de strijd tegen
koning H _azaël van Syrië.l

Koning Ah _azia� van Juda, de
zoon van Joram,m ging naar J _iz-
reël om de gewonde� Joram,n de
zoon van Achab, te bezoeken.o
7 God zorgde ervoor dat dit be-
zoek aan Joram tot Ah _azia’s on-
dergang leidde. Toen hij bij Jo-

22:2 �Lett.: ‘dochter’. 22:6 � In som-
mige Hebreeuwse manuscripten Azarja.
�Of ‘zieke’.

HFST. 21
a De 12:2

b 2Kon 2:1, 11

c 2Kr 17:3

d 1Kon 15:11
2Kr 14:2, 5

e 1Kon 16:25, 33

f Ex 34:15
Jer 3:8

g 2Kon 9:22

h 2Kr 21:4

i Joz 13:1, 2
2Sa 8:1

j 2Kr 17:11

k 1Kon 11:14
2Kr 33:11
Jes 10:5

l 1Kon 14:25, 26

m 2Kr 22:1

n Han 12:21-23
��������������������

2de kolom
a 2Kr 16:13, 14

Jer 34:4, 5

b 1Kon 2:10

c 2Kr 24:24, 25
2Kr 28:27

��������������������

HFST. 22
d 2Kr 21:16, 17

e 2Kon 8:24-26

f 2Kon 11:1
2Kon 11:13, 16
2Kr 24:7

g 1Kon 16:28

h 1Kon 16:33
2Kon 8:27, 28
Mi 6:16

i 1Kon 22:3
2Kr 18:14

j 2Kon 8:15
2Kon 10:32

k Joz 19:18, 23

l 2Kon 9:15

m 2Kon 8:16

n 2Kon 3:1

o 2Kon 9:16



631 2 KRONIEKEN 22:8–23:9
ram was, reden ze samen naar
Jehu,a de kleinzoon� van N _im-
si, die door Jehovah was gezalfd
om het huis van Achab uit te
roeien.�b 8 Toen Jehu het von-
nis tegen het huis van Achab uit-
voerde, trof hij de leiders van
Juda en de zonen van Ah _azia’s
broers, dienaren van Ah _azia, en
hij doodde ze.c 9 Daarna ging
hij op zoek naar Ah _azia. Die
werd gevangengenomen in Sam _a-
ria, waar hij zich schuilhield, en
naar Jehu gebracht. Ah _azia werd
ter dood gebracht maar wel be-
graven,d want ze zeiden: ‘Hij is
de kleinzoon van Josafat, die Je-
hovah met zijn hele hart heeft
gezocht.’e Niemand van het huis
van Ah _azia was in staat om over
het koninkrijk te regeren.

10 Toen Ath _alia, f de moeder
van Ah _azia, zag dat haar zoon ge-
storven was, besloot ze de hele
koninklijke geslachtslijn� van het
huis van Juda uit te roeien.g
11 Maar J _osabath, de dochter
van de koning, haalde Joas,h de
zoon van Ah _azia, stiekem weg bij
de koningszonen die gedood zou-
den worden en bracht hem en
zijn voedster naar een slaapka-
mer. J _osabath, de dochter van
koning Joram i (ze was de vrouw
van de priester J _ojada j en een
zus van Ah _azia), wist hem verbor-
gen te houden voor Ath _alia, zodat
die hem niet kon doden.k 12 Zes
jaar lang werd hij verborgen ge-
houden in het huis van de ware
God, terwijl Ath _alia het land re-
geerde.

23 In het zevende jaar kwam
J _ojada moedig in actie en

sloot hij een pact� met de be-
velhebbers over honderd, l name-
lijk Az _arja, de zoon van Jer _oham,
Ismaël, de zoon van Joh _anan,

22:7 �Lett.: ‘zoon’. �Of ‘te verwijde-
ren’. Lett.: ‘af te snijden’. 22:10 �Lett.:
‘het hele zaad van het koninkrijk’. 23:1
�Of ‘verbond’.

Az _arja, de zoon van Obed, Maä-
s _eja, de zoon van Ad _aja, en Elis _a-
fat, de zoon van Z _ichri. 2 Daar-
na gingen ze heel Juda door en
brachten ze de Levietena uit alle
steden van Juda en de hoofden
van de vaderlijke huizen van Is-
raël bij elkaar. Toen ze in Jeru-
zalem kwamen, 3 sloot de hele
gemeente een verbondb met de
koning in het huis van de ware
God. Daarna zei J _ojada tegen
hen:

‘Luister! De zoon van de ko-
ning zal regeren, zoals Jehovah
over de zonen van David heeft be-
loofd.c 4 Dit moeten jullie doen:
Een derde van de priesters en van
de Levieten die dienst hebbend op
de sabbat, zal deurwachter zijn.e
5 Een derde zal bij het huis� van
de koningf staan en een derde
bij de Fundamentpoort. Het volk
zal in de voorhoven van het huis
van Jehovah gaan staan.g 6 Laat
niemand het huis van Jehovah
binnengaan behalve de priesters
en de Levieten die dienst doen.h
Zij mogen naar binnen want ze
zijn een heilige groep, en het
hele volk zal zich aan hun ver-
plichting tegenover Jehovah hou-
den. 7 De Levieten moeten een
kring vormen rond de koning, alle-
maal met hun wapens in de hand.
Iedereen die het huis binnen-
gaat, moet gedood worden. Blijf
bij de koning, waar hij ook heen
gaat.’�

8 De Levieten en heel Juda de-
den precies wat de priester J _oja-
da had bevolen. Ze verzamelden
dus hun mannen die op de sab-
bat dienst hadden en ook de man-
nen die op de sabbat geen dienst
hadden, i want J _ojada had geen
enkele afdeling weg laten gaan.j
9 J _ojada gaf de bevelhebbers
over honderdk toen de speren,

23:5 �Of ‘paleis’. 23:7 �Lett.: ‘wan-
neer hij naar buiten gaat en wanneer hij
naar binnen gaat’.
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de kleine schilden� en de ron-
de schilden die van koning David
waren geweesta en in het huis
van de ware God lagen.b 10 Hij
stelde het hele volk op, allemaal
met hun wapen� in de hand, van
de rechterkant van het huis tot
de linkerkant van het huis, bij
het altaar en bij het huis, rond-
om de koning. 11 Toen brach-
ten ze de zoon van de koningc

naar buiten en zetten hem de
kroon� en de getuigenis�d op. Ze
maakten hem koning, en J _ojada
en zijn zonen zalfden hem. Ver-
volgens riepen ze: ‘Leve de ko-
ning!’e

12 Toen Ath _alia het tumult
hoorde van het volk dat de ko-
ning toejuichte, ging ze meteen
naar de menigte bij het huis van
Jehovah.f 13 Daar zag ze de ko-
ning, die bij zijn zuil naast de
ingang stond. De leidersg en de
trompetblazers stonden bij de ko-
ning, en de hele bevolking juich-
teh en blies op de trompetten.
De zangers met muziekinstrumen-
ten gaven leiding aan� de lofzang.
Daarop scheurde Ath _alia haar
kleren en riep: ‘Verraad! Ver-
raad!’ 14 Maar de priester J _oja-
da stuurde de bevelhebbers over
honderd, die het leger aanvoer-
den, naar buiten. Hij zei: ‘Haal
haar weg uit de gelederen. Dood
met het zwaard iedereen die haar
volgt!’ Want de priester had ge-
zegd: ‘Dood haar niet in het
huis van Jehovah.’ 15 Ze grepen
haar dus en brachten haar naar
de Paardenpoort van het huis van
de koning. Daar werd ze meteen
gedood.

16 Toen sloot J _ojada een ver-
bond tussen hemzelf en het hele
volk en de koning dat ze het
volk van Jehovah zouden blijven. i

23:9 �Vaak door boogschutters gedra-
gen. 23:10 �Of ‘werpspeer’. 23:11 �Of
‘diadeem’. �Mogelijk een boekrol met de
wet van God. 23:13 �Of ‘gaven het te-
ken voor’.

17 Daarna ging het hele volk
naar het huis� van Baäl. Ze bra-
ken het af,a sloegen zijn altaren
en zijn beelden kapotb en dood-
den M _attan, de priester van Baäl,c
vóór de altaren. 18 Toen gaf J _o-
jada het toezicht over het huis
van Jehovah aan de priesters en
de Levieten. David had hen in af-
delingen over het huis van Jeho-
vah aangesteld om de brand-
offers aan Jehovah te brengend

zoals in de wet van Mozes staat,e
met blijdschap en gezang vol-
gens de aanwijzingen� van Da-
vid. 19 Ook stelde hij de poort-
wachtersf op bij de poorten van
het huis van Jehovah, zodat nie-
mand kon binnenkomen die om de
een of andere reden onrein was.
20 Hij begeleidde de koning uit
het huis van Jehovah, samen met
de bevelhebbers over honderd,g
de vooraanstaande personen, de
leiders van het volk en het gewo-
ne volk.� Ze kwamen via de Bo-
venpoort bij het huis van de
koning en zetten de koning op
de troonh van het koninkrijk. i
21 De hele bevolking� was vrolijk
en er heerste rust in de stad, want
ze hadden Ath _alia met het zwaard
gedood.

24 Joas was zeven jaar toen
hij koning werd j en hij re-

geerde 40 jaar in Jeruzalem. Zijn
moeder heette Z _ibja en kwam
uit Bers _eba.k 2 Joas bleef doen
wat goed was in Jehovah’s ogen
zolang de priester J _ojada leef-
de. l 3 J _ojada koos twee vrou-
wen voor Joas, en hij werd de
vader van zonen en dochters.

4 Na verloop van tijd kreeg
Joas het verlangen� om het
huis van Jehovah te herstellen.m
5 Hij riep de priesters en de Le-
vieten bij elkaar en zei: ‘Ga naar

23:17 �Of ‘de tempel’. 23:18 �Lett.:
‘door de handen’. 23:20, 21 �Lett.: ‘het
hele volk van het land’. 24:4 �Lett.:
‘kwam het Joas na aan het hart te lig-
gen’.
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de steden van Juda en zamel in
heel Israël geld in om het huis van
je God te herstellen.a Dat moet
ieder jaar gebeuren. En zorg dat
dit snel gedaan wordt.’ Maar de
Levieten maakten er geen haast
mee.b 6 Daarom riep de koning
de overpriester J _ojada bij zich en
zei tegen hem:c ‘Waarom heb je
er niet voor gezorgd dat de Le-
vieten in Juda en Jeruzalem de
heilige belasting ophalen die Mo-
zes, de dienaar van Jehovah,
heeft voorgeschreven,d de heili-
ge belasting van de gemeente van
Israël voor de tent van de ge-
tuigenis?�e 7 Want de zonen van
Ath _alia, f die slechte vrouw, heb-
ben in het huis van de ware God
ingebroken,g en ze hebben alle
heilige dingen van het huis van
Jehovah voor de Baäls gebruikt.’
8 Op bevel van de koning werd er
toen een kisth gemaakt, die buiten
bij de poort van het huis van Je-
hovah werd neergezet. i 9 Daar-
na werd in heel Juda en Jeru-
zalem een oproep gedaan om de
heilige belasting j voor Jehovah
te komen brengen die Mozes, de
dienaar van de ware God, in de
woestijn aan Israël had opgelegd.
10 Alle leiders en het hele volk
waren blij,k en ze bleven met bij-
dragen komen, die ze in de kist
stopten tot die vol was.�

11 Telkens wanneer de Levie-
ten de kist aan de koning gingen
overdragen en zagen dat er veel
geld in zat, lieten ze de secreta-
ris van de koning en de assistent
van de overpriester komen om
de kist te legen.l Die werd daar-
na weer op zijn plaats gezet. Dat
deden ze elke dag, en ze zamel-
den enorm veel geld in. 12 De
koning en J _ojada gaven het geld
aan degenen die het toezicht had-
den op het werk voor Jehovah’s
huis. Die huurden dan de steen-

24:6 �Zie Woordenlijst. 24:10 �Of mo-
gelijk ‘tot ze allemaal hadden gegeven’.

houwers en de ambachtslieden in
voor het herstellen van Jehovah’s
huis,a en ook degenen die met
ijzer en koper werkten om Jeho-
vah’s huis te herstellen. 13 En
de toezichthouders brachten het
herstellingswerk op gang. Onder
hun toezicht vorderde het werk,
en ze herstelden het huis van de
ware God in zijn oorspronkelijke
staat en versterkten het. 14 Zo-
dra ze klaar waren, brachten ze
het overgebleven geld naar de ko-
ning en J _ojada. Het werd ge-
bruikt om voorwerpen te maken
voor het huis van Jehovah, voor-
werpen voor de dienst en voor
het brengen van offers, en be-
kers en voorwerpen van goud en
zilver.b Zolang J _ojada leefde wer-
den er op vaste tijden brand-
offersc gebracht in het huis van
Jehovah.

15 Na een lang en goed leven�
stierf J _ojada. Hij was toen 130
jaar. 16 Hij werd begraven bij
de koningen in de Stad van Da-
vid,d want hij had in Israël goede
dingen gedaane voor de ware God
en Zijn huis.

17 Na de dood van J _ojada kwa-
men de leiders van Juda naar de
koning om zich voor hem neer
te buigen, en de koning luister-
de naar hen. 18 Ze keerden het
huis van Jehovah, de God van
hun voorvaders, de rug toe en
begonnen de heilige palen en de
afgodsbeelden te aanbidden. Van-
wege hun zonde werd God woe-
dend� op Juda en Jeruzalem.
19 Hij stuurde steeds weer pro-
feten naar ze toe om ze terug te
brengen naar Jehovah. Die bleven
hen waarschuwen,� maar ze wil-
den niet luisteren.f

20 Gods geest kwam toen op�
Zachar _ia, de zoon van de priester

24:15 �Lett.: ‘oud en verzadigd van jaren’.
24:18 �Lett.: ‘was er woede’. 24:19 �Of
‘getuigenis tegen hen afleggen’. 24:20
�Lett.: ‘bekleedde’.
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J _ojada.a Hij ging hoger staan dan
het volk en zei: ‘Dit zegt de ware
God: “Waarom overtreden jullie
de geboden van Jehovah? Het zal
niet goed met jullie gaan! Omdat
jullie Jehovah hebben verlaten,
zal hij jullie verlaten.”’b 21 Maar
ze smeedden een complot tegen
hemc en stenigden hem op bevel
van de koning in het voorhof van
Jehovah’s huis.d 22 Koning Joas
dacht dus niet meer aan de loyale
liefde die zijn vader� J _ojada voor
hem had getoond, maar hij dood-
de zijn zoon, die vlak voor zijn
dood zei: ‘Mag Jehovah het zien
en het jullie vergelden.’e

23 Aan het begin van het
jaar� rukte het Syrische leger te-
gen Joas op, en ze vielen Juda
en Jeruzalem binnen.f Ze dood-
den alle leidersg van het volk
en stuurden alle buit naar de
koning van Damaskus. 24 Want
hoewel het Syrische leger met
een klein aantal mannen kwam,
gaf Jehovah ze de overwinning
op het grote leger van Judah om-
dat het volk Jehovah, de God
van hun voorvaders, had verla-
ten. Zo voltrokken de Syriërs het
vonnis aan Joas. 25 Nadat ze
zich hadden teruggetrokken en
hem zwaargewond� hadden ach-
tergelaten, spanden zijn eigen
dienaren tegen hem samen om-
dat hij het bloed van de zonen�
van de priester J _ojada i had ver-
goten. Ze doodden hem op zijn
eigen bed. j Zo stierf hij, en ze be-
groeven hem in de Stad van Da-
vid,k maar niet in de graven van
de koningen. l

26 Dit waren de samenzweer-
ders:m Z _abad, de zoon van de Am-
monitische vrouw S _imeath, en
J _ozabad, de zoon van de Moa-
bitische vrouw S _imrith. 27 Ver-

24:22 �D.w.z. Zacharia’s vader. 24:23
�Lett.: ‘bij de jaarwisseling’. 24:25
�Of ‘met veel kwalen’. �Of ‘zoon’. Het
meervoud duidt mogelijk op uitnemend-
heid.

dere bijzonderheden over de zo-
nen van Joas, de vele uitspraken
tegen hem,a en het herstel� van
het huis van de ware Godb staan
in de geschriften� van het Boek
van de koningen. Zijn zoon Am _a-
zia volgde hem als koning op.

25 Am _azia was 25 jaar toen
hij koning werd en hij re-

geerde 29 jaar in Jeruzalem. Zijn
moeder heette J _oaddan en kwam
uit Jeruzalem.c 2 Hij bleef doen
wat goed was in Jehovah’s ogen,
maar niet met een onverdeeld
hart. 3 Zodra hij het koning-
schap stevig in handen had,
doodde hij de dienaren die zijn
vader, de koning, hadden ver-
moord.d 4 Maar hij bracht hun
zonen niet ter dood. Hij hield
zich aan Jehovah’s gebod in de
wet, in het boek van Mozes: ‘Va-
ders hoeven niet te sterven voor
de zonden van hun zonen, en zo-
nen hoeven niet te sterven voor
de zonden van hun vaders. Ieder-
een moet sterven voor zijn eigen
zonde.’e

5 Am _azia bracht de mannen
van Juda bij elkaar en stelde ze
per vaderlijk huis op, met de be-
velhebbers over duizend en de
bevelhebbers over honderd aan
het hoofd.f Hij deed dat voor heel
Juda en Benjamin. Hij schreef
iedereen van 20 jaar en ouder in.g
In totaal waren er voor het leger
300.000 getrainde� soldaten die
met de speer en het grote schild
konden omgaan. 6 Verder huur-
de hij van Israël voor 100 talen-
ten� zilver 100.000 dappere strij-
ders. 7 Maar er kwam een man
van de ware God naar hem toe,
die zei: ‘Laat het leger van Is-
raël niet met je meegaan, koning,
want Jehovah is niet met Israël,h
met niemand van de Efraı̈mieten.

24:27 �Lett.: ‘de fundering’. �Of ‘de
uiteenzetting’, ‘het commentaar’. 25:5
�Lett.: ‘uitgekozen’. 25:6 �Een talent
woog 34,2 kg. Zie App. B14.
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8 Maar ga zelf en wees moedig
in de strijd. Anders kan de ware
God je de nederlaag laten lijden
voor een vijand, want God heeft
de macht om te helpena en om
een nederlaag te veroorzaken.’
9 Toen zei Am _azia tegen de man
van de ware God: ‘Maar die 100
talenten dan, die ik aan de troe-
pen van Israël heb gegeven?’
De man van de ware God ant-
woordde: ‘Jehovah kan je veel
meer geven dan dat.’b 10 Daar-
om ontsloeg Am _azia de troepen
die uit Efraı̈m waren gekomen
en stuurde ze weer naar huis.
Ze waren erg kwaad op Juda
en gingen woedend naar huis te-
rug.

11 Am _azia vatte moed en leid-
de zijn eigen troepen naar het
Zoutdal.c Daar doodde hij 10.000
mannen van S _eı̈r.d 12 De man-
nen van Juda namen er 10.000
levend gevangen. Die brachten
ze naar de top van een rots,
waar ze hen naar beneden gooi-
den. Ze vielen allemaal te pletter.
13 Maar de troepen die Am _azia
had teruggestuurd en niet had
meegenomen in de strijd,e deden
invallen in de steden van Juda,
van Sam _aria f helemaal tot Beth-
H _oron.g Ze doodden er 3000 men-
sen en namen een grote buit
mee.

14 Toen Am _azia van de strijd
tegen de Edomieten terugkwam,
bracht hij de goden van de man-
nen van S _eı̈r mee. Die zette hij
voor zichzelf als goden neer.h
Hij ging zich ervoor neerbui-
gen en er offerrook voor maken.
15 Daarom werd Jehovah woe-
dend op Am _azia. Hij stuurde een
profeet die tegen hem zei: ‘Waar-
om volg je de goden van dat volk?
Ze hebben hun eigen volk niet
eens uit je handen kunnen red-
den!’ i 16 Hij was nog niet uitge-
sproken of de koning zei: ‘Heb-
ben we jou soms als raadgever
van de koning aangesteld? j Hou

je mond!a Of wil je soms gedood
worden?’ De profeet gehoorzaam-
de maar zei eerst nog: ‘Ik weet
dat God besloten heeft je te ver-
nietigen omdat je dit hebt gedaan
en niet naar mijn raad hebt ge-
luisterd.’b

17 In overleg met zijn raadge-
vers stuurde koning Am _azia van
Juda deze boodschap naar ko-
ning Joas van Israël, de zoon van
J _oahaz, de zoon van Jehu: ‘Kom,
laten we de strijd met elkaar
aangaan.’�c 18 Koning Joas van
Israël stuurde de volgende bood-
schap naar koning Am _azia van
Juda: ‘Het doornige onkruid van
de Libanon stuurde een bood-
schap naar de ceder op de Liba-
non: “Laat je dochter met mijn
zoon trouwen.” Maar een wild
dier van de Libanon kwam voor-
bij en vertrapte het doornige on-
kruid. 19 Je zegt: “Kijk, ik� heb
Edom verslagen!”d Nu ben je trots
geworden in je hart en wil je
geëerd worden. Blijf in je eigen
huis.� Waarom zou je om moei-
lijkheden vragen en Juda mee-
sleuren in je val?’

20 MaarAm _azia luisterde niet,e
want daar had de ware God voor
gezorgd. Hij wilde dat ze in han-
den van de vijand zouden vallenf

omdat ze de goden van Edom
hadden gevolgd.g 21 Toen ruk-
te koning Joas van Israël uit.
Zo kwam het bij Beth-S _emesh in
Juda tot een krachtmeting tus-
sen hem en koning Am _azia van
Juda. 22 Juda werd door Israël
verslagen, en iedereen vluchtte
naar huis.� 23 Koning Joas van
Israël nam koning Am _azia van
Juda, de zoon van Joas, de zoon
van J _oahaz,� bij Beth-S _emes ge-
vangen. Daarna bracht hij hem
naar Jeruzalem, en hij brak de
muur van Jeruzalem af over een

25:17 �Of ‘elkaar persoonlijk ontmoe-
ten’. 25:19 �Lett.: ‘je’. �Of ‘paleis’.
25:22 �Lett.: ‘hun tenten’. 25:23 �Ook
Ahazia genoemd.
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lengte van 400 el,� vanaf de
Efraı̈mpoorta tot de Hoekpoort.b
24 Toen hij naar Sam _aria terug-
ging, nam hij al het goud en zil-
ver en alle voorwerpen mee die
in het huis van de ware God bij�
Obed-Edom en in de schatkamers
van het huis van de koningc ge-
vonden werden. Ook nam hij gij-
zelaars mee.

25 Na de dood van koning
Joas van Israël,d de zoon van
J _oahaz, leefde koning Am _aziae

van Juda, de zoon van Joas, nog
15 jaar. 26 De rest van de ge-
schiedenis van Am _azia is van be-
gin tot eind opgeschreven in het
Boek van de koningen van Juda
en van Israël. 27 Vanaf de tijd
dat Am _azia ermee ophield Jeho-
vah te volgen, werd er in Jeru-
zalem een complotf tegen hem
gesmeed, en hij vluchtte naar L _a-
chis. Maar ze stuurden mannen
achter hem aan en brachten hem
in L _achis ter dood. 28 Ze brach-
ten hem met paarden terug en
begroeven hem bij zijn voorva-
ders in de stad van Juda.

26 Het volk van Juda maak-
te toen Uzz _iag koning in

de plaats van zijn vader Am _azia.h
Hij was 16 jaar. 2 Hij herbouw-
de _Eloth i en bracht het weer on-
der het bestuur van Juda nadat
de koning� was gaan rusten bij
zijn voorvaders. j 3 Uzz _iak was
16 jaar toen hij koning werd en
hij regeerde 52 jaar in Jeruza-
lem. Zijn moeder heette Jech _olia
en kwam uit Jeruzalem. l 4 Hij
bleef doen wat goed was in Je-
hovah’s ogen, net zoals zijn va-
der Am _azia.m 5 Hij zocht God
zolang Zachar _ia leefde, die hem
leerde ontzag voor de ware God
te hebben. In de tijd dat hij Jeho-
vah zocht, liet de ware God hem
slagen in alles wat hij deed.n

25:23 �Ongeveer 178 m. Zie App. B14.
25:24 �Of ‘onder het beheer van’. 26:2
�D.w.z. zijn vader Amazia.

6 Hij trok ten strijde tegen de
Filistijnena en brak door de mu-
ren heen van Gath,b J _abnéc en
_Asdod.d Daarna bouwde hij ste-
den in het gebied van _Asdod en
de Filistijnen. 7 De ware God
hielp hem steeds in zijn strijd te-
gen de Filistijnen, de Arabierene

die in Gur-Baäl woonden en de
M _eünim. 8 De Ammonietenf ga-
ven voortaan schatting� aan Uz-
z _ia. Na verloop van tijd bereik-
te zijn roem zelfs Egypte, want
hij werd buitengewoon mach-
tig. 9 Bovendien bouwde Uz-
z _ia in Jeruzalem torensg bij de
Hoekpoort,h de Dalpoorti en de
Steunbeer, en hij versterkte ze.
10 Verder bouwde hij torens j in
de woestijn, en hij groef veel
waterputten� (want hij had veel
vee). Hij deed dat ook in de Sje-
f _ela en op de vlakte.� Hij had
boeren en wijnbouwers op de
bergen en op de K _armel, want hij
hield van de landbouw.

11 Uzz _ia kwam ook in het be-
zit van een leger dat voor de
oorlog was toegerust. Georgani-
seerd in afdelingen ondernamen
ze militaire veldtochten. Ze wer-
den geteld en ingeschrevenk door
de secretaris l Je _̈ıël en de ambte-
naar Maäs _eja, onder leiding van
Han _anja, een van de bestuur-
ders van de koning. 12 In to-
taal hadden 2600 hoofden van
vaderlijke huizen de leiding over
deze dappere strijders. 13 Het
leger onder hun bevel bestond
uit 307.500 mannen, een machtig
leger dat paraat stond om de ko-
ning te helpen in zijn strijd te-
gen de vijand.m 14 Uzz _ia rust-
te het hele leger uit met schilden,
speren,n helmen, pantsers,�o bo-
gen en slingerstenen.p 15 Ver-
der maakte hij in Jeruzalem
oorlogswerktuigen die ontworpen

26:8 �ZieWoordenlijst. 26:10 �Of ‘hieuw
veel waterreservoirs uit’, waarschijnlijk
in rotsen. �Of ‘hoogvlakte’. 26:14 �Of
‘maliënkolders’, ‘wapenrokken’.
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waren door werktuigkundigen.
Ze werden op de torensa en op
de hoeken van de muren gezet
en konden pijlen en grote ste-
nen afschieten. Zo werd hij over-
al beroemd, want hij werd enorm
geholpen en hij werd machtig.

16 Maar toen hij eenmaal
machtig was, werd hij trots in
zijn hart. Dat werd zijn onder-
gang. Hij was ontrouw aan Je-
hovah, zijn God, door de tempel
van Jehovah binnen te gaan om
wierook te branden op het reuk-
offeraltaar.b 17 Meteen ging de
priester Az _arja hem achterna
met 80 andere moedige priesters
van Jehovah. 18 Ze gingen voor
koning Uzz _ia staan en zeiden:
‘Het is niet toegestaan, Uzz _ia, dat
u wierook brandt voor Jehovah!c
Alleen de priesters mogen wie-
rook branden, want zij zijn de af-
stammelingen van Aärond en zij
zijn geheiligd. Ga weg uit het hei-
ligdom, want u bent ontrouw ge-
weest en Jehovah God zal u hier
niet voor eren.’

19 Maar Uzz _ia, die een wie-
rookvat in zijn hand had om wie-
rook te branden, werd woedend.e
Terwijl hij tegen de priesters te-
keerging, verscheen er plotseling
melaatsheid�f op zijn voorhoofd,
in het bijzijn van de priesters
naast het reukofferaltaar in het
huis van Jehovah. 20 Toen de
overpriester Az _arja en alle pries-
ters naar hem keken, zagen ze
dat zijn voorhoofd door melaats-
heid was aangetast! Ze joegen
hem de tempel uit. Zo snel hij
kon ging hij naar buiten, want hij
was door Jehovah getroffen.

21 Koning Uzz _ia bleef melaats
tot aan zijn dood. Hij woonde als
melaatse in een huis dat apart
stond,g want hij mocht niet meer
naar het huis van Jehovah gaan.
Zijn zoon J _otham had de leiding
over het huis� van de koning en

26:19 �Zie Woordenlijst. 26:21 �Of
‘paleis’.

sprak recht over het volk van
het land.a

22 De rest van de geschiede-
nis van Uzz _ia is van begin tot
eind opgeschreven door de pro-
feet Jesaja,b de zoon van Amoz.
23 Toen ging Uzz _ia rusten bij
zijn voorvaders. Ze begroeven
hem bij zijn voorvaders, maar in
het veld buiten de begraafplaats
van de koningen, want ze zeiden:
‘Hij is melaats.’ Zijn zoon J _o-
thamc volgde hem als koning op.

27 J _othamd was 25 jaar toen
hij koning werd en hij re-

geerde 16 jaar in Jeruzalem. Zijn
moeder was Jer _usa, de doch-
ter van Z _adok.e 2 Hij bleef doen
wat goed was in Jehovah’s ogen,
net zoals zijn vader Uzz _ia.f Alleen
drong hij niet de tempel van Jeho-
vah binnen.g Maar het volk ging
door met hun slechte praktijken.
3 J _otham bouwde de Bovenpoort
van Jehovah’s huish en deed veel
werk aan de muur van de _Ofel. i
4 Hij bouwde ook steden j in het
bergland van Judak en vestin-
gen l en torensm in de bosgebie-
den. 5 Hij voerde oorlog tegen
de koning van de Ammonietenn

en overwon hen uiteindelijk. Dat
jaar gaven de Ammonieten hem
100 talenten� zilver, 10.000 kor�
tarwe en 10.000 kor gerst. De Am-
monieten betaalden dat ook het
volgende jaar en het jaar daarop.o
6 J _otham werd steeds machtiger,
want hij was vastbesloten de we-
gen te volgen van Jehovah, zijn
God.�

7 De rest van de geschiede-
nis van J _otham, al zijn oorlogen
en wat hij heeft gedaan, is opge-
schreven in het Boek van de ko-
ningen van Israël en van Juda.p
8 Hij was 25 jaar toen hij ko-
ning werd en hij regeerde 16 jaar

27:5 �Een talent woog 34,2 kg. Zie App.
B14. �Een kor was 220 l. Zie App. B14.
27:6 �Of ‘hij bereidde zijn wegen voor
Jehovah, zijn God’.
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in Jeruzalem.a 9 Toen ging J _o-
tham rusten bij zijn voorvaders
en hij werd begraven in de Stad
van David.b Zijn zoon Achaz volg-
de hem als koning op.c

28 Achazd was 20 jaar toen
hij koning werd en hij re-

geerde 16 jaar in Jeruzalem. An-
ders dan zijn voorvader David
deed hij niet wat goed was in Je-
hovah’s ogen.e 2 Hij volgde de-
zelfde weg als de koningen van
Israël, f en hij maakte zelfs me-
talen� beeldeng van de Baäls.
3 Bovendien maakte hij offer-
rook in het Dal van de Zoon van
H _innom� en verbrandde hij zijn
zonen in het vuur.h Daarmee volg-
de hij de afschuwelijke praktijken
van de volken i die Jehovah voor
de Israëlieten had verdreven.
4 Hij bleef ook slachtoffers bren-
gen en offerrook maken op de
offerhoogten, j op de heuvels en
onder elke bladerrijke boom.k

5 Daarom liet Jehovah, zijn
God, hem in handen vallen van de
koning van Syrië. l Ze versloegen
hem en namen een groot aantal
gevangenen mee naar Damaskus.m
Hij werd ook in handen gegeven
van de koning van Israël, die een
grote slachting aanrichtte. 6 P _e-
kah,n de zoon van Rem _alia, dood-
de in Juda op één dag 120.000
man, allemaal dappere soldaten,
omdat ze Jehovah, de God van
hun voorvaders, hadden verla-
ten.o 7 Z _ichri, een Efraı̈mitische
strijder, doodde Maäs _eja, de zoon
van de koning, en Azr _ikam, die
aangesteld was over het paleis,�
en Elk _ana, de belangrijkste man
na de koning. 8 Bovendien na-
men de Israëlieten 200.000 vrou-
wen, zonen en dochters van hun
broeders gevangen. Ook roof-
den ze veel bezittingen, en ze
namen de buit mee naar Sam _a-
ria.p

28:2 �Of ‘gegoten’. 28:3 �Zie Woor-
denlijst ‘Gehenna’. 28:7 �Lett.: ‘huis’.

9 Maar er was daar een pro-
feet van Jehovah die _Oded heet-
te. Hij ging het leger dat naar
Sam _aria kwam tegemoet en zei:
‘Omdat Jehovah, de God van jul-
lie voorvaders, woedend op Juda
was, heeft hij hen in jullie han-
den gegeven.a Maar jullie hebben
hen afgeslacht met een wreed-
heid die helemaal tot in de hemel
reikte. 10 En nu willen jullie
het volk van Juda en Jeruza-
lem tot slaven en slavinnen ma-
ken.b Jullie zijn toch ook schul-
dig tegenover Jehovah, je God?
11 Luister nu naar mij en stuur
de gevangenen die jullie van je
broeders hebben weggevoerd te-
rug, want Jehovah’s grote woede
is tegen jullie opgelaaid.’

12 Enkele hoofden van de Efraı̈-
mieten, Az _arja, de zoon van Jo-
h _anan, Ber _echja, de zoon van Me-
sill _emoth, Jehizk _ia, de zoon van
S _allum, en Am _asa, de zoon van
H _adlai, namen toen stelling te-
gen degenen die van de militaire
veldtocht terugkwamen. 13 Ze
zeiden tegen hen: ‘Breng de ge-
vangenen niet hierheen, want dat
maakt ons schuldig tegenover Je-
hovah. Wat jullie van plan zijn,
zal onze zonden en onze schuld
nog grotermaken. En onze schuld
is al groot en er is grote woede
tegen Israël opgelaaid.’ 14 Toen
droegen de gewapende soldaten
de gevangenen en de buitc over
aan de leiders en de hele ge-
meente. 15 De mannen die bij
naam waren aangewezen, namen
de gevangenen vervolgens onder
hun hoede. Ze gaven iedereen die
naakt was kleren uit de buit. Ze
kleedden ze en gaven ze sandalen,
eten en drinken en olie voor hun
huid.Verder brachten ze de zwak-
ken op ezels naar hun broeders
in Jericho, de Palmstad. Daarna
gingen ze naar Sam _aria terug.

16 In die tijd vroeg koning
Achaz de koningen van Assyrië
om hulp.d 17 Opnieuw vielen de
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Edomieten Juda binnen en ze na-
men gevangenen mee. 18 Ook
deden de Filistijnena een inval
in de steden van de Sjef _elab en
de N _egeb van Juda. Ze verover-
den Beth-S _emes,c _Ajalon,d Ged _e-
roth, S _ocho en de bijbehorende�
plaatsen, T _imnae en de bijbeho-
rende plaatsen, en G _imzo en
de bijbehorende plaatsen. En ze
gingen daar wonen. 19 Jehovah
vernederde Juda vanwege koning
Achaz van Israël. Door hem was
Juda namelijk losbandig gewor-
den, wat tot grote ontrouw aan
Jehovah had geleid.

20 In plaats van Achaz te
helpen, rukte koning T _ilgath-
Piln _eserf van Assyrië uiteinde-
lijk tegen hem op en bracht hem
in moeilijkheden.g 21 Achaz had
weliswaar het huis van Jehovah,
het huis� van de koningh en de
huizen van de leiders leeggehaald
en de koning van Assyrië een ge-
schenk gegeven, maar het hielp
hem niet. 22 Toen koning Achaz
zo in moeilijkheden zat, werd
zijn ontrouw aan Jehovah nog
erger. 23 Hij ging slachtoffers
brengen aan de goden van Da-
maskus, i die hem hadden versla-
gen.j Want hij zei: ‘De koningen
van Syrië zijn door hun goden
geholpen. Als ik aan die goden
slachtoffers breng, zullen ze mij
ook helpen.’k Maar ze brachten
hem en heel Israël juist ten val.
24 Achaz verzamelde de voor-
werpen van het huis van de ware
God en sloeg ze aan stukken. l Hij
sloot de deuren van het huis van
Jehovahm en maakte voor zich-
zelf altaren op alle hoeken van
de straten van Jeruzalem. 25 In
alle steden van Juda maakte
hij offerhoogten om offerrook te
maken voor andere goden,n en hij
tergde Jehovah, de God van zijn
voorvaders.

28:18 �Of ‘omliggende’. 28:21 �Of
‘paleis’.

26 De rest van zijn geschiede-
nis, alles wat hij heeft gedaan, is
van begin tot eind opgeschreven
in het Boek van de koningen van
Juda en van Israël.a 27 Toen
ging Achaz rusten bij zijn voor-
vaders. Ze begroeven hem in de
stad, in Jeruzalem, maar niet in
de graven van de koningen van
Israël.b Zijn zoon Hizk _ia volgde
hem als koning op.

29 Hizk _iac werd koning toen
hij 25 jaar was, en hij re-

geerde 29 jaar in Jeruzalem.
Zijn moeder was Ab _ia, de doch-
ter van Zachar _ia.d 2 Hij bleef
doen wat goed was in Jehovah’s
ogen,e net zoals zijn voorvader
David.f 3 In de eerste maand
van het eerste jaar van zijn re-
gering opende hij de deuren van
het huis van Jehovah en herstel-
de die.g 4 Toen liet hij de pries-
ters en de Levieten bij elkaar
komen op het plein aan de oost-
kant. 5 Hij zei: ‘Luister, Levie-
ten. Heilig jezelfh en heilig het
huis van Jehovah, de God van je
voorvaders. Verwijder alles wat
onrein is uit de heilige plaats. i
6 Want onze vaders zijn ontrouw
geweest en hebben gedaan wat
slecht was in de ogen van Jeho-
vah, onze God. j Ze hebben hem
verlaten. Ze hebben niet naar
de tabernakel van Jehovah om-
gekeken. Ze hebben hem de rug
toegekeerd.k 7 Ook hebben ze
de deuren van de voorhal geslo-
tenl en de lampen gedoofd.m Ze
zijn ermee gestopt wierook te
brandenn en in de heilige plaats
brandoffers te brengeno aan de
God van Israël. 8 Daarom werd
Jehovah zo kwaad op Juda en
Jeruzalemp dat hij ze tot een
schrikbeeld maakte en een mik-
punt van spot, zoals jullie met
eigen ogen kunnen zien.q 9 Om
die reden zijn onze voorvaders
gedood door het zwaardr en
zijn onze zonen, onze dochters
en onze vrouwen als gevangenen
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meegenomen.a 10 Nu is het de
wens van mijn hart een ver-
bond te sluiten met Jehovah, de
God van Israël,b zodat zijn gro-
te woede verdwijnt. 11 Mijn zo-
nen, het is nu niet de tijd om na-
latig te zijn,� want Jehovah heeft
jullie uitgekozen om vóór hem te
staan, om zijn dienaren te zijnc

en om zijn offers in rook te laten
opgaan.’d

12 Toen kwamen de volgen-
de Levieten in actie. Van de Ke-
hathieten:e M _ahath, de zoon van
Am _asai, en Joël, de zoon van
Az _arja. Van de Merarieten:f Kis,
de zoon van _Abdi, en Az _arja,
de zoon van Jeh _allelel. Van de
Gersonieten:g J _oah, de zoon van
Z _imma, en Eden, de zoon van
J _oah. 13 Van de zonen van Eli-
z _afan: S _imri en Je _̈uël. Van de
zonen van Asaf:h Zachar _ia en
Matt _anja. 14 Van de zonen van
H _eman:i Jeh _iël en S _imeı̈. Van de
zonen van Jed _uthun: j Sem _aja en
_Uzziël. 15 Ze riepen hun broe-
ders bij elkaar, heiligden zich en
kwamen het huis van Jehovah
reinigenk zoals de koning had ge-
boden overeenkomstig de woor-
den van Jehovah. 16 De pries-
ters gingen het huis van Jehovah
binnen om het te reinigen. Ze
brachten alle onreine voorwer-
pen die ze in de tempel van Je-
hovah vonden naar buiten, naar
het voorhof l van het huis van Je-
hovah. De Levieten haalden de
voorwerpen daar dan weg en
brachten ze naar het K _idrondal.m
17 Ze begonnen met de heiliging
op de eerste dag van de eerste
maand, en op de achtste dag van
de maand bereikten ze de voor-
hal van Jehovah.n Ze besteedden
acht dagen aan het heiligen van
het huis van Jehovah, en op de
16de dag van de eerste maand
waren ze klaar.

18 Daarna gingen ze naar ko-
ning Hizk _ia en zeiden: ‘We heb-

29:11 �Of ‘om te rusten’.

ben het hele huis van Jehovah
gereinigd, ook het brandoffer-
altaara en alle bijbehorende voor-
werpen,b en de tafel van het sta-
pelbrood�c en alle bijbehorende
voorwerpen. 19 Alle voorwer-
pen die koning Achaz tijdens zijn
regering had weggehaald toen
hij ontrouw was,d hebben we in
orde gemaakt en geheiligd.e Het
staat allemaal voor het altaar
van Jehovah.’

20 Koning Hizk _ia stond vroeg
op en riep de leiders van de stad
bij elkaar. Ze gingen naar het
huis van Jehovah. 21 Ze namen
zeven stieren, zeven rammen, ze-
ven mannetjeslammeren en ze-
ven geitenbokken mee als zon-
deoffer voor het koninkrijk, voor
het heiligdom en voor Juda.f Hij
zei tegen de priesters, de nako-
melingen van Aäron, dat ze
die moesten offeren op het al-
taar van Jehovah. 22 Toen wer-
den de runderen geslacht,g en
de priesters namen het bloed en
sprenkelden het op het altaar.h
Daarna slachtten ze de rammen
en sprenkelden het bloed op het
altaar, en ze slachtten de manne-
tjeslammeren en sprenkelden het
bloed op het altaar. 23 Toen
brachten ze de geitenbokken van
het zondeoffer vóór de koning
en de gemeente, en ze legden er
hun handen op. 24 De priesters
slachtten de geitenbokken en of-
ferden die als zondeoffer. Ze de-
den het bloed ervan op het al-
taar om verzoening te doen voor
heel Israël, want de koning had
gezegd dat het brandoffer en het
zondeoffer voor heel Israël moes-
ten zijn.

25 Ondertussen had hij de Le-
vieten bij het huis van Jehovah
opgesteld met cimbalen, snaarin-
strumenten en harpen, i volgens
de aanwijzingen van David j en
van Gad,k de visionair van de ko-
ning, en van de profeet Nathan, l

29:18 �D.w.z. het toonbrood.
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641 2 KRONIEKEN 29:26–30:6
want de aanwijzingen waren door
Jehovah via zijn profeten ge-
geven. 26 De Levieten stonden
klaar met de instrumenten van
David, en de priesters hadden de
trompetten.a

27 Daarna gaf Hizk _ia het be-
vel om het brandoffer te offe-
ren op het altaar.b Toen het of-
fer werd ontstoken, begon men
het lied voor Jehovah te zingen
en op de trompetten te spelen,
onder begeleiding van de instru-
menten van koning David van Is-
raël. 28 En terwijl het lied werd
gezongen en de trompetten klon-
ken, boog de hele gemeente zich
neer. Dat alles ging door tot-
dat het hele brandoffer gebracht
was. 29 Zodra ze klaar waren
met het offeren, lieten de koning
en iedereen die bij hem was zich
op hun knieën vallen en bogen
diep. 30 Koning Hizk _ia en de
leiders gaven de Levieten de op-
dracht Jehovah te loven met de
woorden van Davidc en van de vi-
sionair Asaf.d Ze loofden hem dus
met veel vreugde, en ze lieten
zich op hun knieën vallen en bo-
gen diep.

31 Toen zei Hizk _ia: ‘Jullie zijn
nu afgezonderd� voor Jehovah.
Kom en breng slachtoffers en
dankoffers voor het huis van Je-
hovah.’ De gemeente kwam dus
slachtoffers en dankoffers bren-
gen, en iedereen met een bereid-
willig hart bracht brandoffers.e
32 In totaal bracht de gemeente
70 runderen, 100 rammen en 200
mannetjeslammeren als brandof-
fer voor Jehovah, f 33 en 600
runderen en 3000 schapen als
heilige offers. 34 Maar er wa-
ren niet genoeg priesters om
alle brandoffers te villen. Daar-
om werden ze geholpen door hun
broeders,g de Levieten, totdat het
werk klaar was en totdat de pries-

29:31 �Lett.: ‘jullie hebben nu jullie hand
gevuld’.

ters zich konden heiligen.a De Le-
vieten hadden het heiligen van
zichzelf namelijk serieuzer geno-
men� dan de priesters. 35 Bo-
vendien was het aantal brand-
offers groot,b en er waren ook
nog de vette stukken van de
vredeoffersc en de drankoffers
voor de brandoffers.d Zo werd de
dienst in het huis van Jehovah
hersteld.� 36 Hizk _ia en het hele
volk waren blij met wat de ware
God voor het volk had gedaan,e
want het was allemaal heel onver-
wachts gegaan.

30 Hizk _ia stuurde een bood-
schap aan heel Israëlf en

Juda — hij schreef zelfs brie-
ven naar Efraı̈m en Manasseg —
om naar het huis van Jehovah in
Jeruzalem te komen en het Pa-
scha te vieren voor Jehovah, de
God van Israël.h 2 De koning,
zijn bestuurders en de hele ge-
meente in Jeruzalem hadden be-
sloten het Pascha te vieren in
de tweede maand. i 3 Ze hadden
het namelijk niet op de norma-
le tijd kunnen vieren j omdat er
toen niet genoeg priesters wa-
ren die zich hadden geheiligdk

en het volk niet in Jeruzalem bij
elkaar was gekomen. 4 Die re-
geling was door de koning en
de hele gemeente goedgekeurd.
5 Ze besloten dus om in heel Is-
raël, van Bers _eba tot Dan, l be-
kend te laten maken dat het volk
naar Jeruzalem moest komen
om het Pascha te vieren voor Je-
hovah, de God van Israël. Want
ze hadden het niet als groep
gevierd, zoals was voorgeschre-
ven.m

6 De koeriers� gingen in op-
dracht van de koning heel Is-
raël en Juda door met de brieven
van de koning en zijn bestuur-
ders. Ze zeiden: ‘Israëlieten, kom
terug bij Jehovah, de God van

29:34 �Of ‘waren oprechter van hart om
zich te heiligen’. 29:35 �Of ‘gereedge-
maakt’. 30:6 �Lett.: ‘hardlopers’.
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Abraham, Isaäk en Israël. Dan
zal hij ook terugkomen bij het
overblijfsel dat is ontkomen aan
de greep van de koningen van
Assyrië.a 7 Wees niet als jul-
lie voorvaders en jullie broeders
die ontrouw waren aan Jehovah,
de God van hun voorvaders, en
die hij tot een schrikbeeld heeft
gemaakt, zoals jullie zelf zien.b
8 Wees niet koppig zoals jullie
voorvaders.c Onderwerp je aan
Jehovah en kom naar zijn hei-
ligdom,d dat hij voor eeuwig
heeft geheiligd. Dien Jehovah, je
God, zodat zijn grote woede ver-
dwijnt.e 9 Want als jullie terug-
komen bij Jehovah, zullen de ver-
overaars van jullie broeders en
zonen medelijden met ze heb-
ben�f en ze naar dit land laten te-
ruggaan.g Want Jehovah, je God,
is meelevend� en barmhartig,h
en hij zal zich niet van jullie af-
keren als jullie bij hem terugko-
men.’ i

10 De koeriers gingen van stad
naar stad in het hele land van
Efraı̈m en Manasse, j zelfs naar
Z _ebulon, maar ze werden uitgela-
chen en bespot.k 11 Toch waren
er enkelen uit Aser, Manasse en
Z _ebulon die zich vernederden en
naar Jeruzalem kwamen.l 12 De
hand van de ware God zorgde
voor eenheid� in Juda, zodat ze
deden wat de koning en de leiders
hadden geboden overeenkomstig
het woord van Jehovah.

13 Er verzamelde zich in Jeru-
zalem een enorme menigte, een
heel grote gemeente, om in de
tweede maandm het Feest van
het Ongezuurde Broodn te vie-
ren. 14 Ze verwijderden de al-
taren die in Jeruzalem stondeno

en ook alle reukofferaltarenp en
gooiden die in het K _idrondal.
15 Daarna slachtten ze het pa-

30:9 �Of ‘barmhartig voor ze zijn’. �Of
‘goedgunstig’. 30:12 �Lett.: ‘gaf ze één
hart’.

schaoffer op de 14de dag van de
tweede maand. De priesters en
de Levieten schaamden zich, en
daarom gingen ze zich heiligen
en brachten ze brandoffers naar
het huis van Jehovah. 16 Ze na-
men hun vaste plaatsen in, zo-
als aangegeven in de wet van
Mozes, de man van de ware
God. Toen sprenkelden de pries-
ters het bloeda dat ze van de Le-
vieten ontvingen. 17 Een groot
deel van de gemeente had zich
niet geheiligd, en de Levieten
hadden de taak de paschaoffers
te slachten voor iedereen die niet
rein was,b om hen voor Jehovah
te heiligen. 18 Want een groot
deel van het volk, vooral degenen
uit Efraı̈m, Manasse,c _Issaschar
en Z _ebulon, had zich niet gerei-
nigd, maar ze aten toch het Pa-
scha, in strijd met wat geschre-
ven staat. Maar Hizk _ia bad voor
ze: ‘Mag Jehovah, die goed is,d
consideratie hebben met 19 ie-
dereen die zijn hart erop gericht
heeft� de ware God,e Jehovah, de
God van zijn voorvaders, te zoe-
ken, ook al is hij niet gereinigd
volgens de norm van heiligheid.’ f
20 Jehovah luisterde naar Hiz-
k _ia en vergaf� het volk.

21 Zo vierden de Israëlie-
ten die in Jeruzalem waren ze-
ven dagen lang met veel vreugdeg

het Feest van het Ongezuur-
de Brood.h Elke dag loofden de
Levieten en de priesters Jeho-
vah terwijl ze luid op hun instru-
menten speelden voor Jehovah. i
22 Hizk _ia sprak bemoedigend
tot� alle Levieten die hun dienst
voor Jehovah met inzicht deden.
Ze aten tijdens het hele feest, ze-
ven dagen lang, j terwijl ze vrede-
offersk brachten en Jehovah, de
God van hun voorvaders, dank-
ten.

30:19 �Of ‘zijn hart voorbereid heeft’.
30:20 �Lett.: ‘genas’. 30:22 �Lett.:
‘sprak tot het hart van’.
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23 Toen besloot de hele ge-
meente om het feest met zeven
dagen te verlengen, en dus vier-
den ze vol vreugde nog eens ze-
ven dagen feest.a 24 Koning Hiz-
k _ia van Juda droeg voor de
gemeente 1000 stieren en 7000
schapen bij, en de leiders droegen
voor de gemeente 1000 stieren
en 10.000 schapen bij.b Een groot
aantal priesters heiligde zich.c
25 Er heerste vreugde onder de
hele gemeente van Juda, de pries-
ters, de Levieten, de hele gemeen-
te die uit Israël was gekomend en
de vreemdelingene uit het land Is-
raël en uit Juda. 26 Er was gro-
te vreugde in Jeruzalem omdat
er sinds de tijd van koning Salo-
mo van Israël, de zoon van Da-
vid, nooit zoiets in Jeruzalem was
gebeurd.f 27 Ten slotte stonden
de Levitische priesters op en ze-
genden het volk.g God hoorde hun
stem en hun gebed bereikte zijn
heilige woning, de hemel.

31 Toen alles afgelopen was,
gingen alle aanwezige Is-

raëlieten naar de steden van
Juda. In heel Juda en Benjamin
en ook in Efraı̈m en Manasseh

sloegen ze de heilige zuilen ka-
pot, i hakten ze de heilige palen
om j en braken ze de offerhoog-
tenk en de altaren l af. Toen de
Israëlieten die volledig verwoest
hadden, gingen ze terug naar
huis, ieder naar zijn eigen stad.

2 Hizk _ia stelde daarna de
priesters en de Levieten in hun
afdelingenm aan, elke priester en
Leviet voor zijn dienst,n voor de
brandoffers en de vredeoffers, om
te dienen en om te danken en te
loven in de poorten van de voor-
hoven� van Jehovah.o 3 De ko-
ning gaf een deel van zijn eigen
bezit voor de brandoffers,p waar-
onder de ochtend- en de avond-
offers,q en ook de brandoffers
voor de sabbat,r de nieuwemaans

31:2 �Lett.: ‘kampen’.

en de feesten,a zoals voorgeschre-
ven in de wet van Jehovah.

4 Verder gaf hij de inwoners
van Jeruzalem het bevel om de
priesters en de Levieten het deel
te geven dat hun toekwam,b zo-
dat ze zich strikt zouden kun-
nen houden� aan de wet van Je-
hovah. 5 Zodra het bevel was
uitgevaardigd, gaven de Israëlie-
ten in grote hoeveelheden de
eerste opbrengst� van het graan,
de nieuwe wijn, de olie,c de ho-
ning en alle producten van het
land.d De tiende delen van al-
lese werden in overvloed bin-
nengebracht. 6 De mensen van
Israël en van Juda die in de ste-
den van Juda woonden, brachten
ook een tiende deel van hun run-
deren en schapen en een tiende
van de heilige dingenf die voor
Jehovah, hun God, geheiligd wa-
ren. Ze brachten dat en legden
het in stapels neer. 7 In de der-
de maandg begonnen ze hun bij-
dragen op te stapelen, en in de
zevende maandh waren ze klaar.
8 Toen Hizk _ia en de leiders kwa-
men en de stapels zagen, loofden
ze Jehovah en zegenden ze zijn
volk Israël.

9 Toen Hizk _ia bij de pries-
ters en de Levieten naar de sta-
pels informeerde, 10 zei Az _ar-
ja, de overpriester van het huis
van Z _adok, tegen hem: ‘Vanaf
het moment dat ze de bijdragen
in het huis van Jehovah kwamen
brengen, i heeft het volk volop te
eten gehad en er is nog heel veel
over. Want Jehovah heeft zijn
volk zo gezegend dat deze grote
hoeveelheden nog over zijn.’ j

11 Daarop gaf Hizk _ia ze de
opdracht in het huis van Jeho-
vah voorraadkamers�k in te rich-
ten. Dat deden ze. 12 Ze bleven
trouw de bijdragen, de tiende

31:4 �Of ‘zich volledig konden wijden’.
31:5 �Of ‘de eerstelingen’. ZieWoorden-
lijst. 31:11 �Of ‘eetruimten’.
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delena en de heilige dingen bren-
gen. De Leviet Chon _anja was als
hoofdopzichter hierover aange-
steld, en zijn broer S _imeı̈ was
zijn assistent. 13 Jeh _iël, Az _az-
ja, N _ahath, _Asaël, J _erimoth, J _o-
zabad, _Eliël, Jism _achja, M _ahath
en Ben _aja waren opzichters die
Chon _anja en zijn broer S _imeı̈
hielpen op bevel van koning Hiz-
k _ia. Az _arja was de hoofdopzich-
ter over het huis van de ware
God. 14 K _ore, de zoon van J _im-
na, de Levitische poortwachter
aan de oostkant,b ging over de
vrijwillige offersc voor de ware
God. Hij verdeelde de bijdrage
voor Jehovahd en de allerheilig-
ste dingen.e 15 In de priester-
stedenf stonden Eden, M _injamin,
J _esua, Sem _aja, Am _arja en Se-
ch _anja onder zijn leiding. Ze had-
den een vertrouwenspositie om
te zorgen voor een eerlijke verde-
ling onder hun broeders in de af-
delingen,g zowel groot als klein.
16 Daarnaast was er ook de ver-
deling onder de mannelijke per-
sonen van drie jaar en ouder die
ingeschreven waren in het ge-
slachtsregister en die dagelijks
naar het huis van Jehovah kwa-
men om dienst te doen en de
taken van hun afdelingen uit te
voeren.

17 De priesters waren inge-
schreven volgens hun vaderlijk
huis,h net zoals de Levieten van
20 jaar en ouder, i volgens de ta-
ken van hun afdelingen. j 18 Hun
hele gemeente was ingeschreven,
al hun vrouwen, zonen en doch-
ters, zelfs hun kleine kinderen
—want vanwege hun vertrouwens-
positie hielden ze zich geheiligd
voor hun heilige dienst. 19 Ook
de nakomelingen van Aäron, de
priesters die op de weidegronden
van hun stedenk woonden, wa-
ren ingeschreven. In alle steden
waren mannen bij naam aange-
wezen om een deel te geven aan
elke mannelijke persoon van de

priesters en aan iedereen die in-
geschreven was in het geslachts-
register van de Levieten.

20 Hizk _ia deed dat in heel
Juda. Hij bleef doen wat goed en
juist was in de ogen van Jeho-
vah, zijn God, en was hem trouw.
21 Alles wat hij ondernam om
zijn God te zoeken, of het nu te
maken had met de dienst in het
huis van de ware Goda of met de
wet en de geboden, deed hij met
zijn hele hart, en hij was succes-
vol.

32 Nadat Hizk _ia die dingen
trouw had uitgevoerd,b viel

koning S _anherib van Assyrië
Juda binnen. Hij belegerde de
vestingsteden en wilde ze met
geweld innemen.c

2 Toen Hizk _ia zag dat S _anhe-
rib was gekomen om oorlog tegen
Jeruzalem te voeren, 3 overleg-
de hij met zijn bestuurders en
zijn strijders. Hij besloot de wa-
terbronnen buiten de stad dicht
te stoppen,d en ze steunden hem
daarin. 4 Er werden veel men-
sen bij elkaar geroepen, en ze
stopten alle bronnen dicht en ook
de beek die door het land stroom-
de. Ze zeiden: ‘Waarom zouden
we de koningen van Assyrië vol-
op water laten vinden als ze ko-
men?’

5 Verder herstelde hij vastbe-
raden de hele afgebroken muur
en bouwde er torens op. Daar-
buiten bouwde hij nog een muur.
Hij herstelde ook de M _illo�e van
de Stad van David en maakte een
groot aantal wapens� en schil-
den. 6 Toen stelde hij leger-
aanvoerders over het volk aan
en liet ze bij elkaar komen op
het plein van de stadspoort. Hij
sprak ze moed in� met de woor-
den: 7 ‘Wees moedig en sterk.
Wees niet bang en laat je niet

32:5 �Bet.: ‘opvullen’. Mogelijk een soort
fort. �Of ‘werpsperen’. 32:6 �Lett.:
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afschrikken door de koning van
Assyriëa en de grote menigte die
bij hem is, want er zijn er meer
met ons dan met hem.b 8 Hij
heeft alleen menselijke kracht,�
maar wij hebben Jehovah, onze
God, die ons helpt en onze oorlo-
gen voert.’c Het volk voelde zich
gesterkt door de woorden van
koning Hizk _ia van Juda.d

9 Daarna stuurde koning S _an-
herib van Assyrië, die met heel
zijn koninklijke macht� bij L _a-
chis was,e zijn dienaren naar Je-
ruzalem, naar koning Hizk _ia van
Juda en alle Judeeërs in Jeruza-
lem.f Hij liet zeggen:

10 ‘Dit zegt koning S _anherib
van Assyrië: “Waar vertrouwen
jullie eigenlijk op dat jullie in Je-
ruzalem blijven terwijl de stad
belegerd wordt?g 11 Hizk _ia zegt
wel: ‘Jehovah, onze God, zal ons
redden uit de greep van de koning
van Assyrië.’h Maar hij misleidt
jullie en zal jullie van honger en
dorst laten omkomen. 12 Juist
deze Hizk _ia heeft toch de of-
ferhoogten i en altaren j van jul-
lie God� verwijderd en toen tegen
Juda en Jeruzalem gezegd dat ze
maar voor één altaar mogen knie-
len en daarop offers in rook moe-
ten laten opgaan?k 13 Weten jul-
lie niet wat ik en mijn voorvaders
met de volken van alle andere lan-
den hebben gedaan? l Hebben de
goden van die volken hun land
soms uit mijn greep kunnen red-
den?m 14 Wie onder alle goden
van de volken die door mijn voor-
vaders zijn vernietigd,� heeft zijn
volk uit mijn greep kunnen red-
den? Zou jullie God je dan wel
kunnen redden?n 15 Laat je niet
door Hizk _ia bedriegen en mislei-
den!o Geloof hem niet, want geen

32:8 �Lett.: ‘een arm van vlees’. 32:9
�Of ‘zijn hele legermacht en al zijn
pracht en praal’. 32:12 �Lett.: ‘zijn of-
ferhoogten en zijn altaren’. 32:14 �Of
‘voor de vernietiging zijn bestemd’.

enkele god van welk volk of ko-
ninkrijk maar ook heeft zijn volk
kunnen redden uit de handen van
mij of mijn voorvaders. Dan zal
jullie God je zeker niet uit mijn
handen kunnen redden!”’a

16 Zijn dienaren zeiden nog
meer om Jehovah, de ware God,
en zijn dienaar Hizk _ia belache-
lijk te maken. 17 Hij schreef
ook brievenb waarin hij Jeho-
vah, de God van Israël, beledig-
dec en hem belachelijk maakte.
Hij zei over hem: ‘Net zoals de
goden van andere landen hun
volk niet uit mijn handen konden
redden,d zo zal de God van Hiz-
k _ia zijn volk niet uit mijn han-
den redden.’ 18 Ze riepen hard
in de taal van de Joden naar de
inwoners van Jeruzalem die op
de muur stonden. Ze wilden hen
bang maken en in paniek bren-
gen, zodat ze de stad konden in-
nemen.e 19 Ze spraken net zo
over de God van Jeruzalem als
over de goden van de volken op
aarde, die door mensenhanden
zijn gemaakt. 20 Maar koning
Hizk _ia en de profeet Jesaja,f de
zoon van Amoz, bleven hierover
bidden en naar de hemel roepen
om hulp.g

21 Toen stuurde Jehovah een
engel en vernietigde alle dappe-
re strijders,h leiders en aanvoer-
ders in het kamp van de koning
van Assyrië. Diep vernederd ging
de koning naar zijn eigen land
terug. Toen hij later het huis�
van zijn god binnenging, werd
hij door zijn eigen zonen met het
zwaard gedood. i 22 Zo redde Je-
hovah Hizk _ia en de inwoners van
Jeruzalem uit de handen van ko-
ning S _anherib van Assyrië en uit
de handen van alle anderen, en
hij gaf hun rust aan alle kanten.
23 Veel mensen kwamen naar Je-
ruzalem met geschenken voor Je-
hovah en kostbare dingen voor

32:21 �Of ‘de tempel’.
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koning Hizk _ia van Juda.a Van
toen af hadden alle volken diep
ontzag voor hem.

24 In die tijd werd Hizk _ia do-
delijk ziek. Hij bad tot Jeho-
vah,b die hem antwoordde en hem
een teken� gaf.c 25 Maar Hiz-
k _ia toonde geen dankbaarheid
voor het goede dat voor hemwas
gedaan, want in zijn hart was hij
trots geworden. Daardoor werd
God woedend op hem en op Juda
en Jeruzalem. 26 Maar Hizk _ia
vernederde zich en liet de trots
in zijn hart varen,d en ook de in-
woners van Jeruzalem verneder-
den zich. Daarom trof Jehovah’s
woede hen niet in de tijd van
Hizk _ia.e

27 Hizk _ia kreeg enorme rijk-
dom en eer.f Hij maakte voor
zichzelf schatkamersg voor zil-
ver, goud, edelstenen, balsemolie,
schilden en allerlei andere kost-
bare voorwerpen. 28 Hij maak-
te opslagplaatsen voor de op-
brengst aan graan, nieuwe wijn
en olie, en ook stallen voor aller-
lei soorten vee en kooien voor de
kudden. 29 Ook bouwde hij ste-
den voor zichzelf en hij kreeg een
groot aantal schapen, geiten en
runderen, want God gaf hem heel
veel bezittingen. 30 Het was
Hizk _ia die de bovenste uitloop
van de G _ihonbronh dichtstopte
en het water i in westelijke rich-
ting recht naar beneden leidde
naar de Stad van David. j Hizk _ia
had succes bij alles wat hij deed.
31 Maar toen de woordvoerders
van de bestuurders van Babylon
naar hem toe werden gestuurd
om te informeren naar het teken�k
dat zich in het land had voorge-
daan, l liet de ware God hem zijn
gang gaan om hem te testen,m om
te weten te komen wat er in zijn
hart omging.n

32 De rest van de geschiede-
nis van Hizk _ia en zijn daden
van loyale liefdeo zijn opgeschre-

32:24, 31 �Of ‘wonderteken’.

ven in het visioen van de pro-
feet Jesaja,a de zoon van Amoz,
in het Boek van de koningen van
Juda en van Israël.b 33 Toen
ging Hizk _ia rusten bij zijn voor-
vaders. Ze begroeven hem op de
helling naar de graven van de
zonen van David.c Alle inwoners
van Juda en Jeruzalem bewe-
zen hem eer bij zijn dood. Zijn
zoon Manasse volgde hem als ko-
ning op.

33 Manassed was 12 jaar toen
hij koning werd en hij re-

geerde 55 jaar in Jeruzalem.e
2 Hij deed wat slecht was in

Jehovah’s ogen en volgde de af-
schuwelijke praktijken van de
volken die Jehovah voor de Israë-
lieten had verdreven.f 3 Hij her-
bouwde de offerhoogten die zijn
vader Hizk _ia had afgebroken.g Hij
richtte altaren op voor de Baäls
en maakte heilige palen. Hij boog
zich neer voor het hele hemelse
leger en diende ze.h 4 Hij bouw-
de ook altaren in het huis van Je-
hovah, i waarover Jehovah had ge-
zegd: ‘In Jeruzalem zal mijn naam
voor altijd blijven.’ j 5 Hij bouw-
de in twee voorhoven van het
huis van Jehovahk altaren voor
het hele hemelse leger. 6 Hij ver-
brandde zijn eigen zonen als of-
fer�l in het Dal van de Zoon van
H _innom.m Hij deed aan magie,n
waarzeggerij en toverij en stelde
mediums enwaarzeggers aan.o Hij
deed op grote schaal wat slecht
was in Jehovah’s ogen om hem te
tergen.

7 Hij zette het beeld dat hij
had gemaakt in het huis van de
ware Godp waarover God tegen
David en zijn zoon Salomo had
gezegd: ‘In dit huis en in Jeruza-
lem, dat ik uit alle stammen van
Israël heb uitgekozen, zal ik voor
altijd mijn naam vestigen.q 8 Ik
zal Israël nooit verdrijven uit het
land dat ik aan hun voorouders

33:6 �Lett.: ‘liet (...) door het vuur
gaan’.
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heb toegewezen, maar dan moe-
ten ze zich wel strikt houden aan
alles wat ik ze heb geboden, de
hele wet, de voorschriften en de
bepalingen die ik via Mozes heb
gegeven.’ 9 Manasse liet Juda
en de inwoners van Jeruzalem
steeds weer afdwalen en zette
ze ertoe aan nog ergere dingen
te doen dan de volken die Jeho-
vah voor de Israëlieten had uit-
geroeid.a

10 Jehovah bleef tot Manas-
se en zijn volk spreken, maar
ze luisterden niet.b 11 Daarom
stuurde Jehovah de legeraan-
voerders van de koning van As-
syrië op hen af. Ze namen Manas-
se met haken� gevangen, deden
hem twee koperen boeien om en
namen hem mee naar Babylon.
12 In zijn ellende smeekte hij Je-
hovah, zijn God, om medelijden
en hij bleef zich diep vernede-
ren voor de God van zijn voorva-
ders. 13 Manasse bleef tot God
bidden, en God werd geraakt
door zijn smeekgebed en luister-
de naar zijn verzoek om gunst.
Hij gaf hem het koningschap in
Jeruzalem terug.c Toen ging Ma-
nasse beseffen dat Jehovah de
ware God is.d

14 Hierna bouwde hij voor de
Stad van Davide een buitenmuur
ten westen van G _ihonf in het dal,�
tot aan de Vispoort.g Vandaar liep
de muur rond de stad naar de
_Ofel.h Hij maakte hem heel hoog.
Verder stelde hij legeraanvoer-
ders aan in alle vestingsteden
van Juda. 15 Hij verwijderde de
vreemde goden, het afgodsbeeld
dat in het huis van Jehovah i

stond en alle altaren die hij had
gebouwd op de berg van het huis
van Jehovah j en in Jeruzalem
en liet ze buiten de stad gooien.
16 Hij bracht ook het altaar van
Jehovah in ordek en ging er vre-
deoffersl en dankoffersm op bren-

33:11 �Of mogelijk ‘in de spelonken’.
33:14 �Of ‘de wadi’.

gen. Hij zei tegen Juda dat ze Je-
hovah, de God van Israël, moes-
ten dienen. 17 Toch bleef het
volk nog slachtoffers brengen op
de offerhoogten, maar nu alleen
voor Jehovah, hun God.

18 De rest van de geschiedenis
van Manasse, zijn gebed tot zijn
God en de woorden van de visio-
nairs die in de naam van Jeho-
vah, de God van Israël, tot hem
spraken, is te vinden in de his-
torische verslagen van de konin-
gen van Israël. 19 Zijn gebeda

en hoe zijn smeekbede werd ver-
hoord, al zijn zonden en zijn on-
trouw,b en de plekken waar hij of-
ferhoogten bouwde en waar hij
de heilige palenc en de beelden
oprichtte voordat hij zich ver-
nederde — dat staat allemaal in
de geschriften van zijn visionairs.
20 Toen ging Manasse rusten bij
zijn voorvaders en ze begroeven
hem bij zijn huis. Zijn zoon _Amon
volgde hem als koning op.d

21 _Amone was 22 jaar toen
hij koning werd, en hij regeerde
twee jaar in Jeruzalem.f 22 Hij
bleef doen wat slecht was in Je-
hovah’s ogen, net zoals zijn vader
Manasse.g _Amon bracht slacht-
offers aan alle beelden die zijn
vader Manasse had gemaakt,h en
hij bleef ze dienen. 23 Maar hij
vernederde zich niet voor Je-
hovahi zoals zijn vader Manas-
se. j _Amon maakte zijn schuld
juist nog groter. 24 Uiteindelijk
smeedden zijn dienaren een com-
plot tegen hem,k en ze doodden
hem in zijn eigen huis. 25 Maar
het volk van het land doodde
iedereen die in het complot te-
gen koning _Amon had gezeten.l
Ze maakten zijn zoon Jos _iam ko-
ning in zijn plaats.

34 Jos _ian was acht jaar toen
hij koning werd, en hij re-

geerde 31 jaar in Jeruzalem.o
2 Hij deed wat goed was in Je-
hovah’s ogen en volgde dezelf-
de weg als zijn voorvader David.
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Hij week er niet van af, niet naar
rechts en niet naar links.

3 In het achtste jaar van zijn
regering, hij was dus nog jong,
begon hij de God van zijn voorva-
der David te zoeken.a In het 12de
jaar begon hij Juda en Jeruzalem
te zuiverenb van de offerhoogten,c
de heilige palen, de gehouwen
beeldend en de metalen� beelden.
4 Verder werden in zijn bijzijn
de altaren van de Baäls afgebro-
ken, en hij sloeg de wierooktafels
die erbovenop stonden kapot. Hij
brak ook de heilige palen, de ge-
houwen beelden en de metalen
beelden aan stukken, verpulverde
ze en strooide het gruis over de
graven van hen die er slachtoffers
aan hadden gebracht.e 5 Hij ver-
brandde de botten van de pries-
ters op hun altaren.f Zo reinigde
hij Juda en Jeruzalem.

6 In de steden van Manasse,
Efraı̈mg en Simeon en zelfs hele-
maal in N _aftali, in de omliggen-
de ruı̈nes, 7 brak hij de altaren
af. Hij verbrijzelde de heilige pa-
len en de beeldenh en sloeg ze tot
gruis. Hij sloeg in heel het land
van Israël alle wierooktafels ka-
pot. i Daarna ging hij naar Jeru-
zalem terug.

8 In zijn 18de regeringsjaar,
toen hij het land en de tempel�
had gereinigd, stuurde hij S _afan, j
de zoon van Az _alja, Maäs _eja, het
hoofd van de stad, en de kro-
niekschrijver J _oah, de zoon van
J _oahaz, naar het huis van Je-
hovah, zijn God, om het te her-
stellen.k 9 Ze kwamen bij ho-
gepriester Hilk _ia en gaven hem
het geld dat naar het huis van
God was gebracht. De Levieten
die dienst deden als deurwachter
hadden dat ingezameld van Ma-
nasse, Efraı̈m en de rest van Is-
raël, l en ook van Juda, Benjamin
en de inwoners van Jeruzalem.

34:3 �Of ‘gegoten’. 34:8 �Lett.: ‘het
huis’.

10 Ze gaven het vervolgens aan
degenen die waren aangesteld
over het werk in het huis van
Jehovah. De werkers in het huis
van Jehovah gebruikten het om
het huis op te knappen en te her-
stellen. 11 Ze gaven het aan de
ambachtslieden en de bouwers
om gehouwen stenen te kopen en
hout voor steunbalken, en om de
huizen die de koningen van Juda
hadden laten vervallen, met bal-
ken te herstellen.a

12 De mannen deden trouw
hun werk.b De Levieten J _ahath en
Obadja van de Merarieten,c en Za-
char _ia en Mes _ullam van de Keha-
thietend waren als opzichter over
hen aangesteld. De Levieten, die
allemaal bekwame musici waren,e
13 hadden de leiding over de ge-
wone arbeiders� en waren de op-
zichters over alle werkers, wat
voor werk ze ook deden. Sommi-
gen van de Levieten waren secre-
taris, ambtenaar of poortwach-
ter.f

14 Toen ze het geld dat naar
het huis van Jehovah was ge-
brachtg tevoorschijn haalden,
vond de priester Hilk _ia het boek
van Jehovah’s wet,h die via� Mo-
zes was gegeven.i 15 Hilk _ia zei
dus tegen secretaris S _afan: ‘Ik
heb het wetboek in het huis van
Jehovah gevonden.’ Vervolgens
gaf Hilk _ia het boek aan S _afan.
16 Toen bracht S _afan het boek
naar de koning en zei tegen hem:
‘Uw dienaren doen alles wat hun
is opgedragen. 17 Ze hebben het
geld verzameld dat zich in het huis
van Jehovah bevond en ze heb-
ben het overhandigd aan de aan-
gestelde mannen en aan degenen
die het werk doen.’ 18 Verder
vertelde secretaris S _afan aan de
koning: ‘De priester Hilk _ia heeft
mij een boek gegeven.’ j Toen be-
gon S _afan de koning eruit voor te
lezen.k

34:13 �Of ‘de sjouwers’. 34:14 �Lett.:
‘door de hand van’.
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19 Zodra de koning de woor-
den van de wet hoorde, scheur-
de hij zijn kleren.a 20 Hij gaf
het volgende bevel aan Hilk _ia,
aan Ah _ikam,b de zoon van S _a-
fan, aan _Abdon, de zoon van Mi-
cha, aan secretaris S _afan en aan
As _aja, de dienaar van de koning:
21 ‘Ga voor mij en voor degenen
die in Israël en in Juda zijn over-
gebleven, bij Jehovah navraag
doen over de woorden van het
boek dat is gevonden. Want Je-
hovah’s grote woede zal over ons
uitgestort worden omdat onze
voorouders zich niet hebben ge-
houden aan het woord van Jeho-
vah en niet hebben gedaan wat
in dit boek staat geschreven.’c

22 Dus ging Hilk _ia samen met
degenen die de koning stuurde
naar de profetes H _ulda.d Zij was
de vrouw van S _allum, de zoon van
T _ikva, de zoon van H _arhas, de be-
heerder van de kleding. Ze woon-
de in het Tweede Stadsdeel van
Jeruzalem. Daar spraken ze met
haar.e 23 Ze zei tegen hen: ‘Dit
zegt Jehovah, de God van Israël:
“Zeg tegen de man die jullie naar
mij heeft gestuurd: 24 ‘Dit zegt
Jehovah: “Ik zal ellende bren-
gen over deze plaats en de inwo-
ners,f namelijk alle vervloekingen
die in het boek staang dat aan de
koning van Juda is voorgelezen.
25 Ze hebben mij verlatenh en
voor andere goden offers in rook
laten opgaan om mij te tergen i

met alles wat ze hebben gemaakt.
Daarom zal mijn woede over deze
plaats worden uitgestort en niet
meer doven.”’ j 26 Maar dit moe-
ten jullie zeggen tegen de ko-
ning van Juda, die jullie gestuurd
heeft om Jehovah te raadple-
gen: ‘Dit zegt Jehovah, de God
van Israël, over de woorden die
je hebt gehoord:k 27 “Je hebt je
hart opengesteld� en je voor God
vernederd toen je zijn woorden

34:27 �Lett.: ‘je hart was zacht’.

over deze plaats en de inwoners
hoorde. Je hebt je voor mij ver-
nederd en je kleren gescheurd en
voor mij gehuild. Ik heb daarom
naar je geluisterd,a verklaart Je-
hovah. 28 Om die reden zul je
in vrede in je graf worden gelegd
als ik je tot je voorvaders verga-
der.� Je zult alle ellende die ik
over deze plaats en de inwo-
ners breng niet met eigen ogen
zien.”’”’b

Dat antwoord brachten ze aan
de koning over. 29 Toen liet
de koning alle oudsten van Juda
en Jeruzalem bij zich komen.c
30 Hij ging vervolgens naar het
huis van Jehovah, samen met
alle mannen van Juda, de in-
woners van Jeruzalem, de pries-
ters en de Levieten — het hele
volk, van groot tot klein. Hij las
hun alle woorden voor van het
boek van het verbond dat in het
huis van Jehovah was gevonden.d
31 De koning stond op zijn vas-
te plaats en sloot een verbond�e
ten overstaan van Jehovah: hij be-
loofde Jehovah te volgen en zich
met zijn hele hart en zijn hele
ziel�f aan zijn geboden, richtlij-
nen� en voorschriften te houden
door de woorden van het verbond
na te leven die in dit boek ston-
den.g 32 Bovendien liet hij ieder-
een die in Jeruzalem en Benja-
min was, ermee akkoord gaan. En
de inwoners van Jeruzalem hiel-
den zich aan het verbond van
God, de God van hun voorvaders.h
33 Jos _ia verwijderde alle afschu-
welijke dingen� uit alle gebieden
van de Israëlieten, i en hij ver-
plichtte iedereen in Israël om Je-
hovah, hun God, te dienen. Zolang
hij leefde� stopten ze er niet mee
Jehovah, de God van hun voorva-
ders, te volgen.

34:28 �Een poëtische uitdrukking voor
de dood. 34:31 �Of ‘hernieuwde het ver-
bond’. �Zie Woordenlijst. �Of ‘verma-
ningen’, ‘herinneringen’. 34:33 �Of ‘af-
godsbeelden’. �Lett.: ‘al zijn dagen’.
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35 Jos _ia vierde in Jeruzalem
een Paschaa voor Jehovah.

Ze slachtten het paschaofferb op
de 14de dag van de eerste maand.c
2 Hij wees de priesters hun ta-
ken toe en moedigde ze aan om
hun dienst in het huis van Je-
hovah uit te voeren.d 3 Vervol-
gens zei hij tegen de Levieten,
die heel Israël onderwezene en
heilig waren voor Jehovah: ‘Zet
de heilige ark in het huis dat ko-
ning Salomo van Israël, de zoon
van David, heeft gebouwd.f Jul-
lie moeten de ark niet meer op
je schouders dragen.g Dien nu
Jehovah, je God, en zijn volk
Israël. 4 Bereid je per vaderlijk
huis en afdeling voor, en houd
je aan wat opgeschreven is door
koning Davidh van Israël en zijn
zoon Salomo. i 5 Voor elk va-
derlijk huis van jullie broeders,
de rest van het volk,� moet in
de heilige plaats een groep van
het vaderlijk huis van de Levie-
ten klaarstaan. 6 Slacht het pa-
schaoffer j en heilig je. Tref voor-
bereidingen voor jullie broeders
om het woord uit te voeren dat
Jehovah via Mozes heeft gespro-
ken.’

7 Koning Jos _ia gaf uit zijn
eigen veestapel in totaal 30.000
mannetjeslammeren en geiten-
bokjes en 3000 runderen aan het
volk, zodat er paschaoffers wa-
ren voor iedereen die aanwezig
was.k 8 Ook zijn bestuurders
gaven een bijdrage als vrijwillig
offer voor het volk, de priesters
en de Levieten. Hilk _ia, l Zacha-
r _ia en Jeh _iël, de leiders van het
huis van de ware God, gaven aan
de priesters 2600 paschaoffers
en 300 runderen. 9 De leiders
van de Levieten — Chon _anja en
zijn broers Sem _aja en Neth _aneël,
en ook Has _abja, Je _̈ıël en J _oza-
bad — gaven 5000 paschaoffers
en 500 runderen aan de Levie-
ten.

35:5 �Lett.: ‘de zonen van het volk’.

10 Alles voor de dienst was
voorbereid, en de priesters ston-
den op hun plaats en de Le-
vieten hadden zich per afdeling
opgesteld,a zoals de koning had
geboden. 11 Ze slachtten de pa-
schaoffersb en de priesters spren-
kelden het bloed dat ze van hen
ontvingen,c terwijl de Levieten
de dieren vilden.d 12 Vervolgens
maakten ze de brandoffers klaar
om die aan de rest van het volk te
geven, dat ingedeeld was per va-
derlijk huis. Zo konden ze aan Je-
hovah worden aangeboden zoals
was voorgeschreven in het boek
van Mozes. Hetzelfde deden ze
met de runderen. 13 Ze bereid-
den� het paschaoffer boven het
vuur volgens het gebruik.e De hei-
lige offers bereidden ze in kook-
potten, ketels en pannen, waar-
na ze het vlug naar de rest
van het volk brachten. 14 Daar-
na bereidden ze het paschaoffer
voor zichzelf en voor de priesters,
want de priesters, de nakomelin-
gen van Aäron, waren tot het val-
len van de avond bezig met het
offeren van de brandoffers en de
vette stukken. Daarom bereidden
de Levieten het voor zichzelf en
voor de priesters, de nakomelin-
gen van Aäron.

15 De zangers, de zonen van
Asaf, f hadden hun plaats ingeno-
men volgens de aanwijzingen van
David,g Asaf,h H _eman en Jed _u-
thun, i de visionair van de koning.
De poortwachters stonden bij de
verschillende poorten. j Ze hoef-
den hun dienst niet te onder-
breken, want hun broeders, de
Levieten, bereidden het pascha-
offer voor hen. 16 Op die dag
werd op bevel van koning Jos _iak

alles voor de dienst van Jeho-
vah voorbereid om het Paschal

te vieren en de brandoffers te
brengen op het altaar van Jeho-
vah.

35:13 �Of mogelijk ‘roosterden’.
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17 De aanwezige Israëlieten
vierden toen het Pascha en het
Feest van het Ongezuurde Brood,
zeven dagen lang.a 18 Sinds de
tijd van de profeet Samuël was
in Israël nog nooit op die ma-
nier het Pascha gevierd. Geen
van de andere koningen van Is-
raël had het Pascha gevierd zoals
Jos _ia had gedaanb samen met de
priesters, de Levieten, iedereen
uit Juda en Israël die aanwezig
was en de inwoners van Jeruza-
lem. 19 Dit Pascha werd in het
18de regeringsjaar van Jos _ia ge-
vierd.

20 Na dat alles, toen Jos _ia
de tempel� had hersteld, ruk-
te koning N _echoc van Egypte uit
om te strijden bij K _arkemis aan
de Eufraat. Jos _ia trok hem te-
gemoet.d 21 Daarop stuurde N _e-
cho boodschappers naar Jos _ia toe
met het bericht: ‘Wat heeft dit met
u te maken, koning van Juda? Ik
kom niet tegen u strijden, maar te-
gen een ander huis. God zegt dat
ik me moet haasten. Het is voor
uw eigen bestwil God niet tegen te
werken. Anders zal hij u vernieti-
gen, want hij is met mij.’ 22 Maar
Jos _ia wilde zich niet terugtrek-
ken. Hij vermomde ziche om te-
gen hem te strijden en wilde niet
luisteren naar de woorden van
N _echo, die uit de mond van God
kwamen. Hij trok ten strijde in de
Vlakte van Meg _iddo.f

23 Koning Jos _ia werd door
boogschutters geraakt, en hij zei
tegen zijn dienaren: ‘Haal me
hier weg, want ik ben zwaarge-
wond.’ 24 Zijn dienaren haalden
hem van de wagen af en vervoer-
den hem in zijn tweede strijdwa-
gen naar Jeruzalem. Hij stierf en
werd begraven in het graf van zijn
voorvaders.g Heel Juda en Jeruza-
lem rouwden over Jos _ia. 25 Je-
remiah zong een klaaglied� over
Jos _ia. Alle zangers en zangeres-

35:20 �Lett.: ‘het huis’. 35:25 �Of
‘rouwlied’.

sena zingen nu nog steeds over
Jos _ia in hun klaagliederen. Het
werd een gewoonte ze in Israël
te zingen, en ze staan opgeschre-
ven in het boek met klaagliede-
ren.

26 De rest van de geschiede-
nis van Jos _ia, zijn daden van loya-
le liefde, in overeenstemming met
wat in de wet van Jehovah staat,
27 en wat hij heeft gedaan, is van
begin tot eind opgeschreven in
het Boek van de koningen van Is-
raël en van Juda.b

36 Toen maakte het volk� Jo-
s _ia’s zoon J _oahazc in Je-

ruzalem koning in de plaats van
zijn vader.d 2 J _oahaz was 23 jaar
toen hij koning werd, en hij re-
geerde drie maanden in Jeruza-
lem. 3 Maar de koning van Egyp-
te zette hem in Jeruzalem als
koning af en legde het land een
boete op van 100 talenten� zil-
ver en een talent goud.e 4 Boven-
dien maakte de koning van Egypte
J _oahaz’ broer _Eljakim koning over
Juda en Jeruzalem. Hij verander-
de zijn naam in J _ojakim. Maar zijn
broer J _oahaz werd door N _echof

meegenomen naar Egypte.g
5 J _ojakimh was 25 jaar toen

hij koning werd, en hij regeer-
de 11 jaar in Jeruzalem. Hij bleef
doen wat slecht was in de ogen
van Jehovah, zijn God.i 6 Koning
Nebukadn _ezar j van Babylon rukte
tegen hem op om hem twee kope-
ren boeien om te doen en hemweg
te voeren naar Babylon.k 7 Ne-
bukadn _ezar nam een deel van de
voorwerpen van het huis van Je-
hovah mee naar Babylon en zet-
te die in zijn paleis in Babylon.l
8 De rest van de geschiedenis van
J _ojakim, de afschuwelijke dingen
die hij heeft gedaan en al het
andere waaraan hij zich schuldig
maakte, is opgeschreven in het
Boek van de koningen van Israël

36:1 �Lett.: ‘volk van het land’. 36:3
�Een talent woog 34,2 kg. Zie App. B14.
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en van Juda. Zijn zoon J _ojachin
volgde hem als koning op.a

9 J _ojachinb was 18 jaar toen
hij koning werd, en hij regeer-
de drie maanden en tien dagen
in Jeruzalem. Hij bleef doen wat
slecht was in Jehovah’s ogen.c
10 Aan het begin van het jaar�
liet koning Nebukadn _ezar hem
naar Babylon brengen,d samen
met kostbare voorwerpen uit het
huis van Jehovah.e Hij maakte
Zedek _ia, de broer van zijn vader,
koning over Juda en Jeruzalem.f

11 Zedek _iag was 21 jaar toen
hij koning werd, en hij regeer-
de 11 jaar in Jeruzalem.h 12 Hij
bleef doen wat slecht was in de
ogen van Jehovah, zijn God. Hij
vernederde zich niet voor de pro-
feet Jeremia, i die op bevel van Je-
hovah sprak. 13 Hij kwam ook
in opstand tegen koning Nebukad-
n _ezar, j die hem bij God een eed
had laten afleggen. Koppig� en
verstokt� bleef hij weigeren zich
te wenden tot Jehovah, de God
van Israël. 14 Alle hoofden van
de priesters en ook het volk
maakten zich schuldig aan grote
ontrouw. Ze volgden alle afschu-
welijke praktijken van de volken,
en ze verontreinigden het huis
van Jehovah,k dat hij in Jeruza-
lem had geheiligd.

15 Jehovah, de God van hun
voorvaders, waarschuwde ze
steeds weer via zijn boodschap-
pers, omdat hij medegevoel had
met zijn volk en zijn woonplaats.
16 Maar ze lachten de boodschap-
pers van de ware God telkens
uit.l Ze minachtten zijn woordenm

en maakten zijn profeten bela-
chelijk,n totdat Jehovah woedend
werd op zijn volko en er geen her-
stel meer mogelijk was.

17 Hij stuurde de koning van
de Chaldeeën op ze af,p die hun

36:10 �Mogelijk in de lente. 36:13
�Lett.: ‘hij verhardde zijn nek’. �Lett.:
‘hij verstokte zijn hart’.

jonge mannen met het zwaard
dooddea in het heiligdom.b Hij
had geen medelijden met jon-
ge mannen of vrouwen, ouderen
of zwakken.c God gaf alles in
zijn handen.d 18 Hij bracht alle
voorwerpen van het huis van de
ware God naar Babylon, zowel
de grote als de kleine, en ook de
schatten van het huis van Jeho-
vah en de schatten van de koning
en zijn bestuurders.e 19 Hij liet
het huis van de ware God in
vlammen opgaan,f brak de muur
van Jeruzalem af,g stak alle ver-
sterkte torens in brand en ver-
woestte alles wat waarde had.h
20 Hij voerde degenen die aan
het zwaard waren ontsnapt als
gevangenen naar Babylon weg. i
Ze werden slaven van hem j en
zijn zonen totdat het koninkrijk�
van Perzië begon te regeren,k
21 totdat het land zijn sabbatten
had afbetaald, l als vervulling van
het woord dat Jehovah via Jere-
mia had gesproken.m Zolang het
land woest� lag, hield het sabbat,
totdat er 70 jaar vervuld was.n

22 In het eerste jaar van Cy-
rus,o de koning van Perzië, zette
Jehovah koning Cyrus van Per-
zië ertoe aan� om in heel zijn
koninkrijk een besluit bekend
te laten maken dat hij ook liet
opschrijven.p Hierdoor zou Je-
hovah’s woord gesproken door
Jeremiaq vervuld worden. Het
besluit luidde: 23 ‘Dit zegt ko-
ning Cyrus van Perzië: “Jehovah,
de God van de hemel, heeft mij
alle koninkrijken van de aarde
gegeven,r en hij heeft mij opge-
dragen een huis voor hem te bou-
wen in Jeruzalem, dat in Juda
ligt.s Laat iedereen onder jullie
die bij zijn volk hoort — mag Je-
hovah, zijn God, met hem zijn —
daarheen gaan.”’ t

36:20 �Of ‘koningshuis’. 36:21 �Of
‘verlaten’, ‘braak’. 36:22 �Lett.: ‘wekte
de geest op van’.
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1 In het eerste jaar van Cyrus,a
de koning van Perzië, zette

Jehovah koning Cyrus van Per-
zië ertoe aan� om in heel zijn
koninkrijk een besluit bekend te
laten maken dat hij ook liet op-
schrijven.b Hierdoor zou Jeho-
vah’s woord gesproken door Jere-
miac vervuld worden. Het besluit
luidde:

2 ‘Dit zegt koning Cyrus van
Perzië: “Jehovah, de God van de
hemel, heeft mij alle koninkrij-
ken van de aarde gegeven,d en
hij heeft mij opgedragen een huis
voor hem te bouwen in Jeruza-
lem,e dat in Juda ligt. 3 Laat
iedereen onder jullie die bij zijn
volk hoort — mag zijn God met
hem zijn — naar Jeruzalem in
Juda gaan om het huis te herbou-
wen van Jehovah, de God van Is-
raël — hij is de ware God — van

1:1 �Lett.: ‘wekte (...) de geest op van’.

wie het huis in Jeruzalem stond.�
4 Iedereen die hier als vreemde-
ling woont,a waar hij zich ook
bevindt, moet van zijn medebur-
gers� ondersteuning krijgen in
de vorm van zilver en goud, goe-
deren en vee, samen met de vrij-
willige offers voor het huis van
de ware Godb in Jeruzalem.”’

5 Toen troffen de hoofden van
de vaderlijke huizen van Juda en
van Benjamin, de priesters en
de Levieten — allen die de ware
God ertoe aanzette� — voorbe-
reidingen om het huis van Jeho-
vah in Jeruzalem te gaan herbou-
wen. 6 Iedereen om hen heen
ondersteunde hen� met voorwer-
pen van zilver en van goud, goe-
deren, vee en kostbare dingen,
naast alle vrijwillige offers.

1:3 �Of mogelijk ‘die in Jeruzalem is’.
1:4 �Lett.: ‘de mannen van zijn plaats’.
1:5 �Lett.: ‘van wie (...) de geest opwek-
te’. 1:6 �Lett.: ‘sterkte hun handen’.
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EZRA 1:7–2:45 654
7 Koning Cyrus haalde ook de

voorwerpen van het huis van Je-
hovah tevoorschijn die Nebukad-
n _ezar uit Jeruzalem had meege-
nomen en in het huis van zijn god
had gezet.a 8 Koning Cyrus van
Perzië haalde ze tevoorschijn on-
der toezicht van M _ithredath, de
schatmeester, die er een inven-
tarislijst van maakte voor S _es-
bazzar,�b de leider van Juda.

9 Dit was de inventaris:
30 gouden schalen, 1000 zilve-
ren schalen, 29 reserveschalen,
10 30 gouden bekers, 410 zilveren
bekers en 1000 andere voorwer-
pen. 11 In totaal waren er 5400
voorwerpen van goud en van zil-
ver. S _esbazzar nam die allemaal
mee toen de ballingenc vanuit Ba-
bylon naar Jeruzalem werden ge-
bracht.

2 Dit waren de inwoners van
de provincie� die terugkwa-

men uit het midden van de bal-
lingen,d die koning Nebukadn _e-
zar van Babylon had weggevoerd
naar Babylone en die later naar
Jeruzalem en Juda teruggingen,
ieder naar zijn eigen stad.f 2 Ze
kwamen mee met Zerubb _abel,g
J _esua,h Nehem _ia, Ser _aja, Reël _a-
ja, M _ordechai, B _ilsan, M _ispar,
B _igvai, R _ehum en B _aäna.

De aantallen van de Israëlitische
mannen:i 3 2172 afstammelingen
van P _aros, 4 372 afstammelingen
van Sef _atja, 5 775 afstammelin-
gen van _Arah, j 6 2812 afstamme-
lingen van P _ahath-Moab,k van de
afstammelingenvan J _esua en Joab,
7 1254 afstammelingen van _Elam, l
8 945 afstammelingen van Z _at-
tu,m 9 760 afstammelingen van
Z _akkai, 10 642 afstammelingen
van B _ani, 11 623 afstammelin-
gen van B _ebai, 12 1222 afstam-
melingen van _Azgad, 13 666 af-
stammelingen van Ad _onikam,
14 2056 afstammelingen van B _ig-
vai, 15 454 afstammelingen van

1:8 �Mogelijk de Zerubbabel uit Ezr 2:2;
3:8. 2:1 �Of ‘het rechtsgebied’.

_Adin, 16 98 afstammelingen van
_Ater, van Hizk _ia, 17 323 afstam-
melingen van B _ezai, 18 112 af-
stammelingen van J _ora, 19 223
afstammelingen van H _asum,a
20 95 afstammelingen van G _ib-
bar, 21 123 mannen van Bethle-
hem, 22 56 mannen van Net _ofa,
23 128 mannen van _Anathoth,b
24 42 afstammelingen van Az-
m _aveth, 25 743 mannen van K _ir-
jath-Je _arim, Kef _ira en Be _̈eroth,
26 621 mannen van R _amac en
G _eba,d 27 122 mannen van M _ich-
mas, 28 223 mannen van Bethel
en Ai,e 29 52 mannen van N _ebo,f
30 156 afstammelingen van M _ag-
bis, 31 1254 afstammelingen van
de andere _Elam, 32 320 afstam-
melingen van H _arim, 33 725 af-
stammelingen van Lod, H _adid en
_Ono, 34 345 mannen van Jeri-
cho, 35 3630 afstammelingen
van Sen _aä.

36 De priesters:g 973 afstam-
melingen van Jed _aja,h van het
huis van J _esua, i 37 1052 afstam-
melingen van _Immer, j 38 1247
afstammelingen van P _ashur,k
39 1017 afstammelingen van H _a-
rim.l

40 De Levieten:m 74 afstamme-
lingen van J _esua en K _admiël,n van
de afstammelingen van Hod _avja.
41 De zangers:o 128 afstamme-
lingen van Asaf.p 42 De afstam-
melingen van de poortwachters:q
de afstammelingen van S _allum,
de afstammelingen van _Ater, de
afstammelingen van T _almon, r de
afstammelingen van _Akkub,s de
afstammelingen van Hat _ita, de af-
stammelingen van S _obai, in totaal
139.

43 De tempelknechten:�t de
afstammelingen van Z _iha, de
afstammelingen van Has _ufa, de
afstammelingen van T _abbaoth,
44 de afstammelingen van K _e-
ros, de afstammelingen van S _ia-
ha, de afstammelingen van P _adon,
45 de afstammelingen van Leb _a-
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na, de afstammelingen van Hag _a-
ba, de afstammelingen van _Akkub,
46 de afstammelingen van H _a-
gab, de afstammelingen van S _al-
mai, de afstammelingen van H _a-
nan, 47 de afstammelingen van
G _iddel, de afstammelingen van G _a-
har, de afstammelingen van Re _aja,
48 de afstammelingen van R _ezin,
de afstammelingen van Nek _oda,
de afstammelingen van G _azzam,
49 de afstammelingen van _Uzza,
de afstammelingen van Pas _eah,
de afstammelingen van B _esai,
50 de afstammelingen van _Asna,
de afstammelingen van M _eünim,
de afstammelingen van N _efusim,
51 de afstammelingen van B _ak-
buk, de afstammelingen van Hak _u-
fa, de afstammelingen van H _arhur,
52 de afstammelingen van B _az-
luth, de afstammelingen van Meh _i-
da, de afstammelingen van H _arsa,
53 de afstammelingen van B _ar-
kos, de afstammelingen van S _ise-
ra, de afstammelingen van T _emah,
54 de afstammelingen van Ne-
z _iah, de afstammelingen van Ha-
t _ifa.

55 De afstammelingen van de
knechten van Salomo: de afstam-
melingen van S _otai, de afstamme-
lingen van Sof _ereth, de afstam-
melingen van Per _uda,a 56 de
afstammelingen van Ja _̈ala, de af-
stammelingen van D _arkon, de af-
stammelingen van G _iddel, 57 de
afstammelingen van Sef _atja, de
afstammelingen van H _attil, de af-
stammelingen van Poch _eret-Haz-
z _ebaı̈m, de afstammelingen van
_Ami.
58 In totaal waren er 392 tem-

pelknechten en afstammelingen
van de knechten van Salomo.

59 En dit waren degenen die
terugkwamen vanuit Tel-M _elah,
Tel-H _arsa, K _erub, _Addon en _Im-
mer, maar die niet konden aanto-
nen wat hun vaderlijk huis en hun
afkomst was, of ze wel Israëlie-
ten waren:b 60 de afstammelin-
gen van Del _aja, de afstammelin-

gen van Tob _ia, de afstammelingen
van Nek _oda, in totaal 652. 61 En
van de afstammelingen van de
priesters: de afstammelingen van
Hab _aja, de afstammelingen van
H _akkoz,a de afstammelingen van
Barz _illai,b die een van de doch-
ters van de Gileadiet Barz _illai tot
vrouw had genomen en zijn naam
had aangenomen. 62 Zij zochten
in de registers naar hun namen
om hun afstamming te bewijzen,
maar ze vonden die niet. Daar-
om werd besloten dat ze niet als
priester konden dienen.�c 63 De
gouverneur� zei dat ze niet van
de allerheiligste dingen mochten
etend totdat er een priester was
die de urim en tummime kon raad-
plegen.

64 De hele gemeente telde in to-
taal 42.360 personen.f 65 Daarbij
kwamen nog hun 7337 slaven en
slavinnen; en ze hadden 200 zan-
gers en zangeressen. 66 Ze had-
den 736 paarden, 245 muildieren,
67 435 kamelen en 6720 ezels.

68 Toen ze bij het huis van
Jehovah in Jeruzalem aankwa-
men, schonken sommige hoofden
van de vaderlijke huizen vrijwilli-
ge offersg voor het huis van de
ware God, om het op de vroegere
plaats te herbouwen.�h 69 Ze ga-
ven naar hun vermogen voor de
schatkist van het project: 61.000
gouden drachmen,� 5000 zilveren
minen�i en 100 gewaden voor de
priesters. 70 En de priesters, de
Levieten, sommigen van het volk,
de zangers, de poortwachters en
de tempelknechten gingen in hun

2:62 �Of ‘werden ze als onrein van het
priesterschap uitgesloten’. 2:63 �Of
‘tirsjatha’, een Perzische titel voor een
gouverneur van een provincie. 2:68
�Of ‘te doen staan’. 2:69 �Over het al-
gemeen gelijkgesteld aan de Perzische
gouden dariek, die 8,4 g woog. Niet de
drachme uit de Griekse Geschriften. Zie
App. B14. �Een mine in de Hebreeuw-
se Geschriften woog 570 g. Zie App.
B14.
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steden wonen, en alle andere
Israëlieten� gingen in hun steden
wonen.a

3 Toen de zevende maandb aan-
brak en de Israëlieten� in hun

steden woonden, verzamelden ze
zich eensgezind in Jeruzalem.
2 J _esua,c de zoon van J _ozadak,
en zijn medepriesters, en Zerub-
b _abel,d de zoon van Se _althiël,e
en zijn broeders gingen het al-
taar van de God van Israël bou-
wen, zodat ze er brandoffers op
konden brengen, zoals geschre-
ven staat in de wet van Mozes,f
de man van de ware God.

3 Ze bouwden het altaar dus
op zijn vroegere plaats, ondanks
hun angst voor de volken van
de omliggende landen.g Ze gingen
daarop brandoffers voor Jehovah
brengen, de morgen- en avond-
brandoffers.h 4 Toen vierden ze
het Loofhuttenfeest volgens wat
geschreven i staat en elke dag
brachten ze het specifieke aan-
tal brandoffers dat voor die dag
vereist was. j 5 Van toen af aan
brachten ze het vaste brandoffer,k
de offers op nieuwemaanl en die
voor alle geheiligde feestenm van
Jehovah, en ook de offers van
iedereen die vrijwillig een offern

aan Jehovah bracht. 6 Vanaf de
eerste dag van de zevende maando

begonnen ze brandoffers aan Je-
hovah te brengen, hoewel het fun-
dament van Jehovah’s tempel nog
niet was gelegd.

7 Ze gaven geld aan de steen-
houwersp en de ambachtslieden,q
en voedsel, drank en olie aan de
Sidoniërs en de Tyriërs voor de
cederstammen die ze over zee van
de Libanon naar Jopper brachten,
zoals was goedgekeurd door ko-
ning Cyrus van Perzië.s

8 In de tweede maand van het
tweede jaar na hun aankomst
bij het huis van de ware God
in Jeruzalem begonnen Zerubb _a-

2:70 �Lett.: ‘heel Israël’. 3:1 �Lett.:
‘zonen van Israël’.

bel, de zoon van Se _althiël, J _e-
sua, de zoon van J _ozadak, en de
rest van hun broeders, de pries-
ters en de Levieten, en allen die
uit de gevangenschapa naar Je-
ruzalem waren gekomen, met het
werk. Ze stelden de Levieten van
20 jaar en ouder aan als opzich-
ters over het werk aan het huis
van Jehovah. 9 J _esua met zijn
zonen en zijn broeders, en K _ad-
miël met zijn zonen, de zonen van
Juda, en ook de zonen van H _ena-
dadb met hun zonen en hun broe-
ders, die ook Levieten waren,
gingen dus samen leiding geven
aan degenen die het werk aan het
huis van de ware God deden.

10 Toen de bouwers het funda-
ment van de tempel van Jehovah
hadden gelegd,c stelden de pries-
ters in ambtskleding zich op met
de trompettend en stelden de Le-
vieten, de zonen van Asaf, zich
op met de cimbalen om Jeho-
vah te loven volgens de aanwijzin-
gen van koning David van Israël.e
11 Ze begonnen om beurten te
zingenf en Jehovah te loven en te
danken, ‘want hij is goed, eeuwig
duurt zijn loyale liefde voor Is-
raël’.g Toen juichte het hele
volk uitbundig tot lof van Je-
hovah omdat het fundament van
het huis van Jehovah was ge-
legd. 12 Veel priesters, Levieten
en hoofden van vaderlijke huizen
— de ouderen die het vroegere
huis hadden gezienh — begonnen
hard te huilen toen ze zagen dat
het fundament van dit huis werd
gelegd, terwijl veel anderen luid
juichten van blijdschap.i 13 Het
gejuich was niet te onderschei-
den van het gehuil, want het volk
juichte zo hard dat het geluid op
grote afstand te horen was.

4 De vijanden van Juda en Ben-
jamin j hoorden dat de terug-

gekomen ballingenk een tempel
voor Jehovah, de God van Israël,
aan het bouwen waren. 2 Ze
gingen meteen naar Zerubb _abel
en de hoofden van de vaderlijke
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huizen en zeiden: ‘We willen sa-
men met jullie bouwen, want
net als jullie aanbidden� we jul-
lie Goda en we brengen al slacht-
offers aan hem sinds de tijd van
koning _Esar-H _addonb van Assy-
rië, die ons hierheen heeft ge-
bracht.’c 3 Maar Zerubb _abel en
J _esua en de andere hoofden van
de vaderlijke huizen van Israël
antwoordden hun: ‘Het bouwen
van een huis voor onze God, daar
hebben jullie niets mee te ma-
ken.d We zullen het zelf bouwen
voor Jehovah, de God van Israël,
zoals koning Cyrus, de koning
van Perzië, ons heeft bevolen.’e

4 Daarna probeerde het volk
van het land steeds het volk van
Juda te ontmoedigen� en van het
bouwen af te houden.f 5 Tijdens
de hele regering van koning Cy-
rus van Perzië tot die van ko-
ning Dar _iusg van Perzië huurden
ze raadgevers in om hun plannen
te verijdelen.h 6 Aan het begin
van de regering van Ahasv _eros
schreven ze een aanklacht tegen
de inwoners van Juda en Jeruza-
lem. 7 En in de tijd van koning
Artax _erxes van Perzië schreven
B _islam, M _ithredath en T _abeël en
zijn andere ambtgenoten naar Ar-
tax _erxes, de koning. Ze vertaal-
den de brief in het Aramees, i ge-
schreven met Aramese letters.�

8 � R _ehum, de hoogste rege-
ringsfunctionaris, en S _imsai, de
schrijver, schreven aan koning Ar-
tax _erxes de volgende brief over
Jeruzalem: 9 (Afkomstig van R _e-
hum, de hoogste regeringsfunc-
tionaris, en S _imsai, de schrijver,
en hun overige ambtgenoten, de
rechters en de ondergouverneurs,
de secretarissen, het volk van
_Erech, j de Babyloniërs, de inwo-

4:2 �Lett.: ‘zoeken’. 4:4 �Lett.: ‘de han-
den te verzwakken van’. 4:7 �Of mo-
gelijk ‘de brief werd geschreven in het
Aramees en daarna vertaald’. 4:8 �Ezr
4:8–6:18 is oorspronkelijk in het Aramees
geschreven.

ners van S _usa,a dat wil zeggen de
Elamieten,b 10 en de andere vol-
ken die de grote en hooggeëerde
Asn _appar in ballingschap heeft
weggevoerd en in de steden
van Sam _ariac heeft gevestigd, en
de anderen in het gebied aan de
overkant van de Rivier.� En nu
11 volgt een afschrift van de brief
die ze hem stuurden.)

‘Aan koning Artax _erxes, van
uw dienaren, de mannen van het
gebied aan de overkant van de Ri-
vier: 12 Laat het de koning be-
kend zijn dat de Joden die van u
naar ons zijn gegaan, in Jeruza-
lem zijn aangekomen. Ze zijn de
opstandige en slechte stad aan
het herbouwen, en ze voltooien
de murend en herstellen de fun-
damenten. 13 Laat het de ko-
ning bekend zijn dat als deze
stad wordt herbouwd en haar
muren worden voltooid, ze geen
belasting, schatting�e of tol zul-
len betalen. Dat zal nadelig zijn
voor de schatkamers van de ko-
ningen. 14 Omdat we het zout
van het paleis eten� en het voor
ons niet juist is lijdzaam toe te
zien hoe de belangen van de
koning geschaad worden, stellen
we de koning bij dezen op de
hoogte, 15 zodat er een onder-
zoek ingesteld kan worden in de
annalen van uw voorouders.f U
zult uit de annalen te weten ko-
men dat deze stad een opstandi-
ge stad is, die de belangen van
koningen en provincies� schaadt,
en dat er al van oudsher op-
ruiers wonen. Daarom werd deze
stad verwoest.g 16 We willen de
koning erop wijzen dat als deze
stad is herbouwd en haar mu-
ren zijn voltooid, u geen con-
trole� zult hebben over het ge-
bied aan de overkant van de
Rivier.’h

4:10 �Of ‘in Trans-Eufraat’. 4:13 �Zie
Woordenlijst. 4:14 �Of ‘we ons sala-
ris van het paleis krijgen’. 4:15 �Of
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17 De koning stuurde een be-

richt aan R _ehum, de hoogste re-
geringsfunctionaris, en S _imsai, de
schrijver, en hun overige ambtge-
noten die in Sam _aria woonden en
de anderen in het gebied aan de
overkant van de Rivier:

‘Gegroet! 18 Het officiële do-
cument dat u ons hebt gestuurd,
is duidelijk aan mij voorgelezen.�
19 Op mijn bevel is een onder-
zoek ingesteld. Het blijkt dat de
stad van oudsher tegen konin-
gen in opstand is gekomen en
dat er altijd rebellie en oproer is
geweest.a 20 Er hebben machti-
ge koningen over Jeruzalem gere-
geerd die het hele gebied aan de
overkant van de Rivier bestuur-
den. Er werd belasting, schatting
en tol aan hen betaald. 21 Geef
daarom de mannen bevel het
werk te staken, zodat de stad niet
wordt herbouwd totdat ik een be-
vel geef. 22 Stel dat vooral niet
uit, zodat de belangen van de ko-
ning niet nog verder worden ge-
schaad.’b

23 Nadat het afschrift van het
officiële document van koning
Artax _erxes was voorgelezen aan
R _ehum en S _imsai, de schrijver,
en hun ambtgenoten, gingen ze
snel naar de Joden in Jeruzalem
en dwongen ze hen met geweld
het werk te stoppen. 24 Toen
werd het werk aan het huis van
God in Jeruzalem gestaakt. Het
bleef stilliggen tot het tweede
jaar van de regering van koning
Dar _ius van Perzië.c

5 Toen profeteerden de profe-
ten H _aggaı̈d en Zachar _ia,e de

kleinzoon van _Iddo,f tot de Joden
die in Juda en in Jeruzalem wa-
ren, in de naam van de God van Is-
raël, die met hen was. 2 Daarop
begonnen Zerubb _abel,g de zoon
van Se _althiël, en J _esua,h de zoon
van J _ozadak, het huis van God in

4:18 �Ofmogelijk ‘is vertaald en aan mij
voorgelezen’.

Jeruzalem te herbouwen.a De pro-
feten van God waren met hen en
stonden hen bij.b 3 In die tijd
kwamen Th _athnai, de gouverneur
van het gebied aan de overkant
van de Rivier,� en S _ethar-B _oznai
met hun ambtgenoten naar hen
toe en vroegen: ‘Wie heeft jul-
lie bevel gegeven om dit huis te
bouwen en dit bouwwerk� te vol-
tooien?’ 4 Toen vroegen ze hun:
‘Wat zijn de namen van de man-
nen die aan dit gebouw werken?’
5 Maar God waakte over� de oud-
sten van de Joden.c Ze werden
niet gedwongen te stoppen totdat
het bericht naar Dar _ius gestuurd
kon worden en er een officieel
document hierover teruggestuurd
kon worden.

6 Dit is een afschrift van de
brief die Th _athnai, de gouver-
neur van het gebied aan de over-
kant van de Rivier, en S _ethar-
B _oznai en zijn ambtgenoten, de
ondergouverneurs van het ge-
bied aan de overkant van de Ri-
vier, aan koning Dar _ius stuurden.
7 Ze schreven hem het volgende
bericht:

‘Aan koning Dar _ius,
Alle vrede! 8 Laat het de ko-

ning bekend zijn dat we naar de
provincie� Juda zijn gegaan, naar
het huis van de grote God. Het
wordt gebouwd met grote stenen
die naar hun plaats worden ge-
rold, en er worden balken in de
muren gelegd. Het werk wordt
ijverig gedaan en vordert gestaag.
9 Toen hebben we hun oudsten
aangesproken en gevraagd: “Wie
heeft jullie bevel gegeven om dit
huis te bouwen en dit bouw-
werk te voltooien?”d 10 We heb-
ben ze ook hun namen gevraagd
om u te kunnen informeren, zo-
dat we de namen konden melden

5:3 �Of ‘van Trans-Eufraat’. �Of ‘deze
balken’. 5:5 �Lett.: ‘het oog van hun
God was op’. 5:8 �Of ‘het rechtsge-
bied’.

HFST. 4
a 2Kon 18:1, 7

2Kon 24:20
Ezr 4:15

b Ezr 4:13

c Ezr 5:5
Ezr 6:1
Hag 1:14, 15

��������������������

HFST. 5
d Hag 1:1

e Za 1:1

f Ne 12:1, 4

g Mt 1:12

h Za 6:11
��������������������

2de kolom
a Ezr 3:2, 8

b Ezr 6:14
Hag 2:4, 21
Za 4:7

c Ezr 7:6, 28
Ezr 8:22

d Ezr 5:3, 4



659 EZRA 5:11–6:8
van de mannen die de leiding ne-
men.

11 Dit was hun antwoord: “Wij
zijn de dienaren van de God van
de hemel en de aarde, en we
herbouwen het huis dat vele ja-
ren geleden werd gebouwd. Het is
gebouwd door een groot koning
van Israël.a 12 Maar omdat onze
voorvaders de God van de hemel
kwaad maakten,b liet hij ze in han-
den vallen van koning Nebukad-
n _ezarc van Babylon, de Chaldeeër.
Die heeft dit huis verwoestd en
het volk in ballingschap naar
Babylon gebracht.e 13 Maar in
het eerste jaar van koning Cy-
rus van Babylon vaardigde koning
Cyrus het bevel uit om dit huis
van God te herbouwen.f 14 Bo-
vendien haalde koning Cyrus uit
de tempel van Babylon de gou-
den en zilveren voorwerpen van
het huis van God die Nebukadn _e-
zar uit de tempel in Jeruzalem
had weggehaald en naar de tem-
pel van Babylon had gebracht.g Ze
werden gegeven aan een man met
de naam S _esbazzar,�h die door
Cyrus als gouverneur was aange-
steld. i 15 Cyrus zei tegen hem:
‘Neem deze voorwerpen. Ga, leg
ze in de tempel in Jeruzalem en
laat het huis van God op de vroe-
gere plaats herbouwd worden.’ j
16 Toen is deze S _esbazzar geko-
men en hij heeft de fundamen-
ten gelegd van het huis van Godk

in Jeruzalem. Sinds die tijd wordt
het herbouwd, maar het is nog
niet af.” l

17 Als de koning het goed-
vindt, laat men dan een onder-
zoek instellen in de koninklij-
ke schatkamer� daar in Babylon,
om vast te stellen of koning Cy-
rus een bevel heeft uitgevaar-
digd om dat huis van God in Je-
ruzalem te herbouwen.m Laat de
beslissing van de koning hier-
over naar ons worden gestuurd.’

5:14 �Mogelijk de Zerubbabel uit Ezr
2:2; 3:8. 5:17 �Of ‘archieven’.

6 Toen vaardigde koning Da-
r _ius een bevel uit, en er werd

een onderzoek ingesteld in de
archieven� in Babylon waar de
schatten werden bewaard. 2 Er
werd een boekrol gevonden in de
burcht in Ekbat _ana, in de provin-
cie� M _edië. Daarop was de vol-
gende aantekening geschreven:

3 ‘In het eerste jaar van ko-
ning Cyrus vaardigde koning Cy-
rus een bevel uit over het huis
van God in Jeruzalem:a “Laat het
huis worden herbouwd om op
die plaats slachtoffers te bren-
gen, en de fundamenten ervan
moeten worden gelegd. De hoog-
te moet 60 el� zijn en de breed-
te 60 el,b 4 met drie lagen gro-
te stenen die naar hun plaats
worden gerold en één laag bal-
ken.c De kosten moeten worden
betaald uit het huis van de ko-
ning.d 5 Ook moeten de gou-
den en zilveren voorwerpen van
het huis van God die Nebukad-
n _ezar uit de tempel in Jeruza-
lem heeft weggehaald en naar
Babylon heeft gebracht,e wor-
den teruggegeven. Dan kunnen
ze naar de tempel in Jeruzalem
worden teruggebracht en op hun
plek in het huis van God worden
gezet.”f

6 Nu dan, Th _athnai, gouver-
neur van het gebied aan de
overkant van de Rivier,� S _ethar-
B _oznai en jullie ambtgenoten, on-
dergouverneurs van het gebied
aan de overkant van de Ri-
vier:g blijf daar weg. 7 Belem-
mer het werk aan dat huis van
God niet. De gouverneur van de
Joden en de oudsten van de Jo-
den zullen dat huis van God op
zijn vroegere plaats herbouwen.
8 Verder vaardig ik een bevel uit
over wat jullie voor deze oudsten

6:1 �Lett.: ‘het huis van de archieven’.
6:2 �Of ‘het rechtsgebied’. 6:3 �Onge-
veer 27 m. Zie App. B14. 6:6 �Of ‘van
Trans-Eufraat’.
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van de Joden moeten doen bij de
herbouw van dat huis van God:
de kosten moeten meteen uit de
koninklijke schatkist,a uit de be-
lastingopbrengst van het gebied
aan de overkant van de Rivier,
aan die mannen worden ver-
goed, zodat ze zonder onderbre-
king door kunnen gaan.b 9 En
alles wat nodig is, moet hun be-
slist elke dag weer worden ge-
geven: jonge stieren,c rammend

en lammerene voor de brandof-
fers aan de God van de hemel,
en tarwe, f zout,g wijnh en olie, i
naar wat de priesters in Jeruza-
lem zeggen. 10 Dan kunnen ze
altijd offers brengen die aange-
naam zijn voor de God van de
hemel en bidden voor het leven
van de koning en zijn zonen. j
11 Ik heb ook het bevel uitge-
vaardigd dat als iemand dat voor-
schrift overtreedt, er een balk
uit zijn huis moet worden getrok-
ken en hij daaraan moet worden
gehangen.� Zijn huis zal vanwe-
ge deze overtreding in een open-
baar toilet� worden veranderd.
12 Mag de God die zijn naam
daar laat wonen,k alle koningen
en volken ten val brengen die pro-
beren dit bevel te overtreden en
het huis van God in Jeruzalem
te verwoesten. Ik, Dar _ius, vaar-
dig dit bevel uit. Het moet direct
worden uitgevoerd.’

13 Toen deden Th _athnai, de
gouverneur van het gebied aan de
overkant van de Rivier, S _ethar-
B _oznai l en hun ambtgenoten on-
middellijk alles wat koning Dar _ius
had bevolen. 14 En de oudsten
van de Joden gingen door met
bouwen en maakten vorderin-
gen,m aangemoedigd door het pro-
feteren van de profeet H _aggaı̈n en
Zachar _ia,o de kleinzoon van _Iddo.
Ze voltooiden de bouw op bevel

6:11 �Of ‘en hij daarop zal worden ge-
spietst’. �Of mogelijk ‘een vuilstort-
plaats’, ‘een mesthoop’.

van de God van Israëla en op bevel
van Cyrusb en Dar _iusc en koning
Artax _erxesd van Perzië. 15 Op
de derde dag van de maand adar,�
in het zesde jaar van de regering
van koning Dar _ius, was het huis
klaar.

16 Toen vierden de Israëlie-
ten, de priesters, de Levietene

en de rest van de vroegere bal-
lingen met vreugde de inwijding
van dit huis van God. 17 Ze bo-
den voor de inwijding van dit
huis van God 100 stieren, 200
rammen en 400 lammeren aan,
en als zondeoffer voor heel Israël
12 geitenbokken, evenveel als
het aantal stammen van Israël.f
18 Ze stelden de priesters aan
in hun groepen en de Levieten
in hun afdelingen voor de dienst
van God in Jeruzalem,g volgens
de instructies in het boek van
Mozes.h

19 Op de 14de dag van de eer-
ste maand vierden de vroegere
ballingen het Pascha. i 20 Alle
priesters en Levieten hadden
zich gereinigd; j ze waren dus al-
lemaal rein. Ze slachtten het pa-
schaoffer voor alle vroegere bal-
lingen, voor hun medepriesters
en voor zichzelf. 21 De Israëlie-
ten die uit ballingschap waren te-
ruggekomen aten ervan, samen
met iedereen die zich bij hen had
aangesloten en zich van de on-
reinheid van de volken van het
land had afgekeerd om Jehovah,
de God van Israël, te aanbid-
den.�k 22 Ook vierden ze zeven
dagen lang met vreugde het Feest
van het Ongezuurde Brood, l want
Jehovah gaf hun vreugde en hij
had de koning� van Assyrië gun-
stig gestemdm zodat hij hen on-
dersteunde� bij het werk aan het
huis van de ware God, de God van
Israël.

6:15 �Zie App. B15. 6:21 �Lett.: ‘zoe-
ken’. 6:22 �Lett.: ‘het hart van de ko-
ning’. �Lett.: ‘hun handen sterkte’.
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7 Later, tijdens de regering van
koning Artax _erxesa van Per-

zië, ging Ezra�b terug. Hij was de
zoon van Ser _aja,c zoon van Az _ar-
ja, zoon van Hilk _ia,d 2 zoon van
S _allum, zoon van Z _adok, zoon
van Ah _itub, 3 zoon van Am _arja,
zoon van Az _arja,e zoon van M _e-
rajoth, 4 zoon van Zer _ahja, zoon
van _Uzzi, zoon van B _ukki, 5 zoon
van Abis _ua, zoon van P _inehas, f
zoon van Ele _azar,g zoon van
de overpriester Aäron.h 6 Deze
Ezra kwam vanuit Babylon. Hij
was een kopiist� die goed onder-
legd was in� de wet van Mozes, i
die Jehovah, de God van Israël, ge-
geven had. De koning stond hem
alles toe waar hij om vroeg, want
de hand van Jehovah, zijn God,
was op hem.

7 Sommigen van de Israëlie-
ten, priesters, Levieten, j zangers,k
poortwachters l en tempelknech-
ten�m gingen in het zevende jaar
van koning Artax _erxes naar Jeru-
zalem. 8 Ezra kwam in Jeruza-
lem aan in de vijfde maand van
het zevende jaar van de koning.
9 Op de eerste dag van de eerste
maand was hij de reis vanuit Ba-
bylon begonnen, en op de eerste
dag van de vijfde maand kwam hij
in Jeruzalem aan, want de goede
hand van zijn God was op hem.n
10 Ezra had zijn hart voorbe-
reid� om de wet van Jehovah te
raadplegen en toe te passen,o en
om de voorschriften en bepalin-
gen ervan in Israël te onderwij-
zen.p

11 Dit is een afschrift van de
brief die koning Artax _erxes mee-
gaf aan de priester en kopiist
Ezra, een deskundige in de stu-
die� van de geboden van Jehovah
en van zijn voorschriften voor
Israël:

7:1 �Bet.: ‘hulp’. 7:6 �Of ‘schrijver’.
�Of ‘hij was een bekwaam kopiist van’.
7:7 �Of ‘Nethinim’. Lett.: ‘gegevenen’.
7:10 �Of ‘had in zijn hart besloten’. 7:11
�Of ‘een kopiist van de woorden’.

12 � ‘Artax _erxes,a koning der
koningen, aan de priester Ezra,
kopiist van de wet van de God
van de hemel: volmaakte vrede zij
met u. 13 Ik heb het bevel uit-
gevaardigd dat alle Israëlieten in
mijn rijk die bereid zijn om met u
naar Jeruzalem te gaan, moeten
gaan, ook hun priesters en Levie-
ten.b 14 Want u wordt door de
koning en zijn zeven raadgevers
gestuurd om te onderzoeken of
de wet van uw God, waarover
u beschikt,� in Juda en Jeruza-
lem wordt toegepast. 15 Neem
het zilver en het goud mee dat
de koning en zijn raadgevers vrij-
willig hebben gegeven aan de God
van Israël, die zijn woning in Je-
ruzalem heeft, 16 en ook al het
zilver en het goud dat u in de hele
provincie� Babylon ontvangt,� sa-
men met de gaven die het volk en
de priesters vrijwillig geven voor
het huis van hun God in Jeruza-
lem.c 17 Koop met dat geld met-
een stieren,d rammene en lamme-
ren,f samen met de bijbehorende
graan- en drankoffers,g en bied ze
aan op het altaar van het huis van
uw God in Jeruzalem.

18 Met de rest van het zilver
en het goud mag u alles doen wat
u en uw broeders goed lijkt, over-
eenkomstig de wil van uw God.
19 Alle voorwerpen die men u
geeft voor de dienst in het huis
van uw God, lever die af vóór God
in Jeruzalem.h 20 Wat er ver-
der nodig is voor het huis van uw
God en voor uw rekening zou ko-
men, bekostig dat uit de konink-
lijke schatkist. i

21 Ik, koning Artax _erxes, heb
een bevel uitgevaardigd aan alle
schatbewaarders in het gebied
aan de overkant van de Rivier:�
Alles wat de priester Ezra, j de

7:12 �Ezr 7:12-26 is oorspronkelijk in
het Aramees geschreven. 7:14 �Lett.:
‘die in uw hand is’. 7:16 �Of ‘het hele
rechtsgebied’. �Lett.: ‘vindt’. 7:21 �Of
‘in Trans-Eufraat’.
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kopiist van de wet van de God van
de hemel, van jullie vraagt, moet
direct worden gegeven, 22 tot
100 talenten� zilver, 100 kor� tar-
we, 100 bath� wijn,a 100 bath olie,b
en zoutc in onbeperkte hoeveel-
heid. 23 Laat alles wat de God
van de hemel over zijn huis heeft
bevolen,d ijverig worden uitge-
voerd, zodat de God van de he-
mel zijn woede niet richt op het
rijk van de koning en zijn zonen.e
24 Jullie wordt verder meege-
deeld dat het niet is toegestaan
om belasting, schatting�f of tol
op te leggen aan de priesters en
de Levieten, de musici,g de deur-
wachters, de tempelknechtenh en
de werkers van dit huis van God.

25 En u, Ezra, gebruik de wijs-
heid die uw God u gegeven heeft�
om magistraten en rechters aan
te stellen die rechtspreken over
het hele volk in het gebied aan
de overkant van de Rivier, over
iedereen die de wetten van uw
God kent. Onderwijs iedereen die
ze niet kent. i 26 Wie zich niet
aan de wet van uw God en de wet
van de koning houdt, moet direct
veroordeeld worden tot de dood-
straf, verbanning, een geldboete
of gevangenisstraf.’

27 Loof Jehovah, de God van
onze voorvaders, die het de ko-
ning heeft ingegeven� het huis
van Jehovah in Jeruzalem te ver-
fraaien! j 28 In zijn loyale liefde
voor mij heeft hij me gunst la-
ten vinden bij de koningk en zijn
raadgevers l en alle machtige be-
stuurders van de koning. Omdat
de hand van Jehovah, mijn God,
op mij was, vatte ik moed� en
bracht ik uit Israël leiders� bijeen
om met me mee te gaan.

7:22 �Een talent woog 34,2 kg. Zie App.
B14. �Een kor was 220 l. Zie App. B14.
�Een bath was 22 l. Zie App. B14. 7:24
�ZieWoordenlijst. 7:25 �Lett.: ‘de wijs-
heid van uw God die in uw hand is’.
7:27 �Lett.: ‘in het hart van de koning
heeft gelegd’. 7:28 �Of ‘sterkte ik me’.
�Lett.: ‘hoofden’.

8 Dit waren de hoofden van de
vaderlijke huizen — en hun

vermelding in het geslachtsregis-
ter — die tijdens de regering van
koning Artax _erxes met mij uit Ba-
bylon vertrokken.a 2 Van de zo-
nen van P _inehas:b G _ersom. Van
de zonen van _Ithamar:c Daniël.
Van de zonen van David: H _attus.
3 Van de zonen van Sech _anja, van
de zonen van P _aros: Zachar _ia, en
met hem was een ingeschreven
aantal van 150 mannen. 4 Van de
zonen van P _ahath-Moab:d Eljeh _oë-
nai, de zoon van Zer _ahja, en met
hem 200 mannen. 5 Van de zo-
nen van Z _attu:e Sech _anja, de
zoon van Jah _aziël, en met hem
300 mannen. 6 Van de zonen van
_Adin:f _Ebed, de zoon van Jona-
than, en met hem 50 mannen.
7 Van de zonen van _Elam:g Jesa-
ja, de zoon van Ath _alia, en met
hem 70 mannen. 8 Van de zonen
van Sef _atja:h Zeb _adja, de zoon van
Michaël, en met hem 80 mannen.
9 Van de zonen van Joab: Obad-
ja, de zoon van Jeh _iël, en met hem
218 mannen. 10 Van de zonen
van B _ani: Sel _omith, de zoon van
Jos _ifja, en met hem 160 mannen.
11 Van de zonen van B _ebai: i Za-
char _ia, de zoon van B _ebai, en met
hem 28 mannen. 12 Van de zo-
nen van _Azgad: j Joh _anan, de zoon
van H _akkatan, en met hem 110
mannen. 13 Van de zonen van
Ad _onikam:k degenen die de laat-
sten waren, en dit waren hun na-
men: Elif _elet, Je _̈ıël en Sem _aja, en
met hen 60 mannen. 14 En van
de zonen van B _igvai: l _Uthai en
Z _abbud, en met hen 70 mannen.

15 Ik bracht ze bijeen bij de ri-
vier die naar Ah _avam stroomt, en
we sloegen daar drie dagen ons
kamp op. Maar toen ik een on-
derzoek instelde onder het volk
en de priesters, ontdekte ik dat er
geen enkele Leviet was. 16 Daar-
om ontbood ik de leiders Eli _̈e-
zer, _Ariël, Sem _aja, Eln _athan, J _a-
rib, Eln _athan, Nathan, Zachar _ia
en Mes _ullam, en de leraren J _oja-
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rib en Eln _athan. 17 Ik gaf ze het
bevel naar _Iddo te gaan, de lei-
der in de plaats Kas _ifja. Ik zei dat
ze _Iddo en zijn broeders, de tem-
pelknechten� die in Kas _ifja wa-
ren, moesten vragen om ons die-
naren te brengen voor het huis
van onze God. 18 Omdat de goe-
de hand van onze God op ons was,
brachten ze een verstandig man
uit de zonen van M _ahli,a de klein-
zoon van Levi, de zoon van Is-
raël, namelijk Ser _ebja,b en zijn zo-
nen en zijn broeders, 18 mannen.
19 Verder Has _abja, en met hem
Jesaja uit de Merarieten,c zijn
broeders en hun zonen, 20 man-
nen. 20 En van de tempelknech-
ten, die David en de leiders had-
den gegeven voor de dienst van
de Levieten, waren er 220, die
allemaal bij naam waren aange-
duid.

21 Toen kondigde ik daar bij
de rivier de Ah _ava een vasten af,
om ons voor onze God te verne-
deren en om zijn leiding te zoe-
ken voor onze reis, voor ons en
voor onze kinderen en voor al
onze bezittingen. 22 Ik schaam-
de me ervoor de koning om solda-
ten en ruiters te vragen, die ons
onderweg tegen vijanden zouden
kunnen beschermen. We hadden
namelijk tegen de koning gezegd:
‘De goede hand van onze God is
op iedereen die hem zoekt,d maar
zijn kracht en zijn woede zijn te-
gen iedereen die hem de rug toe-
keert.’e 23 Dus vastten we en
vroegen we onze God om leiding,
en hij luisterde naar ons smeek-
gebed.f

24 Toen selecteerde ik 12 van
de hoofden van de priesters, na-
melijk Ser _ebja en Has _abja,g sa-
men met tien van hun broeders.
25 Daarna woog ik voor hen het
zilver en het goud en de voor-
werpen af, de bijdrage die de ko-
ning en zijn raadgevers en zijn
bestuurders en alle Israëlieten

8:17 �Of ‘Nethinim’. Lett.: ‘gegevenen’.

die zich daar bevonden, hadden
gegeven voor het huis van onze
God.a 26 Zo woog ik in hun
hand af: 650 talenten� zilver, 100
zilveren voorwerpen ter waarde
van 2 talenten, 100 talenten goud,
27 20 gouden bekers ter waarde
van 1000 darieken� en 2 voorwer-
pen van prachtig koper, glanzend
rood, zo begeerlijk als goud.

28 Toen zei ik tegen hen: ‘Jul-
lie zijn heilig voor Jehovah.b Ook
de voorwerpen zijn heilig, en het
zilver en het goud zijn een vrij-
willig offer voor Jehovah, de God
van jullie voorvaders. 29 Be-
waak het goed, totdat jullie het
afwegen voor de hoofden van de
priesters en de Levieten en de
hoofden van de vaderlijke huizen
van Israël in Jeruzalem,c in de ka-
mers� van het huis van Jehovah.’
30 En de priesters en de Levie-
ten namen het zilver, het goud en
de voorwerpen die voor ze waren
afgewogen in ontvangst om die
naar Jeruzalem, naar het huis
van onze God, te brengen.

31 Op de 12de dag van de eer-
ste maandd braken we bij de ri-
vier de Ah _avae op, en we gingen
op weg naar Jeruzalem. De hand
van onze God was op ons en hij
beschermde ons onderweg tegen
vijanden en struikrovers. 32 We
kwamen in Jeruzalemf aan en ble-
ven daar drie dagen. 33 Op de
vierde dag wogen we het zil-
ver, het goud en de voorwerpen
af in het huis van onze Godg

en gaven die aan M _eremoth,h de
zoon van de priester Ur _ia. Bij
hem was Ele _azar, de zoon van P _i-
nehas, en bij hen waren de Levie-
ten J _ozabad, i de zoon van J _esua,
en No _adja, de zoon van B _innuı̈.j
34 Alles werd geteld en gewogen,
en het totale gewicht werd ge-
noteerd. 35 Degenen die uit de

8:26 �Een talent woog 34,2 kg. Zie App.
B14. 8:27 �Een dariek was een Perzi-
sche gouden munt. Zie App. B14. 8:29
�Of ‘eetruimten’.
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gevangenschap kwamen, de vroe-
gere ballingen, boden brandoffers
aan de God van Israël aan: 12 stie-
rena voor heel Israël, 96 rammen,b
77 mannetjeslammeren en 12 gei-
tenbokkenc als zondeoffer. Dat al-
les was een brandoffer voor Jeho-
vah.d

36 Toen gaven we de bevel-
schriften van de koninge aan de
satrapen� van de koning en de
gouverneurs van het gebied aan
de overkant van de Rivier,�f en
ze gaven hun steun aan het volk
en het huis van de ware God.g

9 Zodra die dingen waren af-
gehandeld, kwamen de leiders

naar me toe en zeiden: ‘Het volk
Israël en de priesters en de Le-
vieten hebben zich niet afzijdig
gehouden van de volken van de
omliggende landen en van hun af-
schuwelijke praktijkenh — die van
de Kanaänieten, de Hethieten, de
Ferezieten, de Jebusieten, de Am-
monieten, de Moabieten, de Egyp-
tenaren i en de Amorieten.j 2 Ze
hebben sommigen van hun doch-
ters tot vrouw genomen, voor
zichzelf en voor hun zonen.k Nu
zijn zij, het heilige nageslacht,�l
vermengd geraakt met de volken
van die landen.m De leiders en
bestuurders zijn de belangrijkste
overtreders in deze ontrouw.’

3 Zodra ik hiervan hoorde,
scheurde ik mijn kleren en mijn
mantel en trok ik het haar uit
mijn hoofd en mijn baard, en diep
geschokt ging ik zitten. 4 Ieder-
een die respect had voor� de
woorden van de God van Israël
kwam vanwege de ontrouw van de
ballingen naar me toe. En ik bleef
tot het avondgraanoffern diep ge-
schokt zitten.

5 Nadat ik mezelf op die ma-
nier had vernederd, stond ik

8:36 �Titel die ‘beschermer van het rijk’
betekent; hier gebruikt voor gouverneurs
van provincies in het Perzische Rijk. �Of
‘van Trans-Eufraat’. 9:2 �Lett.: ‘zaad’.
9:4 �Lett.: ‘die beefde voor’.

bij het avondgraanoffera op, met
mijn gescheurde kleren en man-
tel. Ik viel op mijn knieën en
spreidde mijn handen uit naar
Jehovah, mijn God. 6 Ik zei:
‘O mijn God, ik schaam me en
durf mijn gezicht niet naar u op te
heffen, mijn God, want onze over-
tredingen zijn boven ons hoofd
uitgestegen en onze schuld heeft
zich tot aan de hemel opgesta-
peld.b 7 Sinds de tijd van onze
voorvaders tot op de dag van van-
daag is onze schuld groot.c Van-
wege onze overtredingen zijn wij,
onze koningen en onze priesters
overgeleverd aan koningen van
andere landen, aan het zwaard,d
aan gevangenschap,e aan plunde-
ringf en aan schande, net zoals
nu.g 8 Maar Jehovah, onze God,
is nu voor een kort ogenblik
goed voor ons geweest door een
overblijfsel te laten ontkomen en
door ons een veilige plek� te ge-
ven in zijn heiligdom,h om onze
ogen te laten stralen, o onze God,
en om ons weer wat te laten op-
leven in onze slavernij. 9 Want
ook al zijn we slaven, i onze God
heeft ons niet in de steek gelaten
in onze slavernij. Hij heeft zijn
loyale liefde voor ons getoond
door ons gunst te laten vinden bij
de koningen van Perzië, j om ons
te laten opleven zodat we het huis
van onze God kunnen bouwenk en
de ruı̈nes ervan kunnen herstel-
len en om ons in Juda en in Jeru-
zalem een stenen muur� te geven.

10 En nu, o onze God, wat
kunnen we na dit alles zeggen?
Want we zijn afgeweken van uw
geboden 11 die u ons via uw
dienaren, de profeten, hebt ge-
geven met de woorden: “Het land
dat jullie binnentrekken om het
in bezit te nemen, is een on-
rein land vanwege de onreinheid
van de volken, vanwege hun af-
schuwelijke praktijken waardoor

9:8 �Lett.: ‘een pin’. 9:9 �Of ‘een muur
van bescherming’.
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ze het land van het ene einde tot
het andere met hun onreinheid
hebben gevuld.a 12 Geef daar-
om jullie dochters niet aan hun
zonen en laat jullie zonen niet
met hun dochters trouwen.b En
draag nooit bij aan hun vrede en
hun voorspoed.c Dan zullen jul-
lie sterk worden en het goede
van het land eten en het voor al-
tijd voor jullie zonen in bezit ne-
men.” 13 En na alles wat ons is
overkomen vanwege onze slech-
te daden en onze grote schuld
— want u, onze God, hebt ons
niet de straf gegeven die we
vanwege onze overtredingen ver-
dienden,d en u hebt ons laten
ontkomene — 14 zouden we op-
nieuw uw geboden overtreden en
ons door huwelijken verbinden�
met de volken die deze afschuwe-
lijke dingen doen?f Zou u niet zo
kwaad op ons worden dat u ons
helemaal zou uitroeien en er nie-
mand zou overblijven of overle-
ven? 15 O Jehovah, God van Is-
raël, u bent rechtvaardig,g want
we zijn tot op deze dag als een
overblijfsel blijven bestaan. We
staan hier als schuldigen voor u,
hoewel we u na dit alles onmoge-
lijk onder ogen kunnen komen.’h

10 Terwijl Ezra badi en schuld
bekende, waarbij hij zich

huilend liet neervallen voor het
huis van de ware God, verzamel-
de zich een grote groep mannen,
vrouwen en kinderen van Israël
om hem heen. En het volk was
luid aan het huilen. 2 Toen zei
Sech _anja, de zoon van Jeh _iël, j uit
de zonen van _Elam,k tegen Ezra:
‘We zijn ontrouw geweest aan
onze God door te trouwen met
buitenlandse vrouwen� uit de
volken van het land. l Toch is er
nog hoop voor Israël. 3 Laten
we nu een verbond� sluiten met

9:14 �Of ‘gemengde huwelijken aangaan’.
10:2 �Of ‘door buitenlandse vrouwen in
ons huis te nemen’. 10:3 �Zie Woorden-
lijst.

onze Goda om al die vrouwen en
hun kinderen weg te sturen, in
overeenstemming met de richt-
lijnen van Jehovah en van dege-
nen die eerbied hebben voor� het
gebod van onze God.b Laten we
de wet naleven. 4 Sta op, want
het is aan jou deze kwestie af te
handelen, en wij staan achter je.
Je moet sterk zijn en in actie ko-
men.’

5 Toen stond Ezra op en liet
de hoofden van de priesters, de
Levieten en heel Israël een eed
afleggen om te doen wat gezegd
was.c Ze legden dus een eed af.
6 Ezra ging van het huis van de
ware God naar de kamer� van
Joh _anan, de zoon van _Eljasib.
Maar toen hij daar kwam, at hij
geen voedsel en dronk hij geen
water, want hij rouwde over de
ontrouw van de ballingen.d

7 Toen werd in Juda en Jeru-
zalem de oproep gedaan dat alle
vroegere ballingen in Jeruzalem
moesten samenkomen. 8 En van
iedereen die niet binnen drie da-
gen kwam, zouden volgens het be-
sluit van de leiders en de oud-
sten al zijn bezittingen in beslag
worden genomen,� en hij zou bui-
ten de gemeente van de ballingen
worden gesloten.e 9 Alle man-
nen van Juda en Benjamin kwa-
men dus binnen drie dagen in Je-
ruzalem bij elkaar, op de 20ste
dag van de negende maand. Het
hele volk zat in een voorhof van
het huis van de ware God, rillend
vanwege de hele kwestie en van-
wege de harde regen.

10 Toen stond de priester Ezra
op en zei tegen ze: ‘Jullie zijn on-
trouw geweest door met buiten-
landse vrouwen te trouwen,f en
zo hebben jullie de schuld van Is-
raël nog groter gemaakt. 11 Leg
nu een bekentenis af voor Jeho-
vah, de God van jullie voorvaders,

10:3 �Of ‘die beven voor’. 10:6 �Of
‘eetruimte’. 10:8 �Of ‘in de ban wor-
den gedaan’.
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en doe zijn wil. Maak je los
van de volken van het land en
van deze buitenlandse vrouwen.’a
12 Daarop zei de hele gemeente
met luide stem: ‘Het is onze plicht
precies te doen wat je hebt ge-
zegd. 13 Maar we zijn met velen,
en het is regentijd. We kunnen
niet buiten blijven staan, en dit
is niet in één of twee dagen af te
handelen, want we zijn hierin op
grote schaal opstandig geweest.
14 Laat daarom alsjeblieft onze
leiders de hele gemeente verte-
genwoordigen.b En laat iedereen
in onze steden die met een bui-
tenlandse vrouw is getrouwd, op
een vastgestelde tijd komen, sa-
men met de oudsten en rechters
van elke stad, totdat we de bran-
dende woede van onze God hier-
over hebben afgewend.’

15 Jonathan, de zoon van
_Asaël, en Jachz _eja, de zoon van
T _ikva, maakten hier bezwaar te-
gen, en ze werden gesteund door
de Levieten Mes _ullam en S _abbe-
thai.c 16 Maar de vroegere bal-
lingen deden wat was afgespro-
ken. En de priester Ezra en de
familiehoofden van hun vaderlij-
ke huizen, allemaal bij naam aan-
geduid, kwamen op de eerste
dag van de tiende maand bij el-
kaar om de kwestie te onderzoe-
ken. 17 Op de eerste dag van de
eerste maand waren ze klaar met
het onderzoek naar alle mannen
die met buitenlandse vrouwen
waren getrouwd. 18 En er werd
ontdekt dat een aantal van de zo-
nen van de priesters met buiten-
landse vrouwen was getrouwd.d
Van de zonen van J _esua,e de zoon
van J _ozadak, en zijn broeders wa-
ren dat: Maäs _eja, Eli _̈ezer, J _arib
en Ged _alja. 19 Maar ze beloof-
den� hun vrouwen weg te sturen.
En omdat ze schuldig waren, zou-
den ze een ram uit de kudde offe-
ren voor hun schuld.f

10:19 �Lett.: ‘ze gaven hun hand erop’.

20 Van de zonen van _Immer:a
Han _ani en Zeb _adja. 21 Van de
zonen van H _arim:b Maäs _eja, El _ia,
Sem _aja, Jeh _iël en Uzz _ia. 22 Van
de zonen van P _ashur:c Elj _oënai,
Maäs _eja, Ismaël, Neth _aneël, J _oza-
bad en El _asa. 23 Van de Levie-
ten: J _ozabad, S _imeı̈, Kel _aja (Ke-
l _ita), Peth _ahja, Juda en Eli _̈ezer.
24 Van de zangers: _Eljasib. Van
de poortwachters: S _allum, T _elem
en _Uri.

25 Van Israël, van de zonen van
P _aros:d R _amja, Jez _ia, Malk _ia, M _i-
jamin, Ele _azar, Malk _ia en Ben _aja.
26 Van de zonen van _Elam:e Mat-
t _anja, Zachar _ia, Jeh _iël,f _Abdi, J _e-
remoth en El _ia. 27 Van de zonen
van Z _attu:g Elj _oënai, _Eljasib, Mat-
t _anja, J _eremoth, Z _abad en Az _iza.
28 Van de zonen van B _ebai:h Jo-
h _anan, Han _anja, Z _abbai en _Ath-
lai. 29 Van de zonen van B _ani:
Mes _ullam, M _alluch, Ad _aja, J _a-
sub, S _eal en J _eremoth. 30 Van
de zonen van P _ahath-Moab: i _Adna,
Ch _elal, Ben _aja, Maäs _eja, Mat-
t _anja, Bez _aleël, B _innuı̈ en Manas-
se. 31 Van de zonen van H _arim: j
Eli _̈ezer, Jiss _ia, Malk _ia,k Sem _aja,
Simeon, 32 Benjamin, M _alluch
en Sem _arja. 33 Van de zonen
van H _asum:l M _attenai, Matt _at-
ta, Z _abad, Elif _elet, J _eremai, Ma-
nasse en S _imeı̈. 34 Van de zo-
nen van B _ani: M _aädai, _Amram,
_Uël, 35 Ben _aja, Bed _eja, Chel _u-
hu, 36 V _anja, M _eremoth, _Eljasib,
37 Matt _anja, M _attenai en Ja _ä-
sai. 38 Van de zonen van B _innuı̈:
S _imeı̈, 39 Sel _emja, Nathan, Ad _a-
ja, 40 Machn _adbai, S _asai, Sa-
rai, 41 Az _areël, Sel _emja, Sem _ar-
ja, 42 S _allum, Am _arja en Jozef.
43 Van de zonen van N _ebo: Je _̈ıël,
Matt _ithja, Z _abad, Zeb _ina, J _addai,
Joël en Ben _aja. 44 Die mannen
waren allemaal met buitenland-
se vrouwen getrouwd,m maar ze
stuurden hun vrouwen weg, sa-
men met hun kinderen.�n

10:44 �Lett.: ‘zonen’.
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1 De woorden van Nehem _ia,�a
de zoon van Hach _alja. In de

maand kislev,� in het 20ste jaar,
was ik in de vesting� S _usan.�b
2 In die tijd kwam Han _ani,c een
van mijn broers, met andere
mannen uit Juda naar me toe.
Ik vroeg hun naar de overgeble-
ven Joden die uit de gevangen-
schap waren teruggegaan.d Ook
informeerde ik naar Jeruzalem.
3 Ze zeiden: ‘Degenen die daar
in de provincie� zijn, die de ge-
vangenschap hebben overleefd,
zijn er heel slecht aan toe en
worden belachelijk gemaakt.e De
muren van Jeruzalem zijn afge-
brokenf en de poorten zijn door
brand verwoest.’g

4 Zodra ik die woorden hoor-
de, ging ik zitten en begon ik te

1:1 �Bet.: ‘Jah troost’. �Zie App. B15.
�Of ‘de burcht’, ‘het paleis’. �Of ‘Susa’.
1:3 �Of ‘het rechtsgebied’.

huilen. Ik rouwde dagenlang, ik
bleef vastena en ik bleef bidden
tot de God van de hemel. 5 Ik
zei: ‘O Jehovah, God van de he-
mel, grote en ontzagwekkende
God, u houdt u aan uw verbond�
en toont loyale liefde voor ieder-
een die van u houdt en uw gebo-
den naleeft.b 6 Sluit alstublieft
uw oren en uw ogen niet voor
het gebed van uw dienaar dat ik
nu dag en nacht tot u richtc over
uw dienaren, de Israëlieten. Ik
beken steeds weer de zonden die
het volk Israël tegen u heeft be-
gaan. We hebben gezondigd, zo-
wel ik als het huis van mijn va-
der.d 7 We hebben ons absoluut
misdragen tegenover ue door ons
niet te houden aan de geboden,
voorschriften en rechterlijke be-
slissingen die u aan uw dienaar
Mozes hebt gegeven.f

1:5 �Zie Woordenlijst.
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8 Denk alstublieft aan het

woord dat u tot uw dienaar Mo-
zes hebt gesproken:� “Als jullie
ontrouw zijn, zal ik jullie onder
de volken verstrooien.a 9 Maar
als jullie bij mij terugkomen en
mijn geboden naleven en ze ge-
hoorzamen, al waren jullie ver-
strooid tot aan het einde van de
hemel, ik zal jullie vandaar bij-
eenbrengenb en jullie naar de
plaats brengen die ik voor mijn
naam heb uitgekozen.”c 10 Ze
zijn uw dienaren en uw volk. Door
uw grote kracht en door uw ster-
ke hand hebt u ze losgekocht.d
11 O Jehovah, sluit uw oren als-
tublieft niet voor het gebed van
uw dienaar en voor het gebed van
uw dienaren die graag ontzag wil-
len tonen voor uw naam. Laat uw
dienaar nu alstublieft succes heb-
ben, en laat deze man mij goed-
gezind zijn.’e

In die tijd was ik schenker van
de koning.f

2 In de maand nisan,� in het
20ste jaarg van koning Ar-

tax _erxes,h werd er wijn voor hem
neergezet. Zoals gewoonlijk nam
ik de wijn en gaf die aan de ko-
ning. i Maar ik was in zijn aan-
wezigheid nog nooit somber ge-
weest. 2 Daarom zei de koning
tegen me: ‘Waarom kijk je zo som-
ber, je bent toch niet ziek? Je
maakt je duidelijk ergens zorgen
over.’� Ik schrok heel erg.

3 Toen zei ik tegen de koning:
‘Leve de koning! Waarom zou ik
niet somber kijken als de stad,
de plaats waar mijn voorvaders
begraven zijn, in puin ligt en
de poorten door brand verwoest
zijn?’ j 4 De koning zei toen te-
gen me: ‘Wat is je wens?’ Meteen
bad ik tot de God van de hemel.k
5 Daarna zei ik tegen de koning:
‘Als de koning het goedvindt en

1:8 �Of ‘de waarschuwing die u (...) hebt
gegeven’. 2:1 �Zie App. B15. 2:2 �Of
‘dit kan niets anders zijn dan somber-
heid van het hart’.

als uw dienaar uw goedkeuring
heeft, stuur me dan naar Juda,
naar de stad waar mijn voorva-
ders begraven zijn, zodat ik die
kan herbouwen.’a 6 Toen zei de
koning, terwijl de koningin naast
hem zat: ‘Hoelang zal je reis du-
ren en wanneer kom je terug?’
De koning stemde er dus mee in
me te sturen,b en ik vertelde hem
hoelang ik weg zou zijn.c

7 Vervolgens zei ik tegen de
koning: ‘Als de koning het goed-
vindt, laat hij mij dan brieven
meegeven voor de gouverneurs
van het gebied aan de overkant
van de Rivier,�d waarmee ik vrije
doorgang krijg tot ik in Juda aan-
kom, 8 en ook een brief voor
Asaf, de bewaker van het Konink-
lijke Park,� zodat hij me hout
geeft voor balken voor de poor-
ten van de Burchte van het Huis�
en voor de muren van de stadf en
voor het huis waar ik ga wonen.’
En de koning gaf ze aan me,g want
de goede hand van mijn God was
op mij.h

9 Uiteindelijk kwam ik bij de
gouverneurs van het gebied aan
de overkant van de Rivier, en ik
gaf hun de brieven van de ko-
ning. De koning had ook leger-
officieren en ruiters met me mee
gestuurd. 10 Toen de Horoniet
Sanb _allati en de Ammonitische j

ambtenaar� Tob _iak het te horen
kregen, beviel het ze helemaal
niet dat er iemand was gekomen
om iets goeds voor het volk Is-
raël te doen.

11 Ten slotte kwam ik in Je-
ruzalem aan en ik bleef daar drie
dagen. 12 Ik stond ’s nachts op,
samen met een paar mannen, en
ik vertelde aan niemand wat mijn
God me had ingegeven� voor Je-
ruzalem te doen. Er was geen an-
der dier bij me dan het dier waar-

2:7 �Of ‘van Trans-Eufraat’. 2:8 �Of
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op ik reed. 13 Ik ging ’s nachts
door de Dalpoorta naar buiten,
langs de Bron van de Grote Slang
naar de Aspoort,b en ik inspec-
teerde de muren van Jeruzalem
die in puin lagen en de poor-
ten die door brand verwoest wa-
ren.c 14 Ik ging door naar de
Bronpoortd en naar de Konings-
vijver, en mijn rijdier kon er niet
meer langs. 15 Maar ik klom in
de nacht door het dal�e omhoog
om de muur verder te inspecte-
ren. Daarna ging ik terug, en ik
kwam door de Dalpoort de stad
weer binnen.

16 De bestuurdersf wisten niet
waar ik naartoe was gegaan en
wat ik deed, want ik had nog
niets gezegd tegen de Joden, de
priesters, de vooraanstaande per-
sonen, de bestuurders en de rest
van de werkers. 17 Ten slotte
zei ik tegen hen: ‘Jullie kunnen
zien hoe erg onze situatie is, dat
Jeruzalem in puin ligt en de poor-
ten door brand verwoest zijn.
Kom, laten we de muren van Je-
ruzalem herbouwen, zodat er een
eind komt aan deze schande.’
18 Toen vertelde ik hun hoe de
goede hand van mijn God op me
was geweestg en wat de koning te-
gen me had gezegd.h Hierop zei-
den ze: ‘Laten we gaan bouwen.’
Ze sterkten zich� dus voor het
goede werk. i

19 Toen de Horoniet Sanb _al-
lat, de Ammonitische j ambtenaar
Tob _iak en de Arabier l G _esem het
hoorden, gingen ze ons belache-
lijk maken.m Ze zeiden minach-
tend: ‘Waar zijn jullie mee bezig?
Komen jullie in opstand tegen de
koning?’n 20 Maar ik antwoord-
de: ‘De God van de hemel, hij zal
ons laten slagen,o en wij, zijn die-
naren, gaan bouwen. Jullie heb-
ben in Jeruzalem niets te zoeken,
jullie hebben er geen rechten en
geen geschiedenis.’p

2:15 �Of ‘de wadi’. 2:18 �Lett.: ‘hun
handen’.

3 De hogepriester _Eljasiba en
zijn broeders, de priesters,

gingen de Schaapspoortb bouwen.
Ze heiligden die�c en plaatsten de
deuren. Ze heiligden het gedeel-
te tot aan de Meatoren,d tot aan
de Han _aneëltoren.e 2 Naast hen
waren de mannen van Jerichof

aan het bouwen, en daarnaast
werkte Z _akkur, de zoon van _Imri.

3 De zonen van Hassen _aä
bouwden de Vispoort.g Ze plaats-
ten de balkenh en daarna de
deuren, sluitbalken en grendels.
4 Naast hen voerde M _eremoth, i
de zoon van Ur _ia, zoon van H _ak-
koz, herstellingswerk uit. Daar-
naast werkte Mes _ullam, j de zoon
van Ber _echja, zoon van Mesez _a-
beël, en daarnaast werkte Z _adok,
de zoon van B _aäna. 5 Naast hen
voerden de Tekoı̈etenk herstel-
lingswerk uit, maar de vooraan-
staande mannen onder hen wil-
den zich niet vernederen tot� de
dienst onder hun opzichters.

6 J _ojada, de zoon van Pas _eah,
en Mes _ullam, de zoon van Bes _od-
ja, herstelden de Poort van de
Oude Stad. l Ze plaatsten de bal-
ken en daarna de deuren, sluit-
balken en grendels. 7 Naast hen
voerden de Gibeonietm Mel _atja
en de Meronothiet J _adon herstel-
lingswerk uit, mannen van G _ibeon
en M _izpan die onder het gezag
stonden van� de gouverneur van
het gebied aan de overkant van de
Rivier.�o 8 Naast hen voerde _Uz-
ziël, de zoon van Harh _aja, een van
de goudsmeden, herstellingswerk
uit, en daarnaast werkte Han _anja,
een van de zalfmengers.� Zij pla-
veiden Jeruzalem tot aan de Bre-
de Muur.p 9 Naast hen voerde
Ref _aja, de zoon van Hur, bestuur-
der van de ene helft van het dis-
trict Jeruzalem, herstellingswerk
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uit. 10 Naast hen voerde Jed _a-
ja, de zoon van Har _umaf, herstel-
lingswerk uit tegenover zijn eigen
huis, en daarnaast werkte H _attus,
de zoon van Has _abneja.

11 Malk _ia, de zoon van H _arim,a
en H _assub, de zoon van P _ahath-
Moab,b herstelden een ander ge-
deelte� en ook de Oventoren.c
12 Naast hen voerde S _allum, de
zoon van Hall _ohes, bestuurder
van de andere helft van het dis-
trict Jeruzalem, herstellingswerk
uit, samen met zijn dochters.

13 H _anun en de inwoners van
Zan _oahd herstelden de Dalpoort.e
Ze bouwden die en plaatsten
de deuren, sluitbalken en gren-
dels, en ze herstelden 1000 el�
van de muur tot aan de As-
poort.f 14 Malk _ia, de zoon van
R _echab, bestuurder van het dis-
trict Beth-Hakk _erem,g herstelde
de Aspoort. Hij bouwde die en
plaatste de deuren, sluitbalken
en grendels.

15 S _allun, de zoon van K _olho-
zé, bestuurder van het district
M _izpa,h herstelde de Bronpoort. i
Hij bouwde de poort, legde het
dak en plaatste de deuren, sluit-
balken en grendels. Ook herstel-
de hij de muur van de Kanaal-
vijver j bij de Koningstuin,k tot
aan de Trappenl die van de Stad
van Davidm afdalen.

16 Achter hem voerde Nehe-
m _ia, de zoon van _Azbuk, be-
stuurder van de helft van het dis-
trict Beth-Zur,n herstellingswerk
uit van tegenover de Graven van
Davido tot aan de vijverp die aan-
gelegd was en tot aan het Huis
van de Sterken.

17 Achter hem voerden de Le-
vieten herstellingswerk uit: R _e-
hum, de zoon van B _ani. Naast
hem voerde Has _abja, bestuur-
der van de ene helft van het
district Keh _ila,q herstellingswerk

3:11 �Of ‘afgemeten gedeelte’. 3:13
�Ongeveer 445 m. Zie App. B14.

uit voor zijn district. 18 Achter
hem voerden hun broeders her-
stellingswerk uit: B _avvai, de zoon
van H _enadad, bestuurder van de
andere helft van het district Ke-
h _ila.

19 Naast hem herstelde _Ezer,
de zoon van J _esua,a bestuurder
van M _izpa, een ander gedeelte
tegenover de helling naar het
Wapenhuis bij de Steunbeer.b

20 Achter hem werkte B _aruch,
de zoon van Z _abbai,c met gro-
te ijver aan het herstel van een
ander gedeelte, van de Steunbeer
tot aan de ingang van het huis
van de hogepriester _Eljasib.d

21 Achter hem herstelde M _e-
remoth,e de zoon van Ur _ia, zoon
van H _akkoz, een ander gedeelte,
van de ingang van het huis van
_Eljasib tot aan het eind van _Elja-
sibs huis.

22 Achter hem voerden de
priesters, mannen uit het district
van de Jordaan,�f herstellings-
werk uit. 23 Achter hen voer-
den Benjamin en H _assub herstel-
lingswerk uit tegenover hun eigen
huis. Daarachter werkte Az _arja,
de zoon van Maäs _eja, zoon van
An _anja, vlak bij zijn eigen huis.
24 Achter hem herstelde B _innuı̈,
de zoon van H _enadad, een ander
gedeelte, van het huis van Az _arja
tot aan de Steunbeerg en tot aan
de hoek.

25 Achter hem voerde P _alal,
de zoon van _Uzai, herstellings-
werk uit tegenover de Steunbeer
en de toren die vanaf het Huis�
van de Koning uitsteekt,h de hoge
toren die bij het Hof van de
Wacht i hoort. Daarachter werk-
te Ped _aja, de zoon van P _aros. j

26 De tempelknechten�k die
op de _Ofel l woonden, voerden
herstellingswerk uit tot tegen-
over de Waterpoortm in het oos-
ten en de hoog uitstekende toren.

3:22 �Of mogelijk ‘het nabijgelegen
district’. 3:25 �Of ‘Paleis’. 3:26 �Of
‘Nethinim’. Lett.: ‘gegevenen’.

HFST. 3
a Ezr 2:1, 32

b Ezr 2:1, 6

c Ne 12:38

d Joz 15:20, 34
Ne 11:25, 30

e 2Kr 26:9

f Ne 2:13

g Jer 6:1

h Joz 18:21, 26

i Ne 2:14
Ne 12:37

j Jes 22:9

k Jer 39:4

l Ne 12:37

m 2Sa 5:7

n Joz 15:20, 58
2Kr 11:5-7

o 1Kon 2:10
2Kr 16:13, 14

p Ne 2:14

q Joz 15:20, 44
��������������������

2de kolom
a Ezr 2:1, 40

b 2Kr 26:9
Ne 3:24

c Ezr 10:28, 44

d Ne 3:1
Ne 13:4

e Ezr 8:33

f Ge 13:10

g Ne 3:19

h 2Sa 5:11
Ne 12:37

i Jer 37:21

j Ezr 2:1, 3

k Joz 9:3, 27
1Kr 9:2
Ezr 2:43-54
Ezr 8:17, 20

l 2Kr 27:1, 3
2Kr 33:1, 14
Ne 11:21

m Ne 8:1
Ne 12:37



671 NEHEMIA 3:27–4:14
27 Achter hen herstelden de

Tekoı̈etena een ander gedeelte,
van tegenover de hoog uitsteken-
de toren tot aan de _Ofelmuur.

28 De priesters voerden her-
stellingswerk uit boven de Paar-
denpoort,b ieder tegenover zijn
eigen huis.

29 Achter hen voerde Z _adok,c
de zoon van _Immer, herstellings-
werk uit tegenover zijn eigen
huis.

Daarachter werkte Sem _aja, de
zoon van Sech _anja, de bewaker
van de Oostpoort.d

30 Achter hem herstelden Ha-
n _anja, de zoon van Sel _emja, en
H _anun, de zesde zoon van Z _alaf,
een ander gedeelte.

Daarachter voerde Mes _ullam,e
de zoon van Ber _echja, herstel-
lingswerk uit tegenover zijn eigen
zaal.

31 Achter hem voerde Malk _ia,
lid van het gilde van de goud-
smeden, herstellingswerk uit tot
aan het huis van de tempelknech-
tenf en de handelaars, tegenover
de Inspectiepoort en tot aan het
dakvertrek van de hoek.

32 En tussen het dakvertrek
van de hoek en de Schaapspoortg
voerden de goudsmeden en de
handelaars herstellingswerk uit.

4 Zodra Sanb _allath hoorde dat
we de muur aan het herbou-

wen waren, werd hij woedend en
hij ergerde zich vreselijk. Ook
begon hij de Joden te bespot-
ten. 2 In aanwezigheid van zijn
broeders en het leger van Sam _a-
ria zei hij: ‘Waar zijn die zieli-
ge Joden mee bezig? Denken ze
dit zelf te kunnen doen? Gaan ze
echt slachtoffers brengen? Gaan
ze het in één dag afkrijgen? Gaan
ze de verbrande stenen uit de
stoffige puinhopen tot leven bren-
gen?’i

3 Toen zei de Ammoniet j To-
b _ia,k die naast hem stond: ‘Er
hoeft maar een vos te klimmen

op de stenen muur die ze aan het
bouwen zijn, of hij valt al om.’

4 Hoor toch, onze God, want
we worden met minachting be-
handeld.a Laat hun spot op hun
eigen hoofd neerkomen,b en laat
ze geplunderd worden in een
land van gevangenschap. 5 Be-
dek hun misdaden niet en wis hun
zonde die voor u is niet uit,c want
ze hebben de bouwers beledigd.

6 We bouwden dus verder aan
de muur, en de muur werd over de
hele lengte hersteld tot op de helft
van de hoogte. Het volk bleef zich
met hun hele hart op het werk toe-
leggen.

7 Zodra Sanb _allat, Tob _ia,d de
Arabieren,e de Ammonieten en
de Asdodietenf hoorden dat het
herstel van de muren van Jeru-
zalem vorderde en dat de gaten
werden gedicht, werden ze heel
kwaad. 8 Ze smeedden samen
een complot om een aanval op
Jeruzalem uit te voeren en er
verwarring te stichten. 9 Maar
we baden tot onze God en zet-
ten vanwege hen dag en nacht
wachtposten uit.

10 Het volk van Juda zei: ‘De
arbeiders� zijn aan het eind van
hun krachten, en er is zo veel
puin. We zullen de muur nooit
kunnen herbouwen.’

11 En onze vijanden bleven
zeggen: ‘Voordat ze het doorheb-
ben en ons zien, staan we in hun
midden om ze te doden en het
werk stop te zetten.’

12 Elke keer dat de Joden die
dicht bij hen woonden kwamen,
bleven ze maar tegen ons zeg-
gen:� ‘Ze zullen ons uit alle rich-
tingen aanvallen.’

13 Daarom hield ik mannen ge-
posteerd op de lage en onbeschut-
te plekken achter de muur. Ik stel-
de ze op per familie, met hun
zwaarden, hun speren en hun
bogen. 14 Toen ik hun angst
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zag, stond ik direct op en zei ik te-
gen de vooraanstaande personena

en de bestuurders en de rest van
het volk: ‘Wees niet bang voor
ze.b Denk aan Jehovah, die groot
en ontzagwekkend is,c en vecht
voor jullie broeders, jullie zonen
en dochters, jullie vrouwen en jul-
lie huizen.’

15 Onze vijanden hoorden dat
we te weten waren gekomen wat
ze deden en dat de ware God
hun plan had verijdeld. Daarna
gingen we allemaal weer aan de
muur werken. 16 Vanaf die dag
was de ene helft van mijn man-
nen met het werk bezigd en was
de andere helft van hen uitgerust
met speren, schilden, bogen en
pantsers.� En de leiderse stonden
achter het hele volk van Juda,
17 dat de muur aan het bou-
wen was. Degenen die de vrach-
ten droegen, deden met de ene
hand het werk terwijl ze met de
andere hand een wapen� vast-
hielden. 18 Alle bouwers had-
den een zwaard op de heup ge-
bonden terwijl ze aan het bouwen
waren, en de hoornblazerf stond
naast me.

19 Toen zei ik tegen de voor-
aanstaande personen, de bestuur-
ders en de rest van het volk: ‘Er
is veel werk te doen aan de muur,
en we werken op grote afstand
van elkaar. 20 Als jullie het ge-
luid van de hoorn horen, kom dan
allemaal naar ons toe. Onze God
zal voor ons strijden.’g

21 We gingen door met het
werk terwijl de andere helft de
speren vasthield, vanaf het aan-
breken van de dag tot het op-
komen van de sterren. 22 Ik zei
toen tegen het volk: ‘Laten de
mannen, elk met zijn bediende,
de nacht binnen Jeruzalem door-
brengen, en ze zullen ons ’s nachts
bewaken en zullen overdag wer-
ken.’ 23 We deden onze kleren

4:16 �Of ‘maliënkolders’, ‘wapenrok-
ken’. 4:17 �Of ‘werpspeer’.

dus nooit uit, ik niet, en mijn
broeders, mijn bediendena en de
mannen van de wacht die me volg-
den ook niet, en we hielden alle-
maal ons wapen in onze rechter-
hand.

5 De mannen en hun vrou-
wen begonnen luid tegen

hun Joodse broeders te klagen.b
2 Sommigen zeiden: ‘We hebben
veel zonen en dochters. We moe-
ten aan graan zien te komen, zo-
dat we kunnen eten en in leven
blijven.’ 3 Anderen zeiden: ‘We
geven onze velden, onze wijn-
gaarden en onze huizen in onder-
pand om graan te kunnen krij-
gen nu er een voedseltekort is.’
4 Weer anderen zeiden: ‘We heb-
ben voor de schatting� van de ko-
ning geld geleend met onze velden
en onze wijngaarden als onder-
pand.c 5 We zijn van hetzelfde
vlees en bloed als onze broe-
ders,� en onze kinderen zijn als
hun kinderen. Toch moeten we
onze zonen en dochters als slaven
verkopen, en sommigen van onze
dochters zijn al slavinnen.d Maar
we staan machteloos, want onze
velden en onze wijngaarden zijn
van anderen.’

6 Toen ik hun klachten hoor-
de, werd ik woedend. 7 Ik dacht
er goed over na,� en ik ging in
discussie met de vooraanstaande
personen en de bestuurders. Ik
zei tegen hen: ‘Jullie vragen al-
lemaal rente� van je eigen broe-
ders.’e

Daarna belegde ik vanwege hen
een grote vergadering. 8 Ik zei
tegen hen: ‘Voor zover mogelijk
hebben we onze eigen Joodse
broeders die aan andere volken
verkocht waren, teruggekocht.
Maar gaan jullie nu je eigen broe-
ders verkopen,f en moeten wij ze
terugkopen?’ Toen zwegen ze en

5:4 �Zie Woordenlijst. 5:5 �Lett.: ‘als
het vlees van onze broeders is ons
vlees’. 5:7 �Lett.: ‘mijn hart ging in mij
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wisten ze niets te zeggen. 9 Ver-
volgens zei ik: ‘Wat jullie doen, is
niet goed. Moeten jullie niet le-
ven� in ontzag voor onze God?a

Anders kunnen de volken, onze
vijanden, ons bespotten. 10 Bo-
vendien lenen ik, mijn broeders
en mijn bedienden ze geld en
graan. Laten we alsjeblieft ophou-
den met dit lenen tegen rente.b
11 Geef ze alsjeblieft vandaag
nog hun velden,c wijngaarden,
olijfbomen en huizen terug, en
ook het honderdste deel� van het
geld, het graan, de nieuwe wijn en
de olie, dat jullie als rente van ze
eisen.’

12 Hierop zeiden ze: ‘We zul-
len dat aan ze teruggeven en
niets terugvragen.We zullen pre-
cies doen wat je zegt.’ Ik riep dus
de priesters en liet die mannen
zweren zich aan deze belofte te
houden. 13 Ik schudde vervol-
gens de plooi van mijn gewaad
uit� en zei: ‘Zo zal de ware God
elke man uitschudden die zich
niet aan deze belofte houdt. Laat
hij uitgeschud en berooid ach-
terblijven, zonder huis of bezit-
tingen.’ Hierop zei de hele ge-
meente: ‘Amen!’� Toen loofden
ze Jehovah, en het volk deed wat
ze hadden beloofd.

14 Bovendien hebben mijn
broeders en ik vanaf de dag dat
de koning me aanstelde als gou-
verneurd in het land Juda, van het
20stee tot het 32stef jaar van ko-
ning Artax _erxes,g 12 jaar, nooit het
voedsel gegeten waar de gouver-
neur recht op heeft.h 15 Maar de
vroegere gouverneurs die er vóór
mij waren, legden het volk zwa-
re lasten op en vroegen elke dag
40 zilveren sikkels� van ze voor
brood en wijn. Ook onderdrukten
hun bedienden het volk. Maar ik

5:9 �Lett.: ‘wandelen’. 5:11 �Of ‘1 pro-
cent’ (maandelijks). 5:13 �Lett.: ‘schud-
de mijn boezem uit’. �Of ‘zo zij het!’
5:15 �Een sikkel woog 11,4 g. Zie App.
B14.

heb dat niet gedaan,a omdat ik ont-
zag voor God heb.b

16 Verder heb ik meegewerkt
aan de bouw van deze muur, en
we hebben geen enkel veld ver-
kregen.c Al mijn bedienden wa-
ren daar bij elkaar om te werken.
17 Er aten 150 Joden en be-
stuurders aan mijn tafel, plus de-
genen die uit de volken naar ons
toe kwamen. 18 Elke dag werd
het volgende voor me� klaarge-
maakt: één stier, zes van de bes-
te schapen en gevogelte. Eens in
de tien dagen hadden we diver-
se wijnen in overvloed. Ondanks
dat alles heb ik niet het voedsel
geëist waar de gouverneur recht
op heeft, omdat het volk door
hun dienst al zwaar belast was.
19 Denk toch gunstig over mij,�
mijn God, vanwege alles wat ik
voor dit volk heb gedaan.d

6 Zodra Sanb _allat, Tob _ia,e de
Arabierf G _esem en de rest

van onze vijanden hoorden dat
ik de muur had herbouwdg en
dat er geen gaten meer in zaten
(hoewel ik de deuren toen nog
niet in de poorten had geplaatst),h
2 stuurden Sanb _allat en G _esem
me direct de volgende boodschap:
‘Kom, en laten we een tijd afspre-
ken om elkaar te ontmoeten in
de dorpen van het _Onodal.’i Maar
ze waren van plan me kwaad
te doen. 3 Ik stuurde dus bood-
schappers naar ze toe om te zeg-
gen: ‘Ik ben bezig met een groot
project, en ik kan niet komen.
Want het werk zou stil komen
te liggen als ik het in de steek
laat en naar jullie toe kom.’ 4 Ze
stuurden me vier keer dezelfde
boodschap, en ik gaf ze elke keer
hetzelfde antwoord.

5 Toen stuurde Sanb _allat voor
de vijfde keer een bediende naar
me toe met dezelfde boodschap,
met een onverzegelde brief in zijn
hand. 6 Daarin stond: ‘Onder de
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volken gaat het verhaal, en ook
G _esema zegt het, dat u met de
Joden plannen maakt om in op-
stand te komen.b Daarom bent u
de muur aan het bouwen. En vol-
gens die berichten wordt u hun
koning. 7 Ook hebt u profeten
aangesteld om in heel Jeruzalem
over u bekend te maken: “Er is
een koning in Juda!” En nu zullen
die dingen aan de koning worden
verteld. Kom dus, laten we dit sa-
men bespreken.’

8 Maar ik stuurde hem als
antwoord: ‘Niets van wat u zegt
is gebeurd. U hebt het zelf� ver-
zonnen.’ 9 Want ze waren er al-
lemaal op uit ons bang te maken
en zeiden: ‘Hun handen zullen
verslappen in het werk, en het
zal niet afgemaakt worden.’c Daar-
om bid ik: maak mijn handen
sterk.d

10 Toen ging ik naar het huis
van Sem _aja, de zoon van Del _a-
ja, zoon van Mehet _abeël, die zich
daar had opgesloten. Hij zei: ‘La-
ten we een tijd afspreken om el-
kaar bij het huis van de ware God
te ontmoeten, in de tempel, en la-
ten we de deuren van de tempel
sluiten. Want ze komen om u te
doden. Ze komen u ’s nachts do-
den.’ 11 Maar ik zei: ‘Moet een
man als ik op de vlucht slaan?
Kan een man als ik de tempel in
gaan en in leven blijven?e Ik ga
daar niet naar binnen!’ 12 Toen
besefte ik dat hij niet door God
was gestuurd, maar dat Tob _ia en
Sanb _allatf hem hadden inge-
huurd om dit tegen me te profe-
teren. 13 Hij was ingehuurd om
me bang te maken en me te la-
ten zondigen, zodat ze een basis
zouden hebben om mijn reputatie
te schaden en me in opspraak te
brengen.

14 O mijn God, denk aan wat
Tob _iag en Sanb _allat hebben ge-
daan, en ook aan de profetes
No _adja en de rest van de profeten

6:8 �Lett.: ‘uit uw hart’.

die steeds hebben geprobeerd me
bang te maken.

15 De muur werd na 52 da-
gen voltooid, op de 25ste dag van
elul.�

16 Zodra al onze vijanden er-
van hoorden en alle omliggen-
de volken het zagen, voelden ze
zich erg vernederd.�a Ze besef-
ten dat dit werk met de hulp van
onze God was gedaan. 17 In die
tijd stuurden de vooraanstaande
personenb van Juda veel brieven
naar Tob _ia, die hij beantwoordde.
18 Velen in Juda zwoeren hem
trouw, want hij was een schoon-
zoon van Sech _anja, de zoon van
_Arah.c En zijn zoon Joh _anan was
getrouwd met de dochter van Me-
s _ullam,d de zoon van Ber _echja.
19 Ook vertelden ze me steeds
positieve dingen over hem, en
dan gaven ze aan hem door wat
ik had gezegd. Tob _ia stuurde dan
weer brieven om me bang te ma-
ken.e

7 Zodra de muur was her-
bouwd,f plaatste ik de deu-

ren.g Toen werden de poortwach-
ters,h de zangers i en de Levietenj

aangesteld. 2 Daarna vertrouw-
de ik het bevel over Jeruzalem
toe aan mijn broer Han _anik en
aan Han _anja, de bevelhebber van
de Burcht, l want hij was heel be-
trouwbaar en had meer ontzag
voor de ware Godm dan veel ande-
ren. 3 Ik zei tegen ze: ‘De poor-
ten van Jeruzalem mogen pas
op het heetst van de dag wor-
den geopend, en terwijl de poort-
wachters op wacht staan, moe-
ten ze de deuren sluiten en
vergrendelen. En stel de inwo-
ners van Jeruzalem als wachters
aan, iedereen op een toegewezen
wachtpost en iedereen tegenover
zijn eigen huis.’ 4 De stad was
groot en uitgestrekt, en er woon-
den weinig mensen in.n De huizen
waren nog niet herbouwd.

6:15 �Zie App. B15. 6:16 �Lett.: ‘daal-
den ze heel erg in hun eigen ogen’.
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675 NEHEMIA 7:5-53
5 Mijn God gaf me in� om

de vooraanstaande personen, de
bestuurders en het volk bijeen
te roepen om in de geslachts-
registersa te worden ingeschre-
ven. Toen vond ik het boek van
het geslachtsregister van dege-
nen die het eerst waren terugge-
gaan. Daarin stond:

6 Dit waren de inwoners van
de provincie� die terugkwamen
uit het midden van de ballingen,
die koning Nebukadn _ezarb van
Babylon had weggevoerdc en die
later naar Jeruzalem en Juda te-
ruggingen, ieder naar zijn eigen
stad.d 7 Ze kwamen mee met
Zerubb _abel,e J _esua, f Nehem _ia,
Az _arja, Ra _ämja, Nah _amani, M _or-
dechai, B _ilsan, Misp _ereth, B _ig-
vai, N _ehum en B _aäna.

De aantallen van de Israëlitische
mannen:g 8 2172 afstammelingen
van P _aros, 9 372 afstammelin-
gen van Sef _atja, 10 652 afstam-
melingen van _Arah,h 11 2818 af-
stammelingen van P _ahath-Moab, i
van de afstammelingen van J _esua
en Joab, j 12 1254 afstammelingen
van _Elam,k 13 845 afstammelin-
gen van Z _attu, 14 760 afstamme-
lingen van Z _akkai, 15 648 af-
stammelingen van B _innuı̈, 16 628
afstammelingen van B _ebai,
17 2322 afstammelingen van _Az-
gad, 18 667 afstammelingen van
Ad _onikam, 19 2067 afstammelin-
gen van B _igvai, 20 655 afstam-
melingen van _Adin, 21 98 af-
stammelingen van _Ater, van Hizk _ia,
22 328 afstammelingen van H _a-
sum, 23 324 afstammelingen van
B _ezai, 24 112 afstammelingen
van H _arif, 25 95 afstammelin-
gen van G _ibeon, l 26 188 man-
nen van Bethlehem en Net _ofa,
27 128 mannen van _Anathoth,m
28 42mannen van Beth-Azm _aveth,
29 743 mannen van K _irjath-Je _a-
rim,n Kef _ira en Be _̈eroth,o 30 621
mannen van R _ama en G _eba,p
31 122 mannen van M _ichmas,q

7:5 �Lett.: ‘gaf me in het hart’. 7:6 �Of
‘het rechtsgebied’.

32 123 mannen van Bethela en
Ai,b 33 52 mannen van het ande-
re N _ebo, 34 1254 afstammelingen
van de andere _Elam, 35 320 af-
stammelingen van H _arim, 36 345
mannen van Jericho, 37 721 af-
stammelingen van Lod, H _adid en
_Ono,c 38 3930 afstammelingen
van Sen _aä.

39 De priesters:d 973 afstam-
melingen van Jed _aja, van het
huis van J _esua, 40 1052 afstam-
melingen van _Immer, 41 1247
afstammelingen van P _ashur,e
42 1017 afstammelingen van H _a-
rim.f

43 De Levieten:g 74 afstam-
melingen van J _esua, van K _ad-
miël,h van de afstammelingen van
Hod _eva. 44 De zangers:i 148 af-
stammelingen van Asaf. j 45 De
poortwachters:k de afstammelin-
gen van S _allum, de afstammelin-
gen van _Ater, de afstammelingen
van T _almon, de afstammelin-
gen van _Akkub, l de afstammelin-
gen van Hat _ita, de afstammelin-
gen van S _obai, in totaal 138.

46 De tempelknechten:�m de af-
stammelingen van Z _iha, de af-
stammelingen van Has _ufa, de
afstammelingen van T _abbaoth,
47 de afstammelingen van K _e-
ros, de afstammelingen van S _ia,
de afstammelingen van P _adon,
48 de afstammelingen van Leb _a-
na, de afstammelingen van Hag _a-
ba, de afstammelingenvan S _almai,
49 de afstammelingen van H _a-
nan, de afstammelingen van G _id-
del, de afstammelingen van G _ahar,
50 de afstammelingen van Re _aja,
de afstammelingen van R _ezin,
de afstammelingen van Nek _oda,
51 de afstammelingen van G _az-
zam, de afstammelingen van _Uzza,
de afstammelingen van Pas _eah,
52 de afstammelingen van B _e-
sai, de afstammelingen van M _eü-
nim, de afstammelingen van Ne-
f _usesim, 53 de afstammelingen
van B _akbuk, de afstammelingen
van Hak _ufa, de afstammelingen
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NEHEMIA 7:54–8:3 676
vanH _arhur, 54 de afstammelin-
gen van B _azlith, de afstam-
melingen van Meh _ida, de af-
stammelingen van H _arsa, 55 de
afstammelingen van B _arkos, de af-
stammelingen van S _isera, de af-
stammelingen van T _emah, 56 de
afstammelingen van Nez _iah, de af-
stammelingen van Hat _ifa.

57 De afstammelingen van de
knechten van Salomo:a de afstam-
melingen van S _otai, de afstam-
melingen van Sof _ereth, de af-
stammelingen van Per _ida, 58 de
afstammelingen van Ja _̈ala, de af-
stammelingen van D _arkon, de af-
stammelingen van G _iddel, 59 de
afstammelingen van Sef _atja, de
afstammelingen van H _attil, de
afstammelingen van Poch _eret-
Hazz _ebaı̈m, de afstammelingen
van _Amon. 60 In totaal waren er
392 tempelknechtenb en afstam-
melingen van de knechten van
Salomo.

61 En dit waren degenen die te-
rugkwamen vanuit Tel-M _elah, Tel-
H _arsa, K _erub, _Addon en _Immer,
maar die niet konden aantonen
wat hun vaderlijk huis en hun af-
komst was, of ze wel Israëlieten
waren:c 62 de afstammelingen
van Del _aja, de afstammelingen van
Tob _ia, de afstammelingen van Ne-
k _oda, in totaal 642. 63 En van de
priesters: de afstammelingen van
Hab _aja, de afstammelingen van
H _akkoz,d de afstammelingen van
Barz _illai, die een van de doch-
ters van de Gileadiet Barz _illaie tot
vrouw had genomen en zijn naam
had aangenomen. 64 Zij zochten
in de registers naar hun na-
men om hun afstamming te bewij-
zen, maar die waren niet te vin-
den. Daarom werd besloten dat ze
niet als priester konden dienen.�f
65 De gouverneur�g zei dat ze niet
van de allerheiligste dingen moch-

7:64 �Of ‘werden ze als onrein van het
priesterschap uitgesloten’. 7:65 �Of
‘tirsjatha’, een Perzische titel voor een
gouverneur van een provincie.

ten etena totdat er een priester
was die de urim en tummimb kon
raadplegen.

66 De hele gemeente tel-
de in totaal 42.360 personen.c
67 Daarbij kwamen nog hun 7337
slaven en slavinnen;d en ze had-
den 245 zangers en zangeressen.e
68 Ze hadden 736 paarden, 245
muildieren, 69 435 kamelen en
6720 ezels.

70 Sommige hoofden van de
vaderlijke huizen gaven bijdra-
gen voor het werk.f De gouver-
neur gaf voor de schatkist 1000
gouden drachmen,� 50 schalen
en 530 priestergewaden.g 71 En
sommige hoofden van de vader-
lijke huizen gaven voor de schat-
kist van het project 20.000 gou-
den drachmen en 2200 zilveren
minen.� 72 En de rest van het
volk gaf 20.000 gouden drach-
men, 2000 zilveren minen en
67 priestergewaden.

73 En de priesters, de Levie-
ten, de poortwachters, de zan-
gers,h sommigen van het volk, de
tempelknechten en alle andere
Israëlieten� gingen in hun steden
wonen. i Toen de zevende maand
aanbrak, j woonden de Israëlieten
in hun steden.k

8 Toen verzamelde het hele volk
zich eensgezind op het plein

voor de Waterpoort.l Ze vroegen
Ezra,m de kopiist,� om het boek
te halen met de wet van Mozes,n
die Jehovah aan Israël had op-
gelegd.o 2 Dus kwam de priester
Ezra op de eerste dag van de ze-
vende maandp met de wet naar
de gemeenteq van mannen, vrou-
wen en iedereen die met begrip
kon luisteren. 3 En op het plein

7:70 �Over het algemeen gelijkgesteld
aan de Perzische gouden dariek, die 8,4 g
woog. Niet de drachme uit de Griek-
se Geschriften. Zie App. B14. 7:71 �Een
mine in de Hebreeuwse Geschriften woog
570 g. Zie App. B14. 7:73 �Lett.: ‘heel
Israël’. 8:1 �Of ‘schrijver’.
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677 NEHEMIA 8:4-18
voor de Waterpoort las hij er van-
af zonsopgang tot de middag uit
voora aan de mannen, de vrouwen
en iedereen die het kon begrij-
pen. Het volk luisterde aandach-
tigb naar het boek van de wet.
4 Ezra, de kopiist, stond op een
houten podium dat voor die gele-
genheid gemaakt was. Rechts van
hem stonden Matt _ithja, S _ema,
An _aja, Ur _ia, Hilk _ia en Maäs _eja,
en links van hem Ped _aja, M _isaël,
Malk _ia,c H _asum, Hasbadd _ana, Za-
char _ia en Mes _ullam.

5 Ezra opende het boek in
het zicht van het hele volk.
Hij stond namelijk hoger dan het
volk. Toen hij het opende, stond
het hele volk op. 6 Daarna loof-
de Ezra Jehovah, de ware God, de
grote God, waarop het hele volk
met opgeheven handen antwoord-
de: ‘Amen!� Amen!’d Toen vielen
ze op hun knieën en bogen diep
voor Jehovah. 7 En de Levieten
J _esua, B _ani, Ser _ebja,e J _amin, _Ak-
kub, S _abbethai, Hod _ia, Maäs _eja,
Kel _ita, Az _arja, J _ozabad,f H _anan
en Pel _aja legden de wet aan het
volk uit,g terwijl het volk stond.
8 En ze bleven voorlezen uit het
boek, uit de wet van de ware God.
Het werd duidelijk uitgelegd en
de betekenis werd toegelicht. Ze
hielpen het volk dus te begrijpen
wat er werd voorgelezen.�h

9 Nehem _ia, die toen de gou-
verneur� was, Ezra, i de priester
en kopiist, en de Levieten die
het volk onderwezen, zeiden te-
gen het hele volk: ‘Deze dag
is heilig voor Jehovah, je God. j
Wees niet bedroefd en huil niet.’
Want het hele volk huilde toen
ze de woorden van de wet hoor-
den. 10 Hij zei tegen ze: ‘Ga,
eet het beste voedsel� en drink
iets zoets, en deel voedsel�k met

8:6 �Of ‘zo zij het!’ 8:8 �Of ‘ze legden
betekenis in het lezen’. 8:9 �Of ‘tirsja-
tha’, een Perzische titel voor een gouver-
neur van een provincie. 8:10 �Lett.: ‘het
vette’. �Lett.: ‘stuur delen’.

wie niets heeft klaargemaakt,
want deze dag is heilig voor onze
Heer. Wees niet bedroefd, want
de vreugde van Jehovah is jul-
lie vesting.’� 11 En de Levieten
kalmeerden het hele volk door te
zeggen: ‘Wees stil, want deze dag
is heilig, en wees niet bedroefd.’
12 Het hele volk ging dus weg
om te eten en te drinken en om
voedsel te delen en om uiting te
geven aan grote vreugde,a want
ze begrepen de woorden die hun
waren uitgelegd.b

13 En op de tweede dag kwa-
men de hoofden van de vaderlij-
ke huizen van het hele volk, de
priesters en de Levieten samen
bij de kopiist Ezra om meer in-
zicht te krijgen in de woorden
van de wet. 14 Toen ontdek-
ten ze dat in de wet die Jehovah
via Mozes gegeven had, stond dat
de Israëlieten tijdens het feest in
de zevende maand in loofhutten
moesten wonen,c 15 en dat ze
een afkondigingd moesten doen
en in al hun steden en in Jeruza-
lem moesten bekendmaken: ‘Ga
naar de bergen en haal takken
met loof van olijfbomen, dennen,
mirte, palmbomen en andere bo-
men om loofhutten te maken,
zoals geschreven staat.’

16 De mensen trokken er dus
op uit en haalden takken om loof-
hutten te maken, ieder op zijn
dak, en ook op hun binnenplaat-
sen, in de voorhoven van het
huis van de ware God,e op het
plein van de Waterpoortf en op
het plein van de Efraı̈mpoort.g
17 Iedereen van de gemeente die
uit de gevangenschap was terug-
gekomen, maakte loofhutten en
woonde in de hutten. De Israëlie-
ten hadden het vanaf de tijd van
Jozua,h de zoon van Nun, tot op
die dag niet op die manier ge-
daan. Daarom was de feestvreug-
de heel groot. i 18 En elke dag

8:10 �Of ‘kracht’.
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werd er voorgelezen uit het boek
van de wet van de ware God,a van
de eerste dag tot de laatste dag.
Ze vierden het feest zeven da-
gen, en op de achtste dag was er
een plechtige vergadering, zoals
was voorgeschreven.b

9 Op de 24ste dag van die
maand kwamen de Israëlie-

ten bij elkaar. Ze vastten, in zak-
ken gekleed en met stof op hun
hoofd.c 2 Degenen van Israëliti-
sche afkomst scheidden zich af
van alle buitenlanders.d Ze gingen
staan en bekenden hun eigen zon-
den en de overtredingen van hun
voorouders.e 3 Terwijl ze daar
stonden, werd tijdens een vier-
de deel van de dag� voorgelezen
uit het boek van de wetf van Je-
hovah, hun God. Tijdens nog een
vierde deel bekenden ze schuld en
bogen ze zich neer voor Jehovah,
hun God.

4 J _esua, B _ani, K _admiël, Se-
b _anja, B _unni, Ser _ebja,g B _ani en
Ken _ani stonden op de verhogingh

van de Levieten en riepen met lui-
de stem tot Jehovah, hun God.
5 En de Levieten J _esua, K _admiël,
B _ani, Has _abneja, Ser _ebja, Hod _ia,
Seb _anja en Peth _ahja zeiden: ‘Sta
op en loof Jehovah, je God, voor
eeuwig en altijd.�i O God, laat uw
glorieuze naam, die boven alle ze-
gen en lof verheven is, geprezen
worden.

6 U alleen bent Jehovah. j U
hebt de hemel gemaakt, ja, de he-
mel der hemelen en heel zijn le-
ger, de aarde en alles wat erop
is, de zeeën en alles wat erin
is. U houdt alles in het leven,
en het hemelse leger buigt zich
voor u neer. 7 U bent Jehovah,
de ware God, die Abramk uitkoos,
hem uit Ur l van de Chaldeeën
leidde en hem de naam Abraham
gaf.m 8 U zag dat zijn hart trouw
bleef aan u.n Daarom sloot u een
verbond met hem om hem het

9:3 �Of ‘drie uur lang’. 9:5 �Of ‘van
eeuwigheid tot eeuwigheid’.

land te geven van de Kanaänie-
ten, de Hethieten, de Amorieten,
de Ferezieten, de Jebusieten en
de Girgasieten, om het aan zijn
nageslacht� te geven.a En u hield
u aan uw beloften, omdat u recht-
vaardig bent.

9 U zag de ellende van onze
voorouders in Egypte,b en u
hoorde hun luide geroep bij de
Rode Zee. 10 Toen deed u te-
kenen en wonderen tegen de fa-
rao, zijn dienaren en heel het
volk van zijn land,c want u wist
dat ze uw volk met minach-
ting hadden behandeld.d U vestig-
de uw naam, die tot op de dag
van vandaag voortleeft.e 11 En
voor hun ogen spleet u de zee in
tweeën, zodat ze over het droge
dwars door de zee gingen.f En u
slingerde hun achtervolgers in de
diepte, als een steen in kolkend
water.g 12 U leidde ze overdag
met een wolkkolom en ’s nachts
met een vuurkolom, om de weg te
verlichten die ze moesten gaan.h
13 En u daalde neer op de berg
Sinaı̈ i en sprak met ze vanuit
de hemel j en gaf ze rechtvaardi-
ge bepalingen, wetten van waar-
heid,� goede voorschriften en ge-
boden.k 14 U maakte ze bekend
met uw heilige sabbat, l en u gaf
ze geboden, voorschriften en een
wet via uw dienaar Mozes. 15 U
gaf ze brood uit de hemel toen ze
honger haddenm en u liet water
uit de rots komen toen ze dorst
hadden.n U gaf ze de opdracht
het land dat u gezworen had�
hun te geven, binnen te gaan en
in bezit te nemen.

16 Maar zij, onze voorouders,
werden overmoedigo en koppig,�p
en ze luisterden niet naar uw ge-
boden. 17 Ze weigerden te luis-
terenq en ze vergaten de bijzon-
dere dingen die u voor ze had

9:8 �Lett.: ‘zaad’. 9:13 �Of ‘betrouw-
bare wetten’. 9:15 �Lett.: ‘uw hand op-
geheven had’. 9:16 �Lett.: ‘verhardden
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gedaan. Ze werden koppig en
stelden een hoofd aan om naar
hun slavernij in Egypte terug te
gaan.a Maar u bent een God die
graag vergeeft,� die meelevend�
en barmhartig is, die niet snel
kwaad wordt en die vol loyale
liefde�b is, en u liet ze niet in
de steek.c 18 Zelfs toen ze voor
zichzelf een metalen� beeld van
een kalf maakten en zeiden: “Dit
is jullie God die jullie uit Egyp-
te heeft geleid”,d en ze grote min-
achting toonden, 19 zelfs toen
liet u ze in uw grote barmhar-
tigheid niet aan hun lot over in
de woestijn.e De wolkkolom bleef
overdag boven hen om ze de
weg te wijzen, en de vuurkolom
bleef ’s nachts de weg verlich-
ten die ze moesten gaan.f 20 U
gaf uw goede geest om ze in-
zicht te geven.g U onthield ze het
manna nieth en u gaf ze water
als ze dorst hadden. i 21 Veer-
tig jaar lang gaf u ze voedsel in
de woestijn. j Ze kwamen niets te-
kort. Hun kleren versleten nietk
en hun voeten zwollen niet op.

22 U gaf ze koninkrijken en
volken en verdeelde hun gebied
onder hen, l zodat ze het land
van S _ihonm (het land van de
koning van H _esbon)n in bezit na-
men, en ook het land van Og,o
de koning van B _asan. 23 En u
maakte hun zonen zo talrijk als
de sterren aan de hemel.p Toen
bracht u ze in het land waar-
van u hun voorvaders had be-
loofd dat ze het zouden binnen-
gaan en in bezit zouden nemen.q
24 Hun zonen kwamen dus in
het land en namen het in be-
zit.r U onderwierp de Kanaänie-
ten,s de inwoners van het land,
aan hen. U gaf ze in hun handen,
zowel hun koningen als de vol-
ken van het land, om met hen te
doen wat ze wilden. 25 Ze ver-

9:17 �Of ‘een God van daden van verge-
ving’. �Of ‘goedgunstig’. �Of ‘liefde-
rijke goedheid’. 9:18 �Of ‘gegoten’.

overden versterkte stedena en
een vruchtbaar� land,b en ze na-
men huizen in bezit vol met al-
lerlei goede dingen, uitgegraven
waterputten,� wijngaarden, olijf-
bomenc en fruitbomen in over-
vloed. Ze aten en werden ver-
zadigd en vet, en ze koesterden
zich in uw grote goedheid.

26 Maar ze werden ongehoor-
zaam en kwamen tegen u in op-
standd en keerden uw wet de
rug toe.� Ze doodden uw profe-
ten die hen waarschuwden met
het doel ze bij u terug te bren-
gen, en ze toonden grote min-
achting.e 27 Daarom liet u ze
in handen vallen van hun tegen-
standers,f die hen bleven kwel-
len.g In hun ellende riepen ze
tot u, en u luisterde dan vanuit
de hemel. En vanwege uw gro-
te barmhartigheid gaf u ze dan
redders om ze uit de handen van
hun tegenstanders te bevrijden.h

28 Maar zodra ze rust had-
den, deden ze weer wat slecht
was in uw ogen, i en dan liet u ze
weer in handen vallen van hun
vijanden, die hen onderdruk-
ten.�j Dan kwamen ze terug en
riepen ze tot u om hulp,k en u
luisterde dan vanuit de hemel en
bevrijdde ze elke keer weer van-
wege uw grote barmhartigheid. l
29 U waarschuwde ze met de
bedoeling ze naar uw wet terug
te brengen, maar ze gedroegen
zich overmoedig en weigerden
naar uw geboden te luisteren.m
En ze zondigden tegen uw voor-
schriften, die leven betekenen
voor wie ze nakomt.n Koppig
keerden ze zich af en hardnekkig
weigerden ze te luisteren. 30 U
had vele jaren geduld met zeo

en bleef ze door uw geest waar-
schuwen via uw profeten, maar
ze weigerden te luisteren. Ten
slotte liet u ze in handen vallen

9:25 �Of ‘rijk’. �Of ‘waterreservoirs’.
9:26 �Lett.: ‘en wierpen uw wet achter
hun rug’. 9:28 �Of ‘verpletterden’.
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van de volken van de omliggen-
de landen.a 31 Maar in uw gro-
te barmhartigheid roeide u ze
niet uitb en liet u ze niet in de
steek, want u bent een meeleven-
de� en barmhartige God.c

32 En nu, onze God, de grote,
sterke en ontzagwekkende God,
die zich aan zijn verbond heeft
gehouden en loyale liefde heeft
getoond,d wees niet onverschil-
lig voor alle moeilijkheden die
ons, onze koningen, onze leiders,e
onze priesters, f onze profeten,g
onze voorvaders en uw hele volk
hebben getroffen vanaf de tijd van
de koningen van Assyriëh tot op
de dag van vandaag. 33 U bent
rechtvaardig geweest in alles wat
ons is overkomen. Want u bent
altijd trouw gebleven, maar wij
hebben slechte dingen gedaan. i
34 Onze koningen, onze leiders,
onze priesters en onze voorva-
ders hielden zich niet aan uw wet
en luisterden niet naar uw gebo-
den of uw richtlijnen� waarmee
u ze waarschuwde. 35 Zelfs toen
ze in hun koninkrijk waren en ge-
noten van de overvloedige goed-
heid die u ze gaf, en ze in het
ruime en vruchtbare land waren
dat u hun had gegeven, dienden
ze u niet j en keerden ze zich niet
van hun slechte daden af. 36 En
nu zijn we slavenk — slaven in het
land dat u aan onze voorouders
hebt gegeven om de vrucht en het
goede ervan te eten. 37 De over-
vloedige opbrengst ervan is voor
de koningen die u wegens onze
zonden over ons hebt aangesteld. l
Ze regeren naar eigen goeddun-
ken over ons lichaam en over ons
vee, en we leven in grote ellende.

38 Op grond van dat alles gaan
we een bindende overeenkomstm
aan die we op schrift stellen, en
die wordt bekrachtigd met het ze-
gel van onze leiders, onze Levie-
ten en onze priesters.’n

9:31 �Of ‘goedgunstige’. 9:34 �Of
‘waarschuwingen’, ‘herinneringen’.

10 Dit waren degenen die het
met hun zegel bekrachtig-

den:a
Nehem _ia, de gouverneur,� de

zoon van Hach _alja,
en Zedek _ia, 2 Ser _aja, Az _ar-

ja, Jeremia, 3 P _ashur, Am _ar-
ja, Malk _ia, 4 H _attus, Seb _anja,
M _alluch, 5 H _arim,b M _eremoth,
Obadja, 6 Daniël,c G _innethon,
B _aruch, 7 Mes _ullam, Ab _ia, M _ija-
min, 8 Ma _̈azja, B _ilgai en Sem _aja;
dat zijn de priesters.

9 Ook de Levieten: J _esua, de
zoon van Az _anja, B _innuı̈ van
de zonen van H _enadad, K _ad-
miëld 10 en hun broeders Se-
b _anja, Hod _ia, Kel _ita, Pel _aja, H _a-
nan, 11 Micha, R _ehob, Has _abja,
12 Z _akkur, Ser _ebja,e Seb _anja,
13 Hod _ia, B _ani en Ben _inu.

14 De hoofden van het volk:
P _aros, P _ahath-Moab, f _Elam, Z _at-
tu, B _ani, 15 B _unni, _Azgad, B _e-
bai, 16 Ad _onia, B _igvai, _Adin,
17 _Ater, Hizk _ia, _Azzur, 18 Ho-
d _ia, H _asum, B _ezai, 19 H _arif,
_Anathoth, N _ebai, 20 Magp _ias,
Mes _ullam, H _ezir, 21 Mesez _abeël,
Z _adok, Jadd _ua, 22 Pel _atja, H _a-
nan, An _aja, 23 Hosea, Han _anja,
H _assub, 24 Hall _ohes, P _ilha, S _o-
bek, 25 R _ehum, Has _abna, Maä-
s _eja, 26 Ah _ia, H _anan, _Anan,
27 M _alluch, H _arim en B _aäna.

28 De rest van het volk (de
priesters, de Levieten, de poort-
wachters, de zangers, de tempel-
knechten� en iedereen die zich
afscheidde van de volken van de
omliggende landen om zich aan
de wet van de ware Godg te
houden, samen met hun vrou-
wen, zonen en dochters, iedereen
met kennis en begrip)� 29 sloot
zich aan bij hun broeders, voor-
aanstaande mannen. Ze ver-
plichtten zich met een eed en een

10:1 �Of ‘tirsjatha’, een Perzische titel
voor een gouverneur van een provincie.
10:28 �Of ‘Nethinim’. Lett.: ‘gegeve-
nen’. �Of mogelijk ‘iedereen die oud
genoeg was om het te begrijpen’.
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vervloeking om de wet van de
ware God na te leven,� die ze via
Mozes, de dienaar van de ware
God, gekregen hadden, en om
zich nauwkeurig te houden aan
alle geboden, rechterlijke beslis-
singen en voorschriften van Je-
hovah, onze Heer: 30 ‘We zul-
len onze dochters niet aan de
volken van het land geven en
onze zonen niet met hun doch-
ters laten trouwen.a

31 Als de volken van het land
op de sabbat hun koopwaar en
verschillende granen te koop aan-
bieden, zullen we op de sabbatb
of op een heilige dagc niets van
ze kopen. We zullen ook afzien
van een oogst in het zevende
jaard en alle openstaande schul-
den kwijtschelden.e

32 Ook verplicht elk van ons
zich om jaarlijks een derde van
een sikkel� te geven voor de
dienst in het huis� van onze
God,f 33 voor het stapelbrood,�g
het vaste graanoffer,h het vaste
brandoffer van de sabbati en de
nieuwemaan, j voor de vastgestel-
de feesten,k voor de heilige din-
gen, voor de zondeoffers l om
verzoening voor Israël te doen
en voor al het werk van het huis
van onze God.

34 Ook hebben we door lo-
ting bepaald wanneer welk va-
derlijk huis van de priesters,
de Levieten en het volk brand-
hout naar het huis van onze God
moet brengen, op de vastgestel-
de tijden, jaar na jaar, voor ge-
bruik op het altaar van Jehovah,
onze God, zoals in de wet staat.m
35 We zullen ook jaar na jaar de
eerste opbrengst van ons land en
de eerste rijpe vruchten van alle
soorten fruitbomen naar het huis
van Jehovah brengen,n 36 en
ook onze eerstgeboren zonen en

10:29 �Lett.: ‘te wandelen in’. 10:32
�Een sikkel woog 11,4 g. Zie App. B14.
�Of ‘de tempel’. 10:33 �D.w.z. het toon-
brood.

de eerstgeboren dierena — zoals
in de wet staat — de eerstgeboren
runderen en schapen. We zullen
ze naar het huis van onze God
brengen, naar de priesters die
dienst doen in het huis van onze
God.b 37 Ook het eerste� van
het grofgemalen meel,c onze bij-
dragen, vruchten van elke boom-
soort,d nieuwe wijn en oliee moe-
ten we naar de priesters brengen,
naar de voorraadkamers� van
het huis van onze God.f Boven-
dien moeten we het tiende deel
van de opbrengst van ons land
naar de Levieten brengen,g want
zij zijn degenen die de tienden
in al onze landbouwsteden in ont-
vangst nemen.

38 En de priester, de zoon van
Aäron, moet bij de Levieten zijn
wanneer ze de tienden ontvan-
gen. De Levieten moeten een tien-
de deel van de tienden naar het
huis van onze God brengen,h naar
de kamers� van het voorraadhuis.
39 Want daar moeten de Israëlie-
ten en de zonen van de Levie-
ten de bijdrage i van het graan,
de nieuwe wijn en de olie j naartoe
brengen. Daar zijn de voorwerpen
van het heiligdom en daar zijn de
dienstdoende priesters, de poort-
wachters en de zangers. We zullen
het huis van onze God niet ver-
waarlozen.’k

11 De leiders van het volk
woonden in Jeruzalem.l De

rest van het volk wees door lo-
tingm één op de tien families aan
om in Jeruzalem, de heilige stad,
te gaan wonen, terwijl de ande-
re negen in de andere steden ble-
ven. 2 Ook prees� het volk alle
mannen die vrijwillig in Jeruza-
lem gingen wonen.

3 Dit zijn de provinciehoof-
den� die in Jeruzalem woonden.
(De rest van Israël, de priesters,

10:37 �Of ‘de eerstelingen’. Zie Woor-
denlijst. 10:37, 38 �Of ‘eetruimten’.
11:2 �Of ‘zegende’. 11:3 �Of ‘de hoof-
den van het rechtsgebied’.
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de Levieten, de tempelknechten�a
en de zonen van de knechten van
Salomob woonden in de andere
steden van Juda, iedereen op zijn
eigen grond in zijn eigen stad.c

4 Ook woonden in Jeruzalem
sommigen van het volk van Juda
en van Benjamin.) Van het volk
van Juda: Ath _aja, de zoon van
Uzz _ia, zoon van Zachar _ia, zoon
van Am _arja, zoon van Sef _atja,
zoon van Mah _alalel, van de zonen
van P _erez,d 5 en Maäs _eja, de
zoon van B _aruch, zoon van K _ol-
hozé, zoon van Haz _aja, zoon van
Ad _aja, zoon van J _ojarib, zoon
van Zachar _ia, zoon van de Sela-
niet. 6 Er woonden in totaal 468
afstammelingen van P _erez in Je-
ruzalem, allemaal bekwame man-
nen.

7 Van het volk van Benjamin:
S _allu,e de zoon van Mes _ullam,
zoon van J _oëd, zoon van Ped _aja,
zoon van Kol _aja, zoon van Maäs _e-
ja, zoon van _Ithiël, zoon van Jesa-
ja, 8 en verder G _abbai en S _allai,
in totaal 928. 9 Joël, de zoon
van Z _ichri, was hun opziener, en
Juda, de zoon van Hassen _ua, was
plaatsvervangend hoofd over de
stad.

10 Van de priesters: Jed _a-
ja, de zoon van J _ojarib, J _achin, f
11 Ser _aja, de zoon van Hilk _ia,
zoon van Mes _ullam, zoon van Z _a-
dok, zoon van M _erajoth, zoon van
Ah _itub,g een leider van het huis�
van de ware God, 12 en hun
broeders die in het huis werkten,
in totaal 822. En Ad _aja, de zoon
van Jer _oham, zoon van Pel _alja,
zoon van _Amzi, zoon van Zacha-
r _ia, zoon van P _ashur,h zoon van
Malk _ia, 13 en zijn broeders,
hoofden van vaderlijke huizen, in
totaal 242. En Am _assai, de zoon
van Az _areël, zoon van _Ahzai,
zoon van Mesill _emoth, zoon van
_Immer, 14 en zijn broeders, die
sterke, moedige mannen waren,

11:3 �Of ‘Nethinim’. Lett.: ‘gegevenen’.
11:11 �Of ‘de tempel’.

in totaal 128. Hun opziener was
Z _abdiël, lid van een vooraan-
staande familie.

15 Van de Levieten: Sem _aja,a
de zoon van H _assub, zoon van
Azr _ikam, zoon van Has _abja, zoon
van B _unni, 16 en S _abbethaib en
J _ozabad,c van de hoofden van de
Levieten, die de leiding hadden
over het werk buiten het huis
van de ware God, 17 en Matt _an-
ja,d de zoon van Micha, zoon van
Z _abdi, zoon van Asaf,e de koor-
leider, die de lofzang bij het gebed
leidde,f en Bakb _ukja, zijn assis-
tent, en _Abda, de zoon van Sam-
m _ua, zoon van G _alal, zoon van Je-
d _uthun.g 18 In totaal waren er
284 Levieten in de heilige stad.

19 De poortwachters waren
_Akkub, T _almonh en hun broe-
ders, die de wacht hielden in de
poorten, in totaal 172.

20 De rest van Israël, de
priesters en de Levieten woon-
den in alle andere steden van
Juda, iedereen in zijn eigen erfe-
lijk bezit.� 21 De tempelknech-
ten i woonden op de _Ofel, j en
Z _iha en G _ispa hadden de leiding
over hen.

22 De opziener van de Levie-
ten in Jeruzalem was _Uzzi, de
zoon van B _ani, zoon van Has _ab-
ja, zoon van Matt _anja,k zoon van
Micha, van de zonen van Asaf, de
zangers. Hij had de leiding over
het werk in het huis van de
ware God. 23 De koning had na-
melijk geboden l dat er een vaste
regeling moest zijn om in de da-
gelijkse behoeften van de zangers
te voorzien. 24 En Peth _ahja, de
zoon van Mesez _abeël, van de zo-
nen van Z _era, de zoon van Juda,
was de raadgever van de koning�
in kwesties die het volk betroffen.

25 Wat de dorpen met hun vel-
den betreft: sommigen van het
volk van Juda woonden in K _irjath-

11:20 �Of ‘zijn eigen erfdeel’. 11:24
�Lett.: ‘was aan de hand van de koning’.

HFST. 11
a Joz 9:3, 27

Ezr 8:17

b Ezr 2:58

c Ezr 2:70

d Nu 26:20

e 1Kr 9:3, 7

f 1Kr 9:10-13

g 1Kr 6:12

h Jer 21:1, 2
Jer 38:1

��������������������

2de kolom
a 1Kr 9:2, 14

b Ezr 10:14, 15

c Ezr 8:33
Ne 8:7

d Ne 11:22
Ne 12:25

e Ne 7:6, 44

f 1Kr 16:4
2Kr 5:13

g 1Kr 16:41, 42
2Kr 35:15

h 1Kr 9:2, 17
Ezr 2:1, 42
Ne 12:25

i Ezr 2:1, 58

j 2Kr 27:1, 3
Ne 3:26

k 1Kr 9:2, 15

l Ezr 6:3, 9
Ezr 7:21-24



683 NEHEMIA 11:26–12:26
_Arbaa en de bijbehorende� plaat-
sen, in D _ibon en de bijbehorende
plaatsen, in Jek _abzeëlb en de om-
liggende dorpen, 26 in J _esua, in
M _olada,c in Beth-P _elet,d 27 in
H _azar-S _ual,e in Bers _eba en de bij-
behorende plaatsen, 28 in Z _ik-
lag,f in Mech _ona en de bijbehoren-
de plaatsen, 29 in En-R _immon,g
in Z _orah en in J _armuth, 30 in
Zan _oah, i in Ad _ullam en de omlig-
gende dorpen, in L _achisj en zijn
velden, en in Az _ekak en de bijbe-
horende plaatsen. Ze vestigden
zich� van Bers _eba helemaal tot
aan het H _innomdal. l

31 En het volk van Benja-
min woonde in G _eba,m M _ichmas,
_Aja, Betheln en de bijbehoren-
de plaatsen, 32 _Anathoth,o Nob,p
An _anja, 33 H _azor, R _ama,q Git-
t _aı̈m, 34 H _adid, Z _eboı̈m, Neb _al-
lat, 35 Lod en _Ono,r het dal van
de ambachtslieden. 36 En som-
mige afdelingen van de Levieten
uit Juda werden aan Benjamin
toegewezen.

12 Dit waren de priesters en
de Levieten die terugkwa-

men met Zerubb _abel,s de zoon van
Se _althiël,t en J _esua:u Ser _aja, Je-
remia, Ezra, 2 Am _arja, M _alluch,
H _attus, 3 Sech _anja, R _ehum, M _e-
remoth, 4 _Iddo, G _innethoi, Ab _ia,
5 M _ijamin, Ma _̈adja, B _ilga, 6 Se-
m _aja, J _ojarib, Jed _aja, 7 S _allu,
_Amok, Hilk _ia en Jed _aja. Dat wa-
ren de hoofden van de priesters en
hun broeders in de tijd van J _esua.

8 De Levieten waren: J _esua,
B _innuı̈, K _admiël,v Ser _ebja, Juda
en Matt _anja,w die samen met zijn
broeders de leiding had bij het zin-
gen van de dankliederen. 9 En
Bakb _ukja en _Unni, hun broe-
ders, stonden tegenover hen voor
wachtdiensten.� 10 J _esua werd
de vader van J _ojakim, J _ojakim
werd de vader van _Eljasib,x en _Elja-

11:25 �Of ‘omliggende’. 11:30 �Of
‘sloegen hun kamp op’. 12:9 �Of moge-
lijk ‘tijdens de diensten’.

sib van J _ojada.a 11 J _ojada werd
de vader van Jonathan, en Jona-
than werd de vader van Jadd _ua.

12 In de tijd van J _ojakim wa-
ren deze priesters hoofd van hun
vaderlijk huis: Mer _aja van de fa-
milie van Ser _aja,b Han _anja van
Jeremia, 13 Mes _ullam van Ezra,c
Joh _anan van Am _arja, 14 Jona-
than van Mall _uchi, Jozef van Se-
b _anja, 15 _Adna van H _arim,d H _el-
kai van M _erajoth, 16 Zachar _ia
van _Iddo, Mes _ullam van G _inne-
thon, 17 Z _ichri van Ab _ia,e . . .�
van M _injamin, P _iltai van Mo _adja,
18 Samm _ua van B _ilga,f Jonathan
van Sem _aja, 19 M _attenai van J _o-
jarib, _Uzzi van Jed _aja,g 20 K _al-
lai van S _allai, H _eber van _Amok,
21 Has _abja van Hilk _ia, Neth _aneël
van Jed _aja.

22 De hoofden van de vaderlij-
ke huizen van de Levieten en van
de priesters in de tijd van _Eljasib,
J _ojada, Joh _anan en Jadd _uah wer-
den geregistreerd, tot aan het ko-
ningschap van Dar _ius de Pers.

23 De Levieten die hoofd van
hun vaderlijk huis waren, wer-
den geregistreerd in het boek
met historische verslagen, tot de
tijd van Joh _anan, de zoon van _El-
jasib. 24 De hoofden van de Le-
vieten waren: Has _abja, Ser _ebja
en J _esua, i de zoon van K _admiël. j
Hun broeders stonden tegenover
hen (wachtgroep naast wacht-
groep) om te loven en te danken
volgens de instructies van Da-
vid,k de man van de ware God.
25 Matt _anja, l Bakb _ukja, Obad-
ja, Mes _ullam, T _almon en _Akkubm

waren poortwachtersn die de
wacht hielden bij de voorraadka-
mers van de poorten. 26 Ze de-
den dienst in de tijd van J _ojakim,
de zoon van J _esua,o zoon van J _o-
zadak, en in de tijd van de gou-
verneur Nehem _ia en de priester
en kopiist� Ezra.p

12:17 � In de Hebreeuwse tekst ont-
breekt hier kennelijk een naam. 12:26
�Of ‘schrijver’.
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27 Bij de inwijding van de mu-

ren van Jeruzalem gingen ze op
zoek naar de Levieten en brach-
ten ze hen vanuit al hun woon-
plaatsen naar Jeruzalem om de
inwijding met blijdschap te vie-
ren, met dankliederen,a en met
cimbalen, snaarinstrumenten en
harpen. 28 En de zonen van de
zangers� kwamen bij elkaar van-
uit het district,� vanuit de om-
geving van Jeruzalem, vanuit de
dorpen van de Netofathieten,b
29 vanuit Beth-G _ilgalc en van-
uit de velden van G _ebad en Az-
m _aveth,e want de zangers had-
den rondom Jeruzalem dorpen
voor zichzelf gebouwd. 30 En de
priesters en de Levieten reinig-
den zich en reinigden het volk, f
de poorteng en de muur.h

31 Toen liet ik de leiders van
Juda boven op de muur komen.
Ook stelde ik twee grote dank-
koren op en groepen die hen zou-
den volgen. Het ene liep naar
rechts op de muur naar de As-
poort. i 32 Hos _aja en de helft van
de leiders van Juda liepen achter
hen, 33 samen met Az _arja, Ezra,
Mes _ullam, 34 Juda, Benjamin,
Sem _aja en Jeremia. 35 Bij hen
waren enkele zonen van de pries-
ters met de trompetten:j Zacha-
r _ia, de zoon van Jonathan, zoon
van Sem _aja, zoon van Matt _anja,
zoon van Mich _aja, zoon van Z _ak-
kur, zoon van Asaf,k 36 en zijn
broeders Sem _aja, Az _areël, M _ila-
lai, G _ilalai, M _aäi, Neth _aneël, Juda
en Han _ani, met de muziekinstru-
menten van David, l de man van
de ware God. En de kopiist Ezram

liep voor ze uit. 37 Bij de Bron-
poortn gingen ze rechtdoor over
de Trappeno van de Stad van Da-
vid,p via de omhooggaande muur,
boven het Huis van David langs
naar de Waterpoortq in het oos-
ten.

12:28 �Of ‘en de geschoolde zangers’.
�D.w.z. het district rond de Jordaan.

38 Het andere dankkoor liep
in tegengestelde richting,� en ik
volgde ze samen met de helft van
het volk, op de muur langs de
Oventorena naar de Brede Muurb

39 en langs de Efraı̈mpoortc naar
de Poort van de Oude Stadd en
langs de Vispoort,e de Han _aneël-
torenf en de Meatoren naar de
Schaapspoort.g Ze bleven staan
bij de Poort van de Wacht.

40 Ten slotte stonden de twee
dankkoren voor het huis van de
ware God, net als ik met de helft
van de bestuurders, 41 en de
priesters _Eljakim, Maäs _eja, M _in-
jamin, Mich _aja, Elj _oënai, Zacha-
r _ia en Han _anja, met de trom-
petten, 42 en Maäs _eja, Sem _aja,
Ele _azar, _Uzzi, Joh _anan, Malk _ia,
_Elam en _Ezer. En de zangers zon-
gen luid onder leiding van Jiz-
r _ahja.

43 Op die dag brachten ze
een groot aantal slachtoffers en
waren ze heel blij,h want de ware
God gaf ze grote vreugde. Ook
de vrouwen en de kinderen waren
blij, i zodat de feestvreugde van
Jeruzalem op grote afstand te ho-
ren was. j

44 Op die dag werden er
mannen aangesteld over de op-
slagplaatsenk voor de bijdragen, l
de eerste opbrengstm en de tien-
den.n Daarin zouden ze uit de
velden van de steden het deel ver-
zamelen dat volgens de weto be-
stemd was voor de priesters en
de Levieten.p Het volk van Juda
was namelijk blij met de dienst
van de priesters en de Levieten.
45 En ze gingen aan de verplich-
tingen tegenover hun God vol-
doen en de reinigingsvoorschrif-
ten opvolgen, net als de zangers
en de poortwachters, volgens de
instructies van David en zijn zoon
Salomo. 46 Want lang geleden,
in de tijd van David en Asaf, wa-

12:38 �Of ‘vooraan’.
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685 NEHEMIA 12:47–13:15
ren er leiders� van de zangers en
van de lof- en dankliederen voor
God.a 47 En in de tijd van Ze-
rubb _abelb en in de tijd van Nehe-
m _ia gaf heel Israël de zangersc en
de poortwachtersd wat ze dage-
lijks nodig hadden. Ze reserveer-
den ook het deel voor de Levie-
ten,e en de Levieten reserveerden
het deel voor de afstammelingen
van Aäron.

13 Op die dag werd het boek
van Mozes aan het volk

voorgelezen.f Daarin stond dat
geen enkele Ammoniet of Moa-
bietg ooit deel mocht uitmaken
van de gemeente van de ware
God,h 2 want ze waren de Israë-
lieten niet met brood en water
te hulp gekomen. In plaats daar-
van hadden ze B _ileam ingehuurd
om hen te vervloeken, i maar
onze God had de vervloeking in
een zegen veranderd. j 3 Zodra
het volk de wet hoorde, begon
men iedereen van buitenlandse
afkomst� af te zonderen van Is-
raël.k

4 Enige tijd daarvoor was de
priester _Eljasib, l een verwant van
Tob _ia,m verantwoordelijk voor de
voorraadkamers� van het huis�
van onze God.n 5 Hij had een
grote voorraadkamer voor Tob _ia
beschikbaar gesteld. Daarin wer-
den vroeger het graanoffer, de
geurige hars en de gebruiksvoor-
werpen opgeslagen, en ook het
tiende deel van het graan, de
nieuwe wijn en de olie,o die
voor de Levieten,p de zangers en
de poortwachters bestemd waren,
samen met de bijdrage voor de
priesters.q

6 Al die tijd was ik niet in Je-
ruzalem, want in het 32ste jaarr

van koning Artax _erxess van Ba-
bylon was ik naar de koning ge-
gaan. Enige tijd later vroeg ik

12:46 �Lett.: ‘hoofden’. 13:3 �Of ‘van
gemengde afkomst’. 13:4 �Of ‘eet-
ruimten’. �Of ‘de tempel’.

de koning toestemming om terug
te gaan. 7 Toen ik in Jeruza-
lem kwam, zag ik wat voor vre-
selijks _Eljasiba had gedaan door
voor Tob _iab een voorraadkamer
beschikbaar te stellen in het
voorhof van het huis van de ware
God. 8 Dat vond ik verschrik-
kelijk, dus gooide ik de hele
inboedel van Tob _ia de voorraad-
kamer uit. 9 Daarna gaf ik op-
dracht de voorraadkamers te rei-
nigen. En ik bracht het gerei van
het huis van de ware Godc daar
terug, met het graanoffer en de
geurige hars.d

10 Ook kwam ik erachter dat
de Levieten hun deele niet hadden
gekregen,f waardoor de Levieten
en de zangers die het werk deden,
weg waren gegaan, allemaal naar
hun eigen veld.g 11 Toen riep ik
de bestuurdersh ter verantwoor-
ding en zei: ‘Waarom wordt het
huis van de ware God verwaar-
loosd?’ i Daarna bracht ik de Le-
vieten bijeen en liet ze hun ta-
ken weer doen. 12 En heel Juda
bracht het tiende deel j van het
graan, de nieuwe wijn en de
olie naar de voorraadkamers.k
13 Toen stelde ik de priester Se-
l _emja, de kopiist� Z _adok en de Le-
viet Ped _aja aan over de voorraad-
kamers, en H _anan, de zoon van
Z _akkur, zoon van Matt _anja, was
hun assistent, want die mannen
stonden als betrouwbaar bekend.
Het was hun verantwoordelijkheid
alles onder hun broeders te ver-
delen.

14 Denk daarom toch aan
mij, l mijn God, en wis mijn da-
den van loyale liefde niet uit,
die ik heb gedaan voor het huis
van mijn God en voor de dienst�
daar.m

15 In die tijd zag ik men-
sen in Juda op de sabbatn wijn-
persen treden, graan binnenhalen

13:13 �Of ‘schrijver’. 13:14 �Of ‘bewa-
king’.
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en op ezels laden, en op de sab-
bat wijn, druiven, vijgen en aller-
lei vrachten naar Jeruzalem bren-
gen.a Ik waarschuwde ze dus om
op die dag geen levensmiddelen
te verkopen.� 16 En de Tyriërs
die in de stad woonden, voerden
vis en allerlei koopwaar aan, en
verkochten die op de sabbat aan
het volk van Juda en in Jeruza-
lem.b 17 Daarom riep ik de voor-
aanstaande personen van Juda
ter verantwoording en zei: ‘Wat
is dit voor vreselijks wat jullie
doen, door zelfs de sabbat te ont-
heiligen? 18 Is dit niet wat jullie
voorouders deden, waardoor onze
God al deze ellende over ons en
ook over deze stad heeft ge-
bracht? Nu roepen jullie nog meer
woede over Israël af door de sab-
bat te ontheiligen.’c

19 Dus zodra er schaduw op
de poorten van Jeruzalem be-
gon te vallen, vóór de sabbat,
gaf ik bevel de deuren te sluiten.
Ook zei ik dat ze pas na de sab-
bat weer geopend mochten wor-
den, en ik stelde een aantal van
mijn eigen bedienden bij de poor-
ten op, zodat er geen vrachten op
de sabbat binnengebracht zouden
worden. 20 De handelaars en de
verkopers van allerlei koopwaar
overnachtten daarom één of twee
keer buiten Jeruzalem. 21 Toen
waarschuwde ik ze en zei: ‘Waar-
om overnachten jullie voor de
muur? Als jullie dat nog eens
doen, zal ik geweld tegen jullie
gebruiken.’ Daarna kwamen ze
niet meer op de sabbat.

22 En ik zei tegen de Levie-
ten dat ze zich geregeld moesten
reinigen en de poorten moesten
komen bewaken om de sabbat
heilig te houden.d Denk ook hier-
om gunstig over mij, mijn God,
en heb in al uw loyale liefde me-
delijden met me.e

13:15 �Of mogelijk ‘op die dag waar-
schuwde ik ze dus om geen levensmid-
delen te verkopen’.

23 In die tijd kwam ik er ook
achter dat sommige Joden met
Asdoditische,a Ammonitische en
Moabitischeb vrouwen waren ge-
trouwd.�c 24 De ene helft van
hun kinderen sprak Asdoditisch
en de andere helft de taal van de
verschillende volken, maar geen
van hen kon de taal van de Joden
spreken. 25 Daarom riep ik ze
ter verantwoording en vervloek-
te ik ze. Ik sloeg sommigen van
de mannend en trok hun haar uit.
Ik liet ze bij God zweren en zei:
‘Jullie mogen je dochters niet aan
hun zonen geven, en jullie mogen
geen van hun dochters voor je zo-
nen of voor jezelf tot vrouw ne-
men.e 26 Was het niet door hen
dat koning Salomo van Israël zon-
digde? Onder de vele volken was
er geen koning zoals hij.f Zijn God
hield van hem,g en God maakte
hem koning over heel Israël.
Maar zelfs hij zondigde vanwege
buitenlandse vrouwen.h 27 Het
is toch ongehoord dat jullie je
aan deze grote slechtheid schul-
dig maken en onze God ontrouw
zijn door met buitenlandse vrou-
wen te trouwen?’ i

28 Een van de zonen van J _oja-
da, j de zoon van de hogepriester
_Eljasib,k was een schoonzoon van
de Horoniet Sanb _allatl geworden.
Daarom joeg ik hem van me weg.

29 O mijn God, vergeet niet
dat ze het priesterschap en het
verbond met de priestersm en de
Levieten hebben verontreinigd.n

30 Ik reinigde hen van elke
buitenlandse verontreiniging, en
ik wees de priesters en de Levie-
ten taken toe, iedereen naar zijn
eigen dienst.o 31 Ik trof rege-
lingen voor de levering van het
houtp op vaste tijden en voor de
eerste rijpe vruchten.

Denk toch gunstig over mij,�
o mijn God.q

13:23 �Of ‘in hun huis hadden geno-
men’. 13:31 �Of ‘gedenk me toch ten
goede’.
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1 In de tijd van Ahasv _eros� (de
Ahasv _eros die van India tot

Ethiopië� over 127 provincies�a
regeerde), 2 in de tijd dat ko-
ning Ahasv _eros op zijn koninklij-
ke troon zat in de vesting� S _u-
san,�b 3 in het derde jaar van
zijn regering, gaf hij een feest-
maal voor al zijn bestuurders en
zijn dienaren. Het leger van Per-
ziëc en M _edië,d de edelen en de
provinciebestuurders waren bij
hem, 4 en hij toonde hun dagen
achter elkaar, 180 dagen lang,
de rijkdom van zijn glorieuze ko-
ninkrijk en de pracht en praal
van zijn majesteit. 5 Toen die
dagen voorbij waren, gaf de ko-
ning in de binnentuin van het ko-
ninklijk paleis een feestmaal van
zeven dagen voor alle mensen die
in de vesting S _usan waren, van
hoog tot laag. 6 Er was linnen,
fijne katoen en blauwe stof, vast-
gemaakt met koorden van fijn

1:1 �Naar wordt aangenomen Xerxes I,
de zoon van Darius de Grote (Darius
Hystaspis). �Of ‘Kusch’. �Of ‘rechtsge-
bieden’. 1:2 �Of ‘het paleis’, ‘de burcht’.
�Of ‘Susa’.

weefsel, purperen wol in zilveren
ringen, en er waren marmeren
zuilen, gouden en zilveren rust-
bedden op een vloer van porfier-
steen, wit marmer, parelmoer en
zwart marmer.

7 Er werd wijn geserveerd in
gouden bekers� — elke beker was
uniek — en de koninklijke wijn
vloeide rijkelijk, zoals paste bij de
rijkdom van de koning. 8 Voor
het drinken gold de regel dat nie-
mand gedwongen mocht worden,�
want de koning had met de hof-
meesters van zijn paleis afgespro-
ken dat met ieders wensen reke-
ning gehouden moest worden.

9 Ook koningin V _asthia gaf een
feestmaal, voor de vrouwen in
het koninklijke huis� van koning
Ahasv _eros.

10 Op de zevende dag, toen
de koning door de wijn in een
vrolijke stemming was, liet hij
Meh _uman, B _izta, Harb _ona,b B _ig-
ta, Ab _agtha, Z _ethar en K _arkas bij

1:7 �Of ‘vaten’, ‘bokalen’. 1:8 �Of ‘er
geen beperkingen waren’. 1:9 �Of ‘pa-
leis’.
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zich komen. Die zeven hofbeamb-
ten waren de persoonlijke be-
dienden van koning Ahasv _eros.
11 Hij gaf ze de opdracht konin-
gin V _asthi, getooid met de ko-
ninklijke hoofdtooi,� bij de ko-
ning te brengen om de volken
en de bestuurders haar schoon-
heid te laten zien, want ze was
heel mooi. 12 De hofbeambten
brachten het bevel van de koning
over, maar koningin V _asthi bleef
weigeren te komen. Toen werd
de koning heel kwaad. Hij kook-
te van woede.

13 Vervolgens sprak de koning
met de wijzen die bekend waren
met de procedures.� (Zo legde de
koning een zaak namelijk voor
aan alle wet- en rechtsgeleerden.
14 Zijn meest vertrouwde raadge-
vers waren Kars _ena, S _ethar, Ad-
m _atha, T _arsis, M _eres, Mars _ena
en Mem _ukan, zeven bestuurdersa

van Perzië en M _edië, die toegang
hadden tot de koning en die de
hoogste posities in het koninkrijk
innamen.) 15 De koning vroeg:
‘Wat moet er volgens de wet met
koningin V _asthi worden gedaan?
Want ze heeft niet geluisterd naar
het bevel van koning Ahasv _eros
dat de hofbeambten hebben over-
gebracht.’

16 Hierop zei Mem _ukan in het
bijzijn van de koning en de be-
stuurders: ‘Niet alleen tegenover
de koning heeft koningin V _asthi
zich misdragen,b maar ook tegen-
over alle bestuurders en alle vol-
ken in alle provincies van koning
Ahasv _eros. 17 Want alle vrou-
wen zullen horen wat de konin-
gin heeft gedaan, en ze zullen
minachting krijgen voor hun man
en zeggen: “Koning Ahasv _eros
heeft gezegd dat koningin V _asthi
bij hem gebracht moest worden,
maar ze heeft geweigerd te ko-
men.” 18 Vandaag nog zullen de
vrouwen van de bestuurders van

1:11 �Of ‘tulband’. 1:13 �Of ‘preceden-
ten’. Lett.: ‘tijden’.

Perzië en M _edië die horen wat de
koningin heeft gedaan, net zo te-
gen hun man praten. En dat zal
tot heel wat minachting en erger-
nis leiden. 19 Als de koning het
goedvindt, laat hij dan een ko-
ninklijk besluit uitvaardigen dat
V _asthi nooit meer voor koning
Ahasv _eros mag verschijnen. Laat
het opgenomen worden in de wet-
ten van Perzië en M _edië, die
niet herroepen kunnen worden.a
En laat de koning haar koninklij-
ke positie aan een vrouw geven
die beter is dan zij. 20 Als het
besluit van de koning in heel zijn
uitgestrekte rijk wordt gehoord,
zullen alle vrouwen hun man
eren, van de hoogste tot de laag-
ste.’

21 De koning en de bestuur-
ders vonden het een goed voor-
stel, en de koning deed wat
Mem _ukan had gezegd. 22 Hij
stuurde dus brieven naar alle pro-
vincies van het rijk,b naar elke
provincie in haar eigen schrift�
en naar elk volk in zijn eigen taal.
Daarin stond dat elke man heer
en meester zou zijn in zijn eigen
huis en in de taal van zijn eigen
volk zou spreken.

2 Na verloop van tijd, toen de
woede van koning Ahasv _erosc

was gezakt, dacht hij aan wat
V _asthi had gedaand en aan wat er
over haar besloten was.e 2 Toen
zeiden de persoonlijke bedienden
van de koning: ‘Er moet gezocht
worden naar mooie jonge maag-
den voor de koning. 3 Laat de
koning in alle provincies� van
zijn rijkf gemachtigden aanstel-
len om alle mooie jonge maag-
den bij elkaar te brengen in de
vesting� S _usan,� in het vrouwen-
verblijf.� Ze moeten worden toe-
vertrouwd aan de zorg van H _e-
gai,g de eunuch van de koning en

1:22 �Of ‘schrijfstijl’. 2:3 �Of ‘rechts-
gebieden’. �Of ‘het paleis’, ‘de burcht’.
�Of ‘Susa’. �Of ‘de harem’.
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de bewaker van de vrouwen, en ze
moeten schoonheidsbehandelin-
gen� krijgen. 4 De jonge vrouw
die het meest bij de koning in de
smaak valt, zal koningin worden
in plaats van V _asthi.’a De koning
vond het een goed voorstel en hij
voerde het uit.

5 Nu was er in de vesting S _u-
sanb een Joodse man die M _or-
dechaic heette. Hij was de zoon
van J _aı̈r, de zoon van S _imeı̈, de
zoon van Kis, een Benjaminiet,d
6 die als balling uit Jeruzalem
was meegenomen met het volk
dat was gedeporteerd met koning
Jech _onja�e van Juda, die door ko-
ning Nebukadn _ezar van Babylon
in ballingschap was weggevoerd.
7 M _ordechai was de voogd� van
zijn nicht�f Had _assa,� ook Esther
genoemd, want ze had geen va-
der en geen moeder meer. De jon-
ge vrouw was mooi en aantrek-
kelijk, en bij de dood van haar
vader en moeder had M _ordechai
haar als zijn dochter aangeno-
men. 8 Het woord van de ko-
ning en zijn wet werden dus be-
kendgemaakt, en in de vesting
S _usan werden veel jonge vrou-
wen bijeengebracht die onder de
zorg van H _egai kwamen.g Ook Es-
ther werd toen naar het huis van
de koning gebracht en toever-
trouwd aan de zorg van H _egai, de
bewaker van de vrouwen.

9 De jonge vrouw beviel hem
en ze won zijn genegenheid,�
dus hij zorgde er meteen voor
dat ze schoonheidsbehandelin-
genh en speciaal voedsel kreeg.
Hij wees haar zeven van de bes-
te dienstmeisjes uit het huis van
de koning toe. Ook bracht hij
haar en haar dienstmeisjes over
naar de beste plaats in het vrou-
wenverblijf. 10 Esther zei niets

2:3 �Of ‘massages’. 2:6 � In 2Kon 24:8
Jojachin genoemd. 2:7 �Of ‘verzorger’.
�D.w.z. de dochter van zijn vaders broer.
�Bet.: ‘mirte’. 2:9 �Of ‘loyale liefde’.

over haar volka en haar familie,
want M _ordechaib had haar opge-
dragen niemand hierover te ver-
tellen.c 11 Elke dag wandelde
M _ordechai langs het voorhof van
het vrouwenverblijf om te we-
ten te komen hoe het met Esther
ging en hoe ze werd behandeld.

12 Nadat een jonge vrouw
12 maanden de voorgeschreven
behandeling had gevolgd, was ze
aan de beurt om naar koning
Ahasv _eros te gaan. De vrou-
wen werden zes maanden be-
handeld� met mirreolied en zes
maanden met balsemoliee en an-
dere middelen voor schoonheids-
behandeling.� 13 Dan was de
jonge vrouw klaar om naar de ko-
ning te gaan. Alles waar ze om
vroeg, werd haar gegeven wan-
neer ze van het vrouwenverblijf
naar het huis van de koning ging.
14 ’s Avonds ging ze naar binnen
en ’s morgens ging ze terug naar
het tweede vrouwenverblijf, dat
onder de zorg van S _aäsgaz viel,
de eunuch van de koning,f de be-
waker van de bijvrouwen. Daarna
kwam ze niet meer bij de koning,
tenzij ze erg bij hem in de smaak
was gevallen en hij speciaal om
haar vroeg.g

15 Toen was Esther, de doch-
ter van Ab _ichaı̈l, de oom van
M _ordechai, die haar als zijn doch-
ter had aangenomen,h aan de
beurt om bij de koning te komen.
Ze vroeg niets anders dan wat
werd aangeraden door H _egai, de
eunuch van de koning, de bewa-
ker van de vrouwen. (Al die tijd
werd Esther steeds geliefder bij
iedereen die haar zag.) 16 Es-
ther werd bij koning Ahasv _eros
gebracht in zijn koninklijke huis
in de tiende maand, de maand te-
beth,� in het zevende jaar i van
zijn regering. 17 En de koning
ging meer van Esther houden

2:12 �Of ‘kregen zes maanden massa-
ges’. �Of ‘en met de massages van de
vrouwen’. 2:16 �Zie App. B15.

HFST. 2
a Es 1:19

b Ezr 4:9
Ne 1:1
Es 1:2
Da 8:2

c Es 3:2
Es 10:3

d Ge 49:27
1Sa 9:21

e 2Kon 24:14, 15
1Kr 3:16
2Kr 36:9, 10
Jer 22:28
Jer 24:1
Jer 37:1
Jer 52:31
Mt 1:11

f Es 2:15

g Es 2:3

h Es 2:12
��������������������

2de kolom
a Es 3:8

b Es 2:7

c Es 4:12-14

d Sp 7:17
Hgl 3:6

e Ge 43:11
1Kon 10:2
2Kon 20:13

f Es 2:3

g Es 4:11

h Es 2:7

i Es 1:3

689 ESTHER 2:4-17



dan van alle andere vrouwen, en
meer dan alle andere maagden
won ze zijn genegenheid en goed-
keuring.� Dus zette hij de konink-
lijke hoofdtooi� op haar hoofd
en maakte hij haar koningina

in de plaats van V _asthi.b 18 En
de koning gaf een groot feest-
maal voor al zijn bestuurders en
zijn dienaren: Esthers feestmaal.
Toen kondigde hij een vrijstelling
af voor de provincies, en hij bleef
geschenken uitdelen zoals paste
bij de rijkdom van de koning.

19 Op het moment dat er voor
de tweede keer maagden�c bij el-
kaar werden gebracht, zat M _or-
dechai in de poort van de ko-
ning. 20 Esther zei niets over
haar familie en haar volk,d zoals
M _ordechai haar had opgedragen.
Ze bleef doen wat M _ordechai zei,
net zoals toen hij nog voor haar
zorgde.e

21 Terwijl M _ordechai in de
poort van de koning zat, waren
er twee hofbeambten van de ko-
ning, de deurwachters B _igtan en
T _eres, die uit woede een complot
smeedden om koning Ahasv _eros
uit de weg te ruimen.� 22 Maar
M _ordechai kreeg het te horen, en
hij vertelde het meteen aan ko-
ningin Esther. Zij vertelde het na-
mens M _ordechai aan de koning.
23 De zaak werd onderzocht en
bleek op waarheid te berusten,
en beide mannen werden aan
een paal gehangen. Al die ge-
beurtenissen werden in het bij-
zijn van de koning opgeschreven
in het boek met historische ver-
slagen.f

3 Hierna gaf koning Ahasv _e-
ros een hoge positie aan H _a-

man,g de zoon van de Agagieth
Hammed _atha, en hij plaatste zijn
troon boven zijn medebestuur-
ders.i 2 En alle dienaren van de
koning die in de poort van de

2:17 �Of ‘en loyale liefde’. �Of ‘tul-
band’. 2:19 �Of ‘jonge vrouwen’. 2:21;
3:6 �Lett.: ‘de hand te slaan aan’.

koning waren, vielen altijd voor
H _aman op hun knieën en bogen
diep, want zo had de koning het
geboden. Maar M _ordechai wei-
gerde te knielen en diep te bui-
gen. 3 Daarom zeiden de diena-
ren van de koning die in de poort
van de koning waren tegen M _or-
dechai: ‘Waarom negeer je het be-
vel van de koning?’ 4 Ze vroegen
het hem elke dag weer, maar hij
trok zich er niets van aan. Toen
vertelden ze het aan H _aman om
te zien of M _ordechais gedrag ge-
tolereerd zou worden,a want hij
had hun verteld dat hij een Jood
was.b

5 Toen H _aman zag dat M _orde-
chai weigerde te knielen en diep
voor hem te buigen, werd hij
woedend.c 6 Maar hij nam er
geen genoegen mee om alleen
M _ordechai uit de weg te ruimen,�
want hij had gehoord van welk
volk M _ordechai was. Daarom
zocht H _aman een manier om alle
Joden in het hele rijk van Ahas-
v _eros, het hele volk van M _orde-
chai, uit te roeien.

7 In de eerste maand, de
maand nisan,� in het 12de jaard

van koning Ahasv _eros, werd in
het bijzijn van H _aman het poer e

(het lot) geworpen om de dag
en de maand te bepalen, en het
viel op de 12de maand, de maand
adar.�f 8 Toen zei H _aman te-
gen koning Ahasv _eros: ‘Er is een
volk dat verspreid en verstrooid
is onder de volkeng in alle pro-
vincies� van uw rijk.h Hun wet-
ten verschillen van die van alle
andere volken en ze houden zich
niet aan de wetten van de ko-
ning. Het is niet in het belang
van de koning om ze hun gang te
laten gaan. 9 Als de koning het
goedvindt, laat er dan een be-
sluit worden opgesteld dat ze ver-
nietigd moeten worden. Ik zal de

3:7 �Zie App. B15. 3:8 �Of ‘rechtsge-
bieden’.
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ambtenaren 10.000 talenten� zil-
ver betalen voor de koninklijke
schatkamer.’�

10 Vervolgens deed de koning
zijn zegelring afa en gaf die aan
H _aman,b de zoon van de Aga-
gietc Hammed _atha, de vijand van
de Joden. 11 De koning zei te-
gen H _aman: ‘Het zilver en het
volk zijn voor jou. Doe ermee wat
je het beste lijkt.’ 12 Op de 13de
dag van de eerste maand werden
de secretarissend van de koning
geroepen. Ze stelden de bevelen
van H _aman op schrifte voor de
satrapen� van de koning, de gou-
verneurs van de provincies en
de bestuurders van de verschil-
lende volken, aan elke provincie
in haar eigen schrift� en aan elk
volk in zijn eigen taal. Het werd
opgesteld in de naam van koning
Ahasv _eros en verzegeld met zijn
zegelring.f

13 De brieven werden via koe-
riers naar alle provincies van de
koning gestuurd, met het bevel
om op één en dezelfde dag, op de
13de dag van de 12de maand (de
maand adar),g alle Joden — jong
en oud, vrouwen en kinderen — te
doden en volledig uit te roeien,
en hun bezittingen in beslag te
nemen.h 14 De tekst van het do-
cument moest als wet in elke pro-
vincie worden uitgevaardigd en
aan alle volken worden bekend-
gemaakt, zodat ze op die dag
klaar zouden staan. 15 Op be-
vel van de koning vertrokken de
koeriers met spoed i en de wet
werd in de vesting� S _usan�j uit-
gevaardigd. Terwijl de koning en

3:9 �Een talent woog 34,2 kg. Zie App.
B14. �Ofmogelijk ‘ik zal 10.000 talen-
ten aan de koninklijke schatkamer beta-
len voor degenen die dit werk uitvoe-
ren’. 3:12 �Titel die ‘beschermer van
het rijk’ betekent. Hier gebruikt voor
gouverneurs van provincies in het Per-
zische Rijk. �Of ‘schrijfstijl’. 3:15 �Of
‘het paleis’, ‘de burcht’. 3:15; 4:8 �Of
‘Susa’.

H _aman zaten te drinken, was de
stad S _usan in rep en roer.

4 Toen M _ordechaia erachter
kwamwat er allemaal was ge-

beurd,b scheurde hij zijn kle-
ren, deed een zak aan en strooi-
de as over zich heen. Daarna
ging hij naar het midden van de
stad en begon luid en bitter te
jammeren. 2 Hij ging niet ver-
der dan de poort van de koning,
want niemand mocht in zakken
gekleed de poort van de koning
binnengaan. 3 En in elke pro-
vincie�c waar het woord van de
koning en zijn besluit bekend
werden, was er grote rouw on-
der de Joden, en ze vasttend en
huilden en jammerden. Velen la-
gen op de grond in zak en as.e
4 Esthers dienstmeisjes en haar
eunuchen kwamen het haar ver-
tellen en ze was diep geschokt.
Toen stuurde ze M _ordechai kle-
ren die hij kon dragen in plaats
van een zak, maar die weiger-
de hij. 5 Hierop riep Esther H _a-
thach bij zich, een van de eunu-
chen van de koning, die hij als
haar bediende had aangesteld.
Ze gaf hem opdracht aan M _or-
dechai te vragen wat er aan de
hand was.

6 H _athach ging dus naar M _or-
dechai op het stadsplein vóór de
poort van de koning. 7 M _orde-
chai vertelde H _athach wat hem
allemaal was overkomen en hoe-
veel geldf H _aman precies beloofd
had aan de schatkamer van de
koning te betalen voor de vernie-
tiging van de Joden.g 8 Hij gaf
hem ook een afschrift van het
geschreven bevel dat in S _usan�h
was uitgevaardigd om hen te
laten uitroeien. H _athach moest
dat aan Esther laten zien, haar
uitleg geven en haar opdragen i

naar de koning te gaan zodat ze
hem om genade kon smeken en
rechtstreeks bij hem kon pleiten
voor haar volk.

4:3 �Of ‘elk rechtsgebied’.
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9 H _athach kwam terug en ver-
telde Esther wat M _ordechai had
gezegd. 10 Daarop gaf Esther
H _athach opdracht tegen M _orde-
chaia te zeggen: 11 ‘Alle diena-
ren van de koning en de inwoners
van de provincies van de ko-
ning weten dat er één wet geldt
voor elke man of vrouw die on-
gevraagd in het binnenhofb van
de koning komt: zo iemand wordt
ter dood gebracht. Hij mag al-
leen in leven blijven als de ko-
ning hem de gouden scepter toe-
steekt.c En ik ben nu al 30 dagen
niet bij de koning geroepen.’

12 Toen M _ordechai te horen
kreeg wat Esther had gezegd,
13 antwoordde hij haar: ‘Denk
maar niet dat je meer kans hebt
om te ontsnappen dan alle an-
dere Joden omdat je bij het ko-
ninklijk huis hoort. 14 Want als
je nu niets zegt, komt er voor
de Joden wel hulp en redding uit
een andere bron,d maar jij en je
vaders familie zullen omkomen.
En wie weet ben je juist voor een
moment als dit koningin gewor-
den.’e

15 Toen antwoordde Esther
M _ordechai: 16 ‘Ga, roep alle Jo-
den die in S _usan zijn bij elkaar
en vastf voor mij. Eet en drink
drie dagen niet,g overdag niet en
’s nachts niet. Ook ik en mijn
dienstmeisjes zullen vasten. Ik
zal naar de koning gaan, ook al is
het tegen de wet, en als ik moet
omkomen, dan moet ik omkomen.’
17 Hierop vertrok M _ordechai en
hij deed alles wat Esther hem had
opgedragen.

5 Op de derde dagh trok Es-
ther haar koninklijke gewa-

den aan en ging in het binnen-
hof van het huis� van de koning
staan, tegenover het huis van de
koning, terwijl de koning op zijn
troon zat in het koninklijke huis
tegenover de ingang. 2 Toen de

5:1 �Of ‘paleis’.

koning koningin Esther in het
binnenhof zag staan, gaf hij haar
zijn goedkeuring en hij stak haar
de gouden scepter toea die hij in
zijn hand had. Esther kwam naar
voren en raakte de punt van de
scepter aan.

3 De koning vroeg haar: ‘Wat
is er, koningin Esther? Wat is je
verzoek? Al is het de helft van
mijn koninkrijk, ik zal het je ge-
ven!’ 4 Esther antwoordde: ‘Als
de koning het goedvindt, laat hij
dan vandaag samen met H _amanb

naar het feestmaal komen dat ik
voor hem heb bereid.’ 5 Daar-
om zei de koning tegen zijn man-
nen: ‘Zeg tegen H _aman dat hij
vlug moet komen, zoals Esther
vraagt.’ De koning en H _aman gin-
gen dus naar het feestmaal dat
Esther had bereid.

6 Terwijl de wijn geschonken
werd, zei de koning tegen Esther:
‘Wat wil je vragen? Het zal je ge-
geven worden. En wat is je ver-
zoek? Al is het de helft van mijn
koninkrijk, ik zal het je geven!’c
7 Esther antwoordde: ‘Mijn vraag
en mijn verzoek is: 8 als de ko-
ning mij zijn goedkeuring geeft
en als de koning bereid is mij te
geven wat ik vraag en mijn ver-
zoek wil inwilligen, laten de ko-
ning en H _aman dan naar het
feestmaal komen dat ik morgen
voor hen zal geven. Morgen zal
ik de koning laten weten wat
mijn verzoek is.’

9 Die dag ging H _aman vrolijk
en goedgehumeurd� naar buiten.
Maar toen H _aman M _ordechai in
de poort van de koning zag en
merkte dat hij niet opstond en
niet voor hem beefde, werd H _a-
man woedend op M _ordechai.d
10 Maar H _aman beheerste zich
en ging naar huis. Toen liet hij
zijn vrienden halen en zijn vrouw
Z _eres.e 11 H _aman schepte op
over zijn geweldige rijkdom, zijn
grote aantal zonenf en de hoge

5:9 �Lett.: ‘vrolijk van hart’.
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positie die de koning hem ge-
geven had en hoe hij hem boven
de bestuurders en de dienaren
van de koning had geplaatst.a

12 H _aman zei verder: ‘En dat
niet alleen, koningin Esther heeft
mij als enige uitgenodigd om sa-
men met de koning naar het
feestmaal te komen dat zij had
bereid.b Ook morgen ben ik met
de koning bij haar uitgenodigd.c
13 Maar dat geeft me allemaal
geen voldoening zolang ik die
Jood M _ordechai in de poort van
de koning zie zitten.’ 14 Zijn
vrouw Z _eres en al zijn vrienden
zeiden daarom tegen hem: ‘Laat
een paal neerzetten van 50 el�
hoog. Zeg dan morgenochtend
tegen de koning dat M _ordechai
daaraan gehangen moet worden.d
Ga daarna met de koning van
het feestmaal genieten.’ Dat vond
H _aman een goed idee, dus liet hij
de paal neerzetten.

6 Die nacht kon de koning
niet slapen. Daarom liet hij

het boek met historische ver-
slagene brengen, en het werd
aan hem voorgelezen. 2 Daar-
in kwam men het gedeelte te-
gen waar stond wat M _ordechai
had gemeld over twee hofbeamb-
ten van de koning, de deurwach-
ters Bigt _ana en T _eres, die een
complot hadden gesmeed om ko-
ning Ahasv _eros uit de weg te rui-
men.�f 3 De koning vroeg: ‘Welk
eerbewijs en welke erkenning
heeft M _ordechai hiervoor gekre-
gen?’ De persoonlijke bedienden
van de koning antwoordden: ‘Er is
niets voor hem gedaan.’

4 Later zei de koning: ‘Wie is
er in het hof?’ Nu was H _aman in
het buitenhofg van het huis� van
de koning gekomen om met de ko-
ning te bespreken dat M _ordechai
aan de paal gehangen moest wor-

5:14 �Ongeveer 22,3 m. Zie App. B14.
6:2 �Lett.: ‘de hand te slaan aan’. 6:4
�Of ‘paleis’.

den die hij voor hem had klaarge-
zet.a 5 De bedienden van de ko-
ning zeiden tegen hem: ‘H _amanb

staat in het hof.’ De koning zei
dus: ‘Laat hem binnenkomen.’

6 Toen H _aman binnenkwam,
vroeg de koning hem: ‘Wat moet
er worden gedaan voor de man
aan wie de koning eer wil be-
wijzen?’ H _aman zei bij zichzelf:�
‘Aan wie zou de koning nu meer
eer willen bewijzen dan aan
mij?’c 7 H _aman zei dus tegen de
koning: ‘Laat er voor de man aan
wie de koning eer wil bewijzen
8 een koninklijk gewaadd wor-
den gebracht dat door de koning
wordt gedragen, en een paard
waarop de koning rijdt en dat op
zijn hoofd de koninklijke hoofd-
tooi heeft. 9 Dan moeten het
gewaad en het paard worden toe-
vertrouwd aan een van de ede-
len van de koning, en ze moeten
de man aan wie de koning eer
wil bewijzen het gewaad aantrek-
ken, en hem op het paard over
het stadsplein laten rijden. Ze
moeten vóór hem uit roepen: “Dit
wordt gedaan voor de man aan
wie de koning eer wil bewijzen!”’e
10 De koning zei meteen tegen
H _aman: ‘Snel! Haal het gewaad
en het paard, en doe wat je net
hebt gezegd voor de Jood M _orde-
chai die in de poort van de ko-
ning zit. Doe precies wat je hebt
gezegd. Laat niets weg.’

11 H _aman nam dus het ge-
waad en het paard, kleedde M _or-
dechai, f liet hem over het stads-
plein rijden en riep vóór hem
uit: ‘Dit wordt gedaan voor de
man aan wie de koning eer wil
bewijzen!’ 12 Daarna ging M _or-
dechai terug naar de poort van
de koning. Maar H _aman haastte
zich naar huis, treurend en met
bedekt hoofd. 13 Toen H _aman
aan zijn vrouw Z _eresg en aan al
zijn vrienden vertelde wat hem

6:6 �Lett.: ‘in zijn hart’.
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allemaal was overkomen, zeiden
zijn raadgevers� en zijn vrouw
tegen hem: ‘Als M _ordechai, tegen
wie je het begint af te leggen,
van Joodse afkomst� is, kun je
niet tegen hem op. Dit wordt je
ondergang.’

14 Ze waren nog niet uitge-
sproken of de hofbeambten van
de koning kwamen en brachten
H _aman snel naar het feestmaal
dat Esther had bereid.a

7 De koning en H _amanb kwa-
men dus naar het feestmaal

van koningin Esther. 2 Ook op
de tweede dag zei de koning te-
gen Esther terwijl de wijn werd
geschonken: ‘Wat wil je vragen,
koningin Esther? Het zal je ge-
geven worden. En wat is je ver-
zoek? Al is het de helft van mijn
koninkrijk, ik zal het je geven!’c
3 Koningin Esther antwoordde:
‘Als u mij uw goedkeuring geeft,
o koning, en als de koning het
goedvindt, vraag ik dat u mijn le-
ven� spaart en verzoek ik u mijn
volkd te redden. 4 Want we zijn
verkocht,e ik en mijn volk, om
gedood en volledig uitgeroeid te
worden.f Als we nu alleen als sla-
ven en slavinnen waren verkocht,
zou ik hebben gezwegen. Maar
deze ramp moet worden voorko-
men, want de koning zou er scha-
de van ondervinden.’

5 Koning Ahasv _eros zei toen
tegen koningin Esther: ‘Wie is de
man die zich zoiets in het hoofd
heeft durven halen? Waar is hij?’
6 Esther zei: ‘De tegenstander
en vijand is deze slechte H _aman.’

H _aman kromp ineen van angst
voor de koning en de koningin.
7 De koning verliet woedend het
feestmaal en ging de paleistuin
in, terwijl H _aman opstond en ko-
ningin Esther om zijn leven�
smeekte, want hij besefte dat de
koning hem niet ongestraft zou

6:13 �Lett.: ‘wijzen’. �Lett.: ‘uit het zaad
van de Joden’. 7:3, 7 �Of ‘ziel’.

laten. 8 De koning kwam uit de
paleistuin terug naar het huis
waar de wijn geschonken werd
en zag dat H _aman zich had la-
ten vallen op het rustbed waar-
op Esther lag. De koning riep uit:
‘Gaat hij nu ook nog de koningin
in mijn eigen huis verkrachten?’
Zodra de koning die woorden had
gesproken, bedekte men H _amans
gezicht. 9 Harb _ona,a een van de
hofbeambten van de koning, zei
nu: ‘Trouwens, H _aman heeft een
paal klaargezet voor M _ordechai,b
door wiens waarschuwing het le-
ven van de koning werd gered.c
Die staat bij H _amans huis en is
50 el� hoog.’ Vervolgens zei de
koning: ‘Hang hem aan die paal.’
10 Ze hingen H _aman dus aan de
paal die hij voor M _ordechai had
klaargezet. Toen zakte de woede
van de koning.

8 Op die dag gaf koning Ahas-
v _eros het huis van H _aman,d

de vijand van de Joden,e aan ko-
ningin Esther. En M _ordechai ver-
scheen voor de koning, want Es-
ther had onthuld in welke relatie
hij tot haar stond.f 2 Toen deed
de koning zijn zegelring afg die
hij H _aman had afgenomen en gaf
die aan M _ordechai. En Esther gaf
M _ordechai het beheer over H _a-
mans huis.h

3 Bovendien wendde Esther
zich opnieuw tot de koning. Hui-
lend viel ze aan zijn voeten en
smeekte ze hem om de schade on-
gedaan te maken die de Agagiet
H _aman met zijn complot tegen de
Joden had aangericht. i 4 De ko-
ning stak Esther de gouden scep-
ter toe, j waarop Esther opstond
en voor de koning ging staan.
5 Ze zei: ‘Als de koning het goed-
vindt en ik zijn goedkeuring heb,
en als het de koning juist lijkt en
hij op me gesteld is, laat er dan
een bevel worden opgesteld om
de documenten te herroepen van

7:9 �Ongeveer 22,3 m. Zie App. B14.
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die sluwe H _aman,a de zoon van
de Agagietb Hammed _atha, die hij
geschreven heeft om de Joden in
alle provincies� van de koning uit
te roeien. 6 Want hoe kan ik het
verdragen de ramp aan te zien die
mijn volk zal treffen, en hoe kan
ik het verdragen de vernietiging
van mijn familie aan te zien?’

7 Koning Ahasv _eros zei dus
tegen koningin Esther en tegen
de Jood M _ordechai: ‘Ik heb het
huis van H _aman aan Esther ge-
gevenc en hem aan de paal la-
ten hangend vanwege zijn com-
plot om de Joden aan te vallen.�
8 Schrijf nu zelf in naam van de
koning wat volgens jullie in het
belang van de Joden is en verze-
gel het met de zegelring van de
koning, want een besluit dat in
naam van de koning is geschre-
ven en met de zegelring van
de koning is verzegeld, kan niet
worden herroepen.’e

9 Daarom werden op de 23ste
dag van de derde maand (de
maand sivan)� de secretarissen
van de koning geroepen. Ze schre-
ven alles op wat M _ordechai ge-
bood aan de Joden, en ook aan
de satrapen,f de gouverneurs en
de bestuurders van de provin-
cies,g van India tot Ethiopië, 127
provincies, aan elke provincie in
haar eigen schrift� en aan elk
volk in zijn eigen taal, en aan de
Joden in hun eigen schrift� en
taal.

10 Hij schreef het in naam
van koning Ahasv _eros en verze-
gelde het met de zegelring van
de koningh en verstuurde de ge-
schreven documenten met koe-
riers te paard. Ze reden op snel-
le postpaarden uit de koninklijke
stallen. 11 In die documenten
gaf de koning aan de Joden in

8:5 �Of ‘rechtsgebieden’. 8:7 �Lett.:
‘omdat hij zijn hand heeft uitgesto-
ken tegen’. 8:9, 12; 9:1 �Zie App. B15.
8:9 �Of ‘schrijfstijl’.

alle steden toestemming om zich
te verzamelen en zich� te ver-
dedigen en om elke gewapende
groep van elk volk en van elke
provincie die hen zou aanvallen,
ook vrouwen en kinderen, te do-
den en volledig uit te roeien, en
hun bezittingen in beslag te ne-
men.a 12 Dat moest in alle pro-
vincies van koning Ahasv _eros op
dezelfde dag gebeuren: op de
13de dag van de 12de maand
(de maand adar).�b 13 De tekst�
van het document moest als wet
in alle provincies worden uitge-
vaardigd en aan alle volken wor-
den bekendgemaakt, zodat de Jo-
den die dag zouden klaarstaan
om wraak te nemen op hun vij-
anden.c 14 De koeriers die op
de postpaarden uit de koninklij-
ke stallen reden, vertrokken op
bevel van de koning met grote
spoed. De wet werd ook in de
vesting� S _usan�d uitgevaardigd.

15 M _ordechai verliet de ko-
ning in een koninklijk gewaad van
blauwe en witte stof, en hij droeg
een grote gouden kroon en een
mantel van fijne, purperen wol.e
De stad S _usan juichte van vreug-
de. 16 Voor de Joden was er
verlichting,� vreugde, blijdschap
en eer. 17 En in alle provincies
en alle steden — overal waar het
besluit van de koning en zijn wet
bekend werden — waren de Joden
blij en opgetogen en hielden ze
feestmaaltijden en vieringen. Ve-
len uit de volken van het land slo-
ten zich bij de Joden aan,�f want
ze waren overweldigd door angst
voor de Joden.

9 Op de 13de dag van de 12de
maand (de maand adar),�g

toen het woord van de koning
en zijn wet uitgevoerd moesten
worden,h op de dag waarop de

8:11 �Of ‘hun ziel’. 8:13 �Of ‘het af-
schrift’. 8:14 �Of ‘het paleis’, ‘de
burcht’. �Of ‘Susa’. 8:16 �Lett.: ‘licht’.
8:17 �Of ‘gingen over tot het jodendom’.
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vijanden van de Joden hen hoop-
ten te overweldigen, gebeurde het
tegenovergestelde. De Joden ver-
sloegen degenen die hen haatten.a
2 En de Joden verzamelden zich
in hun steden in alle provincies�
van koning Ahasv _erosb om dege-
nen die hun kwaad wilden doen
aan te vallen, en niemand hield
tegen hen stand. Alle volken wa-
ren namelijk door angst voor hen
overweldigd.c 3 En alle bestuur-
ders van de provincies, de satra-
pen,d de gouverneurs en degenen
die de zaken van de koning behar-
tigden, steunden de Joden, want
ze waren bang voor M _ordechai.
4 M _ordechai had veel macht ge-
kregene in het huis� van de ko-
ning en zijn roem verbreidde
zich over alle provincies, want
hij werd hoe langer hoe machti-
ger.

5 De Joden sloegen al hun vij-
anden neer met het zwaard, en
doodden en vernietigden hen. Ze
deden wat ze wilden met degenen
die hen haatten.f 6 In de ves-
ting� S _usan�g doodden en vernie-
tigden de Joden 500 man. 7 Ze
doodden ook Parsand _atha, D _al-
fon, Asp _atha, 8 Por _atha, Ad _alja,
Arid _atha, 9 Parm _asta, Ar _isai,
Ar _idai en Waiz _atha, 10 de tien
zonen van H _aman, de zoon van
Hammed _atha, de vijand van de
Joden.h Maar nadat ze hen had-
den gedood, namen ze hun bezit-
tingen niet als buit.i

11 Die dag werd aan de ko-
ning bericht hoeveel personen
er in de vesting S _usan waren ge-
dood.

12 De koning zei tegen konin-
gin Esther: ‘In de vesting S _usan
hebben de Joden 500 man en
de tien zonen van H _aman gedood
en omgebracht. Wat hebben ze in
de andere provincies van de ko-

9:2 �Of ‘rechtsgebieden’. 9:4 �Of ‘pa-
leis’. 9:6 �Of ‘het paleis’, ‘de burcht’.
�Of ‘Susa’.

ning gedaan?a En wat wil je nog
meer vragen? Het zal je gegeven
worden. Wat is je verdere ver-
zoek? Het zal gebeuren.’ 13 Es-
ther antwoordde: ‘Als de koning
het goedvindt,b geef de Joden in
S _usan dan toestemming om ook
morgen de wet van vandaagc toe
te passen. En laat de tien zo-
nen van H _aman aan een paal
worden gehangen.’d 14 De ko-
ning gaf dus het bevel dat het zo
zou gebeuren. In S _usan werd een
wet uitgevaardigd, en de tien zo-
nen van H _aman werden aan een
paal gehangen.

15 Op de 14de dag van de
maand adare verzamelden de Jo-
den in S _usan zich opnieuw en
doodden daar nog 300 man, maar
ze namen geen bezittingen als
buit.

16 Ook de andere Joden in de
provincies van de koning kwamen
bij elkaar en verdedigden zich.�f
Ze ontdeden zich van hun vijan-
deng door 75.000 personen die
hen haatten te doden, maar ze
namen geen bezittingen als buit.
17 Dat gebeurde op de 13de dag
van de maand adar, en op de 14de
dag hadden ze rust. Ze maakten
er een dag van feestmaaltijden en
vreugde van.

18 In S _usan verzamelden de
Joden zich op de 13deh en de
14de i dag. Zij hadden rust op
de 15de dag en maakten er een
dag van feestmaaltijden en vreug-
de van. 19 Zo komt het dat de
Joden die in de provinciesteden
van de afgelegen districten wo-
nen, de 14de dag van de maand
adar tot een feestdag hebben ge-
maakt, een dag van vreugde en
feestmaaltijden, j een tijd om el-
kaar lekkernijen te sturen.k

20 M _ordechai l legde die ge-
beurtenissen vast en stuurde of-
ficiële brieven naar alle Joden in
alle provincies van koning Ahas-

9:16 �Of ‘hun ziel’.
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v _eros, zowel dichtbij als ver weg.
21 Hij gaf hun de opdracht om
elk jaar opnieuw de 14de en de
15de dag van de maand adar te
vieren, 22 want vanaf die da-
gen waren de Joden verlost van
hun vijanden en in die maand
veranderde hun verdriet in blijd-
schap en hun rouwa in een feest-
dag. Ze moesten er dagen van
vreugde en feestmaaltijden van
maken, een tijd om elkaar lek-
kernijen te sturen en de armen
geschenken te geven.

23 En de Joden kwamen over-
een een vast gebruik te ma-
ken van de viering die ze be-
gonnen waren en te doen wat
M _ordechai hun had geschreven.
24 Want H _aman,b de zoon van de
Agagietc Hammed _atha, de vijand
van alle Joden, had een com-
plot gesmeed om de Joden uit te
roeien,d en hij had het poer e (het
lot) laten werpen om paniek on-
der hen te zaaien en hen om te
brengen. 25 Maar nadat Esther
voor de koning was verschenen,
gaf die het schriftelijke bevel:f
‘Laat zijn boosaardige complot
tegen de Jodeng op zijn eigen
hoofd neerkomen.’ En men hing
H _aman en zijn zonen aan een
paal.h 26 Zo komt het dat die
dagen Poerim werden genoemd,
naar het woord poer.�i Vanwege
alles wat in deze brief stond en
wat ze in dit verband hadden ge-
zien en wat hun was overkomen,
27 verplichtten de Joden zich-
zelf en hun nakomelingen en ie-
dereen die zich bij hen zou aan-
sluitenj om deze twee dagen elk
jaar op de vastgestelde tijd te
vieren en te doen wat erover
geschreven stond. 28 Deze da-
gen moesten herdacht en ge-

9:26 �Poer betekent ‘lot’. De meer-
voudsvorm ‘Poerim’ werd de naam van
het Joodse feest dat in de twaalfde
maand van de heilige kalender werd ge-
vierd. Zie App. B15.

vierd worden door elke genera-
tie, door elke familie, in elke
provincie en in elke stad. De
poerimdagen en de herdenking
ervan mochten bij de Joden niet
verloren gaan, ook niet bij hun
nakomelingen.

29 Toen schreven koningin Es-
ther, de dochter van Ab _ichaı̈l, en
de Jood M _ordechai met al hun ge-
zag een tweede brief ter bekrach-
tiging van het Poerim. 30 Er
werden officiële brieven gestuurd
naar alle Joden in de 127 pro-
vincies,a het rijk van Ahasv _eros,b
met woorden van vrede en waar-
heid. 31 Daarin werd bekrach-
tigd dat de poerimdagen op de
vastgestelde tijd gevierd moesten
worden, zoals de Jood M _ordechai
en koningin Esther hun hadden
opgedragen,c en zoals ze zich-
zelf en hun nakomelingen hadden
verplicht te doen,�d met inbegrip
van de vastene en smeekgebeden.f
32 En het bevel van Esther be-
krachtigde de voorschriften voor
het Poerim,g en het werd opge-
schreven in een boek.

10 Koning Ahasv _eros legde zo-
wel het vasteland als de ei-

landen in de zee dwangarbeid op.
2 En al zijn grote en indruk-

wekkende daden en het nauw-
keurige verslag van de macht die
de koning aan M _ordechaih ver-
leende, i zijn opgeschreven in het
boek met historische verslagen j

van de koningen van M _edië en
Perzië.k 3 Want de Jood M _orde-
chai kwam in rang onmiddellijk
na koning Ahasv _eros. Hij stond
in hoog aanzien bij� de Joden en
werd alom gerespecteerd door
zijn broeders. Hij deed goede da-
den voor zijn volk en hij zette
zich in voor het welzijn van� al
hun nakomelingen.

9:31 �Of ‘zoals ze hun ziel (...) hadden
opgelegd’. 10:3 �Of ‘was groot onder’.
�Lett.: ‘sprak vrede tot’.
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JOB
I N H O U D

1 Jobs trouw en rijkdom (1-5)
Satan trekt Jobs motieven in twijfel (6-12)
Job verliest bezit en kinderen (13-19)
Job geeft God niet de schuld (20-22)

2 Satan trekt opnieuw motieven
in twijfel (1-5)
Satan mag Jobs lichaam aantasten (6-8)
Jobs vrouw: ‘Vervloek God en sterf!’ (9, 10)
Jobs drie vrienden komen (11-13)

3 Job jammert over zijn geboorte (1-26)
Vraagt waarom hij lijdt (20, 21)

4 Eerste rede Elifaz (1-21)
Bespot Jobs trouw (7, 8)
Vertelt over boodschap
van geest (12-17)
‘God heeft geen vertrouwen in zijn
dienaren’ (18)

5 Vervolg Elifaz’ eerste rede (1-27)
‘God vangt de wijzen
in hun sluwheid’ (13)
‘Job moet Gods correctie
niet verwerpen’ (17)

6 Jobs antwoord (1-30)
Zegt dat hij terecht jammert (2-6)
Zijn troosters zijn verraderlijk (15-18)
‘Eerlijke woorden doen geen pijn!’ (25)

7 Job vervolgt rede (1-21)
Leven is als dwangarbeid (1, 2)
‘Waarom ben ik uw doelwit
geworden?’ (20)

8 Eerste rede Bildad (1-22)
Insinueert dat Jobs zonen
hebben gezondigd (4)
‘Als je zuiver was,
zou God je beschermen’ (6)
Insinueert dat Job goddeloos is (13)

9 Jobs antwoord (1-35)
Sterfelijk mens kan niet met God
in discussie (2-4)
‘God doet ondoorgrondelijke
dingen’ (10)
Je kunt niet debatteren met God (32)

10 Job vervolgt rede (1-22)
‘Waarom bestrijdt God me?’ (2)
God vergeleken met
sterfelijke Job (4-12)
‘Zodat ik even bij kan komen’ (20)

11 Eerste rede Zofar (1-20)
Beschuldigt Job van geklets (2, 3)
Zegt Job slechtheid weg te doen (14)

12 Jobs antwoord (1-25)
‘Ik doe voor jullie niet onder’ (3)
‘Ik ben een mikpunt van spot
geworden’ (4)
‘Bij God is wijsheid’ (13)
God staat boven rechters en
koningen (17, 18)

13 Job vervolgt rede (1-28)
‘Ik wil liever God spreken’ (3)
‘Jullie zijn kwakzalvers’ (4)
‘Ik weet dat ik in mijn recht sta’ (18)
Vraagt waarom God hem
als vijand beziet (24)

14 Job vervolgt rede (1-22)
Mensenleven kort, vol zorgen (1)
‘Zelfs voor een boom
is er nog hoop’ (7)
‘Verberg mij in het Graf’ (13)
‘Als een mens sterft,
kan hij dan weer leven?’ (14)
God verlangt naar werk handen (15)

15 Tweede rede Elifaz (1-35)
Beweert dat Job geen ontzag voor
God heeft (4)
Noemt Job arrogant (7-9)
‘God vertrouwt zijn heiligen niet’ (15)
‘Wie lijdt is slecht’ (20-24)

16 Jobs antwoord (1-22)
‘Jullie zijn troosters van niks!’ (2)
Beweert dat God hem tot doelwit
maakt (12)

17 Job vervolgt rede (1-16)
‘Spotters omringen me’ (2)
‘Hij heeft mij gemaakt tot een
mikpunt van spot’ (6)
‘Het Graf wordt mijn thuis’ (13)

18 Tweede rede Bildad (1-21)
Omschrijft het lot van zondaars (5-20)
Insinueert dat Job God niet kent (21)

19 Jobs antwoord (1-29)
Verwerpt bestraffingen
van ‘vrienden’ (1-6)
Voelt zich in steek gelaten (13-19)
‘Mijn verlosser leeft’ (25)
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699 JOB Inhoud

20 Tweede rede Zofar (1-29)
Voelt zich beledigd door Job (2, 3)
Insinueert dat Job slecht is (5)
Beweert dat Job van zonde
geniet (12, 13)

21 Jobs antwoord (1-34)
‘Waarom gaat het slechte mensen
goed?’ (7-13)
Ontmaskert zijn ‘troosters’ (27-34)

22 Derde rede Elifaz (1-30)
‘Kan een mens God tot nut zijn?’ (2, 3)
Beschuldigt Job van hebzucht
en onrecht (6-9)
‘Kom terug bij God en
je wordt hersteld’ (23)

23 Jobs antwoord (1-17)
Wil zijn zaak aan God voorleggen (1-7)
Zegt dat hij God niet kan vinden (8, 9)
‘Ik heb zijn weg aangehouden
zonder af te wijken’ (11)

24 Job vervolgt rede (1-25)
‘Waarom stelt God geen tijd vast?’ (1)
Zegt dat God slechtheid toelaat (12)
Zondaars houden van duisternis (13-17)

25 Derde rede Bildad (1-6)
‘Hoe kan een mens onschuldig zijn
voor God?’ (4)
Beweert dat trouw van mensen niet
uitmaakt (5, 6)

26 Jobs antwoord (1-14)
‘Wat heb je de machteloze
geholpen!’ (1-4)
‘God hangt aarde op aan niets’ (7)
‘Nog maar de zomen van
Gods wegen’ (14)

27 Job vastbesloten trouw te blijven (1-23)
‘Ik zal trouw blijven’ (5)
Geen hoop voor man zonder God (8)
‘Waarom hebben jullie woorden
totaal geen inhoud?’ (12)
Slecht mens raakt alles kwijt (13-23)

28 Job stelt schatten aarde tegenover
wijsheid (1-28)
Werk in de mijnen (1-11)
Wijsheid meer waard dan parels (18)
Ontzag voor Jehovah
is ware wijsheid (28)

29 Job denkt terug aan gelukkige
dagen (1-25)
Gerespecteerd in stadspoort (7-10)

Zijn vroegere rechtvaardige
levenswijze (11-17)
Iedereen luisterde naar zijn raad (21-23)

30 Job beschrijft veranderde situatie (1-31)
Bespot door nietsnutten (1-15)
Lijkt geen hulp van God
te krijgen (20, 21)
‘Mijn huid is zwart geworden’ (30)

31 Job verdedigt zijn trouw (1-40)
‘Een verbond met mijn ogen’ (1)
Wil door God gewogen worden (6)
Pleegt geen overspel (9-12)
Heeft geen liefde voor geld (24, 25)
Aanbidt geen afgoden (26-28)

32 Jonge Elihu spreekt (1-22)
Kwaad op Job en zijn vrienden (2, 3)
Wachtte respectvol voordat
hij sprak (6, 7)
Leeftijd alleen maakt niet wijs (9)
Elihu wil graag spreken (18-20)

33 Elihu wijst Job terecht wegens
zelfrechtvaardiging (1-33)
Een losprijs gevonden (24)
Terugkeer naar jeugdige kracht (25)

34 Elihu verdedigt Gods rechtvaardige
wegen (1-37)
Volgens Job heeft God hem
recht onthouden (5)
Ware God doet nooit
slechte dingen (10)
Job mist kennis (35)

35 Elihu wijst Job op verkeerde
redenatie (1-16)
Job zei dat hij rechtvaardiger is
dan God (2)
God heel hoog,
zonde raakt hem niet (5, 6)
Job moet op God wachten (14)

36 Elihu prijst Gods onvergelijkelijke
grootheid (1-33)
Wie gehoorzaamt gaat het goed,
goddeloze verworpen (11-13)
‘Wie is een onderwijzer als God?’ (22)
Job moet God prijzen (24)
‘God is groter dan we kunnen
bevatten’ (26)
God beheerst regen en bliksem (27-33)

37 Natuurkrachten onthullen Gods
grootheid (1-24)
God kan activiteiten mens
stilleggen (7)



JOB Inhoud–1:11 700

1 In het land Uz was een man
die Job�a heette. Hij was een

oprecht en getrouw man.�b Hij
had ontzag voor God en vermeed
wat slecht was.c 2 Hij had zeven
zonen en drie dochters. 3 Zijn
veestapel telde 7000 schapen,
3000 kamelen, 1000 runderen�
en 500 ezelinnen. Ook had hij
een groot aantal dienaren. Hij
was de aanzienlijkste man van
het hele Oosten.

4 Zijn zonen hadden de ge-
woonte een feestmaal te geven,
elk om de beurt� in zijn eigen
huis. Ze nodigden dan hun drie
zussen uit om samen met hen te
eten en te drinken. 5 Na zo’n
serie feestmalen� liet Job ze bij
zich komen om ze te heiligen. Hij
stond dan ’s morgens vroeg op en
bracht brandoffersd voor elk van
hen.Want Job zei: ‘Misschien heb-
ben mijn zonen gezondigd en heb-
ben ze God in hun hart vervloekt.’
Dat is wat Job altijd deed.e

1:1 �Bet. mogelijk: ‘voorwerp van vij-
andschap’. 1:1, 8 �Of ‘een onberispe-
lijk en oprecht man’. 1:3 �Lett.: ‘500
span runderen’. 1:4 �Of ‘op zijn vast-
gestelde dag’. 1:5 �Of ‘feestdagen’.

6 Nu brak de dag aan waarop
de zonen van de ware God�a kwa-
men en voor Jehovah versche-
nen,b en ook Satanc kwam in hun
midden.d

7 Jehovah vroeg aan Satan:
‘Waar kom je vandaan?’ Satan ant-
woordde Jehovah: ‘Ik heb rondge-
zworven en rondgedoold op aar-
de.’e 8 Daarop zei Jehovah tegen
Satan: ‘Heb je gelet op� mijn die-
naar Job? Er is niemand op aar-
de als hij. Hij is een oprecht en
getrouw man,�f die ontzag heeft
voor God en vermijdt wat slecht
is.’ 9 Maar Satan antwoordde Je-
hovah: ‘Het is toch niet voor niets
dat Job ontzag voor God heeft?g

10 U hebt als bescherming een
omheining geplaatst rond hemh

en zijn huis en alles wat hij heeft.
U hebt het werk van zijn han-
den gezegend, i en zijn veestapel
breidt zich steeds meer uit in het
land. 11 Maar steek voor de ver-
andering uw hand eens uit en tast
alles aan wat hij heeft. Dan zal

1:6 �Een Hebreeuwse uitdrukking waar-
mee de engelen worden bedoeld. 1:8
�Lett.: ‘je hart gericht op’.

‘Kijk goed naar Gods
wonderwerken’ (14)
God begrijpen ligt buiten bereik
mensen (23)
Geen mens moet denken
dat hij wijs is (24)

38 Jehovah leert Job hoe klein
de mens is (1-41)
‘Waar was jij bij schepping
aarde?’ (4-6)
Gods zonen jubelden uitbundig (7)
Vragen over natuurverschijnselen (8-32)
‘Wetten die de hemel besturen’ (33)

39 Dierlijke schepping toont onwetendheid
mens (1-30)
Steenbokken en herten (1-4)
De wilde ezel (5-8)

De wilde stier (9-12)
De struisvogel (13-18)
Het paard (19-25)
De valk en de arend (26-30)

40 Meer vragen van Jehovah (1-24)
Job geeft toe dat hij
niets te zeggen heeft (3-5)
‘Trek jij mijn gerechtigheid
in twijfel?’ (8)
God beschrijft kracht
Behemoth (15-24)

41 God beschrijft de bijzondere
Leviathan (1-34)

42 Jobs antwoord aan Jehovah (1-6)
Drie vrienden veroordeeld (7-9)
Jehovah zegent Job (10-17)

Jobs zonen en dochters (13-15)

HFST. 1
a Ez 14:14

Jak 5:10, 11

b Ge 6:9

c Job 2:3

d Ge 8:20
Ge 12:7, 8

e Ge 18:17, 19
��������������������

2de kolom
a Ge 6:2

De 33:2
Job 38:7

b 1Kon 22:19
Ps 103:20
Da 7:13

c Za 3:1
Mt 4:1, 3
Lu 22:31
Jo 13:2
Opb 12:9

d Job 2:1-3

e 1Pe 5:8

f Ge 6:9

g Opb 12:10

h Ge 15:1
Ge 31:7

i Ge 26:12



701 JOB 1:12–2:7
hij u zeker recht in uw gezicht
vervloeken.’ 12 Toen zei Jeho-
vah tegen Satan: ‘Goed, alles wat
hij heeft, is in je hand.� Alleen
hemzelf mag je niet aanraken!’
Daarna ging Satan bij� Jehovah
weg.a

13 Op de dag dat Jobs zonen
en dochters aan het eten waren
en wijn dronken in het huis van
hun oudste broer,b 14 kwam er
een man bij Job met de volgen-
de boodschap: ‘De runderen wa-
ren aan het ploegen en de ezelin-
nen waren vlakbij aan het grazen
15 toen de Sabeeërs een inval
deden en ze meenamen. De die-
naren zijn met het zwaard ge-
dood. Ik ben als enige ontkomen
om het u te vertellen.’

16 Hij was nog niet uitgespro-
ken of er kwam een ander, die
zei: ‘Er viel vuur van God� uit
de hemel dat oplaaide onder de
schapen en de dienaren en ze
verteerde! Ik ben als enige ont-
komen om het u te vertellen.’

17 Hij was nog niet uitgespro-
ken of er kwam een ander, die
zei: ‘De Chaldeeënc hebben drie
benden gevormd en de kamelen
overvallen en meegenomen. De
dienaren zijn met het zwaard ge-
dood. Ik ben als enige ontkomen
om het u te vertellen.’

18 Hij was nog niet uitgespro-
ken of er kwam weer een ander,
die zei: ‘Uw zonen en dochters
waren aan het eten en dronken
wijn in het huis van hun oudste
broer. 19 Plotseling werden de
vier hoeken van het huis getrof-
fen door een hevige wind uit de
woestijn. Het huis viel op de jon-
ge mensen en ze kwamen om. Ik
ben als enige ontkomen om het
u te vertellen.’

20 Toen stond Job op, scheur-
de zijn kleren en schoor zijn
hoofd kaal. Hij liet zich op de

1:12; 2:6 �Of ‘macht’. 1:12; 2:7 �Lett.:
‘van het gezicht van’. 1:16 �Of moge-
lijk ‘bliksem’.

grond vallen, boog diep 21 en
zei:

‘Naakt ben ik uit de buik van
mijn moeder gekomen

en naakt zal ik terugkeren.a
Jehovah heeft gegevenb

en Jehovah heeft weg-
genomen.

Laat de naam van Jehovah
altijd geprezen worden.’

22 Ondanks alles zondigde Job
niet en beschuldigde hij God
nergens van.�

2 Later brak de dag aan waarop
de zonen van de ware God�c

kwamen en voor Jehovah ver-
schenen,d en ook Satan kwam in
hun midden en verscheen voor
Jehovah.e

2 Jehovah vroeg aan Satan:
‘Waar kom je vandaan?’ Satan ant-
woordde Jehovah: ‘Ik heb rondge-
zworven en rondgedoold op aar-
de.’f 3 Daarop zei Jehovah tegen
Satan: ‘Heb je gelet op� mijn die-
naar Job? Er is niemand op aar-
de als hij. Hij is een oprecht en
getrouw man,�g die ontzag heeft
voor God en vermijdt wat slecht
is. Hij is nog altijd even trouw,�h
ook al probeer je mij tegen hem
op te zetteni om hem zonder re-
den te vernietigen.’� 4 Maar Sa-
tan antwoordde Jehovah: ‘Huid
voor huid. Een mens geeft alles
wat hij heeft in ruil voor zijn le-
ven.� 5 Maar steek voor de ver-
andering uw hand eens uit en tast
zijn gebeente en zijn vlees aan.
Dan zal hij u zeker recht in uw ge-
zicht vervloeken.’ j

6 Toen zei Jehovah tegen Sa-
tan: ‘Goed, hij is in je hand!�
Maar zijn leven� mag je niet ne-
men!’ 7 Daarna ging Satan bij�

1:22 �Of ‘schreef hij God niets onbeta-
melijks toe’. 2:1 �Een Hebreeuwse uit-
drukking waarmee de engelen worden be-
doeld. 2:3 �Lett.: ‘je hart gericht op’.
�Of ‘een onberispelijk en oprecht man’.
�Of ‘rechtschapen’. �Lett.: ‘verzwelgen’.
2:4, 6 �Of ‘ziel’.

HFST. 1
a Job 2:7

b Job 1:4

c Ge 11:28
��������������������

2de kolom
a Ge 3:19

Ps 49:17
Pr 5:15
Pr 12:7
1Ti 6:7

b Pr 5:19
Jak 1:17

��������������������

HFST. 2
c Ge 6:2

De 33:2
Job 38:7

d Ps 103:20
Da 7:13

e Job 1:6-8

f 1Pe 5:8

g Ge 6:9

h Job 27:5

i Job 1:11

j Le 24:15, 16
Job 1:11, 12
Opb 12:10



JOB 2:8–3:14 702
Jehovah weg en hij sloeg Job van
zijn voetzool tot zijn kruin met
pijnlijke zweren.a 8 Job pakte
een potscherf om zich te krab-
ben, terwijl hij midden in de as
zat.b

9 Uiteindelijk zei zijn vrouw
tegen hem: ‘Blijf je nog steeds
trouw?� Vervloek God en sterf!’
10 Maar hij zei tegen haar: ‘Je
praat als de dwaze vrouwen. Moe-
ten we alleen het goede van
de ware God aannemen en niet
ook het slechte?’c Ondanks alles
zondigde Job niet met zijn lip-
pen.d

11 Drie vrienden� van Job — de
Temaniet El _ifaz,e de Suhietf B _il-
dadg en de Naämathiet Z _ofarh —
hoorden van alle ellende die hem
overkomen was en gingen op pad,
elk vanuit zijn eigen plaats. Ze
spraken af elkaar te ontmoeten
en samen naar Job te gaan om
hun medeleven te tonen en hem
te troosten. 12 Toen ze hemvan
een afstand zagen, herkenden ze
hem niet. Ze begonnen luid te
jammeren en hun kleren te scheu-
ren, en ze gooiden stof in de
lucht en op hun hoofd. i 13 Ze-
ven dagen en zeven nachten za-
ten ze bij hem op de grond zonder
een woord tegen hem te zeggen,
want ze zagen hoe groot zijn lij-
den was.j

3 Daarna nam Job het woord
en hij vervloekte de dag van

zijn geboorte.�k 2 Job zei:
3 ‘Laat de dag waarop ik

geboren ben vergaan, l
en ook de nacht waarin
iemand zei: “Een jongen is
verwekt!”

4 Laat die dag duisternis zijn.
Laat God in de hoogte er niet
op letten.

Laat er geen licht op
schijnen.

2:9 �Of ‘rechtschapen’. 2:11 �Of ‘ken-
nissen’. 3:1 �Lett.: ‘vervloekte zijn dag’.

5 Laat de diepste duisternis�
hem opeisen.

Laat een regenwolk hem
bedekken.

Laat al wat de dag verduistert
hem angst aanjagen.

6 Die nacht — laat het donker
hemwegnemen.a

Laat hij zich niet verheugen
onder de dagen van een jaar

en niet meetellen bij de
dagen van een maand.

7 Laat die nacht onvruchtbaar
worden.

Laat er die nacht geen
vreugdekreet klinken.

8 Laat hij vervloekt worden
door hen die de dag
vervloeken,

door hen die de Lev _iathan�b
kunnen wekken.

9 Laat de sterren van zijn
schemering duister worden.

Laat hij vergeefs op het
daglicht wachten

en de stralen van de dageraad
niet zien.

10 Want hij heeft de deuren
van mijn moeders buik
niet geslotenc

en de ellende niet voor mijn
ogen verborgen.

11 Waarom ben ik niet bij mijn
geboorte overleden?

Waarom ben ik niet gestorven
toen ik ter wereld kwam?d

12 Waarom ben ik op schoot
genomen

en aan de borst gelegd?
13 Anders zou ik nu ongestoord

neerliggen.e
Ik zou slapen en rustenf

14 bij koningen van deze wereld
en hun raadgevers,

die plaatsen voor zich bouw-
den die nu in puin liggen,�

3:5 �Of ‘duisternis en de schaduw van
de dood’. 3:8 �Naar wordt aangeno-
men de krokodil of een ander groot,
sterk waterdier. 3:14 �Of mogelijk ‘die
eenzame plaatsen voor zich bouwden’.

HFST. 2
a Job 30:30

b Jer 6:26

c Job 1:21

d Jak 5:10, 11

e Job 4:1
Job 15:1
Job 22:1
Job 42:7, 9

f Ge 25:1, 2

g Job 8:1
Job 18:1
Job 25:1

h Job 11:1
Job 20:1

i Ez 27:30, 31

j Job 16:6
��������������������

HFST. 3
k Jer 20:14, 15

l Job 10:18, 19
Jer 15:10

��������������������

2de kolom
a Job 10:18, 19

b Job 41:1, 10
Ps 104:25, 26

c Job 10:18

d Jer 20:17, 18

e Pr 9:5, 10

f Jo 11:11



703 JOB 3:15–4:12
15 of bij vorsten die goud

bezaten
en huizen gevuld met zilver.

16 Of waaromwas ik niet
als een verborgen
misgeboorte,

als een kind dat het licht
nooit heeft gezien?

17 Daar houdt zelfs de onrust
van de slechte mensen op.

Daar hebben de vermoeiden
rust.a

18 Daar zijn de gevangenen
samen onbezorgd.

Ze horen niet de stem van
degene die hen tot werken
dwingt.

19 Klein en groot zijn daar
gelijkb

en de slaaf is vrijgemaakt
van zijn meester.

20 Waarom geeft hij licht aan
hen die lijden

en leven aan hen die bitter
verdriet hebben?�c

21 Ze verlangen naar de dood,
maar waarom komt hij
niet?d

Ze graven ernaar, meer dan
naar verborgen schatten.

22 Ze voelen diepe vreugde,
ze zijn blij als ze het graf
vinden.

23 Waarom geeft hij licht
aan een man die de weg
kwijt is,

die door God is ingesloten?e
24 Want mijn gezucht neemt

de plaats in van mijn
voedsel f

en mijn gebrulg stort zich uit
als water.

25 Want wat me angst aanjoeg,
is me overkomen

en waar ik bang voor was,
heeft me getroffen.

26 Ik heb geen vrede, geen
kalmte, geen rust,

de zorgen stapelen zich op.’

3:20 �Of ‘bitter van ziel zijn’.

4 Toen antwoordde de Temaniet
El _ifaz:a

2 ‘Als iemand met je probeert
te praten, word je dan
ongeduldig?

Wie kan zich stilhouden?
3 Inderdaad, je hebt velen

gecorrigeerd
en je sterkte altijd de slappe
handen.

4 Als iemand struikelde, hielpen
je woorden hem overeind

en aan knikkende knieën gaf
je kracht.

5 Maar nu overkomt het jou,
en je voelt je overweldigd.�

Het treft jou, en je verliest
de moed.

6 Geeft je eerbied voor God je
geen vertrouwen?

Geeft je trouwe� levenswegb

je geen hoop?
7 Denk eens na: Zijn er ooit

onschuldige personen
omgekomen?

Zijn er ooit oprechte personen
vernietigd?

8 Ik heb gezien dat wie het
slechte ploegt,�

wie ellende zaait, dat ook zal
oogsten.

9 Door de adem van God komen
ze om,

door een vlaag van zijn woede
komen ze aan hun eind.

10 De leeuw brult en een jonge
leeuw gromt.

Maar zelfs de tanden van
sterke leeuwen� worden
gebroken.

11 Een leeuw komt om bij gebrek
aan prooi

en de welpen worden
verspreid.

12 In het geheim werd een
woord tegen mij gesproken

en mijn oor ving een fluiste-
ring ervan op.

4:5 �Lett.: ‘je wordt moe’. 4:6 �Of ‘recht-
schapen’. 4:8 �Of ‘bedenkt’. 4:10 �Of
‘van jonge leeuwen met manen’.

HFST. 3
a Ps 146:4

Pr 9:10
Jes 57:1, 2

b Job 30:23
Ps 49:10, 12
Pr 8:8
Pr 9:2

c 1Sa 1:10
2Kon 4:27

d Nu 11:11, 15
1Kon 19:3, 4
Job 7:15, 16
Jon 4:2, 3

e Job 12:14
Job 19:8

f Ps 102:9, 10

g Ps 22:1
Ps 38:8

��������������������

2de kolom
��������������������

HFST. 4
a Job 2:11

Job 15:1
Job 22:1
Job 42:7, 9

b Job 1:1



JOB 4:13–5:15 704
13 Ik kreeg beangstigende

visioenen in de nacht,
terwijl mensen diep in slaap
waren,

14 en kwam in de greep van een
vreselijke angst.

Een rilling drong door tot in
al mijn botten.

15 Een geest ging aan mijn
gezicht voorbij,

mijn haren� stonden recht
overeind.

16 Hij bleef staan,
maar ik herkende zijn
gedaante niet.

Een verschijning stond voor
mijn ogen.

Er was stilte, en toen hoorde
ik een stem:

17 “Kan een sterfelijk mens
rechtvaardiger zijn dan
God?

Kan een man reiner zijn dan
zijn eigen Maker?”

18 Hij heeft geen vertrouwen in
zijn dienaren

en bij zijn engelen� ontdekt
hij fouten.

19 Hoeveel temeer dan bij hen die
wonen in huizenvan klei,

met een fundament in het
stof.a

Ze worden platgedrukt als
een mot!

20 Van de ochtend tot de avond
worden ze verpletterd.

Ze vergaan voor eeuwig en
niemand heeft er oog voor.

21 Zijn ze niet als een tent waar
het koord uit is gerukt?

Ze sterven zonder wijsheid.

5 Roep maar! Is er iemand die
je antwoordt?

Tot wie van de heiligen kun
jij je wenden?

2 Want aan ergernis sterft de
dwaas

en aan jaloezie� gaat de
domme ten onder.

4:15 �Lett.: ‘het haar van mijn vlees’.
4:18 �Of ‘boodschappers’. 5:2 �Of ‘af-
gunst’.

3 Ik zag dat het de dwaas goed
ging,�

maar plotseling wordt zijn
verblijfplaats vervloekt.

4 Zijn zonen zijn verre van
veilig,

ze worden in de stadspoort
vertrapta en er is niemand
die ze redt.

5 Wat hij oogst, eet de
hongerige op

en haalt dat zelfs tussen de
doorns weg.

En hun bezittingen worden
in een strik gevangen.

6 Het slechte ontkiemt toch
niet uit het stof

en ellende ontspruit toch
niet uit de grond?

7 De mens is voor ellende
geboren,

zo zeker als vonken omhoog-
vliegen.

8 Als ik jou was, zou ik me tot
God wenden

en aan God zou ik mijn zaak
voorleggen,

9 aan hem die grote, ondoor-
grondelijke dingen doet,

bijzondere dingen, niet te
tellen.

10 Hij geeft de aarde regen
en brengt water over de
velden.

11 Hij verhoogt gewone mensen
en plaatst treurenden op een
veilige hoogte.

12 Hij verijdelt de listige plannen
van de sluwen,

zodat het werk van hun
handen geen succes heeft.

13 Hij vangt de wijzen in hun
eigen sluwheid,b

zodat de plannen van de
sluwen worden doorkruist.

14 Overdag stuiten ze op
duisternis

en midden op de dag tasten
ze rond alsof het nacht is.

15 Hij redt mensen van het
zwaard uit hun mond,

5:3 �Lett.: ‘wortel schieten’.

HFST. 4
a Ge 3:19
��������������������

2de kolom
��������������������

HFST. 5
a Sp 22:22

Am 5:12

b 1Kor 3:19



705 JOB 5:16–6:12
hij redt de arme uit de
handen van de sterke,

16 zodat er hoop is voor gewone
mensen,

maar onrechtvaardigen de
mond wordt gesnoerd.

17 Gelukkig is de man die
door God wordt terecht-
gewezen.

Verwerp de correctie� van
de Almachtige dus niet!

18 Want hij veroorzaakt pijn
maar verbindt de wond.

Hij verwondt maar geneest
met zijn eigen handen.

19 Van zes rampen zal hij je
redden,

zelfs de zevende zal je geen
kwaad doen.

20 Tijdens hongersnood zal hij
je verlossen van de dood,

tijdens oorlog van de macht
van het zwaard.

21 Je wordt beschermd tegen
de gesel van de tong,a

en als verwoesting komt,
voel je geen angst.

22 Je lacht om vernietiging en
honger

en bent niet bang voor de
wilde dieren van de aarde.

23 De stenen van het veld
bezorgen je geen last�

en je leeft in vrede met de
wilde dieren van het veld.

24 Je weet dat je tent veilig� is,
en als je je weidegrond inspec-
teert, ontbreekt er niets.

25 Je krijgt veel kinderen,
nakomelingen zo veel als het
gras van de aarde.

26 En als je naar het graf gaat,
ben je nog sterk,

als een korenschoof die
wordt binnengehaald in de
oogsttijd.

27 Dit hebben wij onderzocht,
en zo is het.

Luister en neem het aan.’

5:17 �Zie Woordenlijst. 5:23 �Of ‘heb-
ben een verbond (overeenkomst) met
jou’. 5:24 �Lett.: ‘vrede’.

6 Toen antwoordde Job:
2 ‘Kon al mijn leeda maar
gewogen worden

en bij mijn ellende op de
weegschaal worden gelegd!

3 Het is nu zwaarder dan het
zand van de zee.

Daarom zijn mijn woorden in
het wilde weg� gesproken.b

4 Want de pijlen van de
Almachtige hebben mij
doorboord

en mijn geest drinkt hun gif.c
De verschrikkingen van God
staan tegen mij opgesteld.

5 Balkt een wilde ezeld als hij
gras heeft

of loeit een stier boven zijn
voer?

6 Wordt smakeloos voedsel
gegeten zonder zout

of zit er smaak aan het sap
van heemst?

7 Ik� weiger zulke dingen aan
te raken.

Het is als bedorven voedsel.
8 Gebeurde er maar waar ik

om vraag
en willigde God mijn wens
maar in!

9 Wilde God mij maar
verpletteren,

zijn hand uitsteken en me uit
de weg ruimen!e

10 Want zelfs dat zou me nog
troost geven.

Ondanks de aanhoudende
pijn zou ik dansen van
vreugde,

want ik heb de woorden
van de Heiligef niet
verloochend.

11 Heb ik de kracht om te
wachten?g

Wat is mijn vooruitzicht? Wat
heb ik om voor te leven?�

12 Ben ik soms zo sterk als
steen?

Of is mijn lichaam� van koper?

6:3 �Of ‘overhaast’, ‘ondoordacht’. 6:7
�Of ‘mijn ziel’. 6:11 �Of ‘om mijn leven
(ziel) te verlengen’. 6:12 �Lett.: ‘vlees’.

HFST. 5
a Sp 12:18
��������������������

2de kolom
��������������������

HFST. 6
a Ps 31:9

b Pr 7:7
Jak 3:2

c Sp 18:14

d Job 24:5

e Nu 11:11, 15
1Kon 19:3, 4
Jon 4:3

f Le 19:2
Ho 11:9

g Job 7:6, 7
Ps 103:15, 16



JOB 6:13–7:7 706
13 Hoe kan ik mezelf helpen

als ik beroofd ben van elke
vorm van ondersteuning?

14 Wie zijn medemens geen
loyale liefde geeft,a

laat het ontzag voor de
Almachtige varen.b

15 Mijn eigen vrienden� zijn
zo verraderlijkc als een
stroom in de winter,

als het water van winterse
stromen die droogvallen.

16 Ze zijn donker van het ijs,
de sneeuw die smelt, verbergt
zich erin.

17 In de zomerhitte worden ze
waterloos en verdwijnen.

Als het heet wordt, vallen ze
droog.

18 Hun loop wordt afgebogen.
Ze stromen naar de woestijn
en verdampen.

19 De karavanen van T _emad

zoeken ernaar.
De reizigers uit Scheba�e
wachten erop.

20 Ze komen bedrogen uit, hun
vertrouwen is misplaatst.

Bij aankomst vinden ze
alleen teleurstelling.

21 Zo zijn jullie voor mij
geworden.f

Jullie hebben mijn diepe ellen-
de gezien en jullie zijn bang.g

22 Heb ik soms gezegd: “Geef
mij iets”?

Heb ik jullie gevraagd om een
gift uit jullie rijkdom?

23 Heb ik gevraagd om bevrijd
te worden uit de handen
van een vijand

of gered� te worden van
onderdrukkers?

24 Onderwijs mij en ik zal
zwijgen.h

Help me mijn fout in te zien.
25 Eerlijke woorden doen geen

pijn! i
Maar wat voor nut heeft
jullie terechtwijzing?j

6:15 �Lett.: ‘broeders’. 6:19 �Of ‘het
reisgezelschap van Sabeeërs’. 6:23
�Lett.: ‘losgekocht’.

26 Zijn jullie eropuit mijn
woorden te bekritiseren,

de woorden van een wan-
hopige,a weggeblazen door
de wind?

27 Jullie zouden nog dobbelen
om een weesb

en je eigen vriend verkopen!�c
28 Wend je niet af en kijk me

aan,
want ik zou niet recht in je
gezicht tegen je liegen.

29 Denk nog eens na — veroor-
deel me niet —

ja, denk nog eens na, want
mijn rechtvaardigheid is
nog ongeschonden.

30 Zeg ik iets verkeerds met
mijn tong?

Proeft mijn gehemelte niet
dat er iets mis is?

7 Is het leven van een sterfelijk
mens op aarde geen
dwangarbeid?

Zijn zijn dagen niet als die
van een loonarbeider?d

2 Als een slaaf snakt hij naar
de schaduw

en als een loonarbeider
wacht hij op zijn loon.e

3 Doelloze maanden kreeg ik
als erfenis

en ellendige nachten als
loon.f

4 Als ik ga liggen, vraag ik:
“Wanneer sta ik weer op?”g

Maar de nacht sleept zich
voort en ik lig te woelen tot
het ochtend wordt.�

5 Mijn lichaam� zit onder de
maden en stukken vuil.h

Mijn huid zit vol korsten en
pus. i

6 Mijn dagen schieten voorbij,
sneller dan een wevers-
spoel, j

en ze eindigen zonder hoop.k
7 Bedenk dat mijn leven als

wind is, l

6:27 �Of ‘sjacheren over’. 7:4 �Of ‘tot
de ochtendschemering’. 7:5 �Lett.:
‘vlees’.

HFST. 6
a Sp 3:3

Sp 19:22
Ho 6:6
Za 7:9

b 1Jo 3:17

c Job 19:19
Ps 38:11

d Jes 21:13, 14

e Job 1:14, 15

f Job 13:4

g Ps 38:11

h Job 32:11, 12

i Sp 12:18
Sp 25:11

j Job 16:2, 3
Job 21:34

��������������������

2de kolom
a Job 10:1

b Job 31:21, 22
Mal 3:5

c Ge 37:28
��������������������

HFST. 7
d Job 14:5, 6

Ps 39:4

e Le 19:13
De 24:15

f Ps 6:6

g Job 2:8
Job 30:17

h Job 30:19

i Job 30:30

j Ps 102:11
Ps 103:15
Ps 144:4

k Job 17:15

l Ps 89:47
Pr 2:11



707 JOB 7:8–8:7
dat mijn oog het geluk� nooit
meer zal zien.

8 Het oog dat mij nu ziet, zal
mij niet meer zien.

Jullie ogen zullen mij zoeken,
maar ik zal er niet meer
zijn.a

9 Als een wolk die vervaagt en
verdwijnt,

komt hij die afdaalt naar
het Graf� er niet meer uit
omhoog.b

10 Hij zal niet meer terugkeren
naar zijn huis

en zijn woonplaats zal hem
niet meer kennen.c

11 Daarom zal ik mijn mond niet
houden.

In de kwelling van mijn geest
zal ik spreken.

In mijn bittere ellende� zal ik
klagen!d

12 Ben ik de zee of een zee-
monster?

Moet u mij laten bewaken?
13 Als ik zeg: “Mijn rustbank zal

me troost brengen,
mijn bed zal mijn leed
verlichten”,

14 dan jaagt u me angst aan met
dromen

en maakt u me bang met
visioenen.

15 Dan zou ik� kiezen voor
verstikking,

ja, nog eerder voor de dood
dan voor dit lichaam van
mij.�e

16 Ik walg van mijn leven, f ik wil
niet verder leven.

Laat me met rust, want mijn
dagen zijn niet meer dan
een zucht.g

17 Wat is de sterfelijkemens dat u
zich voor hem interesseert

en dat u aandacht voor hem
hebt?�h

7:7 �Lett.: ‘goede’. 7:9 �Of ‘Sjeool’, het
collectieve graf van de mensheid. Zie
Woordenlijst. 7:11 �Of ‘met de bitter-
heid van mijn ziel’. 7:15 �Of ‘mijn ziel’.
�Lett.: ‘mijn gebeente’. 7:17 �Lett.: ‘uw
hart op hem richt’.

18 Waarom inspecteert u hem
elke morgen

en test u hem elk ogenblik?a
19 Kunt u niet wegkijken

en me de tijd geven mijn
speeksel door te slikken?b

20 Hoe kan ik u iets aandoen als
ik zondig,Waarnemer van
de mensen?c

Waarom ben ik uw doelwit
geworden?

Ben ik een last geworden
voor u?

21 Waarom vergeeft u mijn
overtreding niet

en ziet u mijn fout niet door
de vingers?

Want binnenkort zal ik in het
stof liggend

en u zult me zoeken, maar ik
zal er niet meer zijn.’

8 De Suhiete B _ildadf antwoord-
de vervolgens:

2 ‘Hoelang blijf je nog zo
praten?g

De woorden van je mond zijn
niets dan een sterke wind!

3 Zal God het recht ver-
draaien?

Zal de Almachtige rechtvaar-
digheid verdraaien?

4 Als je zonen tegen hem
hebben gezondigd,

heeft hij ze voor hun opstan-
digheid laten straffen.�

5 Maar als je je nu eens tot God
zou wendenh

en de Almachtige om gunst
zou smeken

6 en als je echt zuiver en
oprecht zou zijn, i

dan zou hij aandacht voor je
hebben�

en je weer de plaats geven
die je toekomt.

7 En al begon je klein,
er zou je een grote toekomst
wachten. j

8:4 �Lett.: ‘heeft hij ze in de hand van
hun opstandigheid gestuurd’. 8:6 �Of
‘voor je ontwaken’.

HFST. 7
a Job 7:21

Jak 4:14

b Job 10:21
Job 14:12
Ps 78:39
Pr 9:10

c Ps 103:15, 16
Ps 146:4
Pr 9:5

d 1Sa 1:10
Job 10:1
Sp 14:10

e Job 3:20, 21

f Ge 27:46
1Kon 19:4
Job 10:1
Jon 4:3

g Ps 62:9
Ps 144:4
Pr 6:12

h Ps 8:4
Ps 103:15
Ps 144:3

��������������������

2de kolom
a Job 23:10

b Job 14:6

c Job 34:21
Sp 5:21
Jer 16:17
Heb 4:13
1Pe 3:12

d Ge 3:19
Ps 104:29
Pr 12:7

��������������������

HFST. 8
e Ge 25:1, 2

Job 42:9

f Job 18:1
Job 25:1

g Job 11:3

h Job 5:8, 9
Job 11:13
Job 22:23

i Job 1:8

j Job 11:14, 17



JOB 8:8–9:9 708
8 Vraag het eens aan de vorige

generatie
en vraag naar de bevindingen
van hun voorvaders.a

9 Want wij zijn pas gisteren
geboren en weten niets,

omdat onze dagen op aarde
een schaduw zijn.

10 Zullen zij je niet onderwijzen
en je vertellen wat ze
weten?�

11 Kan een papyrusplant gedijen
buiten het moeras?

Kan riet goed groeien zonder
water?

12 Nog in de knop, nog niet
afgeplukt,

zal het eerder verdorren dan
alle andere planten.

13 Dat is de afloop� voor allen
die God vergeten.

De hoop van de goddeloze�
zal vergaan

14 en zijn vertrouwen is vergeefs,
zo teer als spinrag.�

15 Hij zal tegen zijn huis leunen,
maar het blijft niet staan.

Hij wil het vasthouden, maar
het stort in.

16 Hij is een sappige plant in het
licht van de zon

en zijn jonge scheuten ver-
spreiden zich in de tuin.b

17 Zijn wortels kronkelen zich
door een hoop stenen.

Tussen de stenen zoekt hij
een huis.�

18 Maar als hij van zijn plaats
wordt weggerukt,�

zal die hem verloochenen en
zeggen: “Ik heb je nooit
gezien.”c

19 Ja, zo zal hij verdwijnen.�d
En dan zullen anderen uit het
stof opkomen.

8:10 �Lett.: ‘en uit hun hart woorden
voortbrengen’. 8:13 �Lett.: ‘zo zijn de
paden’. �Of ‘afvallige’. 8:14 �Lett.:
‘het huis van een spin’. 8:17 �Of ‘hij
kijkt naar een huis van steen’. 8:18 �Of
‘opgeslokt’. 8:19 �Of ‘dat is de ontbin-
ding van zijn weg’.

20 God zal oprechte mensen�
nooit verwerpen

of slechte mensen steunen,�
21 want hij zal je mond nog

vullen met gelach
en je lippen met gejuich.

22 Degenen die je haten, zullen
met schande worden
bekleed

en de tent van slechte mensen
zal er niet meer zijn.’

9 Daarop zei Job:
2 ‘Zeker, ik weet dat het
zo is.

Maar hoe kan een sterfelijk
mens gelijk hebben in een
zaak tegen God?a

3 Als iemand met Hemwil
debatteren,�b

zou hij Zijn vragen niet
kunnen beantwoorden,
niet één op de duizend.

4 Hij is wijs van hart en sterk
in kracht.c

Wie kan hem trotseren en er
heelhuids van afkomen?d

5 Hij verplaatst� bergen zonder
dat iemand het weet.

In zijn woede keert hij ze
ondersteboven.

6 Hij schudt de aarde van haar
plek,

zodat zelfs haar zuilen
beven.e

7 Hij beveelt de zon om niet
te schijnen

en schermt het licht van
de sterren af.f

8 Hij spreidt de hemel uit,
hij alleen.g

Hij loopt over de hoge golven
van de zee.h

9 Hij maakte de sterrenbeelden
Asj,� K _esil� en K _imah�i

8:20 �Of ‘onberispelijken’, ‘mensen die
rechtschapen blijven’. �Lett.: ‘bij de
hand vatten’. 9:3 �Of ‘Hem voor het ge-
recht wil dagen’. 9:5 �Of ‘verwijdert’.
9:9 �Mogelijk de Grote Beer (Ursa Major).
�Mogelijk Orion. �Mogelijk de Plejaden
in het sterrenbeeld Stier.

HFST. 8
a Job 15:17, 18

b Job 5:3

c Job 20:9

d Job 20:5
��������������������

2de kolom
��������������������

HFST. 9
a De 32:4

Ps 143:1, 2
Ro 3:23

b Job 40:2
Ro 9:20

c Job 36:5
Ps 104:24
Jes 40:26
Da 2:20

d Sp 14:16
Sp 28:14
Jes 30:1
Da 5:18, 20
Za 7:12
Ro 2:5

e Ps 75:3

f Ge 1:16

g Ge 1:1
Ps 33:6
Jes 44:24

h Job 38:8-11

i Job 38:31
Am 5:8



709 JOB 9:10-31
en de sterrenbeelden aan
de zuidelijke hemel.�

10 Hij doet grote, ondoor-
grondelijke dingen,a

bijzondere dingen, niet te
tellen.b

11 Hij gaat langs me heen en ik
kan hem niet zien.

Hij gaat me voorbij, maar ik
merk hem niet op.

12 Als hij iets grijpt, wie houdt
hem dan tegen?

Wie kan tegen hem zeggen:
“Wat doet u?”c

13 God zal zijn woede niet
inhouden.d

Zelfs de helpers van R _ahab�e
zullen voor hem buigen.

14 Hoe zou ik hem dan kunnen
antwoorden

en de woorden kunnen vinden
om met hem te debatteren?

15 Zelfs al stond ik in mijn
recht, ik zou hem niet
antwoorden.f

Ik zou alleen kunnen smeken
om genade van mijn
rechter.�

16 Zal hij mij antwoorden als ik
hem roep?

Ik geloof niet dat hij naar
mijn stem zou luisteren.

17 Want hij verplettert mij met
een storm

en vermeerdert mijn wonden
zonder reden.g

18 Hij laat me niet op adem
komen,

hij blijft me vullen met wat
bitter is.

19 Gaat het om kracht, dan is hij
sterker.h

Gaat het om recht, dan
zegt hij: “Wie kan mij ter
verantwoording roepen?”�

20 Al sta ik in mijn recht,
mijn eigen mond zou me
veroordelen.

9:9 �Lett.: ‘de binnenkamers van het
zuiden’. 9:13 �Mogelijk een groot zee-
monster. 9:15 �Of mogelijk ‘mijn te-
genpartij in het rechtsgeding’. 9:19
�Lett.: ‘voor de rechter dagen’.

Al blijf ik trouw,� hij zal me
schuldig� verklaren.

21 Al blijf ik trouw,� ik ben
onzeker over mezelf.�

Ik verwerp� mijn leven.
22 Het maakt allemaal niets uit.

Daarom zeg ik:
“Hij vernietigt de onschul-
digen� tegelijk met de
slechten.”

23 Als een plotselinge over-
stroming ineens de dood
zou brengen,

zou hij spotten met de wan-
hoop van de onschuldigen.

24 De aarde is aan de slechte
mensen overgegeven.a

Hij bedekt de ogen� van haar
rechters.

Als hij het niet heeft gedaan,
wie dan wel?

25 Mijn dagen gaan sneller dan
een hardloper.b

Ze rennen weg zonder het
goede te zien.

26 Ze glijden voorbij als rieten
boten,

als een arend die neerduikt
op zijn prooi.

27 Al zeg ik: “Ik zal niet denken
aan mijn geklaag,

ik zal een ander gezicht
zetten en vrolijk zijn”,

28 dan zou ik nog steeds bang
zijn vanwege al mijn pijnc

en ik weet dat u me niet
onschuldig zou verklaren.

29 Ik zou schuldig worden
bevonden.

Dus waarom zou ik me
uitsloven voor niets?d

30 Als ik me in sneeuwwater was
en mijn handen met loog�e
reinig,

31 dan zou u mij in een
modderkuil dompelen

9:20, 21 �Of ‘ben ik onschuldig’. 9:20
�Lett.: ‘onoprecht’. 9:21 �Of ‘ik ken
mijn ziel niet’. �Of ‘veracht’, ‘weiger’.
9:22 �Of ‘hen die trouw blijven’. 9:24
�Lett.: ‘het gezicht’. 9:30 �Of ‘zeep’,
‘in potas’.

HFST. 9
a Jes 40:28

Ro 11:33

b Ps 40:5

c Da 4:35
Ro 9:20

d De 32:22

e Job 26:12

f Job 10:15

g Job 2:3
Job 34:5, 6

h Jes 40:28
��������������������

2de kolom
a 1Jo 5:19

b Job 7:6
Ps 90:10
Jak 4:14

c Job 21:6

d Ps 73:13

e Jer 2:22
Mal 3:2



JOB 9:32–10:18 710
zodat zelfs mijn eigen kleren
van me walgen.

32 Want hij is geen mens, zoals
ik, aan wie ik antwoord kan
geven,

met wie ik naar de rechter
zou kunnen stappen.a

33 Er is niemand om tussen ons
te beslissen,�

die onze rechter kan zijn.�
34 Als hij ermee ophield me

te slaan�
en me bang te maken met
zijn verschrikkingen,b

35 dan zou ik onbevreesd tegen
hem spreken,

want het zit niet in me om uit
angst te spreken.

10 Ik� walg van mijn leven.c
Ik laat mijn klachten de
vrije loop.

Ik zal spreken in mijn bittere
ellende!�

2 Ik zal tegen God zeggen:
“Verklaar me niet schuldig.

Vertel me waarom u me
bestrijdt.

3 Hebt u er iets aan om mij te
onderdrukken,

om het werk van uw handen
te verachtend

terwijl u de raad van slechte
mensen goedkeurt?

4 Hebt u de ogen van een
mens,�

kijkt u als een sterveling?
5 Zijn uw dagen als die van

een sterveling,
uw jaren als die van een
mens?e

6 Wilt u daarom mijn fouten
vinden

en naar mijn zonde blijven
zoeken?f

7 U weet dat ik niet schuldig
ben.g

9:33 �Of ‘geen bemiddelaar tussen ons’.
�Lett.: ‘zijn hand op ons beiden kan leg-
gen’. 9:34 �Lett.: ‘zijn roede van mij zou
wegnemen’. 10:1 �Of ‘mijn ziel’. �Of
‘met de bitterheid van mijn ziel’. 10:4
�Lett.: ‘ogen van vlees’.

Niemand kan me redden uit
uw hand.a

8 Uw eigen handen hebben me
gevormd en gemaakt,b

maar nu wilt u me compleet
vernietigen.

9 Bedenk alstublieft dat u me
uit klei hebt gemaakt.c

Maar nu laat u me tot stof
terugkeren.d

10 Hebt u me niet als melk
uitgegoten

en als kaas laten stremmen?
11 Met huid en vlees hebt u me

bekleed
en met botten en pezen hebt
u me samengeweven.e

12 U hebt me leven en loyale
liefde gegeven.

U hebt mijn geest� beschermd
met uw zorg.f

13 Maar in het geheim was u
deze dingen van plan.�

Ik weet dat deze dingen van
u komen.

14 Als ik zondigde, zou u me in
het oog houden.g

U zou me niet vrijspreken
van mijn overtreding.

15 Als ik schuldig ben, wee mij!
En zelfs als ik onschuldig
ben, kan ik mijn hoofd niet
opheffen,h

want ik ben vol oneer en
ellende. i

16 Als ik mijn hoofd ophef, jaagt
u op mij als een leeuw j

en laat u mij uw kracht weer
voelen.

17 U roept nieuwe getuigen
tegen mij op

en uw woede tegen mij
neemt toe.

De ene ramp na de andere
treft me.

18 Waarom hebt u me toch uit
de moederschoot laten
komen?k

10:12 �Of ‘adem’, ‘leven’. 10:13 �Lett.:
‘deze dingen hebt u verborgen in uw
hart’.

HFST. 9
a Jes 45:9

Ro 9:20

b Job 13:21
��������������������

HFST. 10
c Nu 11:11, 15

1Kon 19:3, 4
Job 7:16
Jon 4:3

d Job 14:15
Ps 138:8
Jes 64:8

e Ps 90:2

f Job 10:14

g Job 1:8
Ps 139:1

��������������������

2de kolom
a De 32:39

b Ps 119:73
Ps 139:13-16

c Ge 2:7
Jes 45:9
Jes 64:8
Ro 9:21

d Ge 3:19
Ps 104:29
Pr 12:7

e Ps 139:15

f Ps 8:4

g Ps 139:1

h Job 9:15

i Ps 119:153

j Jes 38:13

k Job 3:11
Jer 20:18



711 JOB 10:19–11:18
Was ik maar gestorven
voordat ik iemand onder
ogen kwam.

19 Dan was het alsof ik nooit
had bestaan.

Ik was van de buik zo naar
het graf gebracht.”

20 Mij resten toch maar weinig
dagen?a Liet hij me maar
met rust.

Laat hij zijn blik van me
afwenden, zodat ik even
bij kan komen�b

21 voordat ik wegga — en ik
kom niet terugc —

naar het land van de diepste
duisternis,�d

22 naar het land van zwarte
duisternis,

een land van diepe schaduw
en totale chaos,

waar zelfs het licht duister
lijkt.’

11 Toen zei de Naämathiet Z _o-
far:e

2 ‘Zullen al die woorden
onbeantwoord blijven?

Of heeft iemand gelijk omdat
hij veel praat?�

3 Zal jouw geklets mensen tot
zwijgen brengen?

Zal niemand je bestraffen
voor je spottende woorden?f

4 Want je zegt: “Mijn onderwijs
is zuiverg

en ik ben rein in uw ogen.”h
5 Zou God maar spreken

en zijn mond tegen je openen!i
6 Dan zou hij je de geheimen

van wijsheid onthullen,
want praktische wijsheid
heeft veel kanten.

Dan zou je beseffen dat God
sommige van je fouten wil
vergeten.

7 Kun je de diepe dingen van
God ontdekken

10:20 �Of ‘wat opvrolijk’. 10:21 �Of
‘van duisternis en de schaduw van de
dood’. 11:2 �Of ‘zal een opschepper
gelijk hebben’.

of alles te weten komen over
de Almachtige?�

8 Wijsheid is hoger dan de
hemel.Wat kun jij nou doen?

Ze is dieper dan het Graf.�
Wat kun jij nou weten?

9 Ze is langer dan de aarde
en breder dan de zee.

10 Als hij voorbijgaat, iemand
aanhoudt en het gerechts-
hof bijeenroept,

wie houdt hem dan tegen?
11 Want hij weet het als mensen

oneerlijk zijn.
Als hij slechte dingen ziet,
heeft hij daar toch aan-
dacht voor?

12 Maar een leeghoofd zal het
pas begrijpen

als een wilde ezel een mens
voortbrengt.�

13 Als je je hart maar zou
voorbereiden

en je handen naar hem zou
uitstrekken.

14 Als je slechte dingen doet
—weg ermee!

Laat geen onrecht in je tent
wonen.

15 Dan kun je je gezicht opheffen
zonder smet.

Je zou standhouden zonder
angst.

16 Dan zul je je moeilijkheden
vergeten.

Je zult eraan terugdenken
als aan water dat langs je
heen is gestroomd.

17 Je leven zal lichter worden
dan de middag.

Zelfs de duisternis ervan zal
als de ochtend zijn.

18 Je zult vol vertrouwen zijn
omdat er hoop is.

Je zult rondkijken en met een
veilig gevoel neerliggen.

11:7 �Of ‘de Almachtige tot het uiterste
doorgronden’. 11:8 �Of ‘Sjeool’, het
collectieve graf van de mensheid. Zie
Woordenlijst. 11:12 �Of ‘als een wilde
ezel als mens wordt geboren’.

HFST. 10
a Job 7:6

Job 14:1, 2
Ps 39:5, 6
Ps 103:15, 16

b Job 9:27

c Job 7:9
Ps 115:17
Jes 38:11

d Job 38:17
Ps 88:12
Pr 9:10

��������������������

HFST. 11
e Job 20:1

Job 42:9

f Job 12:4

g Job 6:10

h Job 6:29
Job 10:7

i Job 38:1



JOB 11:19–12:21 712
19 Je zult gaan liggen en voor

niemand bang zijn.
Velen zullen bij je in de gunst
willen komen.

20 Maar de ogen van de slechte
mensen zullen dof worden.

Ze zullen geen plaats vinden
om naartoe te vluchten

en de dood� zal hun enige
hoop zijn.’a

12 Vervolgens antwoordde Job:
2 ‘Ja, jullie weten hoe het

zit.�
En met jullie sterft de wijs-
heid uit!

3 Maar ook ik heb verstand.�
Ik doe voor jullie niet onder.
Wie weet zulke dingen niet?

4 Voor mijn vrienden ben ik
een mikpunt van spot
geworden,b

iemand die God om een
antwoord vraagt.c

Een rechtvaardige, onberis-
pelijke man is het mikpunt
van spot.

5 De zorgeloze kijkt neer op
ellende.

Hij denkt: zoiets overkomt
alleen wie wankel op zijn
voeten staat.�

6 In de tenten van rovers
heerst vrede.d

Veilig zijn degenen die God
uitdagen,e

die hun god in hun handen
houden.

7 Maar vraag het eens aan
de dieren en ze zullen je
onderwijzen.

Vraag het de vogels in de
lucht en ze zullen het je
vertellen.

8 Of luister naar� de aarde en
ze zal je inlichten.

De vissen in de zee zullen het
je verkondigen.

11:20 �Of ‘het uitblazen van de ziel’.
12:2 �Lett.: ‘jullie zijn het volk’. 12:3
�Lett.: ‘een hart’. 12:5 �Of ‘wie uit-
glijdt’. 12:8 �Of mogelijk ‘spreek tot’.

9 Wie van al deze weet niet
dat Jehovah’s hand dit heeft
gedaan?

10 In zijn hand ligt het leven van
alles wat leeft�

en de geest� van elk mens.�a
11 Het oor test toch woorden

zoals de tong� voedsel
proeft?b

12 Is er geen wijsheid bij de
ouderenc

en komt verstand niet met de
jaren?

13 Bij hem is wijsheid en macht.d
Van hem is raad en verstand.e

14 Wat hij afbreekt, kan niet
worden herbouwd.f

Wat hij sluit, kan geen mens
openen.

15 Houdt hij de wateren tegen,
dan droogt alles op.g

Laat hij ze gaan, dan over-
spoelen ze de aarde.h

16 Bij hem zijn kracht en
praktische wijsheid. i

Van hem zijn bedrieger en
bedrogene.

17 Hij laat raadgevers barre-
voets� gaan

en van rechters maakt hij
dwazen. j

18 Hij verbreekt de ketens
aangelegd door koningenk

en bindt een gordel om hun
middel.

19 Hij laat priesters barrevoets
gaan l

en gevestigde machten werpt
hij omver.m

20 Hij snoert vertrouwde
raadgevers de mond

en berooft oude mannen�
van hun verstandigheid.

21 Hij stort verachting uit over
prominentenn

en maakt machtigen zwak.�

12:10 �Of ‘de ziel van iedereen die leeft’.
�Of ‘adem’. �Lett.: ‘van alle mense-
lijk vlees’. 12:11 �Lett.: ‘het gehemelte’.
12:17 �Of ‘berooid’. 12:20 �Of ‘oud-
sten’. 12:21 �Lett.: ‘maakt de gordel van
machtigen los’.

HFST. 11
a Job 8:13, 14

Job 18:5, 14
��������������������

HFST. 12
b Job 16:10

Job 17:2
Job 30:1
Ps 22:7
Heb 11:36

c Ps 91:15
Mi 7:7

d Ps 37:35
Ps 73:12
Jer 12:1

e Job 21:7, 9
��������������������

2de kolom
a Nu 16:22

Ps 104:30
Pr 12:7
Ez 18:4

b Job 34:3

c Job 32:6, 7

d Job 9:4
Da 2:20

e Job 36:5
Ps 147:5
Jes 40:14
Jer 10:12
Ro 11:34

f Ju 7

g Ge 8:1
Ex 14:21
Na 1:4

h Ge 6:17

i Ro 1:20

j Jes 29:14
Jes 44:25

k Da 2:21

l Jer 14:18

m Lu 1:52

n Ps 107:40



713 JOB 12:22–13:21
22 Hij onthult diepe dingen uit

de duisternisa

en brengt diepe duisternis
naar het licht.

23 Hij maakt volken machtig om
ze te vernietigen.

Hij maakt naties groot om ze
weg te voeren.

24 Hij neemt het verstand� weg
van de leiders van het volk

en laat ze ronddolen, spoor-
loos in de wildernis.b

25 Ze tasten rond in het
donker,c waar geen licht is.

Hij laat ze zwalken alsof ze
dronken zijn.d

13 Echt, mijn oog heeft dit
allemaal gezien,

mijn oor heeft het gehoord
en begrepen.

2 Wat jullie weten, weet ik ook.
Ik doe voor jullie niet onder.

3 Maar ik, ik wil liever de
Almachtige zelf spreken.

Ik wil bij God mijn zaak
bepleiten.e

4 Want jullie besmeuren me
met leugens.

Jullie zijn kwakzalvers,
allemaal!f

5 Bleven jullie maar zwijgen,
dat zou pas wijsheid zijn van
jullie.g

6 Luister alsjeblieft naar mijn
argumenten

en let op de pleidooien van
mijn lippen.

7 Spreken jullie onrecht
namens God

en spreken jullie misleidend
voor hem?

8 Kiezen jullie zijn kant?�
Willen jullie de zaak van de
ware God bepleiten?

9 Loopt het goed af als hij
jullie onderzoekt?h

Kunnen jullie hem bedriegen
zoals je een sterveling
bedriegt?

12:24 �Lett.: ‘hart’. 13:8 �Of ‘zijn jul-
lie partijdig tegenover hem’.

10 Hij zal jullie zeker terecht-
wijzen

als jullie in het geheim partij
willen kiezen.a

11 Zal zijn waardigheid jullie
niet intimideren

en de angst voor hem jullie
niet overvallen?

12 Jullie wijze� uitspraken zijn
spreuken van as.

Jullie verdediging� is zo
breekbaar als klei.

13 Wees stil en laat mij iets
zeggen.

Laat dan maar komen wat
komt!

14 Waarom breng ik mezelf in
gevaar�

en zet ik mijn leven op het
spel?�

15 Misschien doodt hij mij,
maar toch wacht ik.b

Ik zal mijn zaak tegenover
hem bepleiten.�

16 Hij zou dan mijn redding
worden,c

want geen goddeloze� mag
voor hem verschijnen.d

17 Luister goed naar mijn
woorden.

Let op mijn verklaring.
18 Ik heb mijn rechtszaak

voorbereid.
Ik weet dat ik in mijn recht
sta.

19 Wie zal mij bestrijden?
Ik zou sterven als ik zou
zwijgen!�

20 Ik vraag u om twee dingen,
o God,�

zodat ik mij niet voor u hoef
te verbergen:

21 haal uw hand weg, die drukt
zwaar op mij,

13:12 �Of ‘gedenkwaardige’. �Lett.:
‘schildknoppen’. 13:14 �Lett.: ‘waarom
draag ik mijn vlees in mijn tanden’ �Of
‘leg ik mijn ziel in mijn handpalm’. 13:15
�Of ‘mijn wegen verdedigen’. 13:16 �Of
‘afvallige’. 13:19 �Of mogelijk ‘als ie-
mand dat kan, zal ik zwijgen en sterven’.
13:20 �Lett.: ‘Doemij slechts twee dingen
niet.’

HFST. 12
a Da 2:22

b Ps 107:40

c De 28:29

d Ps 107:27
��������������������

HFST. 13
e Job 23:3, 4

Job 31:35

f Job 16:2

g Sp 17:28
Jak 1:19

h Ps 139:23
Jer 17:10

��������������������

2de kolom
a Ps 50:20, 21

Jak 2:9

b Job 19:25
Ps 23:4

c Ex 15:2
Ps 27:1
Jes 12:2

d Job 27:8
Job 36:13
Jes 33:14



JOB 13:22–14:15 714
en laat angst voor u mij niet
verlammen.a

22 Roep en ik zal antwoorden
of laat mij spreken en dan
antwoordt u.

23 Wat zijn mijn fouten en zon-
den?

Onthul me mijn overtreding
en mijn zonde.

24 Waarom verbergt u uw
gezichtb

en beziet u me als uw vijand?c
25 Wilt u een opwaaiend blad

bang maken
of een droge stoppel opjagen?

26 Alle bittere beschuldigingen
tegen mij legt u vast

en u laat me boeten voor de
zonden van mijn jeugd.

27 U sluit mijn voeten in het blok,
gaat al mijn paden na
en traceert al mijn voet-
afdrukken.

28 De mens� vergaat als iets wat
wegrot,

als een mantel die door
motten wordt opgegeten.

14 De mens, uit een vrouw
geboren,

heeft een kort levend vol
zorgen en verdriet.�e

2 Hij komt op als een bloesem
en verwelkt.�f

Hij vlucht als een schaduw
en verdwijnt.g

3 Ja, u hebt uw oog strak op
hem gericht

en u daagt hem� voor het
gerecht.h

4 Wie wordt rein geboren uit
een onreine?i

Niemand!
5 Als zijn dagen vaststaan,

is het aantal van zijn maanden
bij u.

U hebt een grens bepaald die
hij niet kan overschrijden. j

13:28 �Lett.: ‘hij’, mogelijk Job. 14:1
�Of ‘verzadigd van beroering’. 14:2
�Of mogelijk ‘en wordt afgesneden’.
14:3 �Lett.: ‘mij’.

6 Wend uw blik af zodat hij kan
rusten,

totdat hij net als een loon-
arbeider zijn dag beëindigt.a

7 Want zelfs voor een boom is
er nog hoop.

Als hij wordt omgehakt, zal
hij weer uitlopen

en zijn loten zullen blijven
groeien.

8 Als zijn wortel oud wordt in
de grond

en zijn stronk sterft in de
aarde,

9 zal hij uitspruiten als hij
water ruikt.

En hij zal takken voortbren-
gen als een nieuwe plant.

10 Maar een man sterft en ligt
machteloos neer.

Als een mens de laatste
adem uitblaast, waar is hij
dan?b

11 Water verdwijnt uit de zee,
een rivier stroomt weg en
droogt op.

12 Ook de mens gaat liggen en
staat niet op.c

Zolang de hemel er nog
is, zullen ze niet wakker
worden.

En uit hun slaap zullen ze
niet worden gewekt.d

13 O, verberg mij in het Graf,�e
verstop mij tot uw woede
voorbij is.

Stel een tijdslimiet voor mij
vast en denk dan weer aan
mij!f

14 Als een mens sterft, kan hij
dan weer leven?g

Ik zal wachten, al de dagen
van mijn dwangarbeid

tot mijn verlossing komt.h
15 U zult roepen en ik zal u

antwoorden. i
Naar het werk van uw handen
zult u verlangen.�

14:13 �Of ‘Sjeool’, het collectieve graf
van de mensheid. Zie Woordenlijst.
14:15 �Of ‘een vurig verlangen hebben’.

HFST. 13
a Job 9:34, 35

Job 33:6, 7

b Ps 10:1
Ps 13:1
Ps 44:24

c Job 16:9
Job 19:11
Job 33:8-11

��������������������

HFST. 14
d Ps 39:5, 6

Jak 4:14

e Ge 3:19
Ge 47:9
Ps 90:10
Pr 2:23

f Ps 103:15, 16
Jes 40:6
Jak 1:10, 11
1Pe 1:24

g 1Kr 29:15
Ps 102:11
Ps 144:4

h Ps 143:2

i Ge 5:3
Ps 51:5
Ro 5:12

j Ps 39:4
��������������������

2de kolom
a Ps 39:13

b Pr 3:19, 20
Pr 9:10

c Pr 9:5
Pr 12:5

d Ps 13:3
Jo 11:11
Han 7:59, 60

e 1Sa 2:6
Jes 57:1, 2

f Lu 23:42
Jo 5:28, 29
Heb 11:35

g Jo 11:25
Han 26:8
1Kor 15:12
Opb 20:13

h Job 19:25

i Da 12:13
Jo 5:28, 29
Jo 11:43, 44



715 JOB 14:16–15:19
16 Maar nu telt u elke stap die

ik zet.
U let alleen op mijn zonde.

17 Mijn overtreding is verzegeld
in een buidel.

U bewaart mijn fout en
verzegelt die.

18 Zoals een berg instort en
afbrokkelt

en een rots van zijn plaats
wordt gerukt,

19 zoals water stenen uitslijt
en waterstromen de grond
wegspoelen,

zo vernietigt u de hoop van
de sterfelijke mens.

20 U overweldigt hem tot hij
vergaat.a

U verandert zijn aanblik en
stuurt hemweg.

21 Zijn zonen krijgen eer, maar
hij weet het niet.

Ze worden onbeduidend,
maar hij beseft het niet.b

22 Hij voelt alleen de pijn van
zijn eigen lichaam.�

Hij� rouwt alleen als hij nog
in leven is.’

15 Daarop zei de Temaniet El _i-
faz:c

2 ‘Zal een wijze antwoorden
met loze argumenten?�

Zal hij zijn buik vullen met
de oostenwind?

3 Terechtwijzen met alleen
woorden heeft geen zin

en gepraat alleen is nutteloos.
4 Want jij ondermijnt het

ontzag voor God
en je vermindert alle
aandacht voor God.

5 Want je fouten bepalen wat je
zegt�

en je kiest sluwe woorden.
6 Je eigen mond veroordeelt

je, niet ik.
Je eigen lippen getuigen
tegen je.d

14:22 �Of ‘terwijl hij nog in zijn vlees is’.
�Of ‘zijn ziel’. 15:2 �Of ‘met winderi-
ge kennis’. 15:5 �Of ‘je fout oefent je
mond’.

7 Was jij de eerste mens die
ooit geboren werd?

Kwam jij ter wereld voor er
heuvels waren?

8 Luister je naar het vertrouwe-
lijke gesprek van God

of ben jij de enige met
wijsheid?

9 Wat weet jij dat wij niet
weten?a

Wat begrijp jij dat wij niet
begrijpen?

10 Zowel de grijze als de oudere
is onder ons,b

mannen veel ouder dan je
vader.

11 Heb je niet genoeg aan Gods
vertroostingen

of aan woorden die vriende-
lijk zijn gesproken?

12 Waarom laat je je meeslepen
door je hart,

waarom flikkeren je ogen
van woede?

13 Je keert je� tegen God zelf
en je laat zulke woorden uit
je eigen mond komen.

14 Hoe kan een sterfelijk mens
zuiver zijn?

Hoe kan iemand die uit een
vrouw geboren is recht-
vaardig zijn?c

15 Als hij zijn heiligen al niet
vertrouwt

en in zijn ogen zelfs de hemel
niet zuiver is,d

16 dan toch zeker niet een mens
die walgelijk en verdorven
is,e

iemand die onrechtvaardig-
heid drinkt als water!

17 Ik zal je inlichten. Luister
naar mij!

Ik zal vertellen wat ik heb
gezien,

18 wat wijze mannen vertellen,
afkomstig van hun vaders, f

en wat ze niet hebben ver-
borgen.

19 Aan hen alleen werd het land
gegeven

15:13 �Of ‘je geest’.

HFST. 14
a Pr 8:8

Jes 57:16

b Pr 9:5, 6
��������������������

HFST. 15
c Job 2:11

Job 4:1

d Job 42:8
��������������������

2de kolom
a Job 13:2

Job 16:2

b Job 32:6

c Job 25:4

d Job 25:5, 6
Job 42:7

e Job 4:18, 19

f Job 8:8



JOB 15:20–16:6 716
en geen vreemde trok door
hun midden.

20 Wie slecht is wordt al zijn
dagen gekweld,

tijdens alle jaren die voor de
tiran zijn weggelegd.

21 Angstwekkende geluiden
klinken in zijn oren.a

In een tijd van vrede wordt
hij door rovers overvallen.

22 Hij weet dat hij niet aan de
duisternis kan ontsnappen.b

Hij is bestemd voor een
zwaard.

23 Hij doolt rond op zoek naar
voedsel� —waar is het?

Hij weet heel goed dat de dag
van duisternis dichtbij is.

24 Angst en moeilijkheden
verschrikken hem.

Ze overweldigen hem als een
koning die klaar is voor de
aanval.

25 Want hij heft zijn hand op
tegen God zelf

en wil de Almachtige trot-
seren.�

26 Koppig stormt hij op Hem af
met zijn zware, sterke schild.�

27 Zijn gezicht is vet,
zijn heupen staan bol van het
vet.

28 Hij verblijft in steden die te
gronde gaan,

in huizen waarin niemand zal
wonen,

die in puin zullen vallen.
29 Hij zal niet rijk worden, zijn

vermogen groeit niet.
Zijn bezit breidt zich niet uit
over het land.

30 Hij zal niet aan de duisternis
ontsnappen.

Een vlam zal zijn loot�
verschrompelen,

hij komt om door een adem-
stoot uit Gods� mond.c

15:23 �Lett.: ‘brood’. 15:25 �Of ‘over-
winnen’. 15:26 �Lett.: ‘zijn dikke schild-
knoppen’. 15:30 �D.w.z. elke hoop op
herstel. �Lett.: ‘zijn’.

31 Hij moet niet afdwalen door
te vertrouwen op wat
waardeloos is,

want wat hij ervoor terug-
krijgt, zal ook waardeloos
zijn.

32 Het zal vóór zijn tijd gebeuren
en zijn takken zullen nooit
gedijen.a

33 Hij zal als een wijnstok zijn
die zijn onrijpe druiven
afschudt,

als een olijfboom die zijn
bloesems verliest.

34 Want de bijeenkomst van
goddelozen� is onvrucht-
baarb

en de tenten van omkoperij
gaan in vlammen op.

35 Ze zijn zwanger van� ellende
en baren het slechte,

hun schoot brengt bedrog
voort.’

16 Job antwoordde:
2 ‘Zulke dingen heb ik al
vaker gehoord.

Jullie zijn allemaal troosters
van niks!c

3 Komt er ooit een eind aan
loze� woorden?

Wat brengt jullie ertoe zo te
antwoorden?

4 Ik zou net zo kunnen spreken
als jullie.

Als jullie in mijn plaats
zouden zijn,�

zou ik overtuigende toe-
spraken tegen jullie kun-
nen houden

en mijn hoofd schudden.d
5 Maar ik zou jullie juist sterken

met de woorden van mijn
mond

en de troost van mijn lippen
zou verlichting brengen.e

6 Als ik spreek, wordt mijn
eigen pijn niet verzacht.f

15:34 �Of ‘afvalligen’. 15:35 �Of ‘be-
denken’. 16:3 �Of ‘winderige’. 16:4
�Of ‘als jullie ziel in plaats van mijn ziel
zou zijn’.

HFST. 15
a Job 18:11

Job 20:25

b Job 18:12

c Job 4:9
��������������������

2de kolom
a Job 22:15, 16

b Job 8:11-13
��������������������

HFST. 16
c Job 13:4, 5

Job 19:2, 3

d Ps 109:25
Mt 27:39

e Sp 27:9
Mt 7:12
Ro 12:15
1Pe 3:8

f Job 2:13



717 JOB 16:7–17:6
En als ik zwijg, maakt dat
mijn pijn dan minder?

7 Maar nu heeft hij me uit-
geput.a

Hij heeft iedereen die bij me
hoort� weggevaagd.

8 Ook grijpt hij� mij vast — het
getuigt tegen mij

dat ik uitgemergeld ben, het
staat op en getuigt tegen
mij.

9 Zijn woede heeft me ver-
scheurd en hij koestert
wrok tegen me.b

Hij knarst met zijn tanden
tegen mij.

Mijn tegenstander doorboort
me met zijn ogen.c

10 Ze hebben hun mond open-
gesperd tegen mijd

en ze hebben me spottend op
mijn wangen geslagen.

In grote groepen komen ze
tegen mij samen.e

11 God levert me over aan
kwajongens

en duwt me in de handen van
wie slecht zijn.f

12 Ik had geen zorgen, maar hij
verbrijzelde me.g

Hij greep me bij de nek en
verpletterde me.

Hij maakte me tot zijn
doelwit.

13 Zijn boogschutters omsinge-
len me.h

Hij doorboort mijn niereni en
heeft geen medelijden.

Hij giet mijn gal uit op de
grond.

14 Hij slaat bres na bres in mij.
Hij stormt op me af als een
machtige strijder.

15 Ik heb zakken aan elkaar
genaaid om mijn huid te
bedekken j

en in het stof heb ik mijn
waardigheid� begraven.k

16:7 �Of ‘degenen die met mij bijeen-
komen’. 16:8 �Lett.: ‘u’. 16:15 �Of
‘kracht’. Lett.: ‘hoorn’.

16 Mijn gezicht is rood van het
huilena

en over mijn oogleden ligt de
schaduw van de dood.�

17 Maar er kleeft geen geweld
aan mijn handen

en mijn gebed is zuiver.
18 O aarde, bedek mijn bloed

niet!b
En laat er geen rustplaats
zijn voor mijn geschreeuw!

19 Zelfs nu nog is mijn getuige
in de hemel.

In de hoogte is iemand die
voor mij kan getuigen.

20 Mijn vrienden maken me
belachelijk.c

In tranen� zien mijn ogen op
naar God.d

21 Laat iemand bemiddelen
tussen een mens en God

zoals tussen de ene mens en
de andere.e

22 Want er resten mij nog
weinig jaren

en ik ga langs het pad waar-
van niemand terugkeert.f

17 Mijn geest is gebroken,
mijn dagen doven uit.

Mij wacht het graf.g
2 Spotters omringen meh

en mijn oog moet hun op-
standige gedrag aanzien.

3 Neem mijn onderpand alstu-
blieft aan en houd het bij u.

Wie anders geeft zijn hand er-
op en staat borg voor mij?i

4 Want u hebt inzicht ver-
borgen voor hun hart. j

Daarom verhoogt u hen niet.
5 Er zijn er die uitdelen aan

hun vrienden
terwijl hun eigen kinderen�
wegkwijnen.

6 Hij heeft mij gemaakt tot een
mikpunt van spot� onder
de volken,k

16:16 �Of ‘een diepe schaduw’. 16:20
�Of mogelijk ‘slapeloos’. 17:5 �Lett.:
‘de ogen van zijn zonen’. 17:6 �Lett.:
‘een spreekwoord’, ‘een scheldnaam’.

HFST. 16
a Job 7:3

b Job 10:16

c Job 33:8-10

d Ps 22:13

e Ps 35:15

f Ps 27:12

g Job 1:12, 17

h Job 7:20

i Ps 73:21

j 1Kon 21:27
2Kon 6:30

k Job 30:19
Ps 7:5

��������������������

2de kolom
a Ps 6:6

Ps 31:9
Klg 1:16

b Ge 4:8, 10
Ps 72:14

c Job 12:4

d Ps 40:1
Ps 142:2

e Job 31:35

f Job 7:9
Job 14:10
Pr 12:5

��������������������

HFST. 17
g Ps 88:3, 4

Jes 38:10

h Ps 35:16
Heb 11:36

i Sp 17:18

j 2Sa 17:14
Jes 6:10
Mt 11:25

k Ps 69:11, 12



JOB 17:7–18:15 718
iemand die ze in het gezicht
spugen.a

7 Verdriet maakt mijn ogen
dofb

en al mijn ledematen zijn nog
maar een schim.

8 Oprechte mensen staren er
verbaasd naar

en de onschuldige ergert
zich aan de goddeloze.�

9 De rechtvaardige houdt vast
aan zijn wegc

en de mens met reine handen
groeit in kracht.d

10 Maar jullie mogen best ver-
dergaan met jullie betoog,

want ik heb nog geen wijze
onder jullie gezien.e

11 Mijn dagen zijn voorbij.f
Mijn plannen, de wensen
van mijn hart, liggen in
duigen.g

12 Ze blijven de nacht in dag
veranderen

en zeggen: “Het is donker,
dus het licht is dichtbij.”

13 Als ik wacht, wordt het Graf�
mijn thuis,h

zal ik in het duister mijn bed
spreiden. i

14 Tegen de kuil�j roep ik:
“Je bent mijn vader!”

Tegen de maden: “Mijn
moeder en mijn zus!”

15 Waar is dan mijn hoop?k

Wie ziet er nog hoop voor
mij?

16 Die� zal afdalen tot de
vergrendelde poorten
van het Graf�

als wij allemaal samen
neerdalen in het stof.’ l

18 De Suhiet B _ildadm zei:
2 ‘Hoelang ga je nog door
met die toespraken?

Gebruik je verstand eens,
dan kunnen we verder
praten.

17:8 �Of ‘afvallige’. 17:13, 16 �Of
‘Sjeool’, het collectieve graf van de
mensheid. Zie Woordenlijst. 17:14 �Of
‘het graf’. 17:16 �D.w.z. mijn hoop.

3 Waarom beschouw je ons als
dierena

en houd je ons voor onnozel?�
4 Als jij jezelf� uit woede in

stukken scheurt,
hoeft om jou de aarde toch
niet verlaten te worden

of een rots van zijn plaats te
komen?

5 Ja, het licht van wie slecht is
zal worden uitgedoofd

en de gloed van zijn vuur zal
niet schijnen.b

6 Het licht in zijn tent zal
donker worden,

de lamp boven hem gaat uit.
7 Zijn krachtige tred verzwakt

en zijn eigen raad brengt
hem ten val.c

8 Zijn voeten leiden hem in een
vangnet,

hij loopt over het maaswerk
ervan.

9 Een klem grijpt hem bij de
hiel.

Een strik vangt hem.d
10 Op de grond ligt een touw

verborgen,
er ligt een valstrik op zijn
pad.

11 Aan alle kanten dreigt
gevaare

en het zit hem op de hielen.
12 Zijn kracht ebt weg

en onheilf doet hemwanke-
len.�

13 Zijn huid wordt weggevreten.
De dodelijkste ziekte� ver-
teert zijn ledematen.

14 Hij wordt weggerukt uit zijn
veilige tentg

en naar Koning Verschrik-
king� gesleept.

15 Vreemden� zullen in zijn tent
wonen.

Over zijn huis wordt zwavel
gestrooid.h

18:3 �Of mogelijk ‘onrein’. 18:4 �Of
‘je ziel’. 18:12 �Of ‘maakt hem mank’.
18:13 �Lett.: ‘de eerstgeborene van de
dood’. 18:14 �Of ‘een vreselijke dood’.
18:15 �Lett.: ‘iets dat niet van hem is’.

HFST. 17
a Job 30:9, 10

b Job 16:16
Ps 6:7
Ps 31:9

c Ps 119:165

d Ps 24:3, 4
Ps 84:5, 7

e Job 6:29

f Job 7:6
Job 9:25
Jes 38:10

g Jak 4:13, 14

h Pr 12:5, 7

i Job 10:21, 22

j Ps 49:7, 9
Ps 143:7

k Job 7:6
Job 14:19
Job 19:10

l Ge 3:19
Job 3:19

��������������������

HFST. 18
m Job 2:11

Job 8:1
��������������������

2de kolom
a Ps 73:22

b Job 8:13, 14
Job 11:20

c Job 5:13

d Job 5:5
Job 22:5, 10

e Job 15:21
Job 20:25

f Job 15:23

g Job 11:20

h De 29:22, 23



719 JOB 18:16–19:18
16 Onder hem verdrogen zijn

wortels
en boven hem verdorren zijn
takken.

17 De herinnering aan hem
vergaat van de aarde

en op straat kent niemand
nog zijn naam.�

18 Hij wordt van licht naar
duisternis gedreven,

weggejaagd van het land.�
19 Hij zal geen kinderen of

nageslacht hebben onder
zijn volk,

niemand die zal overleven in
de plaats waar hij woont.�

20 Als zijn dag komt, heerst
ontzetting in het westen

en huivert men van afgrijzen
in het oosten.

21 Zo vergaat het de tenten van
een boosdoener

en zo vergaat het de woning
van wie God niet kent.’

19 Job antwoordde:
2 ‘Hoelang blijven jullie
mij� nog irriteren,a

mij verbrijzelen met
woorden?b

3 Al tien keer hebben jullie me
bestraft.�

Jullie schamen je niet om mij
zo hard aan te pakken.c

4 En als ik echt een fout heb
gemaakt,

dan is dat mijn zaak.
5 Als jullie je per se boven mij

willen stellen
en willen beweren dat mijn
vernedering terecht is,

6 weet dan dat God mij heeft
misleid,

dat hij me in zijn net heeft
gevangen.

7 Ik schreeuw “Geweld!”
— maar ik krijg geen
antwoord.d

18:17 �Lett.: ‘zal hij geen naam hebben’.
18:18 �Of ‘productieve land’. 18:19 �Of
‘zijn tijdelijke verblijfplaats’. 19:2 �Of
‘mijn ziel’. Zie Woordenlijst. 19:3 �Of
‘beledigd’.

Ik blijf om hulp roepen, maar
er is geen recht.a

8 Mijn pad verspert hij met een
stenen muur, ik kan niet
verder.

Mijn wegen hult hij in
duisternis.b

9 Hij heeft me beroofd van
mijn eer

en de kroon van mijn hoofd
genomen.

10 Hij breekt mij aan alle kanten
af tot ik instort.

Mijn hoop rukt hij uit met
wortel en tak.�

11 Zijn woede is tegen me
opgelaaid

en hij beziet me als zijn
vijand.c

12 Zijn troepen verzamelen zich
en belegeren mij.

Ze slaan hun kamp op rond
mijn tent.

13 Mijn eigen broeders heeft hij
ver van me weggedreven

en zij die me kennen hebben
zich van me afgewend.d

14 Mijn kameraden� zijn weg
en degenen die ik goed kende,
zijn me vergeten.e

15 De gasten in mijn huisf en
mijn slavinnen bezien me
als een vreemde.

Ik ben een buitenlander in
hun ogen.

16 Ik roep mijn knecht, maar hij
geeft geen antwoord.

Met mijn mond smeek ik hem
om medelijden.

17 Mijn vrouw walgt van mijn
ademg

en mijn eigen broers� vinden
dat ik stink.

18 Zelfs jonge kinderen kijken
op me neer.

Als ik opsta, jouwen ze me
uit.

19:10 �Of ‘als een boom’. 19:14 �Of
‘mijn familieleden’. 19:17 �Lett.: ‘de
zonen vanmijn schoot’, d.w.z. de schoot
die mij gedragen heeft (de schoot van
mijn moeder).

HFST. 19
a Ps 42:10

b Ps 55:21
Sp 12:18

c Sp 18:24

d Ps 22:2
Hab 1:2

��������������������

2de kolom
a Lu 18:7

b Job 3:23
Ps 88:8

c Job 13:24

d Ps 31:11
Ps 69:8

e Ps 38:11

f Job 31:32

g Job 2:9



JOB 19:19–20:12 720
19 Al mijn goede vrienden heb-

ben een afkeer van mija
en mijn geliefden hebben
zich tegen mij gekeerd.b

20 Mijn huid en vlees kleven aan
mijn bottenc

en ternauwernood ontkom ik.�
21 Genade, mijn vrienden,

genade!
Want Gods eigen hand heeft
me getroffen.d

22 Waarom vervolgen jullie mij
zoals God dat doete

en vallen jullie me constant
aan?�f

23 Werden mijn woorden maar
opgeschreven!

Werden ze maar opgetekend
in een boek!

24 Werden ze maar voor eeuwig
in de rots gegrift

met een ijzeren stift en lood!
25 Want ik weet heel goed dat

mijn verlosser� leeft.g
Hij zal later komen en op-
staan over de aarde.�

26 Al is mijn huid dan ver-
nietigd,

ik zal God zien terwijl ik nog
in leven� ben.

27 Ik zal hem zelf zien.
Ik zal hem zien met mijn
eigen ogen, niet met die
van een ander.h

Diep vanbinnen voel ik me
overweldigd!�

28 Jullie zeggen: “Hoe ver-
volgen we hem dan?” i

Alsof de wortel van het
probleem bij mij ligt.

29 Jullie moeten zelf vrezen
voor het zwaard, j

want het zwaard bestraft
overtredingen.

Weet dat er een rechter is.’k

19:20 �Lett.: ‘met de huid van mijn tan-
den’. 19:22 �Lett.: ‘niet verzadigd van
mijn vlees’. 19:25 �Of ‘terugkoper’.
�Lett.: ‘over (op) het stof’. 19:26 �Of
‘in mijn vlees’. 19:27 �Of ‘mijn nieren
bezwijken in mij’.

20 De Naämathiet Z _ofara zei:
2 ‘Er zit me iets dwars�
en ik moet wel ant-
woorden

vanwege de ergernis die ik
voel.

3 Ik heb een bestraffing
gehoord die me beledigt.

Mijn inzicht� dwingt me te
antwoorden.

4 Je weet toch dat
al sinds de mens� op aarde
werd gezet,b

5 het gejuich van slechte
mensen nooit lang duurt

en de vreugde van de godde-
loze� kort is?c

6 Al stijgt zijn grootheid tot in
de hemel

en reikt zijn hoofd tot de
wolken,

7 hij zal voor eeuwig vergaan,
net als zijn uitwerpselen.

Degenen die hem zagen,
zullen vragen: “Waar is hij?”

8 Hij zal wegvliegen als een
droom en ze zullen hem
niet vinden.

Hij zal worden verjaagd als
een visioen in de nacht.

9 Het oog dat hem eens zag,
zal hem niet meer zien

en ook zijn woonplaats zal
hem niet meer zien.d

10 Zijn eigen kinderen zullen de
gunst van de armen zoeken

en zijn eigen handen zullen
zijn rijkdom teruggeven.e

11 Zijn botten waren ooit vol
jeugdige kracht,

maar die� komt met hem in
het stof te liggen.

12 Als het slechte zoet smaakt
in zijn mond,

als hij het onder zijn tong
verbergt,

20:2 �Of ‘ik heb verontrustende ge-
dachten’. 20:3 �Lett.: ‘een geest van
mijn verstand’. 20:4 �Of ‘de mensheid’,
‘Adam’. 20:5 �Of ‘afvallige’. 20:11
�D.w.z. zijn kracht.

HFST. 19
a Job 17:6

Ps 88:8

b Ps 109:5

c Job 30:30
Ps 102:5

d Job 1:10-12
Ps 38:2

e Job 2:9, 10

f Ps 69:26

g Job 14:14
Ps 19:14
Ps 69:18
Ps 103:2, 4
Mt 20:28
Mr 10:45

h Ps 17:15

i Ps 69:26

j De 32:41

k Ps 58:11
Mt 7:1
Ro 14:4
Jak 4:12

��������������������

2de kolom
��������������������

HFST. 20
a Job 2:11

Job 11:1

b Job 8:8

c Job 8:13, 19
Job 21:28

d Job 8:13, 18

e Job 20:18



721 JOB 20:13–21:8
13 als hij ervan geniet en het

niet laat gaan
maar het in zijn mond houdt,

14 dan wordt zijn voedsel bitter
in hem.

In zijn binnenste wordt het
als gif� van cobra’s.

15 Hij heeft rijkdom doorgeslikt
maar zal het weer uitbraken.

God zal het uit zijn buik
weghalen.

16 Het gif van cobra’s zal hij
opzuigen.

De giftanden� van een adder
zullen hem doden.

17 Nooit zal hij de waterstromen
zien,

de stortvloed van honing en
boter.

18 Hij zal zijn goederen terug-
geven zonder ze te ge-
bruiken.�

Hij zal niet genieten van de
rijkdom van zijn handel.a

19 Want hij heeft de armen in de
steek gelaten, verpletterd.

Hij heeft een huis genomen
dat hij niet heeft gebouwd.

20 Maar vanbinnen zal hij geen
vrede voelen.

Zijn rijkdom zal hem niet
helpen te ontkomen.

21 Er blijft niets over dat hij kan
verslinden.

Daarom is zijn voorspoed
niet blijvend.

22 Op het hoogtepunt van zijn
rijkdomwordt hij door
zorgen overmeesterd.

De volle kracht van tegen-
spoed zal hem treffen.

23 Terwijl hij zijn buik vult,
zal God� zijn brandende
woede op hem loslaten

en tot in zijn ingewanden op
hem laten neerregenen.

24 Als hij wegvlucht voor ijzeren
wapens,

zullen de pijlen van een kope-
ren boog hem doorboren.

20:14 �Of ‘gal’. 20:16 �Lett.: ‘tong’.
20:18 �Lett.: ‘en hij zal niet doorslikken’.
20:23 �Lett.: ‘hij’.

25 Hij trekt een pijl uit zijn rug,
een glinsterend wapen uit
zijn gal,

en angst slaat hem om het
hart.a

26 Totale duisternis wacht zijn
schatten.

Vuur, door niemand aange-
wakkerd, zal hem verteren.

De overlevenden in zijn tent
wacht ellende.

27 De hemel zal zijn zonde
onthullen.

De aarde zal zich tegen hem
keren.

28 Een vloedgolf zal zijn huis
wegspoelen,

een zware stortregen op de
dag van Gods� woede.

29 Dat is wat de slechte mens
van God krijgt,

de erfenis die God voor hem
heeft weggelegd.’

21 Vervolgens zei Job:
2 ‘Luister goed naar wat
ik zeg.

Laat dat de troost zijn die
jullie me geven.

3 Heb geduld met mij terwijl ik
spreek.

Als ik uitgesproken ben,
mogen jullie me bespotten.b

4 Is mijn klacht gericht tegen
een mens?

In dat geval zou ik� toch mijn
geduld verliezen?

5 Kijk naar mij en staar me
verbaasd aan.

Leg je hand op je mond.
6 Als ik eraan denk, raak ik

van slag
en trilt mijn hele lichaam.

7 Waarom blijven slechte
mensen leven,c

worden ze oud en rijk?�d
8 Hun kinderen zijn altijd bij

hen,
hun nakomelingen krijgen ze
nog te zien.

20:28 �Lett.: ‘zijn’. 21:4 �Lett.: ‘mijn
geest’. 21:7 �Of ‘machtig’.

HFST. 20
a Job 20:10
��������������������

2de kolom
a Job 15:21

Job 18:5, 11
��������������������

HFST. 21
b Job 16:10, 20

Job 17:2
Heb 11:36

c Hab 1:3, 13

d Job 12:6
Ps 37:7
Ps 73:3
Ps 73:12
Jer 12:1



JOB 21:9-30 722
9 Hun huizen zijn veilig, ze

voelen geen angsta
en God straft ze niet.�

10 Hun stieren zijn altijd
vruchtbaar.

Hun koeien kalven en
hebben geen misdracht.

11 Hun jongens rennen buiten
rond net als een kudde

en hun kinderen huppelen
rond.

12 Ze zingen onder begeleiding
van tamboerijn en harp

en juichen bij het geluid van
de fluit.�b

13 Ze brengen hun dagen
tevreden door

en dalen vredig� af naar het
Graf.�

14 Maar ze zeggen tegen de ware
God: “Laat ons met rust!

Uw wegen interesseren ons
niet.c

15 Wie is de Almachtige en waar-
om zouden we hem dienen?d

Wat hebben we eraan hem te
kennen?”e

16 Maar ik weet dat ze geen
controle hebben over hun
eigen voorspoed.f

Ik moet niets hebben van
de denkwijze� van slechte
mensen.g

17 Hoe vaak wordt de lamp
van slechte mensen
uitgedoofd?h

Hoe vaak overkomt hun
ellende?

Hoe vaak deelt God in
zijn woede vernietiging aan
hen uit?

18 Worden ze ooit als stro in de
wind,

als kaf dat door een storm-
wind wordt weggeblazen?

19 God spaart de straf voor een
mens op voor zijn zonen.

21:9 �Of ‘Gods roede is niet op hen’.
21:12 �Of ‘schalmei’. 21:13 �Of ‘in
een ogenblik’, d.w.z. snel en pijnloos.
�Of ‘Sjeool’, het collectieve graf van de
mensheid. Zie Woordenlijst. 21:16 �Of
‘het advies’, ‘de plannen’.

Maar laat God het hem vergel-
den zodat hij het zal weten.a

20 Mogen zijn eigen ogen zijn
ondergang zien

en mag hij het zijn die de
woede van de Almachtige
drinkt.b

21 Want wat kan het hem
schelen wat er na hem
met zijn huis gebeurt

als het getal van zijn maan-
den wordt verkort?�c

22 Kan God iets van mensen
leren,�d

hij die zelfs de hoogge-
plaatsten berecht?e

23 De ene mens sterft in de
kracht van zijn leven, f

zorgeloos en tevreden,g
24 als zijn dijen vet zijn

en zijn botten sterk.�
25 Maar de andere sterft in

diepe ellende,�
zonder ooit het goede te
hebben geproefd.

26 Samen komen ze in het stof
te liggen,h

beiden overdekt met maden. i
27 Luister, ik weet precies wat

jullie denken
en welke boosaardige plannen
jullie tegen mij smeden.�j

28 Want jullie zeggen: “Waar
is het huis van de promi-
nente man

en waar is de tent waarin de
slechte mens woonde?”k

29 Hebben jullie het de reizigers
niet gevraagd?

Onderzoeken jullie hun
waarnemingen� niet?

30 Ze zeggen toch dat de boos-
doener wordt gespaard op
de dag van tegenspoed,

dat hij wordt gered op de dag
van woede?

21:21 �Of ‘in tweeën wordt gesneden’.
21:22 �Of ‘iemand God kennis bijbren-
gen’. 21:24 �Lett.: ‘het merg van zijn
botten vochtig is’. 21:25 �Of ‘met een
bittere ziel’. 21:27 �Of mogelijk ‘jullie
smeden om mij geweld aan te doen’.
21:29 �Lett.: ‘tekenen’.

HFST. 21
a Ps 73:3, 5

b Jes 5:12
Jes 22:13
Am 6:4, 5

c Ps 10:4, 11
Ps 73:3, 11

d Ex 5:2
Ps 10:4
Ho 13:6

e Mal 3:14

f Lu 12:19, 20

g Ps 1:1

h Sp 13:9
Sp 20:20
Sp 24:20

��������������������

2de kolom
a Ps 11:6

Jes 26:11

b Ps 75:8
Jes 51:17
Jer 25:15
Opb 14:10

c Ps 55:23

d Jes 40:13, 14
Ro 11:34
1Kor 2:16

e Jes 40:23

f Ps 49:17
Lu 12:19, 20

g Ps 73:12, 19
Mt 24:38, 39

h Job 3:19
Pr 9:2

i Job 24:20

j Ps 59:3

k Job 20:5, 7



723 JOB 21:31–22:19
31 Wie zal hem aanspreken op

zijn gedrag?
En wie zal hem vergelden wat
hij heeft gedaan?

32 Als hij naar het graf wordt
gedragen,

zal er bij zijn tombe gewaakt
worden.

33 Zacht rust hij in de aarde van
het dal.�a

Alle mensen gaan achter
hem aan�b

zoals ontelbaren hem ook
zijn voorgegaan.

34 Dus waarom bieden jullie me
waardeloze troost?c

Jullie woorden zijn niets dan
bedrog!’

22 De Temaniet El _ifazd ant-
woordde:

2 ‘Kan een mens God tot nut
zijn?

Is iemand met inzicht bruik-
baar voor hem?e

3 Maakt het de Almachtige
iets uit of� je rechtvaardig
bent?

Of heeft hij er voordeel
van als je een trouw leven
leidt?�f

4 Zal hij je soms straffen en
voor het gerecht dagen

vanwege je eerbied voor hem?
5 Is het niet vanwege je grote

slechtheid
en omdat er geen eind komt
aan je overtredingen?g

6 Want je neemt zonder reden
een onderpand van je
broeders.

Je kleedt mensen uit en laat
ze naakt achter.�h

7 Je geeft de vermoeide nog
geen slokje water

en de hongerige weiger je
brood. i

21:33 �Lett.: ‘De aardkluiten van het dal
(de wadi) zullen zoet voor hem zijn.’
�Lett.: ‘hij zal alle mensen achter zich
aan trekken’. 22:3 �Of ‘verheugt het
(...) dat’. �Of ‘de weg van rechtscha-
penheid volgt’. 22:6 �Lett.: ‘trekt de
kleren van naakte mensen uit’.

8 Het land is van de machtigea

en de bevoorrechte woont
erin.

9 Maar weduwen heb je met
lege handen weggestuurd

en de armen van wezen� heb
je gebroken.

10 Daarom ben je omringd door
valstrikken�b

en word je plotseling door
angst overvallen.

11 Daarom is het zo donker dat
je niet kunt zien

en word je door een stort-
vloed bedekt.

12 Is God niet in de hoge hemel?
En kijk eens hoe hoog alle
sterren staan.

13 Maar jij zegt: “Wat weet God
eigenlijk?

Kan hij door dikke duisternis
heen oordelen?

14 Wolken belemmeren zijn
zicht

wanneer hij aan de rand van
de hemel� wandelt.”

15 Zul je het eeuwenoude pad
volgen

dat wordt bewandeld door
slechte mensen?

16 Ze worden weggerukt� vóór
hun tijd

en een rivier spoelt hun
fundament weg.c

17 Ze zeggen tegen de ware
God: “Laat ons met rust!”

En: “Wat kan de Almachtige
ons doen?”

18 Toch is hij degene die hun
huizen met goede dingen
heeft gevuld.

(Van zo’n slechte denkwijze
moet ik niets hebben.)

19 De rechtvaardigen zullen het
zien en blij zijn.

De onschuldige zal ze
uitlachen en zeggen:

22:9 �Of ‘vaderloze kinderen’. 22:10
�Lett.: ‘vogelstrikken’. 22:14 �Of ‘op
het hemelgewelf’. 22:16 �Of ‘hun le-
ven wordt verkort’.

HFST. 21
a Job 3:17

b Ro 5:12

c Job 16:2, 3
��������������������

HFST. 22
d Job 2:11

Job 4:1

e Job 15:14, 15

f Job 2:3
Job 32:3

g Job 1:8
Job 4:7

h Job 31:19, 22

i Job 31:17, 22
��������������������

2de kolom
a Job 31:25, 28

b Job 18:5, 9

c Job 4:18, 19



JOB 22:20–23:13 724
20 “Onze tegenstanders zijn

vernietigd
en wat er nog van ze over is
gaat in vlammen op.”

21 Leer Hem kennen en je zult
vrede hebben.

Dan zullen er goede dingen
op je pad komen.

22 Accepteer de wet uit zijn
mond

en bewaar zijn woorden in je
hart.a

23 Als je terugkomt bij de
Almachtige, zul je hersteld
worden.b

Als je onrechtvaardigheid uit
je tent verwijdert,

24 als je je goud� in het stof
gooit

en het goud van _Ofirc tussen
de rotsen van ravijnen,�

25 dan wordt de Almachtige je
goud�

en zal hij je beste zilver zijn.
26 Want dan vind je vreugde bij

de Almachtige
en hef je je gezicht op naar
God.

27 Je zult hem smeken en hij zal
je horen.

Je geloften zul je inlossen.
28 Wat je ook besluit te doen zal

lukken
en het pad dat je gaat wordt
verlicht.

29 Je zult vernederd worden als
je arrogant spreekt,

maar hij redt wie nederig is.�
30 Hij zal bevrijden wie

onschuldig is.
Dus als je reine handen hebt,
word je zeker gered.’

23 Job antwoordde:
2 ‘Zelfs nu nog blijf ik
koppig klagen.�d

Mijn kracht is uitgeput door
mijn gezucht.

22:24, 25 �Of ‘goudklompen’. 22:24
�Of ‘wadi’s’. 22:29 �Of ‘degene met
neergeslagen ogen’. 23:2 �Of ‘is mijn
klacht opstandig’.

3 Wist ik maar waar ik God kon
vinden!a

Ik zou naar zijn woonplaats
gaan.b

4 Ik zou mijn zaak aan hem
voorleggen

en mijn mond vullen met
argumenten.

5 Ik zou erachter komen wat
hij me antwoordt

en aandacht hebben voor
wat hij me vertelt.

6 Zou hij zijn grote kracht
gebruiken om met mij te
strijden?

Nee, hij zou zeker naar me
luisteren.c

7 Daar zou de oprechte de
zaken met hem kunnen
rechtzetten.

Mijn Rechter zou me voor-
goed vrijspreken.

8 Maar ga ik naar het oosten,
hij is daar niet.

Ga ik naar het westen, ik kan
hem niet vinden.

9 Werkt hij in het noorden,� ik
zie hem niet.

Wendt hij zich naar het
zuiden,� ik zie hem nog
steeds niet.

10 Maar hij weet welk pad ik
ben ingeslagen.d

Hij heeft mij getoetst en
ik kom als zuiver goud
tevoorschijn.e

11 Ik heb zijn spoor op de voet
gevolgd.

Ik heb zijn weg aangehouden
zonder af te wijken.f

12 Ik heb het gebod van zijn
lippen niet verlaten.

Ik heb zijn woorden als een
schat bewaard,g meer dan
vereist werd.�

13 Wie houdt hem tegen als hij
vastbesloten is?h

Als hij� iets wil doen, doet hij
het ook. i

23:9 �Lett.: ‘links’. �Lett.: ‘rechts’.
23:12 �Of ‘mij is voorgeschreven’. 23:13
�Of ‘zijn ziel’.

HFST. 22
a Job 11:13

b Job 8:5, 6

c 1Kon 9:28
Job 28:16
Ps 45:9
Jes 13:12

��������������������

HFST. 23
d Job 10:1
��������������������

2de kolom
a Job 13:3

Job 16:21

b Job 31:37

c Ps 22:24
Jes 57:16

d Job 1:8
Ps 1:6
Ps 139:1

e Job 31:6
Ps 17:3

f Ps 18:21
Ps 44:18

g Ps 119:11, 127
Jer 15:16

h Ro 9:19

i Nu 23:19
Ps 135:6
Jes 14:24
Jes 46:10



725 JOB 23:14–24:17
14 Wat hij voor mij heeft be-

sloten,� zal hij volledig
uitvoeren

en hij is nog veel meer van
plan.

15 Daaromben ik bang voor hem.
Als ik aan hem denk, groeit
mijn angst.

16 God heeft mijn hart week
gemaakt

en de Almachtige heeft me
bang gemaakt.

17 Maar het duister heeft mij de
mond nog niet gesnoerd

en het donker mijn gezicht
nog niet bedekt.

24 Waarom stelt de Almachtige
geen tijd vast?a

Waarom zien zij die hem
kennen zijn dag� niet?

2 Mensen verzetten grens-
tekens.b

Ze roven kudden voor hun
eigen weide.

3 Ze drijven de ezel weg van
kinderen zonder vader

en nemen de stier van de
weduwe als onderpand.c

4 Ze verdringen de armen van
de weg.

De hulpelozen van de aarde
moeten zich voor hen
verbergen.d

5 De armen speuren naar
voedsel als wilde ezelse in
de woestijn.

In de woestijn zoeken ze
voedsel voor hun kinderen.

6 Ze moeten oogsten op het
veld van een ander�

en plukken wat is achter-
gebleven in de wijngaard
van wie slecht is.

7 Naakt brengen ze de nacht
door, zonder kleding.f

Ze hebben geen bescherming
tegen de kou.

8 Ze zijn doorweekt van de
regen in de bergen.

23:14 �Of ‘voorgeschreven’. 24:1
�D.w.z. zijn oordeelsdag. 24:6 �Ofmo-
gelijk ‘het voer in het veld oogsten’.

Bij gebrek aan beschutting
drukken ze zich tegen de
rotsen.

9 Het vaderloze kind wordt van
de borst weggerukt.a

De kleding van de armen
wordt als onderpand
genomen.b

10 Ze moeten naakt rondlopen,
zonder kleding,

en dragen hongerig de
korenschoven.

11 Op het heetst van de dag
zwoegen ze op de hellingen
tussen stenen muren.�

Ze treden de wijnpersen
maar lijden toch dorst.c

12 De stervenden kreunen het
uit in de stad.

De dodelijk gewonden�
schreeuwen om hulp,d

maar God ziet er niets
verkeerds in.�

13 Er zijn er die in opstand
komen tegen het licht.e

Zijn wegen herkennen ze niet
en zijn paden volgen ze niet.

14 De moordenaar staat op als
de dag aanbreekt.

Hij doodt de hulpeloze en
de armef

en ’s nachts gaat hij op het
dievenpad.

15 Het oog van de overspelige
wacht op de schemering,g

hij zegt: “Niemand die mij
ziet!”h

En hij verbergt zijn gezicht.
16 In het donker dringen ze

huizen binnen.
Overdag sluiten ze zich
binnen op.

Ze schuwen het licht. i
17 De ochtend is voor hen als

diepe duisternis.
De verschrikkingen van het
diepste donker kennen ze
goed.

24:11 �Of mogelijk ‘persen ze olie uit
tussen de terrasmuren’. 24:12 �Of ‘de
zielen van de gewonden’. �Of mogelijk
‘God beschuldigt niemand van kwaad’.

HFST. 24
a Hab 1:2

b De 19:14
De 27:17
Sp 23:10
Ho 5:10

c De 24:17

d Ps 109:16
Sp 22:16
Jes 10:1, 2
Jak 5:4

e Jes 32:14
Jer 14:6

f Ex 22:26, 27
De 24:13

��������������������

2de kolom
a 2Kon 4:1

b Ex 22:26, 27
De 24:13

c Jer 22:13
Jak 5:4

d Pr 4:1

e Jo 3:19

f Ps 10:4, 8

g Sp 7:8-10

h 2Sa 12:9, 12
Ps 94:3, 7
Sp 30:20

i Jo 3:20



JOB 24:18–26:7 726
18 Maar ze worden snel mee-

gesleurd door het water.�
Hun stuk land zal worden
vervloekt.a

Naar hun wijngaarden zullen
ze niet terugkeren.

19 Zoals droogte en hitte
smeltende sneeuw laten
verdwijnen

neemt het Graf� degenen
weg die gezondigd
hebben!b

20 Zijn moeder� zal hem ver-
geten, de made smult van
hem.

Nooit meer wordt aan hem
gedacht.c

Als een boomwordt de
onrechtvaardige geveld.

21 De kinderloze vrouw buit hij
uit,

de weduwe behandelt hij
slecht.

22 Met zijn kracht zal God�
de machtigen uit de weg
ruimen.

Al zouden ze weer opstaan,
ze zijn hun leven niet
zeker.

23 God� laat ze zelfverzekerd
en onbezorgd worden,d

maar zijn ogen zien alles wat
ze doen.�e

24 Korte tijd staan ze fier recht-
op, dan zijn ze niet meer.f

Ze worden neergehaaldg en
verzameld als ieder ander.

Ze worden afgesneden als
een korenaar.

25 Dus wie noemt mij een
leugenaar

of bewijst mijn ongelijk?’

25 Hierop zei de Suhiet B _il-
dad:h

2 ‘Hij heerst en heeft angst-
aanjagende macht.

24:18 �Lett.: ‘hij is snel op het water-
oppervlak’. 24:19; 26:6 �Of ‘Sjeool’, het
collectieve graf van de mensheid. Zie
Woordenlijst. 24:20 �Lett.: ‘de schoot’.
24:22, 23 �Lett.: ‘hij’. 24:23 �Lett.: ‘zijn
op hun wegen’.

Hij brengt vrede in de
hemel.�

3 Zijn zijn troepen te tellen?
Over wie gaat zijn licht
niet op?

4 Hoe kan dan een sterfelijk
mens rechtvaardig zijn
voor God?a

Hoe kan iemand die uit
een vrouw geboren is,
onschuldig� zijn?b

5 Voor hem is zelfs de maan
niet helder

en de sterren zijn niet zuiver
in zijn ogen.

6 Hoeveel minder een sterfe-
lijk mens, die een made is,

en een mensenzoon, die een
worm is!’

26 Hierop zei Job:
2 ‘Wat heb je de machte-
loze weer geholpen!

Wat heb je degene met zwakke
armen toch gesteund!c

3 Wat een geweldig advies heb
je gegeven aan wie geen
wijsheid heeft!d

Wat heb je je praktische
wijsheid� toch rijkelijk�
uitgedeeld!

4 Tegen wie ben je aan het
spreken

en wie heeft je geı̈nspireerd
zulke dingen te zeggen?�

5 Zij die machteloos zijn in de
dood beven.

Ze zijn zelfs lager dan de
wateren en hun bewoners.

6 Het Graf� ligt naakt voor
God�e

en de plaats van vernietiging�
ligt open en bloot.

7 Hij spant de noordelijke
hemel� uit over lege
ruimte,�f

hangt de aarde op aan niets.

25:2 �Lett.: ‘in zijn hoogten’. 25:4 �Of
‘zuiver’. 26:3 �Of ‘gezonde verstand’.
�Of ‘vrijelijk’. 26:4 �Lett.: ‘en wiens
adem (geest) is van je uitgegaan’. 26:6
�Lett.: ‘hem’. �Of ‘en Abaddon’. 26:7
�Lett.: ‘het noorden’. �Lett.: ‘leegte’.

HFST. 24
a De 28:15, 16

Sp 3:33

b Ps 49:13, 14
Ps 55:15
Lu 12:20

c Sp 10:7
Pr 8:10
Pr 9:5

d Pr 8:11
Jes 56:12
Lu 12:19

e Ps 11:4
Sp 5:21
Sp 15:3

f Ps 37:10
Ps 92:7
Jak 1:11

g Pr 8:12, 13
��������������������

HFST. 25
h Job 2:11

Job 8:1
��������������������

2de kolom
a Job 4:17, 18

Job 22:3

b Job 15:14, 15
��������������������

HFST. 26
c Job 16:2, 3

d Job 12:2
Job 17:10

e Ps 139:8
Heb 4:13

f Job 9:8
Ps 104:2
Jes 42:5



727 JOB 26:8–27:16
8 Hij wikkelt het water in zijn

wolkena

en toch scheuren de wolken
niet onder het gewicht.

9 Hij verhult het zicht op zijn
troon,

spreidt zijn wolk erover uit.b
10 Hij tekent de horizon� af op

het watervlak,c
trekt een grens tussen licht
en duisternis.

11 Zelfs de zuilen van de hemel
schokken.

Ze zijn verbijsterd door zijn
bestraffing.

12 Hij zweept de zee op met zijn
kracht,d

met zijn verstand vermorzelt
hij het zeemonster.�e

13 Met zijn adem� blaast hij de
lucht schoon.

Zijn hand doorboort de
ongrijpbare� slang.

14 En dat zijn nog maar de
zomen� van zijn wegen.f

We vangen niet meer dan
een zacht gefluister van
hem op!

Wie kan zijn machtige
donder begrijpen?’g

27 Job vervolgde zijn toe-
spraak� en zei:

2 ‘Zo zeker als God leeft, die
me mijn recht heeft ont-
houden,h

zo zeker als de Almachtige
leeft, die me� heeft ver-
bitterd, i

3 zolang mijn adem nog in mij is
en de geest van God in mijn
neusgaten, j

4 zal er geen onrechtvaardig-
heid overmijn lippen komen

en zal mijn tong geen bedrog
uiten!

5 Het is ondenkbaar dat ik jullie
rechtvaardig zou verklaren!

26:10 �Lett.: ‘een kring’. 26:12 �Lett.:
‘Rahab’. 26:13 �Of ‘wind’. �Of ‘glij-
dende’. 26:14 �Of ‘uiteinden’. 27:1
�Lett.: ‘spreuk’. 27:2 �Of ‘mijn ziel’.

Tot aan mijn dood zal ik
trouw blijven!�a

6 Ik blijf bij mijn rechtvaardig-
heid en laat die nooit los.b

Zolang ik leef� zal mijn hart
me niet veroordelen.�

7 Laat mijn vijand als de
goddeloze worden,

mijn aanvaller als de on-
rechtvaardige.

8 Want welke hoop heeft de
man zonder God� als hij
vernietigd wordt,c

als God zijn leven� weg-
neemt?

9 Hoort God zijn geroep
als hem ellende overkomt?d

10 Of zal hij vreugde vinden bij
de Almachtige?

Roept hij steeds tot God?
11 Ik zal jullie leren over de

macht� van God.
Ik zal niets over de Almach-
tige verbergen.

12 Luister, als jullie allemaal al
visioenen hebben gezien,

waarom hebben jullie
woorden dan totaal geen
inhoud?

13 Dit is wat de slechte mens
van God krijgt,e

de erfenis die tirannen van
de Almachtige ontvangen:

14 Al heeft hij veel zonen,
ze zullen vallen door het
zwaardf

en zijn nakomelingen zullen
honger lijden.

15 Degenen die hem overleven
zullen door de pest be-
graven worden

en geen weduwe die daar een
traan om laat.

16 Al hoopt hij zilver op als stof
en stapelt hij mooie kleding
op als klei,

27:5 �Of ‘mijn rechtschapenheid niet
verloochenen’. 27:6 �Of ‘om een van
mijn dagen’. �Of ‘honen’. 27:8 �Of
‘de afvallige’. �Of ‘ziel’. 27:11 �Of
mogelijk ‘door de hand’.

HFST. 26
a Sp 30:4

Pr 11:3

b Ps 97:2

c Sp 8:27
Jer 5:22

d Ps 74:13
Jes 51:15

e Job 9:13

f Ps 92:5
Pr 3:11
Jes 55:9

g Job 37:5
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HFST. 27
h Job 34:5

i Ru 1:20
2Kon 4:27

j Ge 2:7
Jes 42:5
Han 17:25
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2de kolom
a Job 22:1, 5

Sp 27:11

b Job 2:3

c Job 13:15, 16
Job 36:13

d Job 35:12
Ps 18:37, 41
Sp 28:9
Jer 11:11
Jak 4:3

e Ps 11:6
Pr 8:13
Mal 3:5

f Es 9:7-10
Ho 9:13



JOB 27:17–28:17 728
17 al verzamelt hij het allemaal,

de rechtvaardige zal het
dragena

en de onschuldigen zullen
zijn zilver verdelen.

18 Het huis dat hij bouwt is zo
broos als de cocon van een
mot,

als een hutjeb gemaakt door
een wachter.

19 Hij gaat rijk naar bed maar
oogst niets.

Als hij zijn ogen opendoet,
is alles weg.

20 Angst overspoelt hem als
een vloed.

Een storm rukt hemweg in
de nacht.c

21 Een oostenwind neemt hem
mee en hij is spoorloos,

weggesleurd van zijn plaats.d
22 Genadeloos stort hij zich

op heme

terwijl hij wanhopig aan
zijn kracht probeert te
ontkomen.f

23 Spottend klapt hij in de
handen

en fluitg hij hem na vanuit
zijn plaats.�

28 Er is een plaats waar
zilver wordt gewonnen

en een plaats waar goud
wordt gezuiverd.h

2 IJzer wordt uit de grond
gehaald

en koper wordt uit steen
gesmolten.�i

3 De mens bedwingt de
duisternis.

Hij reikt tot het uiterste in
de donkere diepte

op zoek naar erts.�
4 Hij hakt een schacht ver van

waar mensen wonen,
op vergeten plaatsen ver van
waar mensen lopen.

Sommigen dalen af, bunge-
lend aan touwen.

27:23 �Ofmogelijk ‘ze klappen over hem
in hun handen en fluiten hem na van-
uit hun plaats’. 28:2 �Lett.: ‘gegoten’.
28:3 �Lett.: ‘gesteente’.

5 Boven op de aarde groeit
voedsel.

Maar in de diepte wordt ze
opgeschud als door vuur.�

6 Daar zit saffier in het
gesteente

en vind je goud in het stof.
7 Geen roofvogel kent het pad

ernaartoe.
Het oog van een zwarte
wouw heeft het niet gezien.

8 Machtige dieren hebben het
niet betreden.

De jonge leeuw sluipt er niet
rond.

9 Met de hand slaat de mens
tegen het vuursteen.

Hij keert bergen om vanaf
hun voet.

10 In de rotsen hakt hij water-
tunnelsa uit.

Zijn ogen ontdekken alle
kostbaarheden.

11 Hij damt de bronnen van
rivieren af

en brengt wat verborgen was
aan het licht.

12 Maar wijsheid —waar kun je
die vinden?b

En waar is de bron van
verstand?c

13 Geen mens beseft wat ze
waard isd

en in het land der levenden
wordt ze niet gevonden.

14 De waterdiepte zegt: “In mij
is ze niet!”

En de zee zegt: “Ook niet bij
mij!”e

15 Ze is niet te koop voor zuiver
goud.

Haar waarde kan niet in
zilver worden afgewogen.f

16 Ze is niet te koop voor goud
uit _Ofirg

of voor zeldzaam onyx en
saffier.

17 Goud en glas zijn er niet mee
te vergelijken.

Ze is niet te ruilen voor een
schaal van zuiver� goud.h

28:5 �Blijkbaar een verwijzing naar het
werk in mijnen. 28:17 �Of ‘gelouterd’.

HFST. 27
a Sp 13:22

Sp 28:8
Pr 2:26

b Jes 1:8
Klg 2:6

c Ps 73:3, 19

d Mt 7:26, 27

e Ps 83:15

f Jes 10:3
Am 2:14

g Klg 2:15
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HFST. 28
h Sp 17:3

Mal 3:3

i De 8:7, 9
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2de kolom
a 2Kon 20:20

2Kr 32:30

b Sp 2:6
Jak 1:5

c Job 28:28

d Sp 3:15

e Ro 11:34

f Sp 3:13, 14

g Jes 13:12

h Sp 16:16



729 JOB 28:18–29:15
18 Koraal en kristal komen niet

eens in de buurt,a
want een buidel vol wijsheid
is meer waard dan een
buidel vol parels.

19 Het topaasb uit Kusch ver-
bleekt erbij.

Zelfs met zuiver goud kun je
haar niet betalen.

20 Maar waar komt wijsheid dan
vandaan

en waar is de bron van
verstand?c

21 Onzichtbaar is ze voor alles
wat leeftd

en verborgen voor de vogels
in de lucht.

22 Dood en verderf zeggen:
“Onze oren hebben het
alleen van horen zeggen.”

23 God kent de weg ernaartoe.
Alleen hij weet waar ze
verblijft,e

24 want hij kijkt tot de einden
van de aarde

en ziet alles onder de hemel.f
25 Toen hij de kracht� van de

wind vaststeldeg

en de watermassa’s bepaalde,h
26 toen hij de regen de wet

voorschreef i
en een weg baande voor de
donderende onweerswolk, j

27 toen zag hij de wijsheid en
verklaarde haar.

Hij vestigde en testte haar.
28 En hij zei tegen de mens:

“Luister! Ontzag voor Jehovah
— dat is wijsheid!k

En het kwaad vermijden— dat
is verstand.”’l

29 Job vervolgde zijn toe-
spraak� en zei:

2 ‘Was alles maar als vroeger,�
als in de dagen dat God over
mij waakte,

3 toen hij zijn lamp boven mijn
hoofd liet schijnen,

28:25 �Lett.: ‘het gewicht’. 29:1 �Lett.:
‘spreuk’. 29:2 �Of ‘als in de maanden
die voorbij zijn’.

toen ik bij zijn licht door het
duister liep,a

4 toen ik in de bloei van mijn
leven� was,

toen God een vriend was in
mijn tent,b

5 toen de Almachtige nog met
me was,

toen mijn kinderen� om me
heen waren,

6 toen mijn voeten baadden in
boter

en de rotsen stromen olie
voor me uitgoten.c

7 Als ik naar de stadspoort
gingd

en op het plein plaatsnam,e
8 zagen de jonge mannen me

en stapten opzij.�
Zelfs de ouderen stonden voor
me op en bleven staan.f

9 Leiders hielden zich stil.
Ze legden hun hand op hun
mond.

10 De stem van vooraanstaande
mannen verstomde.

Hun tong kleefde aan hun
gehemelte.

11 Wie naar me luisterde, was
vol lof over mij.

En wie me zag, pleitte voor
mij.

12 Want ik redde altijd de arme
die om hulp schreeuwde,g

het kind zonder vader
— iedereen die hulp nodig
had.h

13 De stervende zegende mij i
en het hart van de weduwen
gaf ik vreugde. j

14 Ik kleedde me in rechtvaardig-
heid.

Mijn gerechtigheid was als
een gewaad� en een
tulband.

15 Ik werd ogen voor de blinde
en voeten voor de kreupele.

29:4 �Of ‘in de dagen van mijn bloei’.
29:5 �Of ‘bedienden’. 29:8 �Lett.: ‘ver-
borgen zich’. 29:14 �Of ‘mantel’.

HFST. 28
a Sp 8:11

Sp 20:15

b Ex 28:15, 17

c Job 28:12

d Pr 8:17
1Kor 2:8, 11

e Jak 1:5

f Sp 15:3
Za 4:10
1Pe 3:12

g Ps 148:8
Pr 1:6

h Job 5:10
Job 26:8
Job 37:10
Ps 135:7
Sp 30:4
Jes 40:12

i Za 10:1

j Job 38:25

k De 4:6
Ps 111:10
Sp 9:10
Pr 12:13
Ro 1:20

l Sp 3:7
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2de kolom
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HFST. 29
a Ps 18:28

Ps 119:105

b Ps 25:14
Sp 3:32

c De 32:13
De 33:24

d Ru 4:1
Sp 31:23

e Ne 8:1

f Le 19:32

g Sp 21:13
Sp 24:11

h Jak 1:27

i De 24:12, 13

j De 10:17, 18



JOB 29:16–30:12 730
16 Ik was een vader voor de

armen.a
Ik verdedigde de zaak van
onbekenden.b

17 Ik brak de kaken van de
boosdoenerc

en rukte de prooi van tussen
zijn tanden.

18 Ik zei altijd: “Ik zal sterven in
mijn eigen huis�d

en mijn dagen zullen zo
talrijk worden als zand-
korrels.

19 Mijn wortels zullen reiken tot
in het water

en de dauw overnacht op
mijn takken.

20 Mijn eer wordt steeds
vernieuwd

en de boog in mijn hand blijft
schieten.”

21 Mensen luisterden ge-
spannen

en wachtten in stilte op mijn
advies.e

22 Als ik uitgesproken was,
waren ze sprakeloos.

Mijn woorden vielen
zachtjes� in hun oren.

23 Ze wachtten op mij als op de
regen.

Ze openden hun mond wijd
als voor de lenteregen.f

24 Als ik ze toelachte, konden
ze het haast niet geloven.

Als mijn gezicht oplichtte,
waren ze gerust.�

25 Ik wees ze de weg als hun
leider,

was als een koning onder zijn
troepen,g

als iemand die de treurenden
troost.h

30 Nu lachen ze mij uit, i
mannen die jonger zijn
dan ik.

Hun vaders had ik nog niet
toegelaten

29:18 �Lett.: ‘ in mijn nest’. 29:22
�Lett.: ‘druppelden’. 29:24 �Of moge-
lijk ‘ze verduisterden het licht van mijn
gezicht niet’.

bij de honden die mijn kudde
bewaakten.

2 Wat heb ik gehad aan de
kracht van hun handen?

Hun energie is vergaan.
3 Ze zijn uitgeput door gebrek

en honger.
Ze knagen aan de uitge-
droogde grond

die al woest en verlaten was.
4 Ze plukken zoute bladeren

van struiken.
Hun voedsel is de wortel van
bremstruiken.

5 Ze zijn uit de gemeenschap
verdreven.a

Mensen schreeuwen naar ze
alsof het dieven zijn.

6 Ze leven op de steile helling
van een ravijn,�

in holen in de grond en
tussen de rotsen.

7 Vanuit de struiken roepen ze
en onder de netels kruipen ze
bij elkaar.

8 Als zonen van de dwazen en
de naamlozen

zijn ze verdreven� uit het
land.

9 Maar nu zingen ze spot-
liedjes over me.b

Ik ben voor hen een mikpunt
van spot� geworden.c

10 Ze walgen van me en blijven
op afstand.d

Ze aarzelen niet me in het
gezicht te spugen.e

11 Omdat God me heeft ont-
wapend� en vernederd,

houden ze zich bij mij niet
meer in.�

12 Van rechts komen ze als een
meute op me af.

Ze jagen me op de vlucht
en werpen dodelijke
obstakels op mijn pad.

30:6 �Of ‘wadi’. 30:8 �Lett.: ‘wegge-
zweept’. 30:9 �Lett.: ‘een spreekwoord’,
‘een scheldnaam’. 30:11 �Lett.: ‘mijn
boogpees losmaakte’. �Of ‘hebben ze
de teugel wegens mij afgeworpen’.

HFST. 29
a Lu 14:13

Jak 1:27

b Sp 29:7

c Ps 58:6
Sp 30:14

d Ge 25:8
2Kon 22:20

e Job 29:9

f Ps 72:6
Sp 16:15

g Job 1:3

h Pr 7:2
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HFST. 30
i Job 12:4
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2de kolom
a Ge 4:12

Ps 109:10
Da 4:25

b Ps 69:12
Klg 3:14

c Job 17:6

d Job 19:13

e Nu 12:14
De 25:9
Jes 50:6
Mt 27:30



731 JOB 30:13–31:3
13 Ze breken mijn paden op

en maken mijn ellende nog
erger.a

Niemand houdt ze tegen.�
14 Ze komen op me af als door

een wijde bres in de muur.
Dwars door het puin golven
ze op me af.

15 Panische angst overweldigt
me.

Mijn waardigheid wordt
verjaagd als de wind,

mijn redding vervliegt als
een wolk.

16 Het leven� stroomt nu uit mij
weg.b

Dagen van ellendec houden
me in hun greep.

17 ’s Nachts dringt vreselijke pijn
door tot in mijn botten.�d

De knagende pijn houdt maar
niet op.e

18 Met geweld wordt mijn
gewaad misvormd.�

Het knijpt mijn keel dicht als
de boord van mijn mantel.

19 God heeft me neergesmeten
in het slijk.

Niets meer dan stof en as ben
ik nu.

20 Ik roep tot u om hulp, maar u
antwoordt mij niet.f

Ik ga staan, maar u kijkt me
alleen maar aan.

21 U hebt u wreed tegen mij
gekeerd.g

Met de volle macht van uw
hand valt u me aan.

22 U tilt me op en voert me mee
met de wind.

Dan schudt u me heen en
weer in de storm.�

23 Ik weet dat u me naar de
dood doet afdalen,

naar het huis waar alle leven-
den zullen samenkomen.

30:13 �Of mogelijk ‘zonder dat iemand
ze helpt’. 30:16 �Of ‘de ziel’. 30:17
�Lett.: ‘worden mijn botten doorboord’.
30:18 �Of mogelijk ‘de ernst van mijn
lijden misvormt me’. 30:22 �Of moge-
lijk ‘laat u me met een knetterende slag
oplossen’.

24 Maar niemand zou toch uit-
halen naar een gebroken
man�a

als hij om hulp roept in zijn
tijd van ellende?

25 Heb ik niet gehuild om
degenen die zware tijden
doormaken?�

Heb ik� niet getreurd om de
armen?b

26 Ik hoopte op het goede,
maar het slechte kwam.

Ik verwachtte het licht,
maar het donker kwam.

27 Er kwam geen eind aan de
onrust in mijn binnenste.

Dagen van ellende lagen vóór
mij.

28 Somber loop ik rond,c er is
geen zonlicht.

In de vergadering sta ik op
en roep om hulp.

29 Ik ben een broer geworden
voor de jakhalzen

en een vriend voor de doch-
ters van de struisvogel.d

30 Mijn huid is zwart geworden
en laat los.e

Mijn botten branden van de
hitte.�

31 Mijn harp wordt alleen bij
rouw gebruikt

en mijn fluit� bij het geluid
van huilen.

31 Ik heb een verbond ge-
sloten met mijn ogen.f

Hoe zou ik dan ongepaste
aandacht kunnen geven
aan een jonge vrouw?�g

2 Wat zou ik dan krijgen van
God in de hemel,

welke erfenis van de
Almachtige daarboven?

3 Boosdoeners wacht toch de
ondergang

en wie slechte dingen doet
ellende?h

30:24 �Lett.: ‘een puinhoop’. 30:25
�Of ‘die een zware dag hebben’. �Of
‘mijn ziel’. 30:30 �Of mogelijk ‘koorts’.
30:31 �Of ‘schalmei ’. 31:1 �Lett.:
‘maagd’.

HFST. 30
a Job 16:2

Ps 69:26

b Ps 22:14

c Job 10:15

d Ps 6:2

e Job 2:8, 13
Job 7:4

f Job 19:7
Ps 22:2

g Job 7:20
Job 19:6
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2de kolom
a Job 13:25

b Sp 14:21
Sp 14:31
Sp 19:17

c Ps 38:6
Ps 42:9
Ps 43:2

d Mi 1:8

e Job 7:5
Klg 4:8
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HFST. 31
f Sp 6:25, 26
Mt 5:28

g Job 31:9, 10

h Job 20:26-29
Ps 73:3, 18
Sp 10:29



JOB 31:4-23 732
4 Ziet hij mijn wegen nieta

en telt hij niet al mijn
stappen?

5 Heb ik ooit op het
leugenpad� gewandeld?

Heeft mijn voet zich naar
bedrog gehaast?b

6 Laat God me wegen op een
nauwkeurige weegschaal.c

Dan zal hij zien dat ik trouw�
ben.d

7 Als mijn voetstappen van de
weg afwijken,e

mijn hart mijn ogen volgtf
of er vuil aan mijn handen
kleeft,

8 dan mogen anderen eten wat
ik zaaig

en dan mag wat ik plant
ontworteld worden.�

9 Als mijn hart verleid is door
een vrouwh

en ik bij de deur van mijn
buurman op de loer lig, i

10 dan mag mijn vrouw
graan malen voor een
andere man

en mogen andere mannen
gemeenschap met haar
hebben.�j

11 Want dat zou schaamteloos
gedrag zijn,

een zonde die straf verdient
van de rechters.k

12 Het zou een vuur zijn dat
verslindt en vernietigt,�l

dat zelfs de wortels van
mijn opbrengst compleet
verteert.�

13 Als ik mijn slaaf of slavin hun
recht heb onthouden

wanneer ze een klacht�
tegen mij hadden,

31:5 �Of mogelijk ‘met mannen van
onwaarheid’. 31:6 �Of ‘rechtschapen’.
31:8 �Of ‘mogen mijn nakomelingen
uitgeroeid worden’. 31:10 �Lett.: ‘over
haar neerknielen’. 31:12 �Lett.: ‘door-
vreet tot de vernietiging’. �Of ‘heel
mijn opbrengst ontwortelt’. 31:13 �Of
‘rechtszaak’.

14 wat kan ik dan doen als God
me erop aanspreekt?�

Wat kan ik zeggen als hij me
ter verantwoording roept?a

15 Degene die mij in de schoot
vormde, heeft toch ook
hen gemaakt?b

Zijn we niet vóór onze
geboorte� door dezelfde
gevormd?c

16 Weigerde ik de armen te
geven wat ze vroegend

of vulde ik de ogen van de
weduwe met tranen?�e

17 At ik mijn maaltijd alleen op
en deelde ik niet met de
weeskinderen?f

18 (Vanaf mijn jeugd heb ik als
een vader de wees� groot-
gebracht

en van jongs af� aan stond ik
de weduwe� bij.)

19 Zag ik ooit iemand omkomen
die geen kleding had,

een arme die niets had om
zich te bedekken?g

20 Weigerde ik hem� de wol van
mijn schapen

om zich te kunnen warmen en
mij daarvoor te zegenen?h

21 Balde ik mijn vuist tegen de
wees i

als hij mijn hulp nodig had in
de stadspoort?�j

22 Dan mag mijn arm� van mijn
schouder vallen,

dan mag die bij de elleboog�
gebroken worden.

23 Want ik voelde diepe angst
voor een ramp van God

en ik kon niet standhouden
tegenover zijn waardig-
heid.

31:14 �Lett.: ‘opstaat’. 31:15 �Lett.: ‘in
de schoot’. 31:16 �Lett.: ‘liet (...) ver-
kwijnen’. 31:18 �Lett.: ‘hem’. �Lett.:
‘van de schoot van mijn moeder af’.
�Lett.: ‘haar’. 31:20 �Lett.: ‘zijn lende-
nen’. 31:21 �Of mogelijk ‘als ik zag dat
ik bijval had in de stadspoort’. 31:22
�Of ‘schouderblad’. �Of ‘uit de kom’,
‘van het opperarmbeen’.

HFST. 31
a Ge 16:13

2Kr 16:9
Ps 139:3
Sp 5:21
Jer 32:19

b Ps 26:5
Sp 6:16, 18

c 1Sa 2:3

d Job 2:3
Job 27:5
Ps 7:8

e De 11:16
Jer 10:23

f Nu 15:39
Pr 11:9
Ez 6:9
Mt 5:29
1Jo 2:16

g Le 26:16

h Job 31:1
Mt 5:28

i Job 24:15

j 2Sa 12:9, 11
Jer 8:10

k Ge 38:24
Le 20:10
De 22:22

l Sp 6:25-27
Sp 7:27
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2de kolom
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Jes 10:1-3

b Job 34:19
Sp 14:31
Sp 22:2
Mal 2:10

c Ps 139:16

d De 15:7, 8

e De 10:18
Sp 28:27

f Ez 18:5, 7
Jak 1:27
1Jo 3:17

g Jes 58:7
Lu 3:11
Jak 2:15, 16

h De 24:13

i Sp 14:21

j Sp 31:23



733 JOB 31:24–32:3
24 Heb ik op goud vertrouwd

of tot zuiver goud gezegd:
“Jij bent mijn garantie”?a

25 Ben ik blij geweest over mijn
grote rijkdomb

omdat ik veel bezittingen
had verzameld?c

26 Heb ik ooit de zon� zien
schijnen

of de maan in zijn pracht
voorbij zien glijdend

27 terwijl mijn hart in het
geheim werd verleid

en mijn mond ze vereerde
door mijn hand te kussen?e

28 Dat zou een zonde zijn ge-
weest die straf verdient
van de rechters,

want ik zou de ware God
daarboven ontrouw zijn
geweest.

29 Heb ik ooit genoten van de
ondergang van mijn vijandf

of me verkneukeld als hem
kwaad overkwam?

30 Nooit heb ik mijn mond laten
zondigen

door met een vloek om zijn
leven� te vragen.g

31 Hebben de mannen van mijn
tent niet gezegd:

“Is er iemand te vinden die
niet van zijn voedsel� heeft
genoten?”h

32 Geen vreemdeling� hoefde
buiten te overnachten. i

Ik opende mijn deuren voor
de reiziger.

33 Heb ik ooit net als anderen
geprobeerd mijn over-
tredingen te verbergen j

door mijn fout weg te stop-
pen in de zak van mijn
kleding?

34 Ben ik ooit bang geweest voor
de reactie van de massa

of voor de verachting van
andere families

31:26 �Lett.: ‘het licht’. 31:30 �Of ‘ziel’.
31:31 �Lett.: ‘vlees’. 31:32 �Of ‘inwo-
nende vreemdeling’.

zodat ik me stilhield en niet
naar buiten durfde?

35 Was er maar iemand die naar
me luisterde!a

Ik zou mijn handtekening
zetten onder wat ik heb
gezegd.

Laat de Almachtige me
antwoorden!b

Had mijn beschuldiger de
aanklachten maar in een
document geschreven!

36 Ik zou het op mijn schouder
ronddragen

en als een kroon op mijn
hoofd zetten.

37 Ik zou verantwoording aan
hem afleggen voor elke
stap die ik deed.

Ik zou hem vol vertrouwen
benaderen, als een vorst.

38 Als mijn eigen grond tegen
me zou roepen

en zijn voren samen zouden
huilen,

39 als ik zijn opbrengst heb
gegeten zonder te betalenc

of als ik zijn eigenaars� tot
wanhoop heb gedreven,d

40 mogen er voor mij
dan doorns opschieten in
plaats van tarwe

en stinkend onkruid in plaats
van gerst.’

Hier eindigen de woorden
van Job.

32 De drie mannen gaven het
op Job te antwoorden, om-

dat hij overtuigd was van zijn ei-
gen rechtvaardigheid.�e 2 Maar
El _ihu, de zoon van de Buzietf Ba-
r _acheël uit de familie van Ram,
was kwaad. Hij was boos op Job
omdat die probeerde zijn eigen
gelijk� aan te tonen en niet dat
van God.g 3 Hij was ook heel
kwaad op Jobs drie vrienden,
omdat ze geen antwoord konden

31:39 �Of ‘de ziel van zijn eigenaars’.
32:1 �Of ‘omdat hij in zijn eigen ogen
rechtvaardig was’. 32:2 �Of ‘het gelijk
van zijn ziel’.

HFST. 31
a Ps 49:6, 7

1Ti 6:17

b Es 5:11
Ps 62:10
Sp 11:28

c De 8:17, 18

d De 4:19

e De 11:16

f Sp 17:5
Sp 24:17, 18

g Mt 5:44
Ro 12:14

h Ge 18:5
Ro 12:13

i Ge 19:1, 3
Heb 13:2
1Pe 4:9
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HFST. 32
e Job 6:29

Job 27:6

f Ge 22:20, 21
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JOB 32:4–33:5 734
vinden maar God schuldig had-
den verklaard.a 4 El _ihu had ge-
wacht met zijn reactie op Job,
omdat ze ouder waren dan hij.b
5 Toen El _ihu zag dat de drie
mannen niets meer wisten te ant-
woorden, laaide zijn woede op.
6 El _ihu, de zoon van de Buziet
Bar _acheël, nam het woord en
zei:

‘Ik ben jong�
en jullie zijn oud.c
Dus hield ik me respectvol op
de achtergrondd

en durfde ik jullie niet te
vertellen wat ik weet.

7 Ik dacht: laat de ouderdom�
maar spreken

en laat de jaren� wijsheid
verkondigen.

8 Maar het is de geest in
mensen,

de adem van de Almachtige,
die hun verstand geeft.e

9 Leeftijd� alleen maakt nog
niet wijs

en niet alleen oude mannen
begrijpen wat juist is.f

10 Daarom zeg ik: “Luister
naar mij

en ik zal jullie vertellen wat
ik weet.”

11 Kijk, ik heb gewacht toen
jullie aan het woord waren.

Ik bleef luisteren naar jullie
redenatieg

terwijl jullie naar woorden
zochten.h

12 Ik heb aandachtig naar jullie
geluisterd,

maar geen van jullie kon
Jobs ongelijk aantonen�

of zijn argumenten weer-
leggen.

13 Zeg dus niet: “Wij hebben
wijsheid gevonden.

God toont zijn ongelijk aan,
niet een mens.”

32:6 �Lett.: ‘klein in dagen’. 32:7 �Lett.:
‘dagen’. �Lett.: ‘een veelheid aan jaren’.
32:9 �Of ‘veel dagen’. 32:12 �Of ‘Job te-
rechtwijzen’.

14 Hij heeft zijn woorden niet
tegen mij gericht,

dus ik zal hem niet antwoor-
den met jullie argumenten.

15 Ze zijn wanhopig, ze hebben
geen antwoorden meer.

Ze hebben niets meer te
zeggen.

16 Ik heb gewacht, maar ze
zeggen niets meer.

Ze staan daar maar, zonder
weerwoord.

17 Dus ook ik zal met een
antwoord komen.

Ook ik zal zeggen wat ik
weet,

18 want ik zit vol woorden.
De geest in mij zet me ertoe
aan.

19 Mijn binnenste is als wijn die
geen uitweg heeft,

als nieuwe wijnzakken die op
barsten staan.a

20 Laat me spreken, dat zal me
opluchten!

Ik zal mijn lippen openen en
antwoord geven.

21 Ik kies voor niemand partijb
en ik zal geen mens naar de
mond praten.�

22 Vleien kan ik niet.
Anders zou mijn Maker me
snel wegvagen.

33 Maar nu, Job, hoor mijn
woorden aan,

luister naar alles wat ik zeg.
2 Ik moet mijn mond openen,

mijn tong� moet spreken.
3 Mijn woorden komen recht

uit mijn hart.c
En mijn lippen spreken
oprecht wat ik weet.

4 Gods eigen geest heeft me
gemaaktd

en de adem van de Almach-
tige zelf heeft me tot leven
gebracht.e

5 Antwoord mij als je dat kunt.
Voer voor mij je argumenten
aan, zet je schrap.

32:21 �Of ‘een eretitel geven’. 33:2
�Lett.: ‘mijn tong met mijn gehemelte’.

HFST. 32
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Job 4:18-20
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Job 42:8
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c Job 15:10
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e Ge 2:7
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735 JOB 33:6-28
6 Ik ben voor de ware God

precies als jij.
Ook ik ben uit klei gevormd.a

7 Laat je niet afschrikken door
angst voor mij

en voel je door mij niet
bezwaard.

8 Maar je zei in mijn bijzijn
deze woorden, die ik steeds
hoorde:

9 “Ik ben zuiver, zonder over-
treding.b

Ik ben rein, zonder fout.c
10 Maar God heeft redenen

gevonden om zich tegen me
te keren.

Hij beziet me als zijn vijand.d
11 Hij sluit mijn voeten in het

blok.
Hij gaat al mijn paden na.”e

12 Maar je hebt geen gelijk, dus
ik zeg je:

God staat ver boven de
sterfelijke mens.f

13 Waarom klaag je tegen Hem?g

Is dat omdat hij niet op al je
woorden is ingegaan?h

14 God spreekt één keer,
en nog een keer

— hoewel niemand erop let —
15 in een droom, een visioen in

de nacht, i
als mensen diep in slaap zijn,
als ze slapen in hun bed.

16 Dan ontbloot hij hun oren j

en benadrukt� hij zijn in-
structies voor hen

17 om een mens van kwaaddoen
af te houdenk

en hem te beschermen tegen
trots. l

18 God redt zijn ziel� van de
kuil,�m

zijn leven van de ondergang
door het zwaard.�

19 Ook iemands pijn op zijn
ziekbed wijst hem terecht,

33:16 �Lett.: ‘drukt een zegel op’.
33:18, 22 �Of ‘leven’. 33:18, 22, 24, 28
�Of ‘het graf’. 33:18 �Of ‘een wapen
(werpspeer)’.

de constante pijn in zijn
botten,

20 waardoor hij� walgt van
brood

en hij� zelfs goed voedsel
verwerpt.a

21 Zijn vlees teert ziender-
ogen weg

en zijn botten, eerst niet te
zien, steken nu uit.�

22 Zijn ziel� kruipt naar de
kuil,�

zijn leven naar degenen die
doden.

23 Als er voor hem een bood-
schapper� is,

één verdediger uit duizend,
om de mens te vertellen wat
juist is,

24 dan bewijst God hem gunst
en zegt:

“Laat hem niet in de kuil�
afdalen!b

Ik heb een losprijs gevonden!c
25 Laat zijn vlees gezonder�

worden dan in zijn jeugd.d
Laat hij terugkeren naar de
dagen van zijn jeugdige
kracht.”e

26 Hij zal vurig bidden tot God, f
die hem zal aanvaarden.

Juichend zal hij Zijn gezicht
zien

en Hij zal de sterfelijke
mens terugbrengen tot Zijn
rechtvaardigheid.

27 Hij zal voor de mensen
verklaren:�

“Ik heb gezondigdg en ik heb
verdraaid wat recht is,

maar ik heb niet gekregen
wat ik verdiende.�

28 Naar de kuil� ging ik, maar
hij verloste me�h

en mijn leven blijft het licht
zien.”

33:20 �Lett.: ‘zijn leven’. �Of ‘zijn ziel’.
33:21 �Of ‘zijn ontbloot’. 33:23 �Of ‘en-
gel’. 33:25 �Of ‘frisser’. 33:27 �Lett.:
‘zingen’. �Of mogelijk ‘en het heeft me
niets opgeleverd’. 33:28 �Of ‘mijn ziel’,
‘mijn leven’.
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f Job 12:13
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Jes 55:9

g Jes 45:9
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h Job 13:24
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JOB 33:29–34:19 736
29 Inderdaad, God doet dat

allemaal,
zelfs twee of drie keer, voor
een mens,

30 om hem� te redden van de
kuil,�

zodat hij verlicht wordt met
het levenslicht.a

31 Let goed op, Job! Luister
naar mij!

Wees stil en ik zal verder
praten.

32 Als je iets te zeggen hebt,
antwoord me dan.

Spreek, want ik wil je gelijk
bewijzen.

33 Als je niets te zeggen hebt,
luister dan naar me.

Wees stil en ik zal je wijsheid
leren.’

34 El _ihu zei verder:
2 ‘Luister naar mijn
woorden, wijze mannen.

Hoor mij aan, jullie die zo
veel weten.

3 Want het oor test woorden
zoals de tong� voedsel
proeft.

4 Laten we voor onszelf
beoordelen wat juist is,

laten we met elkaar beslissen
wat goed is.

5 Want Job heeft gezegd: “Ik
sta in mijn recht,b

maar God heeft me het recht
onthouden.c

6 Zou ik liegen over welk oor-
deel ik zelf zou moeten
krijgen?

Mijn wond is ongeneeslijk, ook
al is er geen overtreding.”d

7 Welke andere man is als Job,
die spot opdrinkt als water?

8 Hij is in het gezelschap van
boosdoeners

en gaat om met slechte
mannen.e

9 Want hij heeft gezegd: “Een
mens heeft er niets aan

33:30 �Of ‘zijn ziel’. �Of ‘het graf’.
34:3 �Lett.: ‘het gehemelte’.

als hij probeert Gods wil te
doen.”a

10 Luister dus naar mij, mannen
met verstand:�

Het is ondenkbaar dat de
ware God slechte dingen
doet,b

dat de Almachtige onrecht
doet!c

11 Want hij zal een mens ver-
gelden naar wat hij doet,d

en hem de gevolgen van zijn
daden laten dragen.

12 Echt, God doet geen slechte
dingen.e

De Almachtige verdraait het
recht niet.f

13 Wie heeft hem de leiding
over de aarde gegeven

en wie heeft hem over de
hele wereld� aangesteld?

14 Als hij zijn aandacht� op hen
richt,

als hij hun geest en adem
terugneemt,g

15 zouden alle mensen� samen
vergaan

en zou de mensheid tot stof
terugkeren.h

16 Als je dus verstand hebt,
luister hier dan goed naar.

Let op wat ik zeg.
17 Moet iemand die gerechtig-

heid haat de macht hebben?
Zou je een machtige die
rechtvaardig is veroorde-
len?

18 Zou je tegen een koning zeg-
gen: “U bent nergens goed
voor”?

Of tegen vooraanstaande
personen: “Jullie zijn
slecht”?i

19 Eén is er die geen partij kiest
voor vorsten

en die de rijke niet voortrekt
boven de arme,�j

34:10, 14 �Lett.: ‘hart’. 34:13 �Of ‘de
bewoonde aarde’. 34:15 �Lett.: ‘vlees’.
34:19 �Of ‘de edele (...) boven de ge-
ringe’.
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737 JOB 34:20–35:4
want ze zijn allemaal het
werk van zijn handen.a

20 Plotseling sterven ze,b
midden in de nacht.c

Ze beven hevig en komen om.
Zelfs de machtigen worden
verwijderd, maar niet door
mensenhanden.d

21 Want Gods ogen volgen de
wegen van een mense

en Hij ziet elke stap die hij
zet.

22 Er is geen duisternis of diepe
schaduw

waarin boosdoeners zich
kunnen verbergen.f

23 Want God heeft voor geen
enkel mens een tijd vast-
gesteld

om voor hem te verschijnen
en berecht te worden.

24 Hij breekt de machtigen
zonder onderzoek te
hoeven doen

en benoemt anderen in hun
plaats.g

25 Want hij weet wat ze doen.h
In de nacht brengt hij ze
ten val, en ze worden
verpletterd. i

26 Hij slaat ze om hun slechtheid
op een plek waar iedereen
het kan zien, j

27 omdat ze hem niet meer
volgenk

en geen respect hebben voor
zijn wegen. l

28 Door hen schreeuwen de
armen tot hem om hulp

en hoort hij het geroep van
de hulpelozen.m

29 Als God stil blijft, wie kan
hem dan veroordelen?

Als hij zijn gezicht verbergt,
wie kan hem dan zien?

Of het nu om een volk of een
mens gaat, het resultaat is
hetzelfde:

30 hij staat een goddeloze� niet
toe te regerenn

34:30 �Of ‘afvallige’.

of strikken te leggen voor
het volk.

31 Stel dat je tegen God zegt:
“Ik ben gestraft zonder dat
ik een overtreding heb
begaan.a

32 Leer me wat ik niet heb
ingezien.

Als ik iets verkeerds heb
gedaan, zal ik het niet
meer doen.”

33 Moet hij je op jouw voorwaar-
den compenseren terwijl jij
zijn oordeel verwerpt?

Het is jouw beslissing, niet
de mijne.

Vertel me dan maar wat je zo
goed weet.

34 Mensen met verstand� zullen
tegen me zeggen,

net als elke wijze man die me
hoort:

35 “Job spreekt zonder kennisb

en zijn woorden missen
inzicht.”

36 Laat Job tot het uiterste
worden getest,�

want zijn antwoorden zijn als
die van slechte mensen!

37 Hij voegt opstandigheid aan
zijn zonde toe.c

Hij klapt in ons bijzijn
spottend in zijn handen

en spreekt veel woorden
tegen de ware God!’d

35 El _ihu vervolgde:
2 ‘Ben je zo overtuigd van
je gelijk dat je zegt:

“Ik ben rechtvaardiger dan
God”?e

3 Want je zegt: “Wat maakt het
u� uit?

Ben ik nu beter af dan als ik
had gezondigd?”f

4 Ik zal je antwoorden,
jou en ook je vrienden.g

34:34 �Lett.: ‘hart’. 34:36 �Of moge-
lijk ‘mijn vader, laat Job (...) worden ge-
test’. 35:3 �Waarschijnlijk doelend op
God.
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JOB 35:5–36:12 738
5 Kijk eens omhoog naar de

hemel,
bekijk de wolkena hoog
boven je.

6 Als je zondigt, doet hem dat
dan pijn?b

Als je fouten zich opstape-
len, raakt hem dat dan?c

7 Als je rechtvaardig bent, wat
geef je hem dan?

Wat krijgt hij dan van jou?d
8 Je slechtheid raakt alleen

een mens als jij
en je rechtvaardigheid een
mensenzoon.

9 Mensen schreeuwen het
uit onder wrede onder-
drukking,

ze roepen om verlichting van
de overheersers.�e

10 Maar niemand zegt: “Waar is
God, mijn grote Maker, f

hij die reden geeft om
’s nachts liederen te
zingen?”g

11 Hij leert onsh meer dan de
dieren op aarde i

en hij maakt ons wijzer dan
de vogels in de lucht.

12 Mensen roepen, maar hij
antwoordt niet, j

wegens de trots van wie
slecht is.k

13 God luistert beslist niet naar
een loze kreet.�l

De Almachtige heeft er geen
aandacht voor.

14 Dan toch veel minder als je
klaagt dat je hem niet ziet!m

Je zaak ligt vóór hem, dus
wacht nu maar af.n

15 Hij heeft je niet woedend ter
verantwoording geroepen

en geen aandacht besteed aan
je onbezonnen woorden.o

16 Tevergeefs opent Job zijn
mond wijd.

Hij gebruikt veel woorden
zonder kennis.’p

35:9 �Lett.: ‘de arm van de groten’.
35:13 �Of ‘een leugen’.

36 El _ihu vervolgde:
2 ‘Heb nog even geduld
met mij terwijl ik het
uitleg,

want ik heb nog wat te
zeggen namens God.

3 Ik zal uitgebreid spreken
over wat ik weet

en ik zal rechtvaardigheid
aan mijn Maker toe-
schrijven.a

4 Echt, mijn woorden zijn geen
leugens.

Ze komen van iemand die
volmaakt is in kennis.b

5 Kijk, God is machtigc en wijst
niemand af.

Groot is zijn begrip.�
6 Wie slecht is laat hij niet in

leven,d
de verschoppelingen ver-
schaft hij recht.e

7 Hij wendt zijn blik niet af van
de rechtvaardigen.f

Hij zet ze naast koningen
op de troon�g en geeft ze
eeuwig aanzien.

8 Maar als ze worden geboeid
met ketens

en worden gevangen met
touwen van ellende,

9 dan wijst hij ze op hun daden,
hun overtredingen veroor-
zaakt door trots.

10 Hij opent hun oor voor
correctie

en zegt ze geen kwaad meer
te doen.h

11 Als ze hem gehoorzamen en
dienen,

zullen ze hun dagen slijten in
voorspoed

en zullen hun jaren aan-
genaam zijn. i

12 Gehoorzamen ze niet, dan
zullen ze omkomen door
het zwaard�j

en sterven zonder kennis.

36:5 �Of ‘hij is groot in de kracht van
zijn hart’. 36:7 �Ofmogelijk ‘hij zet ko-
ningen op de troon’. 36:12 �Of ‘een
wapen (werpspeer)’.
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739 JOB 36:13–37:3
13 De goddelozen� koesteren

wrok.
Ze roepen niet om hulp, ook
al bindt hij ze vast.

14 Ze� sterven terwijl ze nog
jong zijn,a

ze slijten� hun leven bij de
tempelprostitués.b

15 Maar God� redt de armen in
hun ellende.

Hij opent hun oor tijdens hun
onderdrukking.

16 Hij trekt ook jou weg van de
rand van ellendec

naar een open ruimte, vrij
van beperkingen,d

met heerlijk voedsel op je
tafel als troost.e

17 Dan zul je tevreden zijn met
het oordeel over de slechte
mensen, f

als het vonnis is geveld en
het recht heeft gezege-
vierd.

18 Maar pas op dat woede
je niet tot hatelijkheden�
drijftg

en laat je niet misleiden door
een grote omkoopsom.

19 Zouden je hulpgeroep
of krachtsinspanningen je uit
de ellende houden?h

20 Verlang niet naar de nacht,
wanneer mensen verdwijnen
van hun plaats.

21 Pas op dat je niet tot kwaad-
doen vervalt

en dat verkiest boven ellende.i
22 God is verheven in macht.

Wie is een onderwijzer als
hij?

23 Wie heeft hem zijn weg voor-
geschreven�j

of heeft hem gezegd: “Wat u
hebt gedaan is verkeerd”?k

36:13 �Of ‘de afvalligen van hart’.
36:14 �Of ‘hun zielen’. �Of mogelijk
‘eindigen’. 36:15 �Lett.: ‘hij’. 36:18
�Of ‘honend handgeklap’. 36:23 �Of
mogelijk ‘bekritiseerd’, ‘ter verantwoor-
ding geroepen’.

24 Vergeet niet te prijzen wat hij
doet,a

waar mensen over hebben
gezongen.b

25 Alle mensen hebben het
gezien,

de sterfelijke mens kijkt van
een afstand toe.

26 Ja, God is groter dan we
kunnen bevatten.c

Het aantal van zijn jaren gaat
ons begrip te boven.�d

27 Hij haalt de waterdruppels
omhoog.e

Uit zijn nevel veranderen� ze
in regen.

28 Dan stroomt het uit de
wolken.f

Ze laten het regenen op de
mensen.

29 Kan iemand de wolkenlagen
begrijpen,

de donder vanuit Zijn tent?�g
30 Kijk eens hoe hij zijn

bliksem�h erover uitspreidt
en de diepte� van de zee
bedekt.

31 Zo zorgt hij voor� de volken.
Hij geeft ze voedsel in over-
vloed. i

32 Met zijn handen omvat hij de
bliksem

en hij richt die op zijn doel. j
33 Zijn donder kondigt hem aan,

zelfs het vee zegt wie� er
komt.

37 Daarom bonst mijn hart
en springt het op.

2 Luister goed naar het
dreunen van zijn stem

en de donder die uit zijn
mond komt.

3 Hij ontketent het onder de
hele hemel

en slingert zijn bliksemk naar
de uiteinden van de aarde.

36:26 �Of ‘is onnaspeurlijk’. 36:27
�Of ‘condenseren’. 36:29 �Lett.: ‘hut’.
36:30 �Lett.: ‘licht’. �Lett.: ‘wortels’.
36:31 �Of mogelijk ‘bepleit hij de zaak
van’. 36:33 �Of mogelijk ‘wat’.
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JOB 37:4-24 740
4 Daarna komt een bulderend

geluid.
Hij dondert met een
daverende stema

en houdt de bliksem niet
terug als zijn stemwordt
gehoord.

5 God dondert met zijn stemb

op een wonderbare manier.
Hij doet grote dingen die wij
niet kunnen bevatten.c

6 Hij zegt tegen de sneeuw:
“Val op de aarde.”d

En tegen de stortregen:
“Stroom neer met al je
kracht.”e

7 God legt alle menselijke
activiteit stil�

zodat elke sterveling Zijn
werk zal kennen.

8 De wilde dieren gaan naar
hun holen

en blijven in hun schuil-
plaatsen.

9 De stormwind blaast uit zijn
voorraadkamerf

en de noordenwinden
brengen de kou.g

10 Door de adem van God
ontstaat het ijsh

en de brede wateren
bevriezen. i

11 Hij maakt de wolken zwaar
van vocht.

Hij verstrooit zijn bliksemj in
de wolken.

12 Ze wervelen naar elke kant
waar hij ze heen stuurt.

Op de hele bewoonde aarde�
voeren ze zijn bevelen uit.k

13 Of het nu is om te straffen�l
of voor het land

of uit loyale liefde — hij laat
het gebeuren.m

14 Luister hiernaar, Job.
Sta stil en kijk goed naar de
wonderwerken van God.n

37:7 �Lett.: ‘legt een zegel op de hand
van elk mens’. 37:12 �Of ‘op de op-
pervlakte van het productieve land van
de aarde’. 37:13 �Lett.: ‘een stok’, ‘een
roede’.

15 Weet jij hoe God de wolken
bestuurt�

en hoe hij de bliksem uit zijn
wolk laat flitsen?

16 Weet jij hoe de wolken
kunnen zweven?a

Dat zijn de wonderwerken
van hem die volmaakt is in
kennis.b

17 Waaromwordt je kleding
warm

als de aarde stil wordt van-
wege de zuidenwind?c

18 Kun jij net als hij de hemel
uitspreiden,�d

zo vast als een metalen
spiegel?

19 Vertel ons wat we tegen hem
moeten zeggen.

We hebben geen antwoorden,
want we tasten in het
duister.

20 Moet hem verteld worden dat
ik wil spreken?

Of heeft iemand iets gezegd
dat hij moet weten?e

21 Ze kunnen niet eens het
licht� zien,

ook al schijnt het helder aan
de hemel,

totdat er een wind voorbij-
trekt en de wolken weg-
blaast.

22 Uit het noorden komt gouden
pracht.

Gods majesteitf is ontzag-
wekkend.

23 De Almachtige begrijpen ligt
buiten ons bereik.g

Zijn macht is grooth
en nooit buigt hij zijn gerech-
tigheid i en overvloedige
rechtvaardigheid. j

24 Daarom moeten mensen
ontzag voor hem hebben.k

Wie denkt wijs te zijn,� krijgt
zijn gunst niet.’ l

37:15 �Of ‘beveelt’. 37:18 �Of ‘uithame-
ren’. 37:21 �D.w.z. van de zon. 37:24
�Lett.: ‘die wijs van hart zijn’.
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741 JOB 38:1-25

38 Toen antwoordde Jehovah
Job vanuit de storm:a

2 ‘Wie is het die mijn uit-
spraken vertroebelt

en spreekt zonder kennis?b

3 Zet je schrap en wees een
man.

Ik zal je ondervragen en jij
geeft antwoord.

4 Waar was jij toen ik de funda-
menten van de aarde legde?c

Vertel het mij, als je denkt
dat je het begrijpt.

5 Wie heeft haar afmetingen
bepaald? Weet jij dat soms?

En wie heeft het meetlint
over haar gespannen?

6 Waarop zijn haar voet-
stukken gelegd

of wie heeft haar hoeksteen
geplaatstd

7 toen de morgensterrene

samen juichten van vreugde
en alle zonen van God�f
uitbundig jubelden?

8 En wie barricadeerde de zee
met deureng

toen ze uit de moederschoot
losbrak,

9 toen ik haar met wolken
bekleedde

en in diepe duisternis
wikkelde,�

10 toen ik haar grenzen vast-
stelde

en haar deuren en grendels
plaatste,h

11 en toen ik zei: “Tot hier en
niet verder.

Hier stoppen je trotse
golven”?i

12 Heb je ooit� de morgen
bevelen gegeven

of de dageraad zijn plaats
laten weten, j

13 om de uiteinden van de aarde
te pakken

38:7 �Een Hebreeuwse uitdrukking waar-
mee de engelen worden bedoeld. 38:9
�Of ‘inbakerde’. 38:12 �Lett.: ‘in je da-
gen’.

en de slechte mensen eraf te
schudden?a

14 De aarde verandert als klei
onder een zegel

en haar kenmerken worden
zichtbaar als bij een ge-
waad.

15 Maar het licht van de slechten
wordt weggenomen

en hun opgeheven armwordt
gebroken.

16 Ben jij afgedaald tot de
bronnen van de zee?

Heb je de waterdiepte
verkend?b

17 Zijn de poorten van de doodc

aan jou onthuld?
Heb je de poorten van diepe
duisternis� gezien?d

18 Begrijp jij hoe uitgestrekt de
aarde is?e

Vertel het me, als je dat
allemaal weet.

19 Waar is de weg naar de
woonplaats van het licht?f

En waar verblijft het donker?
20 Kun jij het naar zijn gebied

brengen?
Ken je de paden naar zijn
huis?

21 Weet je het omdat je al
geboren was

en al zo veel jaren� achter je
hebt?

22 Ben jij in de opslagplaatsen
van de sneeuw geweest?g

Heb je de opslagplaatsen
gezien van de hagel,h

23 die ik heb bewaard voor de
tijd van onheil,

voor de dag van strijd en
oorlog?i

24 Uit welke richting wordt het
licht� verspreid

en vanwaar waait de oosten-
wind over de aarde?j

25 Wie heeft een kanaal
gegraven voor de vloed

38:17 �Of ‘de schaduw van de dood’.
38:21 �Lett.: ‘dagen’. 38:24 �Ofmoge-
lijk ‘de bliksem’.

HFST. 38
a Ex 19:16, 19

1Kon 19:11

b Job 42:3

c Ge 1:1
Ne 9:6
Ps 136:6
Sp 8:29
Heb 1:10

d Ps 104:5

e Opb 22:16

f Ge 6:2
1Kon 22:19
Job 1:6
Job 2:1
Ps 89:6

g Ps 33:7
Sp 8:29

h Ge 1:9
Jer 5:22

i Sp 8:29

j Ge 1:5
Ps 74:16

��������������������

2de kolom
a Job 24:15

1Th 5:7

b Ge 1:2
Ps 77:19

c Ps 9:13
Mt 16:18

d Job 10:21, 22

e Ps 74:17
Ps 89:11

f Jes 45:7

g Job 37:6

h Joz 10:11
Jes 30:30

i Ex 9:24
Ez 13:13

j Ps 135:7



JOB 38:26–39:7 742
en een pad gemaakt voor de
donderende onweerswolka

26 om het te laten regenen waar
geen mens woont,

op de woestijn waar geen
mensen zijn,b

27 om de verwoeste wildernis te
drenken

en het gras te laten opkomen?c
28 Heeft de regen een vader?d

Wie heeft het leven gegeven
aan de dauwdruppels?e

29 Uit welke schoot werd het ijs
geboren

en wie baarde de rijp van de
hemel?f

30 Het water is bedekt als met
steen

en de oppervlakte van het
diepe water is bevroren.g

31 Kun jij de touwen van
het sterrenbeeld K _imah�
vastbinden

of de koorden van het sterren-
beeld K _esil losmaken?�h

32 Kun jij een sterrenbeeld�
op de juiste tijd laten
verschijnen

of het sterrenbeeld Asj� en
zijn zonen de weg wijzen?

33 Ken jij de wetten die de
hemel besturen? i

Kun jij hun� gezag laten
gelden op aarde?

34 Kan jouw stem de wolken
bevelen

om je met een stortvloed te
bedekken?j

35 Kun jij bliksemstralen
uitsturen?

Zullen ze komen en zeggen:
“Hier zijn wij”?

36 Wie heeft wijsheid gelegd in
de wolken�k

38:31 �Mogelijk de Plejaden in het ster-
renbeeld Stier. �Mogelijk Orion. 38:32
�Lett.: ‘Mazzaroth’. In 2Kon 23:5 verwijst
het verwante woord in het meervoud naar
de sterrenbeelden van de dierenriem.
�Mogelijk de Grote Beer (Ursa Major).
38:33 �Of mogelijk ‘Zijn’. 38:36 �Of
mogelijk ‘in de mens’.

of verstand gegeven aan het
hemelverschijnsel?�a

37 Wie is wijs genoeg om de
wolken te tellen

en wie kan de waterkruiken
van de hemel kantelenb

38 zodat het stof samenvloeit
tot een massa

en de aardkluiten aan elkaar
kleven?

39 Kun jij voor de leeuw op
prooi jagen

of de honger van jonge
leeuwen stillenc

40 als ze in hun holen kruipen
of in hun schuilplaats op
de loer liggen?

41 Wie maakt voedsel klaar
voor de raafd

als zijn jongen tot God om
hulp krijsen

en rondfladderen zonder
eten?

39 Weet jij wanneer de steen-
bokken werpen?e

Heb je gezien hoe het herten-
jong geboren wordt?f

2 Tel jij de maanden die ze vol
moeten maken?

Weet je wanneer ze jongen
krijgen?

3 Ze zakken door hun poten
als ze jongen werpen

en zo eindigen hun weeën.
4 Hun jongen worden sterk en

groeien op in het open
veld.

Ze trekken weg en komen
niet meer bij ze terug.

5 Wie heeft de wilde ezel�
vrijgelaten?g

Wie heeft de touwen van de
wilde ezel losgemaakt?

6 Ik gaf hem de woestijnvlakte
als woongebied,

de zoutvlakte als zijn thuis.
7 Hij spot met het lawaai van

de stad.
Het geschreeuw van de
drijvers hoort hij niet.

38:36 �Of mogelijk ‘aan de geest’. 39:5
�Of ‘onager’.

HFST. 38
a Job 28:26

b Ps 104:13
Ps 107:35

c Ps 147:7, 8

d 1Sa 12:18
Jes 30:23
Jer 5:24

e Ge 27:28

f Ps 147:16

g Job 37:10

h Am 5:8

i Sp 3:19
Jer 31:35
Jer 33:25

j Za 10:1

k Jer 10:12
��������������������

2de kolom
a Ps 136:5

Sp 3:20

b Jer 10:13

c Ps 104:21
Ps 145:15, 16
Na 2:12

d Ps 147:9
Mt 6:26
Lu 12:24

��������������������

HFST. 39
e Ps 104:18

f Ps 29:9

g Job 24:5
Ps 104:10, 11



743 JOB 39:8–40:2
8 Hij dwaalt over de heuvels op

zoek naar weide,
speurend naar elke groene
plant.

9 Zou de wilde stier je willen
dienen?a

Zou hij overnachten in jouw
stal?�

10 Kun jij een wilde stier met een
touw in de voren houden?

Zal hij je volgen om de
dalgrond te ploegen?�

11 Zul je op zijn grote kracht
vertrouwen

en hem je zware werk laten
doen?

12 Vertrouw je erop dat hij je
oogst� binnenhaalt

en naar je dorsvloer brengt?
13 De vleugels van de struis-

vogel klapwieken vrolijk,
maar haar veren en wieken
zijn niet te vergelijken met
die van de ooievaar.b

14 Want ze legt haar eieren op
de grond

en houdt ze warm in het stof.
15 Ze vergeet dat een voet ze

kan breken,
dat een wild dier ze kan
vertrappen.

16 Ze is hard voor haar zonen,
alsof ze niet van haar zijn.c

Ze is niet bang dat haar werk
tevergeefs is.

17 Want God heeft haar de
wijsheid geweigerd�

en haar geen verstand
gegeven.

18 Maar als ze opstaat en klapt
met haar vleugels,

lacht ze om het paard en zijn
ruiter.

19 Ben jij het die het paard zijn
kracht geeft?d

Heb jij zijn nek met wappe-
rende manen bekleed?

20 Kun jij hem laten springen
als een sprinkhaan?

39:9 �Of ‘voederbak’. 39:10 �Of ‘eg-
gen’. 39:12 �Lett.: ‘zaad’. 39:17 �Lett.:
‘laten vergeten’.

Zijn geweldige gesnuif is
angstaanjagend.a

21 Van pure vreugde staat hij te
trappelen op de dalgrond.b

Hij stort zich in de strijd.�c
22 Hij lacht om angst en is

nergens bang voor.d
Hij deinst niet terug voor het
zwaard.

23 De pijlkoker rammelt tegen
hem aan,

de speer en werpspeer
flitsen.

24 Trillend van spanning schiet
hij vooruit.�

Hij kan niet stil blijven
staan� als de hoorn klinkt.

25 Als er op de hoorn wordt
geblazen, hinnikt hij.

Hij ruikt de strijd van verre,
hoort de strijdkreet en
het geschreeuw van
aanvoerders.e

26 Is het dankzij jouw verstand
dat de valk opstijgt

en zijn vleugels uitspreidt
naar het zuiden?

27 Of vliegt de arend op jouw
bevel omhoogf

om zijn nest in de hoogte te
bouweng

28 en op een steile rots te
overnachten,

in zijn vesting op de punt van
een rots?

29 Vandaar speurt hij naar
voedsel.h

Zijn ogen turen in de verte.
30 Zijn jongen slurpen bloed.

En waar de lijken zijn, daar is
hij ook.’ i

40 Daarna zei Jehovah tegen
Job:

2 ‘Moet iemand die vol kritiek is
de Almachtige bestrijden?j

Laat degene die God wil
terechtwijzen antwoord
geven.’k

39:21 �Lett.: ‘hij trekt uit, het wapen-
tuig tegemoet’. 39:24 �Lett.: ‘slokt hij
de grond (aarde) op’. �Of mogelijk ‘hij
gelooft het niet’.

HFST. 39
a De 33:17

b Ps 104:17
Za 5:9

c Klg 4:3

d Ps 147:10
Jes 31:1

��������������������

2de kolom
a Jer 8:16

b Re 5:22
Ps 32:9

c Sp 21:31
Jer 46:9
Jer 47:3
Hab 1:8

d Jes 5:28
Jer 8:6

e Jer 46:4

f Sp 23:5
Jes 40:31

g Jer 49:16
Ob 4

h Job 9:26
Jer 49:22

i Mt 24:28
��������������������

HFST. 40
j Job 33:12, 13
Jes 45:9

k Job 13:3
Job 23:3-5
Job 31:35



JOB 40:3–41:3 744
3 Job antwoordde Jehovah:

4 ‘Ik ben onwaardig.a
Wat kan ik u antwoorden?
Ik leg mijn hand op mijn
mond.b

5 Ik heb eenmaal gesproken,
maar ik zal niet weer
antwoorden.

En tweemaal, maar ik zal
niets meer zeggen.’

6 Toen antwoordde Jehovah
Job vanuit de storm:c
7 ‘Zet je schrap en wees een

man.
Ik zal je ondervragen en jij
geeft antwoord.d

8 Trek jij mijn gerechtigheid in
twijfel?�

Ga jij mij veroordelen zodat
jij gelijk krijgt?e

9 Is jouw arm zo sterk als die
van de ware God?f

Kan jouw stem donderen als
die van hem?g

10 Bekleed je dan met eer en
majesteit.

Bekleed je met waardigheid
en pracht.

11 Stort je razende woede uit.
Kijk naar wie hoogmoedig is
en haal hem omlaag.

12 Kijk naar wie trots is en
verneder hem.

En vertrap de slechte
mensen ter plekke.

13 Stop ze allemaal weg in het
stof.

Keten ze� in de verborgen
plaats.

14 Dan zou zelfs ik tegenover
jou erkennen�

dat je rechterhand je kan
redden.

15 Hier is de Beh _emoth,� die ik
heb gemaakt, net als jou.

Hij eet groen gras net als een
stier.

40:8 �Of ‘maak jij (...) krachteloos’.
40:13 �Lett.: ‘hun gezichten’. 40:14
�Of ‘je prijzen’. 40:15 �Mogelijk het
nijlpaard.

16 Kijk eens naar de kracht in
zijn heupen

en de spierkracht in zijn
buik!

17 Hij recht zijn staart als een
ceder.

De pezen van zijn dijen zijn
ineengevlochten.

18 Zijn botten zijn koperen
buizen,

zijn ledematen zijn als
smeedijzeren staven.

19 Van al Gods meesterwerken
staat hij bovenaan.�

Alleen zijn Maker kan hem
met zijn zwaard benaderen.

20 Zijn voedsel komt van de
bergen,

waar alle wilde dieren
spelen.

21 Onder de lotusbomen gaat
hij liggen,

verscholen tussen het riet
van het moeras.

22 De lotusbomen bieden hem
schaduw

en de populieren van het dal�
omringen hem.

23 In de kolkende rivier raakt
hij niet in paniek.

Hij is kalm, al golft de
Jordaana tegen zijn muil op.

24 Kan iemand hem vangen
terwijl hij toekijkt

of een haak� door zijn neus
slaan?

41 Kun jij de Lev _iathan�b
vangen met een vishaak

of zijn tong beteugelen met
een touw?

2 Kun je een touw� door zijn
neusgaten halen

of zijn kaken doorboren met
een haak?�

3 Zal hij je smeken om genade
of vriendelijk tegen je
spreken?

40:19 �Lett.: ‘is hij het begin’. 40:22
�Of ‘de wadi’. 40:24 �Lett.: ‘valstrik’.
41:1 �Mogelijk de krokodil. 41:2 �Lett.:
‘bies’. �Lett.: ‘doorn’.

HFST. 40
a Job 42:5, 6

b Ps 39:9
Sp 30:32

c Job 38:1

d Job 38:3
Job 42:4

e Ps 51:4
Ro 3:4

f Ex 15:6
Ps 89:13
Jes 40:26
1Kor 10:22

g Job 37:4
Ps 29:3

��������������������

2de kolom
a Joz 3:15
��������������������

HFST. 41
b Ps 104:25, 26



745 JOB 41:4-30
4 Zal hij een verbond met je

sluiten
zodat je hem voorgoed als
slaaf kunt hebben?

5 Kun je met hem spelen als
met een vogel

of hem aan de lijn leggen
voor je kleine meisjes?

6 Zullen handelaars tegen
elkaar opbieden om hem?

Zullen ze hem verdelen
onder kooplieden?

7 Kun je zijn huid doorboren
met talloze harpoenena

of zijn kop met visserssperen?
8 Leg je hand eens op hem.

Je zult de strijd niet vergeten
en het nooit meer doen!

9 Denk maar niet dat je hem
kunt temmen.

De aanblik alleen al zou je te
veel worden.�

10 Niemand durft hem op te
hitsen.

Wie zou het dus tegen mij
kunnen opnemen?b

11 Wie heeft mij eerst iets
gegeven dat ik hem zou
moeten terugbetalen?c

Alles onder de hemel is van
mij.d

12 Ik zal niet zwijgen over zijn
ledematen,

over zijn macht en zijn
goedgevormde lijf.

13 Wie heeft zijn pantser
verwijderd?

Wie waagt zich tussen zijn
kaken?

14 Wie kan de deuren van zijn
bek� openwrikken?

Zijn tanden rondom zijn
angstaanjagend.

15 Op zijn rug staan rijen
schubben,�

nauw aaneengesloten,
verzegeld.

16 Ze sluiten zo dicht op
elkaar aan

41:9 �Of ‘ je neerslingeren’. 41:14
�Lett.: ‘gezicht’. 41:15 �Ofmogelijk ‘zijn
rijen schubben zijn zijn trots’.

dat er geen lucht tussen kan
komen.

17 Ze zitten stevig aan elkaar
vast.

Ze grijpen in elkaar en zijn
niet te scheiden.

18 Zijn gesnuif creëert een
schittering

en zijn ogen zijn als de
stralen van de dageraad.

19 Bliksemflitsen komen uit zijn
bek,

vuurvonken weten te
ontsnappen.

20 Damp komt uit zijn neus-
gaten,

als uit een oven die op biezen
brandt.

21 Zijn adem zet kolen in vlam
en uit zijn bek stijgen vlam-
men op.

22 In zijn nek zit grote kracht
en wanhoop rent voor hem
uit.

23 De plooien van zijn vlees
sluiten hecht aaneen.

Ze zijn stevig, als gegoten
metaal, onbeweeglijk.

24 Zijn hart is zo hard als steen,
zo hard als de onderste
maalsteen.

25 Als hij omhoogkomt, worden
zelfs sterke mannen bang.

Zijn woeste uithalen ver-
oorzaken paniek.

26 Geen zwaard haalt tegen
hem iets uit,

geen speer, werppijl of
pijlpunt.a

27 Voor hem is ijzer als stro,
koper als hout dat verrot is.

28 Voor een pijl vlucht hij niet.
Tegen hem veranderen
slingerstenen in stoppels.

29 Voor hem is een knuppel als
een strohalm

en hij lacht om het geluid van
de werpspeer.

30 Zijn onderlijf is als scherpe
potscherven.

Als een dorsslede glijdt hij
door de modder.b

HFST. 41
a Job 41:26

b 2Kr 20:6
Da 4:35
Han 11:17
Ro 9:19

c Ro 11:35

d De 10:14
Ps 24:1
Ps 50:12
1Kor 10:26

��������������������

2de kolom
a Job 41:7

b Jes 41:15



JOB 41:31–42:17 746
31 Hij laat de diepte koken als

een pot.
Hij zweept de zee op als een
mengketel voor zalf.

32 In zijn kielzog glinstert een
spoor

alsof de waterdiepte wit haar
heeft.

33 Niets op aarde is met hem
te vergelijken,

hij is gemaakt als een dier
zonder angst.

34 Dreigend kijkt hij naar al wat
trots is.

Hij is de koning van alle
machtige wilde dieren.’

42 Toen zei Job tegen Jeho-
vah:

2 ‘Nu weet ik dat u alles kunt
en dat niets wat u van plan
bent onmogelijk is voor u.a

3 U zei: “Wie is het die mijn
uitspraken vertroebelt
zonder kennis?”b

Inderdaad, ik heb zonder
verstand gesproken

over dingen die te wonder-
baar voor mij waren, die ik
niet weet.c

4 U zei: “Luister alsjeblieft en
ik zal spreken.

Ik zal je ondervragen en jij
geeft antwoord.”d

5 Mijn oren hebben over u
gehoord,

maar nu zie ik u met mijn
ogen.

6 Daarom neem ik terug wat ik
heb gezegd�e

en ik heb berouw in stof en
as.’f

7 Nadat Jehovah die woorden
tegen Job had gesproken, zei Je-
hovah tegen de Temaniet El _ifaz:

‘Mijn woede is opgelaaid tegen
jou en je twee vrienden,g want
jullie hebben niet de waarheid
over mij gesproken,h zoals mijn
dienaar Job. 8 Neem nu zeven

42:6 �Of ‘herroep ik’.

stieren en zeven rammen, ga
daarmee naar mijn dienaar Job
en breng een brandoffer voor je-
zelf. Dan zal mijn dienaar Job
voor jullie bidden.a Ik zal zijn ver-
zoek inwilligen� en niet met jul-
lie doen wat jullie verdienen voor
je dwaasheid, want jullie hebben
niet de waarheid over mij gespro-
ken, zoals mijn dienaar Job.’

9 Vervolgens deden de Tema-
niet El _ifaz, de Suhiet B _ildad en
de Naämathiet Z _ofar wat Jeho-
vah tegen ze had gezegd. En Je-
hovah nam Jobs gebed aan.

10 Nadat Job voor zijn vrien-
den had gebeden,b nam Jehovah
Jobs ellende wegc en gaf hij hem
zijn voorspoed terug.� Jehovah
gaf hem het dubbele van wat hij
eerder had.d 11 Al zijn broers
en zussen en al zijn vrienden van
vroegere kwamen bij hem thuis
eten. Ze troostten hem vanwe-
ge alle ellende die Jehovah had
toegestaan over hem te komen
en leefden met hem mee. Ze ga-
ven hem allemaal een geldstuk
en een gouden ring.

12 Jehovah zegende het laat-
ste deel van Jobs leven meer dan
het begin.f Job kreeg 14.000 scha-
pen, 6000 kamelen, 2000 runde-
ren� en 1000 ezelinnen.g 13 Ook
kreeg hij nog zeven zonen en drie
dochters.h 14 De eerste dochter
noemde hij Jem _ima, de tweede Ke-
z _ia en de derde K _eren-H _appuch.
15 Geen vrouw in het hele land
was zo mooi als Jobs dochters, en
hun vader gaf ze een erfdeel met
hun broers.

16 Daarna leefde Job nog 140
jaar, en hij kreeg zijn kinderen
en kleinkinderen te zien — vier
generaties. 17 Ten slotte stierf
Job, na een lang en goed leven.�

42:8 �Lett.: ‘ik zal zijn gezicht zeker
opheffen’. 42:10 �Lett.: ‘bracht Jeho-
vah een keer in de gevangenschap van
Job’. 42:12 �Lett.: ‘1000 span runde-
ren’. 42:17 �Lett.: ‘oud en verzadigd van
dagen’.

HFST. 42
a Ge 18:14

Ps 135:6
Jes 43:13
Jes 55:10, 11
Jer 32:17
Mr 10:27
Lu 18:27

b Job 38:2

c Ps 40:5
Ps 139:6

d Job 38:3
Job 40:7

e Job 40:4

f Ezr 9:6
Ps 51:17

g Job 2:11

h Job 11:6
Job 15:14, 15
Job 22:2, 3

��������������������

2de kolom
a Ge 20:17

Jak 5:15

b Mt 6:14

c Job 2:6, 7
Jak 5:11

d Ge 32:10
1Sa 2:7
2Kr 25:9
Sp 22:4
Jes 61:7

e Job 19:13

f Sp 3:33
Sp 10:22
Heb 11:6
Jak 5:11

g Job 1:3

h Job 1:1, 2



PSALMEN
I N H O U D

1 Twee wegen vergeleken
Gods wet lezen maakt gelukkig (2)
Rechtvaardigen zijn als
vruchtbare boom (3)
Slechte mensen zijn als
wegwaaiend kaf (4)

2 Jehovah en zijn gezalfde
Jehovah lacht om de volken (4)
Jehovah installeert zijn koning (6)
Eer de zoon (12)

3 Vertrouwen in God ondanks gevaar
‘Waarom zo veel tegenstanders?’ (1)
‘Redding behoort Jehovah toe’ (8)

4 Gebed van vertrouwen in God
‘Ben je geërgerd, zondig dan niet’ (4)
‘In vrede slaap ik’ (8)

5 Jehovah toevlucht van rechtvaardigen
God haat slechtheid (4, 5)
‘Leid me in uw rechtvaardigheid’ (8)

6 Verzoek om gunst
De doden loven God niet (5)
God luistert naar verzoek om gunst (9)

7 Jehovah een rechtvaardig Rechter
‘Oordeel mij, Jehovah’ (8)

8 Gods grootheid en waardigheid
van mensen
‘Hoe groot is uw naam!’ (1, 9)
‘Wat is de sterveling?’ (4)
Mens gekroond met pracht (5)

9 Gods wonderwerken bekendmaken
Jehovah een veilige schuilplaats (9)
Wie Gods naam kent,
vertrouwt op hem (10)

10 Jehovah helpt de hulpelozen
De goddeloze zegt verwaand:
‘Er is geen God’ (4)
Hulpelozen wenden zich tot Jehovah (14)
‘Jehovah is Koning voor eeuwig’ (16)

11 Bescherming zoeken bij Jehovah
‘Jehovah is in zijn heilige tempel’ (4)
God haat wie van geweld houdt (5)

12 Jehovah staat op en grijpt in
Gods woorden zijn zuiver (6)

13 Uitzien naar Jehovah’s redding
‘Jehovah, hoelang nog?’ (1, 2)
Jehovah beloont rijk (6)

14 Beschrijving van de dwaas
‘Er is geen Jehovah’ (1)
‘Niemand doet het goede’ (3)

15 Wie mag gast zijn in Jehovah’s tent?
Hij spreekt waarheid in zijn hart (2)
Hij lastert niet (3)
Hij komt beloften na,
al is het in zijn nadeel (4)

16 Jehovah Bron van goedheid
‘Jehovah is mijn deel’ (5)
‘Mijn gedachten corrigeren me
’s nachts’ (7)
‘Jehovah aan mijn rechterhand’ (8)
‘U zult me niet achterlaten
in het Graf’ (10)

17 Gebed om bescherming
‘U onderzoekt mijn hart’ (3)
‘In de schaduw van uw vleugels’ (8)

18 God geprezen voor redding
‘Jehovah is mijn sterke rots’ (2)
Jehovah loyaal voor de loyale (25)
Gods weg is volmaakt (30)
‘Uw nederigheid maakt mij groot’ (35)

19 Gods schepping en wet getuigen
‘Hemel maakt Gods glorie bekend’ (1)
Gods volmaakte wet herstelt kracht (7)
Onbewuste zonden (12)

20 Redding voor Gods gezalfde koning
‘Sommigen vertrouwen op
strijdwagens en paarden,
maar wij op Jehovah’s naam’ (7)

21 Zegeningen voor koning
die op Jehovah vertrouwt
Koning krijgt lang leven (4)
Gods vijanden worden verslagen (8-12)

22 Van wanhoop tot lof
‘Mijn God, waarom hebt u mij
verlaten?’ (1)
‘Ze verloten mijn kleding’ (18)
God loven in gemeente (22, 25)
Hele aarde zal God aanbidden (27)

23 ‘Jehovah is mijn Herder’
‘Het ontbreekt mij aan niets’ (1)
‘Hij geeft mij nieuwe kracht’ (3)
‘Mijn beker is goedgevuld’ (5)

24 Glorieuze Koning gaat poorten binnen
‘Van Jehovah is de aarde’ (1)
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25 Gebed om leiding en vergeving
‘Leer mij uw paden’ (4)
‘Hechte vriendschap met Jehovah’ (14)
‘Vergeef al mijn zonden’ (18)

26 Wandelen in oprechtheid
‘Onderzoek mij, Jehovah’ (2)
Slechte omgang vermijden (4, 5)
‘Ik ga rond Gods altaar’ (6)

27 Jehovah vesting van mijn leven
Waardering voor Gods tempel (4)
Jehovah neemt aan
als ouders verlaten (10)
‘Hoop op Jehovah’ (14)

28 Gebed psalmist verhoord
‘Jehovah is mijn kracht en schild’ (7)

29 Jehovah’s krachtige stem
Aanbid Jehovah in heilige kleding (2)
‘De glorieuze God dondert’ (3)
Jehovah sterkt zijn volk (11)

30 Rouw verandert in vreugde
Gods gunst is voor het leven (5)

31 Bescherming zoeken bij Jehovah
‘Aan uw hand vertrouw ik
mijn geest toe’ (5)
‘Jehovah, God van waarheid’ (5)
Gods overvloedige goedheid (19)

32 Gelukkig wie vergeving krijgt
‘Ik bekende mijn zonde aan u’ (5)
God geeft inzicht (8)

33 Lof voor de Schepper
‘Zing een nieuw lied voor hem’ (3)
Schepping door Jehovah’s woord
en geest (6)
Jehovah’s natie is gelukkig (12)
Jehovah’s waakzame oog (18)

34 Jehovah bevrijdt zijn dienaren
‘Laten we zijn naam samen loven’ (3)
Jehovah’s engel beschermt (7)
‘Proef en zie dat Jehovah goed is’ (8)
‘Geen van zijn botten gebroken’ (20)

35 Gebed om bevrijding
Vijanden worden verjaagd (5)
God loven in mensenmenigte (18)
Zonder reden gehaat (19)

36 Gods kostbare loyale liefde
Goddeloze heeft geen ontzag
voor God (1)
God is bron van het leven (9)
‘Door uw licht kunnen wij licht zien’ (9)

37 Wie op Jehovah vertrouwen, gaat het goed
Niet opwinden over slechte mensen (1)
‘Zoek je grootste vreugde bij Jehovah’ (4)
‘Vertrouw je weg toe aan Jehovah’ (5)
Zachtmoedigen zullen aarde
bezitten (11)
Rechtvaardige niet zonder brood (25)
Rechtvaardigen zullen eeuwig op
aarde leven (29)

38 Gebed van iemand die berouw heeft
‘Van streek en erg terneergeslagen’ (6)
Jehovah verhoort wie op hem wacht (15)
‘Mijn zonde kwelde mij’ (18)

39 Het leven is kort
Mens niet meer dan ademtocht (5, 11)
‘Negeer mijn tranen niet’ (12)

40 Dank aan unieke God
Gods werken te veel om
op te sommen (5)
Slachtoffers niet belangrijkst
voor God (6)
‘Doen van uw wil geeft me vreugde’ (8)

41 Gebed van een zieke
God steunt zieken (3)
Verraden door goede vriend (9)

42 God loven als Grote Redder
Verlangen naar God
als hert naar water (1, 2)
‘Waarom ben ik zo wanhopig?’ (5, 11)
‘Wacht op God’ (5, 11)

43 God is Rechter en bevrijdt
‘Zend uw licht en waarheid’ (3)
‘Waarom ben ik zo wanhopig?’ (5)
‘Wacht op God’ (5)

44 Een gebed om hulp
‘U hebt ons gered’ (7)
‘Als schapen voor de slacht’ (22)
‘Sta op en kom ons te hulp’ (26)

45 Huwelijk gezalfde koning
Aangename woorden (2)
‘God is je troon voor eeuwig’ (6)
Koning verlangt naar
schoonheid bruid (11)
Zonen als vorsten op hele aarde (16)

46 ‘God is onze schuilplaats’
Gods verbazingwekkende werken (8)
God maakt overal eind aan oorlog (9)

47 God is Koning over hele aarde
‘Jehovah is ontzagwekkend’ (2)
Zing God lof toe (6, 7)
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48 Sion stad van de grote Koning
Vreugde van de hele aarde (2)
Inspecteer stad en torens (11-13)

49 Dwaasheid van vertrouwen op rijkdom
Geen mens kan ander loskopen (7, 8)
God verlost uit het Graf (15)
Rijkdom redt niet van dood (16, 17)

50 God oordeelt tussen loyalen en slechten
Gods verbond door slachtoffer (5)
‘God zelf is Rechter’ (6)
Alle dieren zijn van God (10, 11)
God stelt slechte mensen
aan de kaak (16-21)

51 Gebed van iemand die berouw heeft
In zonde ontvangen (5)
‘Reinig me van zonde’ (7)
‘Schep in mij een zuiver hart’ (10)
Verbrijzeld hart niet afgewezen (17)

52 Vertrouwen op Gods loyale liefde
Opscheppers over slechtheid
gewaarschuwd (1-5)
Goddelozen vertrouwen op rijkdom (7)

53 Omschrijving dwazen
‘Er is geen Jehovah’ (1)
‘Niemand doet het goede’ (3)

54 Gebed om hulp als omringd
door vijanden
‘God is mijn helper’ (4)

55 Gebed bij verraad door vriend
Bespot door goede vriend (12-14)
‘Leg je last neer bij Jehovah’ (22)

56 Gebed bij vervolging
‘Op God vertrouw ik’ (4)
‘Mijn tranen in uw waterzak’ (8)
‘Wat kan een mens mij
aandoen?’ (4, 11)

57 Verzoek om gunst
Schuilen onder Gods vleugels (1)
Vijanden vallen in eigen kuil (6)

58 Er is een God die de aarde oordeelt
Gebed om straf over slechten (6-8)

59 God is schild en schuilplaats
‘Geen medelijden met verraders’ (5)
‘Ik zal zingen over uw sterkte’ (16)

60 God onderwerpt vijanden
Redding door mensen nutteloos (11)
‘Door God zullen we kracht opdoen’ (12)

61 God is sterke toren tegen vijanden
‘Ik zal gast zijn in uw tent’ (4)

62 Ware redding komt van God
‘Rustig wacht ik op God’ (1, 5)
‘Stort je hart voor God uit’ (8)
Mensen zijn ademtocht (9)
Vertrouw niet op vermogen (10)

63 Verlangen naar God
‘Uw loyale liefde is beter
dan het leven’ (3)
‘Verzadigd met het beste’ (5)
’s Nachts mediteren over God (6)
‘Ik klamp mij vast aan God’ (8)

64 Bescherming tegen listige aanvallen
‘God zal op hen schieten’ (7)

65 Gods zorg voor de aarde
‘Hoorder van gebeden’ (2)
‘Gelukkig wie door u wordt
uitgekozen’ (4)
Gods overvloedige goedheid (11)

66 Gods ontzagwekkende werken
‘Kom en zie Gods werken’ (5)
‘Ik zal mijn geloften aan u inlossen’ (13)
God luistert naar gebeden (18-20)

67 Einden aarde hebben ontzag voor God
Gods weg overal bekend (2)
‘Laten alle volken God loven’ (3, 5)
‘God zal ons zegenen’ (6, 7)

68 ‘Laten Gods vijanden
uiteengedreven worden’
‘Een vader van wezen’ (5)
God geeft eenzamemensen een thuis (6)
Vrouwen verkondigen goede nieuws (11)
Gaven in de vorm van mensen (18)
‘Jehovah draagt dagelijks
onze vracht’ (19)

69 Gebed om redding
‘IJver voor uw huis heeft mij
verteerd’ (9)
‘Antwoord mij snel’ (17)
‘Ze gaven me azijn te drinken’ (21)

70 Dringend verzoek om hulp
‘Kom mij snel te hulp’ (5)

71 Het vertrouwen van ouderen
‘Van jongs af aan vertrouw ik op u’ (5)
‘Nu mijn kracht het begeeft’ (9)
Onderwezen van jongs af aan (17)

72 De vredige regering van Gods koning
‘De rechtvaardige zal bloeien’ (7)
Onderdanen van zee tot zee (8)
Bevrijd van geweld (14)
Volop graan op aarde (16)
Gods naam eeuwig geprezen (19)
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73 Gelovig man houdt geestelijke kijk
‘Bijna waren mijn voeten
uitgegleden’ (2)
‘De hele dag werd ik gekweld’ (14)
‘Tot ik in Gods heiligdom kwam’ (17)
Slechte mensen op
glibberige bodem (18)
Dichter tot God komen is goed (28)

74 Gebed of God aan zijn volk wil denken
Terugblik op Gods
reddingsdaden (12-17)
‘Denk aan lasteringen vijand’ (18)

75 God oordeelt eerlijk
Slechten zullen Jehovah’s beker
drinken (8)

76 Gods overwinning op Sions vijanden
God redt de zachtmoedigen (9)
Trotse vijanden worden vernederd (12)

77 Gebed in tijd van ellende
Mediteren over Gods werken (11, 12)
‘Wie is zo groot als u, o God?’ (13)

78 Gods zorg en Israëls gebrek aan geloof
Vertel aan komende generatie (2-8)
‘Ze hadden geen geloof in God’ (22)
‘Het koren van de hemel’ (24)
‘Ze deden de Heilige van Israël
verdriet’ (41)
Van Egypte naar het
beloofde land (43-55)
‘Ze bleven God uitdagen’ (56)

79 Gebed toen volken Gods volk aanvielen
‘We zijn een mikpunt van spot’ (4)
‘Help ons omwille van uw naam’ (9)
‘Vergeld onze buren zevenvoudig’ (12)

80 Verzoek om herstel aan Israëls Herder
‘O God, herstel ons’ (3)
Israël als Gods wijnstok (8-15)

81 Aansporing om te gehoorzamen
Aanbid geen valse goden (9)
‘Luisterde mijn volk maar’ (13)

82 Oproep tot gerechtigheid
God spreekt recht te midden
van ‘de goden’ (1)
‘Verdedig de zwakken’ (3)
‘Jullie zijn goden’ (6)

83 Gebed bij dreiging vijanden
‘O God, blijf niet zwijgen’ (1)
Vijanden als wervelende distels (13)
Gods naam is Jehovah (18)

84 Verlangen naar Gods grootse tabernakel
Leviet wil als vogel zijn (3)
‘Eén dag in uw voorhoven’ (10)
‘God is een zon en een schild’ (11)

85 Gebed om herstel
God zal vrede spreken tot loyalen (8)
Ontmoeting loyale liefde en trouw (10)

86 Geen god als Jehovah
Jehovah vergeeft graag (5)
Alle volken zullen
Jehovah aanbidden (9)
‘Leer me uw weg’ (11)
‘Geef me een onverdeeld hart’ (11)

87 Sion stad van de ware God
Geboren in Sion (4-6)

88 Gebed om bescherming tegen dood
‘Mijn leven bevindt zich
op de rand van het Graf’ (3)
‘Elke ochtend bid ik tot u’ (13)

89 Zingen over Jehovah’s loyale liefde
Verbond met David (3)
Davids nageslacht is voor eeuwig (4)
Gods gezalfde noemt Hem ‘Vader’ (26)
Davidisch verbond duurzaam (34-37)
Mens kan niet ontsnappen
aan Graf (48)

90 God is eeuwig en mens leeft kort
Duizend jaar als gisteren (4)
Mens leeft 70 of 80 jaar (10)
‘Leer ons onze dagen te tellen’ (12)

91 Bescherming in Gods schuilplaats
Bevrijd van de vogelvanger (3)
Bescherming onder Gods vleugels (4)
Veilig ook al vallen er duizenden (7)
Engelen bevolen om
te beschermen (11)

92 Jehovah komt eeuwig lof toe
Zijn grote werken en
diepe gedachten (5)
‘Rechtvaardigen zullen gedijen
als een boom’ (12)
Ouderen zullen blijven floreren (14)

93 Jehovah’s majestueuze bestuur
‘Jehovah is Koning geworden!’ (1)
‘Uw richtlijnen zijn betrouwbaar’ (5)

94 Gebed om wraak van God
‘Hoelang zullen de slechten blijven?’ (3)
Correctie Jah maakt gelukkig (12)
God verlaat zijn volk niet (14)
‘Onheil stichten in naam
van de wet’ (20)
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95 Bij ware aanbidding hoort
gehoorzaamheid
‘Als jullie vandaag zijn stem horen’ (7)
‘Verhard je hart niet’ (8)
‘Zij zullen mijn rust niet
binnengaan’ (11)

96 ‘Zing voor Jehovah een nieuw lied’
Jehovah verdient alle eer (4)
Goden van volken zijn waardeloos (5)
Aanbid in heilige kleding (9)

97 Jehovah verheven boven andere goden
‘Jehovah is Koning geworden!’ (1)
Houd van Jehovah,
haat wat slecht is (10)
Licht voor de rechtvaardigen (11)

98 Jehovah Redder en rechtvaardig
Rechter
Jehovah’s redding
bekendgemaakt (2, 3)

99 Jehovah heilige Koning
Troont boven cherubs (1)
Een God die vergeeft en straft (8)

100 Dank aan de Schepper
‘Dien Jehovah met vreugde’ (2)
‘God heeft ons gemaakt’ (3)

101 Een oprechte regeerder
‘Ik verdraag hoogmoed niet’ (5)
‘Ik zal naar de getrouwen kijken’ (6)

102 Wanhopig gebed van onderdrukte
‘Ik ben als een eenzame vogel’ (7)
‘Mijn dagen zijn een
verdwijnende schaduw’ (11)
‘Jehovah zal Sion herbouwen’ (16)
Jehovah blijft altijd bestaan (26, 27)

103 ‘Ik zal Jehovah loven’
God verwijdert zonden ver van ons (12)
Gods vaderlijke barmhartigheid (13)
God vergeet niet dat we stof zijn (14)
Jehovah’s troon en koningschap (19)
Engelen voeren Gods woord uit (20)

104 God loven om scheppingswonderen
Aarde blijft altijd (5)
Wijn en brood voor sterfelijk mens (15)
‘Hoe talrijk zijn uw werken!’ (24)
‘Als u hun geest wegneemt,
sterven ze’ (29)

105 Jehovah’s trouwe daden voor zijn volk
God denkt aan zijn verbond (8-10)
‘Raak mijn gezalfden niet aan’ (15)
Jozef slaaf, gebruikt door God (17-22)

Gods wonderen in Egypte (23-36)
Israël vertrekt uit Egypte (37-39)
God denkt aan belofte
aan Abraham (42)

106 Israëls gebrek aan waardering
Gods daden snel vergeten (13)
Gods glorie ingeruild
voor afbeelding stier (19, 20)
Geen geloof in Gods belofte (24)
Gingen Baäl aanbidden (28)
Kinderen geofferd aan demonen (37)

107 Dank God voor zijn wonderen
Liet ze op goede weg wandelen (7)
Verzadigde dorstigen en
hongerigen (9)
Haalde ze uit duisternis (14)
Zond zijn woord om te genezen (20)
Beschermt armen tegen
onderdrukking (41)

108 Gebed om overwinning op vijanden
Redding door mensen
heeft geen nut (12)
‘Door God zullen we kracht
opdoen’ (13)

109 Gebed van wanhopig man
‘Laat een ander zijn ambt
overnemen’ (8)
God staat arme bij (31)

110 Een koning en priester zoals
Melchizedek
‘Onderwerp te midden
van je vijanden’ (2)
Bereidwillige jongeren als
dauwdruppels (3)

111 Loof Jehovah om zijn grote werken
Gods naam heilig en
ontzagwekkend (9)
Ontzag voor Jehovah is wijsheid (10)

112 De rechtvaardige heeft ontzag
voor Jehovah
Vrijgevige die uitleent gaat het goed (5)
‘Rechtvaardige zal nooit
vergeten worden’ (6)
Vrijgevige geeft aan armen (9)

113 Verheven God verheft onbeduidende
Jehovah’s naam eeuwig geëerd (2)
God buigt zich diep (6)

114 Bevrijding Israël uit Egypte
De zee vluchtte (5)
Bergen huppelden als rammen (6)
Rots veranderde in bron (8)
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115 Alleen God komt eer toe
Levenloze afgoden (4-8)
Aarde aan mensen gegeven (16)
‘Niet de doden loven Jah’ (17)

116 Danklied
‘Hoe kan ik Jehovah vergoeden?’ (12)
‘Ik zal de beker van redding
opheffen’ (13)
‘Ik zal mijn geloften aan Jehovah
inlossen’ (14, 18)
Groot verlies als loyalen sterven (15)

117 Oproep aan volken Jehovah te loven
Gods loyale liefde is groot (2)

118 Dank voor Jehovah’s overwinning
‘Ik riep Jah aan en hij antwoordde’ (5)
‘Jehovah staat aan mijn kant’ (6, 7)
Afgekeurde steen wordt
belangrijkste hoeksteen (22)
‘Degene die komt in Jehovah’s
naam’ (26)

119 Waardering voor Gods kostbare woord
Hoe kunnen jongeren pad zuiver
houden? (9)
‘Ik ben blij met uw richtlijnen’ (24)
‘Uw woord is mijn hoop’ (74, 81, 114)
‘Hoe lief heb ik uw wet!’ (97)
‘Meer inzicht dan al mijn leraren’ (99)
‘Uw woord is een lamp
voor mijn voet’ (105)
‘Waarheid is de essentie
van uw woord’ (160)
Vrede voor wie Gods wet
liefhebben (165)

120 Vreemdeling verlangt naar vrede
‘Bevrijd me van
de bedrieglijke tong’ (2)
‘Ik ben voor vrede’ (7)

121 Jehovah beschermt zijn volk
‘Mijn hulp komt van Jehovah’ (2)
Jehovah slaapt nooit (3, 4)

122 Gebed om vrede voor Jeruzalem
Blij om naar Jehovah’s huis te gaan (1)
Een hecht aaneengesloten stad (3)

123 Gunst zoeken bij Jehovah
Als slaven gericht op Jehovah (2)
Overladen met minachting (3)

124 ‘Als Jehovah niet met ons was geweest’
Ontsnapping uit gescheurd net (7)
Jehovah’s naam is onze hulp (8)

125 Jehovah beschermt zijn volk
‘Zoals bergen Jeruzalem omringen’ (2)
‘Laat er vrede zijn over Israël’ (5)

126 Sions vreugdevolle herstel
‘Jehovah heeft grote dingen
gedaan’ (3)
Tranen veranderen in gejuich (5, 6)

127 Zonder God is alles zinloos
‘Als Jehovah het huis niet bouwt’ (1)
Kinderen een beloning van God (3)

128 Ontzag voor Jehovah maakt gelukkig
Vrouw als vruchtbare wijnstok (3)
‘Je zult zien dat het Jeruzalem
goed gaat’ (5)

129 Aangevallen maar niet verslagen
Wie Sion haten te schande
gemaakt (5)

130 ‘Uit de diepten roep ik tot u’
‘Als u op zonden zou letten’ (3)
Bij Jehovah is echte vergeving (4)
‘Ik wacht vol verlangen op Jehovah’ (6)

131 Tevreden als een gespeend kind
Niet streven naar te grote dingen (1)

132 David en Sion uitgekozen
‘Wijs uw gezalfde niet af’ (10)
Sions priesters bekleed
met redding (16)

133 In eenheid bij elkaar wonen
Als olie op Aärons hoofd (2)
Als de dauw van de Hermon (3)

134 God ’s nachts loven
‘Hef je handen op in heiligheid’ (2)

135 Loof Jah om zijn grootheid
Tekenen en wonderen in Egypte (8, 9)
‘Uw naam blijft voor eeuwig’ (13)
Levenloze afgoden (15-18)

136 Jehovah’s loyale liefde duurt eeuwig
Hemel en aarde vaardig gemaakt (5, 6)
Farao stierf in Rode Zee (15)
God denkt aan wie
terneergeslagen is (23)
Voedsel voor alles wat leeft (25)

137 Aan de rivieren van Babylon
Geen liederen van Sion gezongen (3, 4)
Babylon wordt verwoest (8)

138 God is verheven maar zorgzaam
Antwoordde op gebed (3)
Redt van gevaar (7)
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1 Gelukkig de mens die niet
volgens het advies van
slechte mensen wandelt,�

die niet op het pad van
zondaars staata

en die niet bij spotters zit.b
2 Hij vindt vreugde in de wet

van Jehovahc

en leest zijn wet met gedemp-
te stem,� dag en nacht.d

3 Hij zal zijn als een boom
geplant aan waterstromen,

een boom die op de juiste tijd
vrucht draagt,

waarvan de bladeren niet
verdorren.

Hij zal slagen in alles wat hij
doet.e

1:1 �Of ‘niet het advies (...) opvolgt’.
1:2 �Of ‘mediteert over zijn wet’.

4 Slechte mensen zijn niet zo.
Zij zijn als kaf dat wegwaait
in de wind.

5 Slechte mensen zullen
niet standhouden in het
oordeela

en zondaars niet in de
gemeenschap van de
rechtvaardigen.b

6 Jehovah heeft oog voor de
weg van de rechtvaardigen,c

maar de weg van slechte
mensen loopt dood.d

2 Waarom is er opschudding
onder de naties

en mompelen� de volken
over iets zinloos?e

2 De koningen van de aarde
stellen zich op

2:1 �Of ‘bedenken’.

139 God kent aanbidders goed
Kan niet ontkomen aan Gods geest (7)
Op wonderbare manier gemaakt (14)
‘U zag mij als embryo’ (16)
‘Leid mij op de weg die eeuwig is’ (24)

140 Jehovah sterke Redder
Slechte mensen zijn als slangen (3)
Gewelddadige mensen komen om (11)

141 Gebed om bescherming
‘Laat mijn gebed zijn als wierook’ (2)
Terechtwijzing rechtvaardige
als olie (5)
Slechte mensen vallen in eigen net (10)

142 Gebed om bevrijding van vervolgers
‘Nergens kan ik heen’ (4)
‘U bent alles wat ik heb’ (5)

143 Dorsten naar God als
een uitgedroogd land
‘Ik peins over uw werken’ (5)
‘Leer me uw wil te doen’ (10)
‘Laat uw goede geest mij leiden’ (10)

144 Gebed om de overwinning
‘Wat is een sterveling?’ (3)
‘Drijf de vijand uiteen’ (6)
Jehovah’s volk is gelukkig (15)

145 God loven, de grote Koning
‘Ik zal Gods grootheid
bekendmaken’ (6)
‘Jehovah is goed voor iedereen’ (9)
‘Uw loyalen zullen u loven’ (10)
Gods eeuwige koningschap (13)
Gods hand vervult ieders verlangen (16)

146 Vertrouw op God, niet op mensen
Bij de dood vergaan iemands
gedachten (4)
God richt wie gebukt gaan op (8)

147 Gods liefde en macht loven
Geneest mensen met
een gebroken hart (3)
Noemt alle sterren bij naam (4)
Stuurt sneeuw als wol (16)

148 Hele schepping moet Jehovah loven
‘Loof hem, al zijn engelen’ (2)
‘Loof hem, zon, maan en sterren’ (3)
Jong en oud moeten God loven (12, 13)

149 Lied ter ere van Gods overwinning
God vindt vreugde in zijn volk (4)
Eer komt Gods loyalen toe (9)

150 Laat alles wat adem heeft Jah loven
Hallelujah! (1, 6)

EERSTE BOEK
(Psalm 1-41)

PSALM 1
a Sp 4:14
b Sp 22:10
c Ps 19:7

Ps 40:8
Ps 112:1
Mt 5:3
Ro 7:22
Jak 1:25

d Joz 1:8
Ps 119:97
1Ti 4:15

e 1Kr 22:13
Jer 17:7, 8
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2de kolom
a Mt 25:41
b Mal 3:18

Mt 13:49, 50
c Ps 37:18

Jer 12:3
1Pe 3:12

d Sp 14:12
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PSALM 2
e Han 4:25-28
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en de bestuurders verenigen
zich�a

tegen Jehovah en tegen zijn
gezalfde.�b

3 Ze zeggen: ‘Laten we ons
bevrijden van hun ketens

en hun touwen van ons
afschudden!’

4 Degene die in de hemel op de
troon zit, zal lachen.

Jehovah zal hen bespotten.
5 In die tijd zal hij in zijn

woede tot hen spreken
en hun angst aanjagen met
zijn brandende woede.

6 Hij zal zeggen: ‘Ikzelf heb
mijn koningc geı̈nstalleerd

op Sion,d mijn heilige berg.’
7 Laat mij het besluit van

Jehovah bekendmaken.
Hij zei tegen mij: ‘Jij bent
mijn zoon,e

vandaag ben ik je vader
geworden.f

8 Vraag het mij en ik geef je
volken als erfdeel

en de einden van de aarde
als bezit.g

9 Je zult ze breken met een
ijzeren scepter,h

je zult ze stukslaan als
aardewerk.’ i

10 Toon dus inzicht, koningen,
laat je corrigeren,� rechters
van de aarde.

11 Dien Jehovah met eerbied�
en toon vol vreugde ontzag
voor hem.

12 Eer� de zoon, j anders wordt
God� verontwaardigd

en word je verwijderd van
de weg,k

want zijn woede ontvlamt
snel.

Gelukkig wie bescherming
bij Hem zoekt.

2:2 �Of ‘beraadslagen samen’. �Of
‘zijn Christus’. 2:10 �Of ‘wees ge-
waarschuwd’. 2:11 �Of ‘ontzag’. 2:12
�Lett.: ‘kus’. �Lett.: ‘hij’.

Een psalm van David toen hij op
de vlucht was voor zijn zoon Absalom.a

3 O Jehovah, waarom heb ik zo
veel tegenstanders?b

Waarom keren zovelen zich
tegen mij?c

2 Velen zeggen over mij:�
‘God zal hem niet redden.’d
(sela)�

3 Maar u, Jehovah, bent een
schild om mij heen,e

mijn glorie.f U heft mijn
hoofd omhoog.g

4 Luid roep ik tot Jehovah
en hij antwoordt mij vanaf
zijn heilige berg.h (sela)

5 Ik ga liggen en ik slaap.
In veiligheid word ik weer
wakker,

want Jehovah blijft mij
steunen. i

6 Ik ben niet bang voor de
tienduizenden

die zich aan alle kanten tegen
mij opstellen. j

7 Sta op, o Jehovah! Red mij,k
o mijn God!

U zult al mijn vijanden op de
kaak slaan.

De tanden van slechte
mensen zult u breken. l

8 Redding behoort Jehovah toe.m
Uw zegen rust op uw volk.
(sela)

Voor de koorleider: begeleiding
door snaarinstrumenten.
Een psalm van David.

4 Antwoord mij als ik roep,
o mijn rechtvaardige God.n

Zorg voor een uitweg� als ik
in nood zit.

Heb medelijden en luister
naar mijn gebed.

2 Mensenzonen, hoelang nog
zullen jullie mij vernederen
in plaats van eren?

Hoelang nog zullen jullie lief-
hebben wat waardeloos is
en zoeken naar wat vals is?
(sela)

3:2 �Of ‘mijn ziel’. �Zie Woordenlijst.
4:1 �Lett.: ‘maak wijde ruimte’.

PSALM 2
a Mt 27:1, 2

Lu 23:10, 11
Opb 19:19

b Ps 89:20
Jes 61:1

c Ps 45:6
Ez 21:27
Da 7:13, 14
Opb 19:16

d 2Sa 5:7
Opb 14:1

e Mt 3:16, 17
Mr 1:9-11
Ro 1:4

f Han 13:33
Heb 1:5
Heb 5:5

g Ps 72:8
Heb 1:2
Opb 11:15

h Opb 12:5
Opb 19:15

i Da 2:44
Opb 2:26, 27

j Fil 2:9-11

k Jo 3:36
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PSALM 3
a 2Sa 15:14

b 2Sa 15:12
2Sa 16:15

c 2Sa 12:11

d 2Sa 16:7, 8

e Ge 15:1

f Jes 45:25

g Ps 27:6

h 2Sa 15:25
Ps 2:6

i Ps 4:8
Sp 3:24

j 2Kon 6:15, 16
Ps 27:3
Ro 8:31

k 1Ti 4:10

l 2Th 1:6

m Ps 37:39
Jes 43:11
Opb 19:1

��������������������

PSALM 4
n Ps 11:7
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3 Weet dat Jehovah zijn loyale
op een uitzonderlijke
manier behandelt.�

Jehovah luistert als ik tot
hem roep.

4 Ben je geërgerd, zondig dan
niet.a

Zeg wat je te zeggen hebt, in
je hart, op je bed, en zwijg.
(sela)

5 Breng slachtoffers van
rechtvaardigheid

en vertrouw op Jehovah.b
6 Velen zeggen: ‘Wie zal ons

iets goeds laten zien?’
Jehovah, laat het licht
van uw gelaat over ons
schijnen.c

7 U vervult mijn hart met meer
vreugde

dan een rijke oogst van
graan en nieuwe wijn kan
geven.

8 In vrede ga ik liggen en slaap
ik,d

want alleen u, Jehovah, laat
mij in veiligheid wonen.e

Voor de koorleider: voor nechiloth.�
Een psalm van David.

5 Luister naar mijn woorden,
Jehovah.f

Let op mijn gezucht.
2 Heb aandacht voor mijn

hulpgeroep,
want tot u bid ik, mijn Koning
en mijn God.

3 Jehovah, in de morgen hoort
u mijn stem,g

in de morgen vertel ik u
mijn zorgenh en wacht ik
hoopvol af.

4 Want u bent geen God die
vreugde put uit slechtheid. i

Niemand die slecht is, mag
bij u zijn. j

5 Arrogante mensen mogen
niet in uw nabijheid
komen.

U haat iedereen die het
slechte doet,k

4:3 �Of ‘onderscheidt’, ‘voor zich afzon-
dert’. 5:Ops; 6:Ops �Zie Woordenlijst.

6 leugenaars zult u vernietigen.a
Jehovah, u walgt van ge-
welddadige mensen en
bedriegers.�b

7 Maar ik ga uw huisc binnen
vanwege uw grote loyale
liefde.d

Vol eerbiedig ontzag voor u
buig ik me neer richting uw
heilige tempel.�e

8 O Jehovah, leid me in uw
rechtvaardigheid omwille
van mijn vijanden,

effen uw weg voor mij.f
9 Want niets wat ze zeggen is

betrouwbaar,
vanbinnen zijn ze door en
door kwaadaardig.

Hun keel is een open graf.
Met hun tong vleien ze.�g

10 God zal ze schuldig verklaren,
hun eigen complotten zullen
hun ondergang worden.h

Laten ze verdreven worden
vanwege al hun over-
tredingen,

want ze zijn in opstand
gekomen tegen u.

11 Maar iedereen die zijn
toevlucht bij u zoekt, zal
gelukkig zijn i

en altijd vol vreugde juichen.
U zult hen beschermen,�
en wie uw naam liefhebben,
zullen in u hun vreugde
vinden.

12 U zult de rechtvaardigen
zegenen, o Jehovah,

met goedkeuring zult u hen
omringen als met een groot
schild. j

Voor de koorleider: begeleiding
door snaarinstrumenten gestemd op
sjeminith.� Een psalm van David.

6 Jehovah, wijs me niet terecht
in uw boosheid

en corrigeer me niet in uw
woede.k

5:6 �Of ‘een man van bloedvergieten en
bedrog’. 5:7 �Of ‘heiligdom’. 5:9 �Of
‘ze gebruiken een gladde tong’. 5:11
�Of ‘de toegang tot hen versperren’.
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2 Heb medelijden met mij,�
Jehovah, want ik verlies
mijn kracht.

Genees me, Jehovah,a want ik
sta te trillen op mijn benen.

3 Ja, ik� ben erg verontrustb
en ik vraag u, Jehovah
— hoelang nog?c

4 Kom terug, Jehovah, en
bevrijd me,�d

red me omwille van uw loyale
liefde.e

5 Want in de dood praat
niemand over u.�

Wie zal u loven in het Graf?�f
6 Ik ben moe van mijn eigen

gezucht,g
de hele nacht doordrenk ik
mijn bed met tranen.�

Mijn rustbank is doorweekt
van mijn gehuil.h

7 Mijn oog is verzwakt van
verdriet, i

het is dof� vanwege al mijn
tegenstanders.

8 Ga weg van mij, jullie die het
slechte doen,

want Jehovah zal mijn gehuil
horen. j

9 Jehovah zal mijn verzoek om
gunst horen,k

Jehovah zal mijn gebed
aanvaarden.

10 Al mijn vijanden zullen be-
schaamd en verbijsterd zijn.

Ineens zullen ze vol
schaamte afdruipen. l

Een klaaglied� van David dat hij
voor Jehovah zong over de woorden

van de Benjaminiet Kusch.

7 Jehovah, mijn God, bij u heb
ik bescherming gezocht.m

Red me van al mijn ver-
volgers en bevrijd me.n

2 Anders zullen ze me�
verscheuren als leeuwen,o

6:2 �Of ‘betoonme gunst’. 6:3, 4; 7:2, 5
�Of ‘mijn ziel’. 6:5 �Of ‘is geen herinne-
ring aan u’. �Of ‘Sjeool’, het collectieve
graf van de mensheid. Zie Woordenlijst.
6:6 �Lett.: ‘doe ik mijn bed zwemmen’.
6:7 �Of ‘oud geworden’. 7:Ops �Of
‘rouwlied’.

me meesleuren zonder dat
iemand me kan redden.

3 Jehovah, mijn God, als de
fout bij mij ligt,

als ik verkeerd handel,
4 als ik iemand onrecht doe die

goed voor mij isa

of als ik mijn vijand zonder
reden beroof,�

5 laat een vijand mij� dan
achtervolgen en inhalen,

laat hem mijn leven tot in de
grond vertrappen,

zodat mijn eer in het stof
vergaat. (sela)

6 Sta op in uw woede,
o Jehovah,

keer u tegen de razernij van
mijn vijanden.b

Kom mij te hulp� en eis dat
er recht wordt gedaan.c

7 Laat de volken u omringen.
U zult tegen hen optreden
vanuit de hemel.

8 Jehovah zal het vonnis
uitspreken over de volken.d

Oordeel mij, Jehovah,
op basis van mijn recht-
vaardigheid

en op basis van mijn
oprechtheid.�e

9 Maak alstublieft een eind aan
de wandaden van slechte
mensen,

maar ondersteun de
rechtvaardigen,f

want u bent de rechtvaardige
Godg die het hart en de
diepste gevoelens onder-
zoekt.�h

10 God is mijn schild, i de
Redder van wie oprecht
van hart zijn. j

11 God is een rechtvaardig
Rechter,k

God maakt elke dag zijn
vonnissen bekend.�

7:4 �Of mogelijk ‘mijn tegenstander
zonder reden spaar’. 7:6 �Lett.: ‘ont-
waak voormij’. 7:8 �Of ‘rechtschapen-
heid’. 7:9 �Of ‘het hart en de nieren
toetst’. 7:11 �Of ‘stort elke dag open-
lijke veroordelingen uit’.
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12 Als iemand geen berouw
heeft,a scherpt hij zijn
zwaard,b

hij spant zijn boog en legt
aan.c

13 Hij maakt zijn dodelijke
wapens klaar

en richt zijn brandende pijlen.d
14 Let op degene die zwanger is

van slechtheid.
Hij is in verwachting van
ellende en baart leugens.e

15 Hij graaft een kuil en maakt
die diep,

maar hij valt zelf in het gat
dat hij gegraven heeft.f

16 De ellende die hij veroor-
zaakt, komt terug op zijn
eigen hoofd,g

zijn geweld komt terecht op
zijn eigen schedel.

17 Ik loof Jehovah om zijn
rechtvaardigheid,h

ik bezing� de naam van
Jehovah, i de Allerhoogste.j

Voor de koorleider: op de gittith.�
Een psalm van David.

8 Jehovah, onze Heer, hoe
groot is uw naam op de
hele aarde,

u hebt uw majesteit zelfs
verheven boven de hemel!�k

2 Door de mond van kinderen
en zuigelingenl hebt u uw
kracht bevestigd

omwille van uw tegen-
standers,

om de vijand en de wreker
tot zwijgen te brengen.

3 Als ik uw hemel zie, het werk
van uw vingers,

de maan en de sterren die u
hebt gemaakt,m

4 wat is dan de sterveling dat u
aan hem denkt,

en de mensenzoon dat u voor
hem zorgt?n

7:17; 9:2 �Of ‘maak muziek voor’. 8:Ops;
9:Ops �Zie Woordenlijst. 8:1 �Of moge-
lijk ‘u wiens pracht wordt verhaald boven
de hemel!’

5 U maakte hem iets lager dan
goddelijke wezens,�

u kroonde hem met eer en
pracht.

6 U gaf hem het gezag over het
werk van uw handen.a

U legde alles aan zijn voeten:
7 alle schapen en runderen

en ook de wilde dieren,�b
8 de vogels van de hemel en de

vissen van de zee,
alles wat over de paden van
de zeeën trekt.

9 Jehovah, onze Heer, hoe
groot is uw naam op de
hele aarde!

Voor de koorleider: op Moeth-L _abben.�
Een psalm van David.

� [alef]

9 Ik loof u, Jehovah, met heel
mijn hart.

Ik vertel over al uw wonde-
ren.c

2 Ik ben vrolijk en juich over u,
ik bezing� uw naam, o Aller-
hoogste.d

� [beth]
3 Wanneer mijn vijanden zich

terugtrekken,e
zullen ze struikelen en voor
uw ogen vergaan.

4 Want u verdedigt mijn zaak
en doet mij recht,

u zit op uw troon en oordeelt
rechtvaardig.f

� [gimel]
5 U hebt volken bestraftg en

slechte mensen vernietigd
en hun naam voor altijd en
eeuwig uitgewist.

6 De vijand is voorgoed ver-
slagen,

hun steden hebt uweggevaagd
en elke herinnering aan hen
vergaat.h

� [he]
7 Maar Jehovah blijft voor

altijd op zijn troon, i
die hij heeft gefundeerd voor
gerechtigheid. j

8:5 �Of ‘dan engelen’. 8:7 �Lett.: ‘de
dieren van het veld’.
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8 Hij zal de bewoonde aarde�
oordelen met rechtvaardig-
heid,a

hij zal een eerlijk vonnis
vellen over de volken.b

� [waw]
9 Jehovah wordt een veilige

schuilplaats� voor de on-
derdrukten,c

een veilige toevlucht in tijden
van nood.d

10 Wie uw naam kent, vertrouwt
op u.e

Wie u zoeken, laat u nooit in
de steek, o Jehovah.f

� [zajin]
11 Zing lofzangen voor Jehovah,

die in Sion woont,
maak zijn daden bekend
onder de volken.g

12 Want hij denkt aan de onder-
drukten en wreekt hun
bloed,h

hij vergeet hun hulpgeroep
niet. i

� [cheth]
13 Heb medelijden met mij,

Jehovah, zie wat mijn
haters me aandoen,

u die me weghaalt bij de
poorten van de dood, j

14 zodat ik uw roemrijke daden
kan bekendmaken in de
poorten van de dochter
Sionk

en kan juichen over uw
reddingsdaden. l

	 [teth]
15 De volken zijn weggezakt in

de kuil die ze groeven,
hun eigen voet is gevangen in
het net dat ze spanden.m

16 Jehovah maakt zich bekend
door zijn oordelen.n

Wie slecht is, raakt verstrikt
in het werk van zijn eigen
handen.o

Higgajon.� (sela)
9:8 �Of ‘het productieve land’. 9:9
�Of ‘veilige hoogte’. 9:16 �Zie Woor-
denlijst.


 [ jodh]
17 Slechte mensen gaan naar

het Graf,�
alle volken die God vergeten.

18 Maar de armen zullen
niet voor altijd vergeten
worden,a

de hoop van de zachtmoedi-
gen zal niet voor eeuwig
vergaan.b

� [kaf]
19 Sta op, o Jehovah! Laat de

sterfelijke mens niet over-
winnen.

Mogen de volken in uw aanwe-
zigheid geoordeeld worden.c

20 Jaag hun angst aan,
Jehovah.d

Laat de volken weten dat ze
slechts stervelingen zijn.
(sela)

� [lamedh]

10 Waarom bent u zo ver
weg, Jehovah?

Waarom verbergt u zich in
tijden van nood?e

2 In zijn hoogmoed vervolgt
een slecht mens de hulpe-
loze,f

maar hij wordt gevangen in
zijn eigen listige plannen.g

3 Want iemand die slecht is,
schept op over zijn zelf-
zuchtige verlangens�h

en zegent de hebzuchtige.�
 [noen]

Hij minacht Jehovah.
4 De goddeloze stelt in zijn

verwaandheid geen onder-
zoek in.

Hij denkt alleen maar: ‘Er is
geen God.’ i

5 Het gaat hem steeds voor de
wind, j

maar uw oordelen gaan zijn
verstand te boven.k

Hij bespot� al zijn tegen-
standers.

9:17 �Of ‘Sjeool’, het collectieve graf
van de mensheid. Zie Woordenlijst. 10:3
�Of ‘het verlangen van zijn ziel’. �Of
mogelijk ‘de hebzuchtige zegent zich-
zelf’. 10:5 �Of ‘blaast tegen’.
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6 Hij zegt bij zichzelf:�
‘Ik zal nooit wankelen.

Van generatie op generatie
zal geen onheil mij treffen.’a

� [pe]
7 Zijn mond is vol vervloekingen,

leugens en dreigementen,b
onder zijn tong zijn ellende
en onrecht.c

8 Hij ligt in hinderlaag bij de
dorpen,

vanuit zijn schuilplaats
doodt hij een onschuldige.d

� [ajin]
Zijn ogen loeren op een
slachtoffer.e

9 Hij wacht af in zijn schuil-
plaats als een leeuw in
zijn hol.�f

Hij ligt op de loer om de
hulpeloze te grijpen.

Hij trekt zijn net dicht en
vangt hem.g

10 Het slachtoffer wordt
verdrukt en valt.

De ongelukkige valt in zijn
handen.�

11 Hij zegt bij zichzelf:�
‘God is het vergeten.h

Hij wendt zijn blik af.
Hij ziet het nooit.’ i

� [qof]
12 Sta op, o Jehovah. j O God,

hef uw hand op.k
Vergeet de hulpelozen niet. l

13 Waarom heeft de goddeloze
minachting voor God?

Hij zegt bij zichzelf:�
‘U roept me toch niet
ter verantwoording.’

� [resj]
14 Maar u ziet problemen en

ellende wel degelijk.
U kijkt toe en grijpt in.m
Slachtoffers wenden zich
tot u.n

U komt vaderloze kinderen�
te hulp.o

10:6, 11, 13 �Lett.: ‘in zijn hart’. 10:9
�Of ‘het struikgewas’. 10:10 �Of ‘ster-
ke klauwen’. 10:14 �Of ‘wezen’.

� [sjin]
15 Breek de arm van de slechte

en goddeloze man,a
zodat u zijn slechtheid niet
meer vindt

als u ernaar zoekt.
16 Jehovah is Koning voor altijd

en eeuwig.b
De naties zijn van de aarde
vergaan.c

� [taw]
17 Maar naar het verzoek van

de zachtmoedigen luistert
u, Jehovah.d

U maakt hun hart stand-
vastige en let goed op hen.f

18 U doet recht aan de vader-
loze kinderen en de onder-
drukten,g

zodat de aardse sterveling
hun geen angst meer
aanjaagt.h

Voor de koorleider. Van David.

11 Bij Jehovah heb ik be-
scherming gezocht. i

Hoe kunnen jullie dan tegen
mij� zeggen:

‘Vlucht naar de bergen als
een vogel!

2 Kijk hoe slechte mensen de
boog spannen.

Ze leggen hun pijl op de pees
om vanuit het duister te
schieten op wie oprecht
van hart zijn.

3 Als de fundamenten� worden
gesloopt,

wat kan de rechtvaardige
dan doen?’

4 Jehovah is in zijn heilige
tempel. j

Jehovah’s troon is in de
hemel.k

Zijn eigen ogen zien, zijn
oplettende� ogen onder-
zoeken de mensen.�l

5 Jehovah onderzoekt zowel
de rechtvaardige als de
slechte,m

11:1 �Of ‘mijn ziel’. 11:3 �Of ‘funda-
menten van het recht’. 11:4 �Of ‘stra-
lende’. �Lett.: ‘mensenzonen’.
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hij� haat iedereen die van
geweld houdt.a

6 Op slechte mensen zal hij
valstrikken� laten neer-
regenen,

vuur en zwavelb en een
verschroeiende wind zijn
de beker die ze moeten
drinken.

7 Want Jehovah is recht-
vaardig,c hij houdt van
rechtvaardige daden.d

De oprechten zullen zijn
gezicht zien.�e

Voor de koorleider:
gestemd op sjeminith.�
Een psalm van David.

12 Red mij, Jehovah, want de
loyale is verdwenen,

onder de mensen zijn geen
getrouwen meer.

2 Ze vertellen elkaar leugens,
ze vleien met hun lippen� en
spreken met een bedrieg-
lijk hart.�f

3 Jehovah zal alle vleiende
lippen afsnijden

en de tongen vol grootspraak,g
4 degenen die zeggen: ‘Met onze

tong zullen we overwinnen.
We gebruiken onze lippen
zoals we willen.Wie is ons
de baas?’h

5 ‘Omdat de hulpelozen
worden onderdrukt

en de armen zuchten, i
zal ik opstaan en ingrijpen’,
zegt Jehovah.

‘Ik red hen van wie hen
minachten.’�

6 De woorden van Jehovah zijn
zuiver, j

als zilver, gelouterd in een
aarden smeltoven,� zeven
keer gezuiverd.

11:5 �Of ‘zijn ziel’, ‘zijn diepste wezen’.
11:6 �Of mogelijk ‘vurige kolen’. 11:7
�Of ‘zijn gunst ervaren’. 12:Ops �Zie
Woordenlijst. 12:2 �Lett.: ‘spreken met
een gladde lip’. �Lett.: ‘met een hart
en een hart’. 12:5 �Of ‘tegen hen bla-
zen’. 12:6 �Ofmogelijk ‘een smeltoven
op de grond’.

7 U bewaakt hen, o Jehovah,a
u beschermt elk van hen
voor eeuwig tegen deze
generatie.

8 Overal gaan de slechten hun
gang

omdat de mensen het kwaad
bevorderen.b

Voor de koorleider.
Een psalm van David.

13 Jehovah, hoelang zult u mij
vergeten? Voor eeuwig?

Hoelang nog zult u uw ge-
zicht voor mij verbergen?c

2 Hoelang nog zal ik� gekweld
worden door zorgen,

met elke dag verdriet in mijn
hart?

Hoelang nog zal mijn vijand
de overhand hebben?d

3 Zie mij en antwoord mij,
Jehovah, mijn God.

Geef mijn ogen licht, zodat ik
niet de doodsslaap inga,

4 zodat mijn vijand niet zegt:
‘Ik heb hem verslagen!’

Laat mijn tegenstanders niet
juichen over mijn val.e

5 Ik vertrouw op uw loyale
liefde.f

Mijn hart zal juichen over uw
reddingsdaden.g

6 Ik zal zingen voor Jehovah,
want hij heeft me rijk
beloond.h

Voor de koorleider. Van David.

14 De dwazen� zeggen bij
zichzelf:�

‘Er is geen Jehovah.’ i
Hun daden zijn verdorven,
wat ze doen is walgelijk.

Niemand doet het goede. j
2 Maar Jehovah kijkt vanuit de

hemel naar de mensen
om te zien of er iemand
is met inzicht, iemand die
Jehovah zoekt.k

3 Ze hebben zich allemaal
afgekeerd, l

ze zijn allemaal verdorven.

13:2 �Of ‘mijn ziel’. 14:1 �Of ‘mensen
zonder verstand’. �Lett.: ‘in hun hart’.
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Niemand doet het goede,
helemaal niemand!

4 Begrijpt geen van de boos-
doeners het dan?

Ze verslinden mijn volk alsof
het brood is.

Ze roepen Jehovah niet aan.
5 Maar hevige angst zal ze

overvallen,a
want Jehovah is met de
rechtvaardige generatie.

6 Boosdoeners, jullie proberen
de plannen van de zwakke
te dwarsbomen,

maar Jehovah is zijn toe-
vlucht.b

7 Laat er toch redding voor
Israël komen uit Sion!c

Als Jehovah zijn volk terug-
brengt uit gevangenschap,

laat Jakob dan blij zijn, laat
Israël juichen.

Een psalm van David.

15 Jehovah, wie mag gast zijn
in uw tent?

Wie mag verblijven op uw
heilige berg?d

2 Hij die onberispelijk�
wandelt,e

die doet wat juist isf

en de waarheid spreekt in
zijn hart.g

3 Hij lastert niet met zijn tong,h
doet zijn naaste geen kwaad i

en maakt zijn vrienden niet
te schande.�j

4 Hij wijst af wie minachting
verdient,k

maar hij eert wie ontzag
heeft voor Jehovah.

Hij komt niet terug op zijn
belofte,� al is het in zijn
nadeel. l

5 Hij leent zijn geld niet uit te-
gen rente,m

hij laat zich niet omkopen ten
koste van de onschuldige.n

Zo iemand zal nooit wanke-
len.o

15:2 �Of ‘rechtschapen’. 15:3 �Of ‘be-
zorgt (...) geen slechte naam’. 15:4
�Lett.: ‘eed’.

Een miktam� van David.

16 Bescherm mij, God, want
bij u heb ik mijn toe-
vlucht gezocht.a

2 Ik zeg tegen Jehovah: ‘U bent
Jehovah, mijn Bron van
goedheid.

3 De heiligen op aarde,
de machtigen, geven me veel
vreugde.’b

4 Wie andere goden achterna-
lopen, wacht veel verdriet.c

Nooit zal ik hun drankoffers
van bloed uitgieten,

hun naam zal niet over mijn
lippen komen.d

5 Jehovah is mijn deel, mijn
toegewezen bezite en mijn
beker.f

U beschermt mijn erfdeel.
6 Aangename plaatsen zijn

voor mij uitgemeten.
Ik ben heel tevreden met
mijn erfdeel.g

7 Ik loof Jehovah, die mij
advies heeft gegeven.h

Zelfs ’s nachts word ik
gecorrigeerd door mijn
diepste gedachten.�i

8 Ik houd Jehovah steeds voor
ogen. j

Omdat hij aan mijn rechter-
hand is, zal ik nooit
wankelen.k

9 Daarom is mijn hart vrolijk,
juicht mijn hele wezen.�

Ik� woon in veiligheid.
10 Want u zult me niet achter-

laten in� het Graf.�l
U zult niet toelaten dat wie
loyaal is aan u, de kuil
ziet.�m

11 U wijst me de weg naar het
leven.n

16:Ops �Zie Woordenlijst. 16:7 �Of
‘diepste gevoelens’. Lett.: ‘nieren’. 16:9
�Lett.: ‘mijn heerlijkheid’. �Of ‘mijn
vlees’. 16:10 �Of ‘mijn ziel niet over-
laten aan’. �Of ‘Sjeool’, het collectieve
graf van de mensheid. Zie Woordenlijst.
�Of mogelijk ‘tot ontbinding overgaat’.
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In uw aanwezigheid� is
uitbundige vreugde,a

aan uw rechterhand is
eeuwig geluk.�

Een gebed van David.

17 Hoor mijn verzoek om
recht, Jehovah.

Heb aandacht voor mijn
hulpgeroep,

luister naar mijn gebed, uit-
gesproken zonder bedrog.b

2 Oordeel mij alstublieft
rechtvaardig.c

Laten uw ogen zien wat
juist is.

3 U onderzoekt mijn hart,
’s nachts inspecteert u
mij.d

U loutert mij,e
u zult ontdekken dat ik
geen listige plannen heb
gesmeed,

dat mijn mond niet heeft
gezondigd.

4 Wat mensen ook doen,
ik houd mij aan het woord
van uw lippen en vermijd
de weg van de rover.f

5 Mag ik altijd uw spoor
volgen,

zodat mijn voeten niet
struikelen.g

6 Ik roep u aan, want u zult mij
antwoorden,h God.

Open uw oor voor mij.�
Hoor mijn woorden. i

7 Toon uw loyale liefde op een
wonderbare manier, j

o Redder van hen die bij uw
rechterhand bescherming
zoeken

tegen degenen die tegen u in
opstand komen.

8 Bescherm me als uw oog-
appel,k

verberg me in de schaduw
van uw vleugels. l

16:11 �Lett.: ‘bij uw gezicht’. �Of ‘aan-
genaamheid voor eeuwig’. 17:6 �Of
‘buig u en luister naar mij’.

9 Bescherm me tegen de
slechte mensen die me
aanvallen,

tegen mijn doodsvijanden,�
die me omsingelen.a

10 Ze zijn ongevoelig
geworden,�

met hun mond spreken ze
hoogmoedig.

11 Nu sluiten ze ons in,b
ze loeren op een kans om ons
ten val te brengen.�

12 Elk is als een leeuw die zijn
prooi wil verscheuren,

als een jonge leeuw die in
hinderlaag ligt.

13 Sta op, o Jehovah, ga op hem
afc en haal hem neer.

Red mij� met uw zwaard van
de slechte mensen.

14 Red mij met uw hand,
Jehovah,

van de mensen van deze
wereld,� die hun deel
hebben in dit leven,d

die u verzadigt met al het
goeds waarin u voorziete

en die een erfdeel nalaten
aan hun vele zonen.

15 Maar ik, in rechtvaardigheid
zal ik uw gezicht zien.

Wakker worden in uw
aanwezigheid� stemt mij
tevreden.f

Voor de koorleider. Van Jehovah’s
dienaar David, die de woorden van dit
lied tot Jehovah richtte op de dag dat
Jehovah hem bevrijdde uit de handen
van al zijn vijanden en van Saul. Hij zei:g

18 Ik heb u lief, Jehovah,
mijn sterkte.h

2 Jehovah is mijn sterke rots
en mijn vesting, hij is mijn
Bevrijder. i

Mijn God is mijn rots, j bij wie
ik bescherming vind,

17:9 �Of ‘mijn vijanden tegen de ziel’.
17:10 �Of ‘zeworden omsloten door hun
eigen vet’. 17:11 �Of ‘op de grond te
gooien’. 17:13 �Of ‘mijn ziel’. 17:14
�Of ‘dit samenstel van dingen’. 17:15
�Of ‘en uw gedaante zien’.
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mijn schild en mijn hoorn�
van redding,� mijn veilige
schuilplaats.�a

3 Ik roep Jehovah aan, die alle
eer verdient,

en ik word gered van mijn
vijanden.b

4 De banden van de dood om-
sloten mij,c

een vloed van boosaardige
mannen joeg mij angst aan.d

5 Ik werd omklemd door de
banden van het Graf,�

bedreigd door de valstrikken
van de dood.e

6 In mijn angst riep ik Jehovah
aan,

ik bleef tot God roepen om
hulp.

Vanuit zijn tempel hoorde hij
mijn stem,f

mijn hulpgeroep bereikte
zijn oren.g

7 De aarde begon te schudden
en te beven.h

De bergen trilden op hun
grondvesten

en schokten hevig vanwege
zijn woede. i

8 Rook steeg op uit zijn neus-
gaten,

uit zijn mond kwam een
verwoestend vuur. j

Gloeiende kolen gingen van
hem uit.

9 Hij boog de hemel naar
beneden en daalde af,k

donkere wolken waren onder
zijn voeten. l

10 Hij kwam aangevlogen op
een cherub,m

hij schoot toe op de vleugels
van een geest.�n

11 Toen bedekte hij zich met
duisterniso

als beschutting rondom,
met donkere wateren en
dichte wolken.p

18:2 �Zie Woordenlijst. �Of ‘mijn mach-
tige redder’. �Of ‘veilige hoogte’. 18:5
�Of ‘Sjeool’, het collectieve graf van de
mensheid. Zie Woordenlijst. 18:10 �Of
‘de wind’.

12 Uit de heldere gloed
vóór hem

braken hagel en vurige kolen
door de wolken.

13 Jehovah liet het in de hemel
donderen.a

De Allerhoogste liet zijn
stem horenb

met hagelstenen en vurige
kolen.

14 Hij schoot pijlen af om hen�
te verstrooien,c

slingerde zijn bliksem om
verwarring te zaaien.d

15 De stroombeddingen�
werden zichtbaar,e

de fundamenten van het land
kwamen bloot te liggen

door uw bestraffing,
Jehovah,

door de briesende adem uit
uw neusgaten.f

16 Van boven reikte hij mij de
hand toe,

hij pakte me vast en trok me
uit het diepe water.g

17 Hij bevrijdde mij van mijn
sterke vijand,h

van mijn haters, die sterker
waren dan ik. i

18 Ze bedreigden mij op de dag
van mijn ellende, j

maar Jehovah steunde mij.
19 Hij bracht mij naar een

veilige� plaats,
hij bevrijdde mij omdat hij op
mij gesteld was.k

20 Jehovah beloont mij voor
mijn rechtvaardigheid, l

hij beloont mij naar de on-
schuld� van mijn handen.m

21 Want ik heb Jehovah’s wegen
gevolgd,

ik heb mijn God niet boos-
aardig verlaten.

22 Al zijn bepalingen staan mij
voor ogen.

Ik zal zijn voorschriften niet
negeren.

18:14 �D.w.z. de vijand. 18:15 �Of ‘wa-
terkanalen’. 18:19 �Of ‘ruime’. 18:20
�Lett.: ‘reinheid’.
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23 Ik zal onberispelijk blijven in
zijn ogena

en overtredingen altijd
vermijden.b

24 Mag Jehovah mijn rechtvaar-
digheid belonenc

omdat mijn handen onschul-
dig zijn gebleven voor zijn
ogen.d

25 U bent loyaal voor de loyale,e
onberispelijk voor de onbe-
rispelijke,f

26 zuiver voor de zuivere,g
maar wie sluw is, bent u te
slim af.h

27 Want nederige� mensen
redt u, i

maar trotse mensen� ver-
nedert u. j

28 U bent het die mijn lamp
ontsteekt, Jehovah,

mijn God die licht brengt in
mijn duisternis.k

29 Met uw hulp kan ik op een
roversbende afstormen, l

met Gods kracht kan ik een
muur beklimmen.m

30 De weg van de ware God is
volmaakt,n

het woord van Jehovah is
gelouterd.o

Hij is een schild voor ieder-
een die bescherming bij
hem zoekt.p

31 Want wie is een God buiten
Jehovah?q

En wie is een rots behalve
onze God?r

32 De ware God bekleedt mij
met krachts

en hij maakt mijn weg
volmaakt.t

33 Hij geeft me voeten als van
een hert,

hij zorgt dat ik op hoge
plaatsen stevig sta.u

34 Hij oefent mijn handen voor
de oorlog.

Mijn armen kunnen een
koperen boog spannen.

18:27 �Of ‘eenvoudige’, ‘behoeftige’.
�Lett.: ‘ogen’.

35 U geeft me uw schild van
redding,a

uw rechterhand ondersteunt
mij

en uw nederigheid maakt mij
groot.b

36 U verbreedt het pad voor
mij,

mijn voeten� zullen niet
uitglijden.c

37 Ik zal mijn vijanden achter-
volgen en inhalen.

Ik kom pas terug als ze zijn
vernietigd.

38 Ik zal ze verpletteren zodat
ze niet meer opstaan,d

onder mijn voeten zal ik ze
vermorzelen.

39 U zult me kracht geven voor
de strijd,

u laat mijn vijanden voor me
neervallen.e

40 U zorgt ervoor dat mijn vijan-
den zich terugtrekken,�

mijn haters zal ik het zwijgen
opleggen.f

41 Ze schreeuwen om hulp,
maar er is niemand die ze
redt.

Ze roepen zelfs tot Jehovah,
maar hij antwoordt niet.

42 Ik zal ze verpulveren als stof
in de wind,

ik zal ze eruit gooien als
modder van de straat.

43 U zult me bevrijden van de
kritiek van het volk.g

U zult me aanstellen als het
hoofd van naties.h

Een volk dat ik niet heb
gekend zal me dienen. i

44 Zodra ze over me horen,
zullen ze me gehoorzamen.

Vreemdelingen zullen voor
me kruipen. j

45 Ze zullen de moed
verliezen,�

bevend zullen ze uit hun
vestingen komen.

18:36 �Of ‘enkels’. 18:40 �Of ‘zult me
de rug van mijn vijanden geven’. 18:45
�Of ‘wegkwijnen’.
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46 Jehovah leeft! Laat mijn
Rots geëerd worden!a

Prijs de God van mijn
redding.b

47 De ware God neemt wraak
voor mij.c

Hij onderwerpt volken aan
mij.

48 Hij bevrijdt me van mijn boze
tegenstanders.

U verheft me hoog boven al
mijn vijanden,d

u redt me van de man van
geweld.

49 Daarom prijs ik u onder de
volken, Jehovah,e

en ik bezing� uw naam.f
50 Hij verricht grote reddings-

daden� voor zijn koning.g
Hij toont loyale liefde voor
zijn gezalfde,h

voor David en zijn nage-
slacht,� voor eeuwig. i

Voor de koorleider.
Een psalm van David.

19 De hemel maakt de glorie
van God bekend, j

het uitspansel verkondigt het
werk van zijn handen.k

2 Dag na dag vloeien hun
woorden,�

nacht na nacht onthullen ze
kennis.

3 Er is geen spraak, er zijn
geen woorden.

Hun stem is niet te horen.
4 Toch bereikt hun geluid� de

hele aarde,
hun boodschap het einde van
de bewoonde aarde.�l

In de hemel heeft hij een tent
opgezet voor de zon,

5 die verschijnt als een bruide-
gom uit het bruidsvertrek,

stralend als een held die zijn
ronde loopt.

6 Hij komt op aan het ene
einde van de hemel

18:49 �Of ‘maak muziek voor’. 18:50
�Of ‘overwinningen’. �Lett.: ‘zaad’.
19:2 �Of ‘welt hun spraakop’. 19:4 �Of
mogelijk ‘meetlint’. �Of ‘het produc-
tieve land’.

en gaat rond tot het andere
einde.a

Niets blijft voor zijn hitte
verborgen.

7 De wet van Jehovah is
volmaaktb en herstelt
kracht.�c

De richtlijn� van Jehovah is
betrouwbaard en maakt de
onervarene wijs.e

8 De bevelen van Jehovah zijn
rechtvaardig en maken het
hart blij.f

Het gebod van Jehovah
is rein en laat de ogen
stralen.g

9 Het ontzag voor Jehovahh

is zuiver en blijft eeuwig
bestaan.

De oordelen van Jehovah
zijn betrouwbaar, vol-
komen rechtvaardig. i

10 Ze zijn begeerlijker dan
goud,

dan veel zuiver� goud, j
en zoeter dan honing,k
honing die uit raten druipt.

11 Uw dienaar is erdoor
gewaarschuwd. l

Wie ze opvolgt wordt rijk
beloond.m

12 Wie is zich bewust van zijn
eigen fouten?n

Spreek me vrij van onbe-
wuste zonden.

13 Weerhoud uw dienaar van
hoogmoedige� daden.o

Laten die niet over mij
heersen.p

Dan zal ik compleet zijn,q
onschuldig aan grove
zonden.�

14 Laten de woorden van mijn
mond en de meditatie van
mijn hart

aangenaam zijn voor u,r
o Jehovah, mijn Rotss en
mijn Verlosser.t

19:7 �Of ‘herstelt de ziel’, ‘brengt de ziel
terug’. �Of ‘vermaning’, ‘herinnering’.
19:10 �Of ‘gelouterd’. 19:13 �Of ‘aan-
matigende’. �Of ‘veel overtreding’.
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Voor de koorleider.
Een psalm van David.

20 Mag Jehovah je antwoor-
den in moeilijke tijd.

Mag de naam van Jakobs God
je beschermen.a

2 Mag hij je hulp sturen uit de
heilige plaatsb

en je steunen vanuit Sion.c
3 Mag hij aan al je offers

denken
en je brandoffer welwillend
aanvaarden.� (sela)

4 Mag hij je geven wat je hart
verlangtd

en al je plannen� laten
slagen.

5 Wij zullen juichen over je
overwinningen,�e

wij zullen onze vaandels
heffen in de naam van
onze God.f

Mag Jehovah je alles geven
waar je om vraagt.

6 Nu weet ik zeker dat Jehovah
zijn gezalfde redt.g

Hij antwoordt hem vanuit
zijn heilige hemel

met grote reddingsdaden�
door zijn rechterhand.h

7 Sommigen vertrouwen op
strijdwagens, anderen op
paarden, i

maar wij op de naam van
Jehovah, onze God. j

8 Zij zijn bezweken en gevallen,
maar wij zijn opgestaan en
hersteld.k

9 O Jehovah, red de koning! l
Hij zal ons antwoorden op
de dag dat we om hulp
roepen.m

Voor de koorleider.
Een psalm van David.

21 O Jehovah, de koning
vindt vreugde in uw
kracht.n

Luid juicht hij over uw
reddingsdaden!o

20:3 �Lett.: ‘als vet bezien’. 20:4 �Of
‘raad’. 20:5 �Of ‘reddingsdaden’. 20:6
�Of ‘overwinningen’.

2 U gaf hemwat zijn hart
verlangde,a

het verzoek van zijn lippen
weigerde u niet. (sela)

3 U gaat hem tegemoet met
rijke zegeningen,

u zet een kroon van zuiver�
goud op zijn hoofd.b

4 Hij vroeg u om leven en u gaf
het hem,c

een lang leven,� voor altijd
en eeuwig.

5 Uw reddingsdaden geven
hem grote eer.d

U verleent hemwaardigheid
en pracht.

6 U maakt hem gezegend voor
altijd,e

u maakt hem blij met de
vreugde van uw aanwezig-
heid.�f

7 Want de koning vertrouwt op
Jehovah.g

Door de loyale liefde van de
Allerhoogste zal hij nooit
wankelen.h

8 Uw hand zal al uw vijanden
vinden,

uw rechterhand zal hen vin-
den die u haten.

9 Wanneer u verschijnt,� zult
u hen maken als een
vuuroven.

Jehovah zal hen in zijn
woede verslinden, vuur zal
hen verteren. i

10 Hun nakomelingen� zult u
wegvagen van de aarde,

hun nageslacht uitroeien
onder de mensen.

11 Zij wilden tegen u doen wat
slecht is. j

Ze hebben listige plannen
gesmeed die zullen mis-
lukken.k

12 Want u maakt dat ze zich
terugtrekken l

21:3 �Of ‘gelouterd’. 21:4 �Lett.: ‘lengte
van dagen’. 21:6 �Lett.: ‘gezicht’. 21:9
�Of ‘op de vastgestelde tijd dat u hun
aandacht geeft’. 21:10 �Lett.: ‘vrucht’.
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door uw boog� op ze� te
richten.

13 Sta op in uw kracht,
o Jehovah.

Wij zullen uw macht
bezingen.�

Voor de koorleider: op de wijs van
‘De hinde van de dageraad’.�

Een psalm van David.

22 Mijn God, mijn God, waar-
om hebt u mij verlaten?a

Waarom blijft u ver weg en
redt u mij niet,

ook al schreeuw ik het uit?b
2 Mijn God, ik roep overdag

maar u antwoordt niet.c
Ik roep ’s nachts — zwijgen
kan ik niet.

3 Maar u bent heilig,d
omgeven door� de lofzangen
van Israël.

4 Op u hebben onze voor-
vaders vertrouwd,e

ze hebben vertrouwd en u
hebt ze steeds gered.f

5 Ze riepen tot u en werden
bevrijd.

Ze vertrouwden op u en
werden niet teleurgesteld.�g

6 Maar ik ben een worm en
geen mens,

verguisd door� de mensen,
veracht door het volk.h

7 Allen die mij zien bespotten
mij, i

hoofdschuddend sneren ze:j
8 ‘Hij heeft zich toevertrouwd

aan Jehovah. Laat die hem
bevrijden!

Laat die hem redden, want hij
is Hem toch zo dierbaar?’k

9 U hebt mij uit de buik ge-
haald, l

u gaf me een veilig gevoel
aan de borsten van mijn
moeder.

21:12 �Lett.: ‘boogpezen’. �Lett.: ‘hun
gezichten’. 21:13 �Lett.: ‘zingen en mu-
ziek maken’. 22:Ops �Mogelijk een me-
lodie of muziekstijl. 22:3 �Of ‘tronend
onder (op)’. 22:5 �Of ‘beschaamd’.
22:6 �Of ‘een smaad voor’.

10 Sinds mijn geboorte ben
ik aan uw zorg toever-
trouwd.�

Van de moederschoot af bent
u mijn God geweest.

11 Blijf niet ver van mij, want de
nood is nabija

en ik heb geen andere
helper.b

12 Vele jonge stieren staan om
mij heen,c

sterke stieren van B _asan
omsingelen mij.d

13 Ze sperren hun muil tegen
mij opene

als een brullende leeuw die
zijn prooi verscheurt.f

14 Ik ben uitgegoten als water,
heel mijn gebeente is ont-
wricht.

Mijn hart is als was,g
het smelt diep in mij.h

15 Mijn kracht is opgedroogd
als een potscherf, i

mijn tong kleeft aan mijn
gehemelte. j

U haalt mij neer naar het stof
van de dood.k

16 Honden staan om mij heen. l
Als een meute boosdoeners
sluiten ze mij in.m

Als een leeuw vallen ze mijn
handen en voeten aan.n

17 Ik kan al mijn botten tellen.o
Ze kijken toe, ze staren me
aan.

18 Ze verdelen mijn kleren
onder elkaar,

ze verloten mijn kleding.p
19 O Jehovah, houd u niet op

een afstand.q
U bent mijn sterkte, kom mij
snel te hulp.r

20 Bevrijd me� van het zwaard,
mijn kostbare leven� uit de
greep� van honden.s

22:10 �Lett.: ‘op u geworpen’. 22:20
�Of ‘mijn ziel’. �Lett.: ‘mijn enige’,
doelend op zijn ziel of leven. �Lett.:
‘hand’.
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21 Red mij uit de muil van de
leeuwa en van de hoorns
van wilde stieren.

Antwoord mij en red mij.
22 Ik zal uw naam aan mijn

broeders bekendmaken.b
In het midden van de ge-
meente zal ik u loven.c

23 Loof Jehovah, al wie ontzag
voor hem heeft.

Eer hem,d nageslacht� van
Jakob.

Bewonder hem, nageslacht�
van Israël.

24 Hij heeft het lijden van de
onderdrukte niet veracht
of genegeerd.e

Hij heeft zijn gezicht niet
voor hem verborgen.f

Hij hoorde zijn hulpgeroep.g
25 In de grote gemeente zal ik u

loven,h
onder hen die ontzag voor
u hebben, los ik mijn
geloften in.

26 De zachtmoedigen zullen
eten en verzadigd raken. i

Zij die Jehovah zoeken,
zullen hem loven. j

Mag jullie leven eeuwig
duren!�

27 Alle uiteinden van de aarde
zullen aan Jehovah denken
en zich tot hemwenden.

De families van alle volken
zullen zich voor hem
buigen.k

28 Want het koningschap is van
Jehovah, l

hij heerst over de volken.
29 De welgestelden� van de

aarde zullen eten en zich
buigen.

Wie tot het stof neerdalen
zullen voor hem knielen,

geen van hen kan zijn leven�
behouden.

30 Hun nageslacht� zal hem
dienen,

22:23 �Lett.: ‘zaad’. 22:26 �Lett.: ‘jul-
lie hart eeuwig leven’. 22:29 �Lett.:
‘vetten’. �Of ‘ziel’. 22:30 �Lett.: ‘een
zaad’.

de volgende generatie zal
over Jehovah horen.

31 Ze zullen komen en over zijn
rechtvaardigheid vertellen.

Wat hij heeft gedaan zullen ze
vertellen aan het volk dat
nog geboren moet worden.

Een psalm van David.

23 Jehovah is mijn Herder.a
Het ontbreekt mij aan
niets.b

2 Hij laat mij rusten in groene
weiden.

Hij leidt mij naar waterrijke
rustplaatsen.�c

3 Hij geeft mij� nieuwe kracht.d
Hij leidt mij op de paden� van
rechtvaardigheid omwille
van zijn naam.e

4 Al wandel ik in het dal van
diepe schaduw,f

ik ben niet bang,�g
want u bent bij mij.h
Uw stok en uw staf stellen
mij gerust.�

5 Voor het oog van mijn vijan-
den dekt u een tafel voor
mij. i

U verfrist� mijn hoofd met
olie, j

mijn beker is goedgevuld.k
6 Goedheid en loyale liefde

volgen mij alle dagen van
mijn leven. l

Al mijn dagen blijf ik in het
huis van Jehovah wonen.m

Van David. Een psalm.

24 Van Jehovah is de aarde
en alles daarop,n

het land� en wie erop wonen.
2 Want hij heeft haar goed

gefundeerd op de zeeëno

en stevig gevestigd op de
rivieren.

3 Wie mag de berg van
Jehovah beklimmen?p

23:2 �Of mogelijk ‘naar kalme wateren’.
23:3 �Of ‘mijn ziel’. �Lett.: ‘sporen’.
23:4 �Of ‘ik vrees geen gevaar’. �Of
‘vertroosten mij’. 23:5 �Of ‘wrijft in’.
24:1 �Of ‘productieve land’.
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Wie mag opstaan in zijn
heilige plaats?

4 Iedereen met onschuldige
handen en een zuiver hart,a

die niet vals heeft gezworen
bij Mijn leven�

en geen bedrieglijke eed
heeft afgelegd.b

5 Hij zal zegeningen krijgen
van Jehovahc

en rechtvaardigheid� van
zijn God van redding.d

6 Dat is de generatie die u
zoekt,

die uw gunst� zoekt, God van
Jakob. (sela)

7 Hef jullie hoofden omhoog,
poorten.e

Ga open,� eeuwenoude in-
gangen,

zodat de glorieuze Koning
kan binnengaan!f

8 Wie is die glorieuze Koning?
Jehovah, sterk en machtig,g
Jehovah, machtig in de
strijd.h

9 Hef jullie hoofden omhoog,
poorten. i

Ga open, eeuwenoude in-
gangen,

zodat de glorieuze Koning
kan binnengaan!

10 Wie is hij, die glorieuze
Koning?

Jehovah van de legermachten
— hij is de glorieuze Koning.j
(sela)

Van David.
� [alef]

25 O Jehovah, ik wend mij�
tot u.

� [beth]
2 Mijn God, ik vertrouw op u.k

Maak mij niet te schande. l
Gun mijn vijanden geen
leedvermaak over mij.m

24:4 �Of ‘Mijn ziel’. Dit verwijst naar
Jehovah’s leven waarbij iemand zweert.
24:5 �Of ‘recht’. 24:6 �Lett.: ‘gezicht’.
24:7 �Of ‘verhef je’. 25:1 �Of ‘ik hef
mijn ziel op’.

� [gimel]
3 Wie op u hoopt, wordt nooit

beschaamd,a
maar wie achteloos verraad
pleegt, wacht schande.b

� [daleth]
4 Maak mij uw wegen bekend,

Jehovah,c
leer mij uw paden.d

� [he]
5 Laat mij in uw waarheid

wandelen en leer mij,e
want u bent mijn God van
redding.

� [waw]
De hele dag hoop ik op u.

� [zajin]
6 Denk aan uw barmhartigheid,

Jehovah, en aan uw loyale
liefde,f

die u altijd hebt getoond.�g
� [cheth]

7 Denk niet terug aan de
zonden van mijn jeugd en
mijn overtredingen.

Denk aan mij in uw loyale
liefdeh

omwille van uw goedheid,
o Jehovah. i

	 [teth]
8 Jehovah is goed en oprecht. j

Daarom leert hij zondaars
welke weg ze moeten
volgen.k


 [ jodh]
9 Hij leidt de zachtmoedigen in

wat juist is,�l
hij leert de zachtmoedigen
zijn weg.m

� [kaf]
10 Alle paden van Jehovah zijn

loyale liefde en trouw
voor wie zijn verbond�n en
zijn richtlijnen�o naleven.

� [lamedh]
11 Vergeef mij, Jehovah, mijn

grote zonde,
omwille van uw naam.p

25:6 �Of ‘die er al sinds oude tijden
zijn’. 25:9 �Lett.: ‘in oordeel’. 25:10
�Zie Woordenlijst. �Of ‘vermaningen’,
‘herinneringen’.
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� [mem]
12 Wie is de man met ontzag

voor Jehovah?a

Hij leert hemwelke weg hij
moet kiezen.b

 [noen]
13 Hij� zal ervaren wat goed isc

en zijn nakomelingen� zullen
de aarde in bezit nemen.d

� [samekh]
14 Wie ontzag hebben voor

Jehovah krijgen een hechte
vriendschap met heme

en hij maakt ze vertrouwd
met zijn verbond.f

� [ajin]
15 Mijn ogen zijn altijd op

Jehovah gericht,g
want hij bevrijdt mijn voeten
uit het net.h

� [pe]
16 Wend u� naar mij en toon

medelijden,
want ik ben alleen en
hulpeloos.

� [tsadhe]
17 De angst in mijn hart groeit. i

Bevrijd me van mijn zorgen.
� [resj]

18 Heb oog voor mijn ellende en
problemen j

en vergeef al mijn zonden.k
19 Zie hoeveel vijanden ik heb

en hoe ze mij dodelijk haten.
� [sjin]

20 Bescherm mij� en bevrijd
mij. l

Maak mij niet te schande,
want bij u heb ik mijn
toevlucht gezocht.

� [taw]
21 Mogen oprechtheid en

trouw� mij beschermen,m
want mijn hoop rust op u.n

22 O God, red� Israël uit al zijn
ellende.

25:13 �Of ‘zijn ziel’. �Lett.: ‘zaad’.
25:16 �Lett.: ‘uw gezicht’. 25:20; 26:9
�Of ‘mijn ziel’. 25:21; 26:1, 11 �Of
‘rechtschapenheid’. 25:22; 26:11 �Lett.:
‘verlos’.

Van David.

26 Spreek recht over mij, Je-
hovah, want ik heb in op-
rechtheid� gewandeld.a

Op Jehovah heb ik vertrouwd
zonder te wankelen.b

2 Onderzoek mij, Jehovah, en
stel me op de proef.

Zuiver mijn hart en mijn
diepste gedachten.�c

3 Want ik houd uw loyale liefde
altijd voor ogen

en ik wandel in uw waarheid.d
4 Ik ga niet om�met bedriegers,e

huichelaars� ga ik uit de weg.
5 Ik haat het gezelschap van

boosdoeners,f
met slechte mensen wil ik
niet omgaan.g

6 Ik was mijn handen in
onschuld

en ga rond uw altaar,
Jehovah,

7 om luid dank te zeggenh

en te vertellen over al uw
wonderen.

8 Jehovah, ik houd van het
huis waar u woont, i

de plaats waar uw glorie
verblijft. j

9 Vaag me� niet weg met de
zondaars,k

neem mijn leven niet
weg met gewelddadige
mensen.�

10 Hun handen laten zich in met
schaamteloos gedrag,

hun rechterhand is vol
steekpenningen.

11 Maar ik zal in oprechtheid�
wandelen.

Bevrijd� mij en toon mij
gunst.

12 Mijn voet staat op effen
grond, l

in de grote gemeente� zegen
ik Jehovah.m

26:2 �Of ‘diepste gevoelens’. Lett.: ‘nie-
ren’. 26:4 �Lett.: ‘zit niet neer’. �Of
‘mensen die verbergen wat ze zijn’.
26:9 �Of ‘mannen van bloedvergieten’.
26:12 �Lett.: ‘bijeengekomen menigten’.
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Van David.

27 Jehovah is mijn lichta en
mijn redding.

Wie zou ik vrezen?b

Jehovah is de vesting van
mijn leven.c

Voor wie zou ik bang zijn?
2 Slechte mensen vielen me

aan om mijn vlees te
verslinden,d

maar mijn tegenstanders en
mijn vijanden waren het die
struikelden en vielen.

3 Al slaat een leger zijn kamp
rond me op,

mijn hart kent geen angst.e
Al breekt er oorlog tegen me
uit,

dan nog blijf ik vol vertrou-
wen.

4 Eén ding vraag ik van
Jehovah,

iets wat ik heel graag wil:
dat ik alle dagen van mijn
leven in Jehovah’s huis
mag wonenf

om de goedheid� van Jeho-
vah te zien

en met waardering� naar zijn
tempel�g te kijken.

5 Op de dag van onheil ver-
bergt hij me in zijn schuil-
plaats,h

hij laat me schuilen in zijn
tent,�i

hij tilt me hoog op een rots. j
6 Nu is mijn hoofd hoog ver-

heven boven de vijanden
die me omringen.

Ik zal juichend slachtoffers
brengen in zijn tent,

ik zal lofzangen zingen� voor
Jehovah.

7 Luister naar mij, Jehovah,
als ik roep.k

Toon me gunst en antwoord
mij. l

27:4 �Of ‘pracht’. �Of ‘bespiegelend’.
�Of ‘heiligdom’. 27:5 �Of ‘hij verbergt
me in de geheime plaats van zijn tent’.
27:6 �Of ‘muziek maken’.

8 Mijn hart heeft namens u
gezegd:

‘Zoek mijn gunst.’�
Uw gunst, Jehovah, zal ik
zoeken.a

9 Verberg uw gezicht niet voor
mij.b

Wijs uw dienaar niet af in uw
woede.

U bent mijn helper.c
Laat me niet in de steek en
verlaat me niet, mijn God
van redding.

10 Al zouden mijn eigen vader
en moeder me verlaten,d

Jehovah zou me aannemen.e
11 Leer me uw weg, Jehovah, f

leid me op het pad van
oprechtheid omwille van
mijn vijanden.

12 Laat me niet in handen vallen
van mijn tegenstanders,�g

want valse getuigen zijn
tegen me opgestaanh

en bedreigen me met geweld.
13 Waar zou ik zijn zonder het

vertrouwen
dat ik Jehovah’s goedheid
zou zien in het land der
levenden?�i

14 Hoop op Jehovah. j
Wees moedig en sterk van
hart.k

Ja, hoop op Jehovah.
Van David.

28 Tot u blijf ik roepen,
Jehovah, mijn Rots, l

houd u niet doof voor mij.
Als u tegen me blijft zwijgen,
word ik als degenen die
afdalen in de kuil.�m

2 Luister naar mij als ik tot u
roep en om hulp smeek,

als ik mijn handen ophef
naar het binnenste van uw
heiligdom.n

27:8 �Lett.: ‘gezicht’. 27:12 �Of ‘de
ziel van mijn tegenstanders’. 27:13
�Of mogelijk ‘ik heb het vaste vertrou-
wen dat ik Jehovah’s goedheid zal zien
in het land der levenden’. 28:1 �Of ‘het
graf’.
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3 Sleur me niet mee met de
goddelozen, degenen die
doen wat slecht is,a

die woorden van vrede spre-
ken tegen hun naaste ter-
wijl hun hart vol kwaad is.b

4 Laat ze boeten voor hun
daden,c

voor hun slechte praktijken.
Vergeld het werk van hun
handen,

alles wat ze hebben gedaan.d
5 Want ze hebben geen oog voor

de daden van Jehovahe

of voor het werk van zijn
handen.f

Hij zal hen afbreken en niet
opbouwen.

6 Laat Jehovah geprezen
worden,

want hij heeft geluisterd
naar mijn hulpgeroep.

7 Jehovah is mijn krachtg en
mijn schild,h

op hem vertrouwt mijn hart. i
Hij heeft mij geholpen en
mijn hart juicht,

met mijn lied zal ik hem
loven.

8 Jehovah is de kracht van zijn
volk,

hij is een vesting en brengt
zijn gezalfde redding.�j

9 Red uw volk en zegen uw
erfdeel.k

Wees hun herder en draag ze
in uw armen, voor altijd. l

Een psalm van David.

29 Geef Jehovah erkenning,
zonen van machtigen,

geef Jehovah erkenning voor
zijn glorie en kracht.m

2 Geef Jehovah de eer die zijn
naam verdient.

Buig voor� Jehovah in heilige
kleding.�

3 De stem van Jehovah klinkt
over de wateren,

de glorieuze God dondert.n

28:8 �Of ‘grootse redding’. 29:2 �Of
‘aanbid’. �Of mogelijk ‘vanwege de
pracht van zijn heiligheid’.

Over vele wateren is
Jehovah.a

4 De stem van Jehovah is vol
kracht,b

de stem van Jehovah is vol
glorie.

5 De stem van Jehovah breekt
de ceders,

ja, Jehovah versplintert de
ceders van de Libanon.c

6 Hij laat de Libanon� springen
als een kalf

en de S _irjond als een jonge
wilde stier.

7 De stem van Jehovah slaat in
met vuurvlammen.e

8 De stem van Jehovah laat de
woestijn schudden.f

Jehovah laat de woestijn van
K _adesg beven.

9 De stem van Jehovah laat de
hinden bevend hun jongen
werpen

en maakt de wouden kaal.h
‘Eer God!’, zegt iedereen in
zijn tempel.

10 Jehovah troont boven de
watervloed,�i

Jehovah troont als Koning
voor altijd. j

11 Jehovah zal zijn volk sterken.k
Jehovah zal zijn volk zege-
nen met vrede. l

Een psalm. Een lied bij de inwijding
van het huis. Van David.

30 Ik zal u prijzen, Jehovah,
want u hebt mij omhoog-
gehaald.

U gunde mijn vijanden geen
plezier om mij.m

2 O Jehovah, mijn God, ik riep
tot u om hulp en u genas
mij.n

3 Jehovah, u hebt mij� om-
hooggehaald uit het Graf.�o

U hield me in leven, voor-
kwam dat ik wegzonk in
de kuil.�p

29:6 �Kennelijk het Libanongebergte.
29:10 �Of ‘hemelse oceaan’. 30:3 �Of
‘mijn ziel’. �Of ‘Sjeool’, het collectieve
graf van de mensheid. Zie Woordenlijst.
�Of ‘het graf’.
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4 Zing lofzangen� voor Jehovah,
al zijn loyalen,a

loof zijn heilige naam,�b
5 want zijn woede duurt maar

een ogenblik,c
maar in zijn gunst zijn, is
voor het leven.d

’s Avonds kunnen er tranen
komen, maar ’s morgens is
er gejuich.e

6 Toen ik nog onbezorgd was,
zei ik:

‘Mij zal niets overkomen.’�
7 Jehovah, toen ik uw gunst

nog had, maakte u me zo
sterk als een berg.f

Maar toen u uw gezicht ver-
borg, werd ik radeloos.g

8 Ik bleef tot u roepen,
Jehovah,h

en ik bleef u om gunst
smeken, Jehovah.

9 Wat voor zin heeft het als ik
sterf,� als ik afdaal in de
kuil?�i

Zal het stof u loven?j Zal dat
vertellen over uw trouw?k

10 Luister, Jehovah, en toon mij
gunst. l

O Jehovah, kom mij te hulp.m
11 U hebt mijn rouw in dans

veranderd,
u hebt mijn rouwkleding
weggenomen en bekleedt
mij met vreugde,

12 zodat ik� niet zou zwijgen
maar uw lof zou bezingen.

O Jehovah, mijn God, ik loof
u voor eeuwig.

Voor de koorleider.
Een psalm van David.

31 Bij u, Jehovah, heb ik
bescherming gezocht.n

Maak me nooit te schande.o
Bevrijd me omwille van uw
rechtvaardigheid.p

2 Open uw oor voor mij.�
Kom me snel te hulp.q

30:4 �Of ‘maak muziek’. �Lett.: ‘heili-
ge gedachtenis’. 30:6 �Of ‘ik zal nooit
wankelen’. 30:9 �Lett.: ‘mijn bloed’.
�Of ‘het graf’. 30:12 �Of ‘mijn glorie’.
31:2 �Of ‘buig u en luister naar mij’.

Word voor mij een vesting in
de bergen,

een burcht om me te
redden.a

3 U bent mijn rots en mijn
vesting.b

Omwille van uw naamc zult u
mij leiden en gidsen.d

4 U bevrijdt me uit het net
dat heimelijk voor me
gespannen was,e

want u bent mijn vesting.f
5 Aan uw hand vertrouw ik

mijn geest toe.g
Jehovah, God van waarheid,�
u hebt me verlost.h

6 Ik haat mensen die waarde-
loze afgoden vereren.

Maar ik, ik vertrouw op
Jehovah.

7 Ik juich van vreugde over uw
loyale liefde,

want u hebt mijn problemen
gezien, i

u weet hoe ellendig ik me
voel.�

8 U hebt me niet in handen van
de vijand laten vallen,

maar u laat me op een
veilige� plaats staan.

9 Toon medelijden, Jehovah,
want ik zit in nood.

Mijn ogen zijn zwak
van verdriet, j mijn hele
lichaam� zelfs.k

10 Mijn leven teert weg van
verdriet l

en mijn jaren van het
gezucht.m

Mijn krachten slinken
vanwege mijn zonde,

mijn botten verzwakken.n
11 Al mijn tegenstanders

bespotten mij,o
vooral mijn buren.
Bekenden schrikken van mij,
als ze me op straat zien, gaan
ze me uit de weg.p

31:5 �Of ‘de getrouwe God’. 31:7 �Of
‘kent de noden van mijn ziel’. 31:8 �Of
‘ruime’. 31:9 �Of ‘mijn ziel en mijn
buik’.
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12 Ik ben vergeten, uit het
hart,� alsof ik dood ben.

Ik ben als een gebroken
kruik.

13 Ik hoor veel boosaardige
geruchten,

van alle kanten word ik
bedreigd.a

Ze spannen als één man
tegen me samen

en smeden plannen om me
van het leven� te beroven.b

14 Maar ik vertrouw op u,
Jehovah.c

Ik zeg: ‘U bent mijn God.’d
15 Mijn dagen� zijn in uw hand.

Bevrijd mij uit de hand van
mijn vijanden en mijn ver-
volgers.e

16 Laat het licht van uw gelaat
over uw dienaar schijnen.f

Red mij door uw loyale liefde.
17 Jehovah, maak me niet te

schande als ik u aanroep.g
Maak de slechte mensen te
schande,h

leg hun het zwijgen op in het
Graf.�i

18 Laat de leugenlippen ver-
stommen, j

lippen die trots spreken te-
gen de rechtvaardigen, met
hoogmoed en minachting.

19 Hoe overvloedig is uw
goedheid!k

U hebt die weggelegd voor
wie ontzag voor u heeft, l

die getoond aan wie bij u
bescherming zoeken, voor
de ogen van iedereen.m

20 In de schuilplaats� van uw
aanwezigheid verbergt u
henn

voor de listige plannen van
mensen.

31:12 �Of ‘de geest’. 31:13 �Of ‘mijn
ziel’. 31:15 �Lett.: ‘tijden’. 31:17 �Of
‘Sjeool’, het collectieve graf van de
mensheid. ZieWoordenlijst. 31:20 �Of
‘geheime plaats’.

In uw hut laat u hen schuilen
voor boosaardige aanvallen.�a

21 Laat Jehovah geprezen
worden,

want hij heeft op een won-
derbare manier loyale liefde
voor mij getoondb in een
belegerde stad.c

22 Ik raakte in paniek en zei:
‘Ik zal voor uw ogen vergaan.’d
Maar u luisterde toen ik tot u
riep en om hulp smeekte.e

23 Heb Jehovah lief, al zijn
loyalen!f

Jehovah beschermt de
getrouwen,g

maar de hoogmoedigen laat
hij zwaar boeten.h

24 Wees moedig en laat je hart
sterk zijn, i

iedereen die op Jehovah
wacht. j
Van David. Een maskil.�

32 Gelukkig de mens van wie
de overtreding wordt
vergeven, van wie de
zonde wordt bedekt.�k

2 Gelukkig de mens van wie
Jehovah de schuld niet telt, l

die in zijn geest geen bedrog
heeft.

3 Toen ik bleef zwijgen, teerden
mijn botten weg en kreunde
ik de hele dag.m

4 Want dag en nacht drukte uw
hand� zwaar op mij.n

Mijn kracht verdampte� als
water in de droge zomer-
hitte. (sela)

5 Uiteindelijk bekende ik mijn
zonde aan u,

ik bedekte mijn fout niet.o
Ik zei: ‘Ik zal mijn over-
tredingen aan Jehovah
bekennen.’p

En u vergaf mijn fouten en
zonden.q (sela)

31:20 �Lett.: ‘het geruzie van tongen’.
32:Ops �Zie Woordenlijst. 32:1 �Of
‘vergeven’. 32:4 �Of ‘afkeuring’. �Of
‘mijn levenssap veranderde’.
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6 Daarom zal wie loyaal is tot u
biddena

terwijl u nog te vinden bent.b
Dan zal zelfs de watervloed
hem niet bereiken.

7 U bent een schuilplaats voor
mij,

u beschermt me tegen
ellende.c

U omringt me met gejuich
van bevrijding.d (sela)

8 ‘Ik geef je inzicht en leer je
welke weg je moet gaan.e

Ik geef je advies, mijn oog
rust op jou.f

9 Wees niet koppig als een
redeloos paard of muildierg

dat bedwongen moet worden
met toom of halster

voordat het bij je komt.’
10 Een slecht mens heeft veel

problemen,
maar wie op Jehovah ver-
trouwt, wordt omringd met
Zijn loyale liefde.h

11 Vind vreugde in Jehovah en
wees vrolijk, rechtvaar-
digen.

Juich van vreugde, al wie
oprecht van hart is.

33 Juich, rechtvaardigen,
vanwege Jehovah. i

Het is passend dat de
oprechten hem loven.

2 Loof Jehovah met de harp,
zing lofzangen� voor hem
met een tiensnarig
instrument.

3 Zing een nieuw lied voor
hem, j

speel vaardig op de snaren
en juich.

4 Het woord van Jehovah is
oprecht,k

alles wat hij doet is betrouw-
baar.

5 Rechtvaardigheid en recht
heeft hij lief. l

De aarde is vervuld van
Jehovah’s loyale liefde.m

33:2 �Of ‘maak muziek’.

6 Door het woord van Jehovah
werd de hemel gemaakt,a

door de geest� van zijn mond
alles wat daarin is.�

7 Hij verzamelt het zeewater
als een dam,b

bergt het kolkende water op
in opslagplaatsen.

8 Laat de hele aarde ontzag
hebben voor Jehovah.c

Laten de bewoners van het
land� eerbied voor hem
hebben.

9 Want hij sprak en het kwam
tot bestaan,d

hij gebood en daar stond
het.e

10 Jehovah heeft de listen� van
de naties doorkruist,f

de plannen� van de volken
gedwarsboomd.g

11 Maar de besluiten� van Jeho-
vah houden eeuwig stand,h

de gedachten van zijn hart
zijn van generatie op
generatie.

12 Gelukkig is de natie die
Jehovah als God heeft, i

het volk dat hij heeft gekozen
als zijn eigen bezit.j

13 Jehovah kijkt omlaag vanuit
de hemel,

hij ziet alle mensen.k
14 Vanuit de plaats waar hij

woont,
rust zijn blik op de bewoners
van de aarde.

15 Hij is het die het hart van
allen vormt,

hij onderzoekt al hun daden. l
16 Geen koning wordt gered

door een groot leger,m
een sterke man wordt niet
bevrijd door zijn grote
kracht.n

17 Het paard is een valse hoop
op redding,�o

33:6 �Of ‘adem’. �Lett.: ‘hun hele leger’.
33:8 �Of ‘productieve land’. 33:10, 11
�Of ‘raad’. 33:10 �Of ‘gedachten’.
33:17 �Of ‘de overwinning’.
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zijn grote kracht is geen
garantie voor ontkoming.

18 Het oog van Jehovah waakt
over wie ontzag voor hem
hebben,a

wie wachten op zijn loyale
liefde,

19 om hen� te redden van de
dood

en hen tijdens hongersnood
in leven te houden.b

20 We� kijken vol verwachting
uit naar Jehovah.

Hij is onze hulp en ons
schild.c

21 Ons hart is vol vreugde over
hem,

want we vertrouwen op zijn
heilige naam.d

22 Laat uw loyale liefde op ons
rusten, o Jehovah,e

terwijl we op u wachten.f
Van David, toen hij zich als

een krankzinnige voordeedg tegenover
Abim _elech en die hem wegjoeg.

� [alef]

34 Ik zal Jehovah altijd
prijzen,

zijn lof zal steeds op mijn
lippen zijn.

� [beth]
2 Ik� zal trots over Jehovah

vertellen.h
De zachtmoedigen zullen het
horen en blij zijn.

� [gimel]
3 Eer Jehovah samen met mij, i

laten we zijn naam samen
loven.

� [daleth]
4 Ik wendde me tot Jehovah en

hij antwoordde mij. j
Hij bevrijdde me van al mijn
angsten.k

� [he]
5 Wie op hem vertrouwden,

gingen stralen.
Hun gezicht werd niet rood
van schaamte.

33:19 �Of ‘hun ziel’. 33:20 �Of ‘onze
ziel’. 34:2 �Of ‘mijn ziel’.

� [zajin]
6 Deze onbeduidende riep en

Jehovah luisterde.
Hij bevrijdde hem van alles
wat hem kwelde.a

� [cheth]
7 Jehovah’s engel legert zich

rondomwie ontzag voor
Hem hebben,b

en hij redt hen.c
	 [teth]

8 Proef en zie dat Jehovah
goed is.d

Gelukkig is de mens die be-
scherming bij hem zoekt.


 [ jodh]
9 Al zijn heiligen, heb ontzag

voor Jehovah,
want wie ontzag voor hem
hebben, ontbreekt het aan
niets.e

� [kaf]
10 Zelfs sterke jonge leeuwen�

hebben honger geleden,
maar wie Jehovah zoeken,
zal het aan niets goeds
ontbreken.f

� [lamedh]
11 Kom, mijn zonen, luister

naar mij.
Ik zal jullie ontzag voor
Jehovah leren.g

� [mem]
12 Wie van jullie geniet van het

leven
en wil veel gelukkige dagen
meemaken?h

 [noen]
13 Beveilig je tong dan tegen

wat slecht is, i
je lippen tegen het spreken
van bedrog. j

� [samekh]
14 Vermijd wat slecht is en doe

wat goed is.k
Zoek vrede en streef die na. l

� [ajin]
15 De ogen van Jehovah zijn

gericht op de rechtvaar-
digenm

34:10 �Of ‘jonge leeuwen met manen’.
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en zijn oren luisteren naar
hun hulpgeroep.a

� [pe]
16 Maar Jehovah� keert zich

tegen degenen die slechte
dingen doen,

hij vaagt elke herinnering
aan hen van de aarde weg.b

� [tsadhe]
17 Ze riepen en Jehovah

luisterde,c
hij bevrijdde hen van alles
wat hen kwelde.d

� [qof]
18 Jehovah is dicht bij mensen

met een gebroken hart,e
hij redt personen met een
verbrijzelde geest.�f

� [resj]
19 De rechtvaardige maakt veel

ellende� mee,g
maar steeds opnieuw redt
Jehovah hem.h

� [sjin]
20 Hij beschermt al zijn botten,

niet één ervan is gebroken. i
� [taw]

21 Wie slecht is, zal omkomen
door onheil.

Wie de rechtvaardige haat,
wordt schuldig bevonden.

22 Jehovah redt het leven� van
zijn dienaren,

niemand die bescherming bij
hem zoekt, wordt schuldig
bevonden. j

Van David.

35 O Jehovah, verdedig mijn
zaak tegenover mijn
tegenstanders,k

strijd tegen degenen die
tegen mij strijden. l

2 Grijp het kleine schild� en
het grote schildm

en sta op om mij te ver-
dedigen.n

34:16 �Of ‘Jehovah’s gezicht’. 34:18
�Of ‘die ontmoedigd zijn’. 34:19 �Of
‘rampspoeden’. 34:22 �Of ‘verlost de
ziel’. 35:2 �Vaak door boogschutters
gedragen.

3 Hef uw speer en strijdbijl� op
tegen mijn achtervolgers.a

Zeg tegen mij:� ‘Ik ben je
redding.’b

4 Laten beschaamd en ver-
nederd worden wie me
naar het leven staan.�c

Laten vol schaamte terug-
deinzen wie uit zijn op mijn
ondergang.

5 Mogen ze als kaf in de wind
worden,

laat Jehovah’s engel hen
verjagen.d

6 Laat hun pad donker en
glibberig zijn

terwijl Jehovah’s engel hen
achtervolgt.

7 Want zonder reden hebben
ze een net verborgen om
me te vangen.

Zonder reden hebben ze een
kuil voor me� gegraven.

8 Mag onheil hen overvallen,
mag hun eigen net hen
vangen,

mogen ze erin vallen en
vernietigd worden.e

9 Maar ik� zal juichen over
Jehovah,

ik zal blij zijn over zijn
reddingsdaden.

10 Al mijn botten zullen zeggen:
‘Jehovah, wie is als u?
U redt de hulpeloze van wie
sterker is,f

de hulpeloze en arme van
wie hen beroven.’g

11 Kwaadwillende getuigen
staan oph

en vragen naar dingen waar
ik niets van weet.

12 Ze vergelden mij goed met
kwaad, i

ik� voel me verlaten.
13 Maar als zij ziek waren, trok

ik rouwkleding aan,

35:3 �Of ‘dubbele bijl’. 35:3, 7, 9, 12
�Of ‘mijn ziel’. 35:4 �Of ‘mijn ziel zoe-
ken’.
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ik kwelde mezelf� door te
vasten.

Als mijn gebed onverhoord
bleef,�

14 liep ik rond alsof ik om
een vriend of een broer
rouwde.

Ik ging gebukt onder verdriet
als iemand die rouwt om
zijn moeder.

15 Maar als ik struikelde, kwa-
men ze lachend bij elkaar,

ze legden een hinderlaag om
me aan te vallen,

ze scheurden me aan stuk-
ken en zwegen niet.

16 De goddelozen bespotten mij
vol minachting,�

ze knarsen met hun tanden
tegen mij.a

17 O Jehovah, hoelang blijft u
toekijken?b

Red mij� van hun aanvallen,c
mijn kostbare leven� van de
jonge leeuwen.�d

18 Dan zal ik u prijzen in de
grote gemeente,e

ik zal u loven in de mensen-
menigte.

19 Gunwie zonder reden mijn
vijanden zijn geen leed-
vermaak.

Laat wie mij zonder reden
hatenf niet met hun ogen
knipperen.�g

20 Want ze spreken geen woor-
den van vrede

maar smeden bedrieglijke
plannen tegen de vreed-
zame mensen in het land.h

21 Ze sperren hun mond
wijd open om mij te
beschuldigen

en zeggen: ‘Haha, onze ogen
hebben het gezien.’

35:13, 17 �Of ‘mijn ziel’. 35:13 �Of
‘naar mijn boezem terugkeerde’. 35:16
�Of mogelijk ‘spotten om een koek’.
35:17 �Lett.: ‘mijn enige’, doelend op
zijn ziel of leven. �Of ‘jonge leeu-
wen met manen’. 35:19 �Als teken van
spot.

22 U hebt het gezien, Jehovah.
Houd u niet stil.a

O Jehovah, blijf niet op een
afstand.b

23 Word toch wakker en neem
het voor mij op.

Jehovah, mijn God, verdedig
mijn zaak.

24 Oordeel mij naar uw recht-
vaardigheid,c o Jehovah,
mijn God,

gun ze geen leedvermaak
over mij.

25 Laat ze nooit bij zichzelf�
zeggen: ‘Haha, we hebben
onze zin!’�

Laat ze nooit zeggen: ‘We
hebben hem verslonden.’d

26 Laat beschaamd en ver-
nederd worden iedereen

die lacht om mijn ellende.
Laten met schaamte en
schande bekleed worden
wie zich boven mij ver-
heffen.

27 Maar laat iedereen die
zich verheugt in mijn
rechtvaardigheid, juichen
van vreugde,

laten ze steeds zeggen:
‘Mag Jehovah geprezen wor-
den. Hij wil graag dat zijn
dienaar vrede heeft.’e

28 Dan zal mijn tong over
uw rechtvaardigheid
vertellen�f

en u de hele dag loven.g

Voor de koorleider.
Van Jehovah’s dienaar, David.

36 De overtreding spreekt tot
wie slecht is, diep in zijn
hart.

Ontzag voor God heeft hij
niet voor ogen.h

2 Hij heeft zo’n vleiend beeld
van zichzelf

dat hij zijn zonde niet
ontdekt en haat. i

35:25 �Lett.: ‘in hun hart’. �Of ‘haha,
onze ziel’. 35:28 �Of ‘mediteren’.
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3 De woorden van zijn mond
zijn schadelijk en bedrieg-
lijk,

hij heeft niet het inzicht om
te doen wat goed is.

4 Zelfs op zijn bed smeedt hij
schadelijke plannen.

Hij volgt een pad dat niet
goed is.

Het slechte wijst hij niet af.
5 Uw loyale liefde reikt tot de

hemel, Jehovah,a
uw trouw tot de wolken.

6 Uw rechtvaardigheid is als
majestueuze bergen,�b

uw oordelen zijn als een
enorme waterdiepte.c

O Jehovah, u redt� mens en
dier.d

7 Hoe kostbaar is uw loyale
liefde, God!e

In de schaduw van uw vleu-
gels zoeken de mensen be-
scherming.f

8 Ze drinken volop van de rijke
overvloed� van uw huis,g

u laat hen drinken van
de stroom van uw goede
gaven.h

9 Bij u is de bron van het
leven, i

door uw licht kunnen wij
licht zien. j

10 Blijf uw loyale liefde tonen
aan wie u kennenk

en uw rechtvaardigheid aan
wie oprecht van hart zijn. l

11 Laat de voet van de hoog-
moedige mij niet ver-
trappen,

laat de hand van de slechte
mij niet verjagen.

12 Daar zijn de boosdoeners
gevallen,

ze zijn neergeslagen
en kunnen niet meer
opstaan.m

36:6 �Lett.: ‘als bergen van God’. �Of
‘houdt in leven’. 36:8 �Lett.: ‘het vet-
te’.

Van David.
� [alef]

37 Wind je niet op over�
slechte mensen

en wees niet jaloers� op
boosdoeners.a

2 Ze zullen snel verdorren als
grasb

en verwelken als groen jong
gras.

� [beth]
3 Vertrouw op Jehovah en doe

het goede,c
verblijf op de aarde� en
handel trouw.d

4 Zoek je grootste vreugde bij�
Jehovah,

dan zal hij je geven wat je
hart verlangt.

� [gimel]
5 Vertrouw je weg toe aan�

Jehovah.e
Verlaat je op hem, en hij zal
het voor je opnemen.f

6 Hij laat je rechtvaardigheid
stralen als het morgen-
licht,

je gerechtigheid als de
middagzon.

� [daleth]
7 Wees stil vóór Jehovahg

en wacht hoopvol� op hem.
Wind je niet op over iemand
die zijn listige plannen laat
slagen.h

� [he]
8 Laat boosheid los en laat

woede varen. i
Wind je niet op en richt je
niet op slechte dingen.�

9 Want slechte mensen zullen
vernietigd worden, j

maar wie op Jehovah hopen,
zullen de aarde bezitten.k

37:1 �Of ‘word niet verhit vanwege’.
�Of ‘afgunstig’. 37:3 �Of ‘in het land’.
37:4 �Of ‘schep heerlijke verrukking
in’. 37:5 �Lett.: ‘wentel je weg op’.
37:7 �Of ‘geduldig’. 37:8 �Of mogelijk
‘erger je niet, want dat leidt alleen maar
tot ellende’.
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� [waw]
10 Nog even en er zijn geen

slechte mensen meer.a
Je zult kijken op de plek
waar ze waren,

maar ze zijn er niet meer.b
11 De zachtmoedigen zullen de

aarde bezitten,c
ze zullen intens genieten van
vrede in overvloed.d

� [zajin]
12 De slechte smeedt plannen

tegen de rechtvaardige,e
hij knarst met zijn tanden
tegen hem.

13 Maar Jehovah lacht hem uit,
want Hij weet dat zijn dag zal
komen.f

� [cheth]
14 Slechte mensen trekken hun

zwaard en spannen hun
boog

om de onderdrukten en
armen neer te halen,

om af te slachten wie oprecht
wandelen.

15 Maar hun zwaard zal hun
eigen hart doorsteken,g

hun bogen zullen gebroken
worden.

	 [teth]
16 Beter het weinige van de

rechtvaardige
dan de overvloed van vele
slechten.h

17 Want de armen van de slech-
ten worden gebroken,

maar Jehovah zal de recht-
vaardigen steunen.


 [ jodh]
18 Jehovah beseft wat de on-

berispelijken doormaken�
en hun erfdeel blijft voor
eeuwig behouden. i

19 Ze zullen niet beschaamd
worden in moeilijke tijden.

In een tijd van hongersnood
hebben ze overvloed.

� [kaf]
20 Maar slechte mensen zullen

vergaan. j

37:18 �Lett.: ‘de dagen van de onberis-
pelijken’.

De vijanden van Jehovah
zullen verdwijnen als
prachtige weiden,

ze zullen verdwijnen als
rook.

� [lamedh]
21 De slechte leent en betaalt

niet terug,
maar de rechtvaardige is
gul� en geeft.a

22 Wie Hij zegent, zullen de
aarde bezitten,

maar wie Hij vervloekt,
zullen vernietigd worden.b

� [mem]
23 Jehovah leidt� de stappen

van een manc

als Hij blij is met de weg die
hij volgt.d

24 Al valt hij, hij zal niet blijven
liggen,e

want Jehovah grijpt hem bij
de hand.�f

 [noen]
25 Eens was ik jong en nu ben ik

oud,
maar nooit zag ik een recht-
vaardige verlaten worden,g

nooit zag ik zijn kinderen
naar brood� zoeken.h

26 Uit goedheid leent hij steeds
weer uit i

en zijn kinderen wacht een
zegen.

� [samekh]
27 Vermijd het slechte en doe

wat goed is, j
dan zul je eeuwig op aarde
wonen.

28 Want Jehovah heeft gerech-
tigheid lief,

hij laat zijn loyalen niet in de
steek.k

� [ajin]
Ze zullen altijd beschermd
worden, l

maar de nakomelingen
van de slechten worden
vernietigd.m

37:21 �Of ‘toont gunst’. 37:23 �Of ‘be-
vestigt’. 37:24 �Of ‘steunt hem met
Zijn hand’. 37:25 �Of ‘voedsel’.
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29 De rechtvaardigen zullen de
aarde bezittena

en ze zullen er eeuwig leven.b
� [pe]

30 De mond van de rechtvaardige
brengt wijsheid over,�

zijn tong spreekt over ge-
rechtigheid.c

31 De wet van zijn God is in zijn
hart.d

Zijn stappen zijn niet wankel.e
� [tsadhe]

32 De slechte loert op de
rechtvaardige

en zoekt een kans om hem te
doden.

33 Maar Jehovah zal hem
niet aan zo iemand over-
leveren, f

hij zal hem niet schuldig
verklaren als hij wordt
geoordeeld.g

� [qof]
34 Hoop op Jehovah en volg zijn

weg,
dan zal hij je verheffen om de
aarde in bezit te nemen.

Als de slechte mensen
worden vernietigd,h zul jij
het zien. i

� [resj]
35 Ik heb gezien hoe de wrede,

slechte man
zich uitbreidde als een blader-
rijke boom op zijn eigen
bodem.j

36 Maar plotseling verdween hij
en was hij weg.k

Ik bleef hem zoeken, maar
hij was niet te vinden. l

� [sjin]
37 Let op de onberispelijke�

en houd de oprechtem in het
oog,

want de toekomst van zo
iemand is vredig.n

38 Maar alle overtreders zullen
vernietigd worden.

37:30 �Of ‘uit met gedempte stem wijs-
heid’. 37:37 �Of ‘degene die recht-
schapen blijft’.

Voor slechte mensen is er
geen toekomst.a

� [taw]
39 De redding van de rechtvaar-

digen komt van Jehovah.b
Hij is hun vesting in moei-
lijke tijden.c

40 Jehovah zal ze helpen en
redden.d

Hij zal ze bevrijden van
slechte mensen en ze
redden,

omdat ze bij hem bescher-
ming zoeken.e

Een psalm van David, als herinnering.

38 Jehovah, wijs me niet
terecht in uw boosheid

en corrigeer me niet in uw
woede.f

2 Diep zijn uw pijlen in mij
doorgedrongen,

zwaar drukt uw hand op mij.g
3 Door uw verontwaardiging is

mijn hele lichaam ziek.�
Door mijn zonde is er geen
vrede in mijn botten.h

4 Mijn zonden stijgen me
boven het hoofd. i

Ze zijn als een zware last die
ik niet kan dragen.

5 Mijn wonden stinken en
zweren

vanwege mijn dwaasheid.
6 Ik ben van streek en erg

terneergeslagen,
de hele dag loop ik bedroefd
rond.

7 Vanbinnen sta ik in brand,�
mijn hele lichaam is ziek. j

8 Ik voel niets meer en ben
totaal gebroken.

Ik kerm luid,� zo angstig is
mijn hart.

9 Al mijn verlangens liggen
voor u, Jehovah,

mijn gezucht is voor u niet
verborgen.

38:3 �Lett.: ‘is er geen gave plek aan
mijn vlees’. 38:7 �Lett.: ‘mijn lende-
nen zijn vol brand’. 38:8 �Of ‘brul’.
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10 Mijn hart bonst, ik heb geen
kracht meer

en het licht verdwijnt uit
mijn ogen.a

11 Door mijn leed blijven vrien-
den en bekenden weg,

goede kennissen blijven op
afstand.

12 Wie mij naar het leven
staan,� spannen strikken,

wie me iets willen aandoen,
spreken over onheil,b

de hele dag door mompelen
ze bedrieglijke dingen.

13 Maar als een dove luisterde
ik niet,c

als een stomme deed ik mijn
mond niet open.d

14 Ik werd als een man die niet
kan horen,

uit wiens mond geen verweer
komt.

15 Want op u, Jehovah,
wachtte ike

en u antwoordde mij,
o Jehovah, mijn God.f

16 Ik zei: ‘Gun ze geen leed-
vermaak over mij,

laat ze zich niet boven mij
verheffen als mijn voet
uitglijdt.’

17 Want ik dreigde te bezwijken
en altijd was daar mijn pijn.g

18 Ik bekende mijn
overtreding,h

mijn zonde kwelde mij. i
19 Maar mijn vijanden zijn

gezond� en sterk.�
Wie mij zonder reden haten,
zijn talrijk geworden.

20 Ze vergolden mij goed met
kwaad,

ze waren tegen me omdat
ik het goede probeerde te
doen.

21 Laat me niet in de steek,
Jehovah.

38:12 �Of ‘mijn ziel zoeken’. 38:19
�Lett.: ‘levend’. �Of mogelijk ‘maar mijn
vijanden zonder reden zijn met velen’.

O God, blijf niet op een
afstand.a

22 Kom mij snel te hulp,
o Jehovah, mijn redding.b

Voor de koorleider: voor jeduthun.�c
Een psalm van David.

39 Ik zei: ‘Ik zal voorzichtig
zijn

zodat ik niet zondig met mijn
tong.d

Met een muilband zal ik mijn
mond bedwingene

zolang er een goddeloze bij
me is.’

2 Ik hield me stil en zei geen
woord,f

ik zweeg zelfs over wat
goed is,

maar ik voelde hevige pijn.�
3 Mijn hart smeulde� in mijn

binnenste.
Terwijl ik piekerde,� bleef
het vuur branden.

Toen sprak mijn tong:
4 ‘O Jehovah, laat me weten

wat mijn einde zal zijn
en de maat van mijn dagen,g
zodat ik te weten kom hoe
kort mijn leven is.�

5 U hebt mij maar weinig�
dagen gegevenh

en mijn levensduur is niets in
uw ogen. i

Een mens is niet meer dan
een ademtocht, al lijkt hij
nog zo zeker. j (sela)

6 Elk mens loopt rond als een
schaduw,

voor niets rent hij rond.�
Hij verzamelt rijkdom maar
weet niet wie ervan ge-
nieten zal.k

7 Waar kan ik nog op hopen,
Jehovah?

U bent mijn enige hoop.

39:Ops �Zie Woordenlijst. 39:2 �Of
‘mijn pijn werd aangewakkerd’. 39:3
�Lett.: ‘werd heet’. �Of ‘zuchtte’. 39:4
�Of ‘hoe vergankelijk ik ben’. 39:5 �Lett.:
‘handbreedten’. 39:6 �Lett.: ‘maakt hij
lawaai’.
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8 Bevrijd me van al mijn over-
tredingen.a

Laat de dwaas me niet
tot een mikpunt van spot
maken.

9 Ik bleef zwijgen,
ik kon mijn mond niet open-
doen,b

want dit kwam van u.c
10 Houd op mij te kwellen.

Ik bezwijk onder de slagen
van uw hand.

11 Met straf voor zijn zonde
corrigeert u de mens,d

u tast zijn schatten aan zoals
een mot.

Een mens is niet meer dan
een ademtocht.e (sela)

12 Hoor mijn gebed, Jehovah,
luister naar mijn
hulpgeroep.f

Negeer mijn tranen niet.
Want voor u ben ik niet meer
dan een vreemdeling,g

iemand op doorreis,� zoals al
mijn voorouders.h

13 Wend uw harde blik van mij
af, zodat ik nog opvrolijk

voordat ik doodga en er niet
meer ben.’

Voor de koorleider.
Van David. Een psalm.

40 Ik hoopte vurig� op
Jehovah

en hij opende zijn oor voor
mij� en hoorde mijn hulp-
geroep. i

2 Hij trok me omhoog uit een
kuil met kolkend water,

uit het modderige slijk.
Hij zette mijn voeten op een
rots,

gaf mijn stappen stevigheid.
3 Toen gaf hij mij een nieuw

lied in de mond, j
een lofzang voor onze God.
Velen zullen vol ontzag
toekijken

en op Jehovah vertrouwen.

39:12 �Of ‘een buitenlander’. 40:1 �Of
‘wachtte geduldig’. �Of ‘boog zich om
naar mij te luisteren’.

4 Gelukkig is de mens die op
Jehovah vertrouwt

en zich niet wendt tot
opstandige mensen of
bedriegers.�

5 Wat hebt u veel gedaan,
Jehovah, mijn God,
uw wonderen en uw
gedachten voor ons.a

Niemand is met u te ver-
gelijken.b

Als ik zou proberen erover te
vertellen en te praten,

zou het te veel zijn om op te
sommen!c

6 Offer en slachtoffer hebt u
niet gewild,�d

maar u hebt mijn oren
geopend om te horen.e

U hebt niet gevraagd om
brandoffers en zonde-
offers.f

7 Toen zei ik: ‘Zie, ik ben
gekomen.

In de boekrol staat over mij
geschreven.g

8 Het doen van uw wil, mijn
God, geeft me vreugde�h

en uw wet is diep in mijn
binnenste. i

9 Ik verkondig het goede
nieuws van rechtvaardig-
heid in de grote gemeente. j

Mijn lippen houd ik niet
gesloten,k

Jehovah, zoals u heel goed
weet.

10 Uw rechtvaardigheid ver-
berg ik niet in mijn hart.

Ik maak uw getrouwheid en
redding bekend.

In de grote gemeente ver-
berg ik uw loyale liefde en
uw waarheid niet.’ l

11 O Jehovah, onthoud mij uw
medeleven niet.

Laten uw loyale liefde en
uw waarheid mij steeds
beschermen.m

40:4 �Of ‘leugenaars’. 40:6 �Of ‘in
(...) hebt u geen vreugde gevonden’.
40:8 �Of ‘is mijn wens’.
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12 De rampen die mij omringen
zijn te veel om te tellen.a

Ik word overweldigd door zo
veel zonden dat ik geen
uitweg zie,b

ze zijn talrijker dan de haren
op mijn hoofd.

Ik heb alle moed� verloren.
13 Wilt u mij alstublieft redden,

Jehovah?c

O Jehovah, kom mij toch
snel te hulp.d

14 Laat iedereen die me naar
het leven staat�

beschaamd en vernederd
worden.

Laat iedereen die geniet van
mijn ellende

zich in schande terugtrekken.
15 Laat iedereen die ‘Haha!’

tegen me zegt
ontzet zijn over zijn eigen
schaamte.

16 Maar laat allen die u zoeken,e
juichen en vreugde vinden
in u.f

Laat iedereen die uw red-
dingsdaden liefheeft altijd
zeggen:

‘Mag Jehovah geprezen wor-
den.’g

17 Ik ben hulpeloos en arm.
Jehovah, heb toch aandacht
voor mij.

U bent mijn helper en mijn
redder.h

Wacht niet langer, mijn God. i
Voor de koorleider.

Een psalm van David.

41 Gelukkig wie aandacht
heeft voor de zwakke. j

Op de dag van onheil zal
Jehovah hem redden.

2 Jehovah zal hem bescher-
men en in leven houden.

Men zal hem op aarde geluk-
kig prijzen,k

u zult hem nooit aan de wil�
van zijn vijanden over-
geven. l

40:12 �Lett.: ‘hart’. 40:14 �Of ‘mijn
ziel zoekt’. 41:2 �Of ‘het verlangen’,
‘de ziel’. Zie Woordenlijst.

3 Jehovah zal hem steunen op
zijn ziekbed,a

heel zijn bed zal hij anders
maken tijdens zijn ziekte.

4 Ik zei: ‘Jehovah, heb mede-
lijden.b

Genees mij,�c want ik heb
tegen u gezondigd.’d

5 Mijn vijanden spreken kwaad
over me en zeggen:

‘Wanneer sterft hij en
verdwijnt zijn naam?’

6 Als een van hen me opzoekt,
spreekt zijn hart bedrog.

Hij zoekt iets nadeligs om te
vertellen,

hij gaat naar buiten en
strooit het rond.

7 Al mijn haters fluisteren
onder elkaar,

ze bedenken iets slechts
tegen mij:

8 ‘Iets vreselijks heeft hem
geveld.

Nu hij ligt, staat hij vast niet
meer op.’e

9 Zelfs de man met wie ik in
vrede leefde, die ik ver-
trouwde,f

die mijn brood at, heeft zijn
hiel tegen me opgeheven.�g

10 O Jehovah, heb medelijden
en help me overeind,

zodat ik het ze kan ver-
gelden.

11 Hieraan zal ik weten dat u
ingenomen met me bent:

als mijn vijand niet triomfan-
telijk over me kan juichen.h

12 U zult me ondersteunen
vanwege mijn trouw,�i

u zult me voor altijd bij u
houden. j

13 Jehovah, de God van Israël,
komt alle eer toe,

voor eeuwig en altijd.�k
Amen, amen.

41:4 �Of ‘mijn ziel’. 41:9 �Of ‘heeft zich
tegen me gekeerd’. 41:12 �Of ‘recht-
schapenheid’. 41:13 �Of ‘van eeuwig-
heid tot eeuwigheid’.
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785 PSALM 42:1–43:5

Voor de koorleider.
Een maskil� van de zonen van Korach.a

42 Zoals een hert verlangt
naar stromend water,

zo verlang ik� naar u, o God.
2 Mijn ziel� dorst naar God,

naar de levende God.b
Wanneer mag ik komen en
voor God verschijnen?c

3 Mijn tranen zijn mijn voedsel,
dag en nacht.

De hele dag zeggen mensen:
‘Waar is die God van je?’d

4 Ik stort mijn ziel� uit en denk
hieraan terug:

hoe ik ooit meeliep in de
grote stoet.

Ik schreed� voor hen uit
naar het huis van God

met het geluid van gejuich en
dankzegging

van een feestvierende
menigte.e

5 Waarom ben ik� zo wanho-
pig?f

Waarom ben ik onrustig
vanbinnen?

Wacht op God,g
want eens zal ik hemweer lo-
ven als mijn grote Redder.h

6 Mijn God, ik� ben wanhopig. i
Daarom denk ik aan u j

in het land van de Jordaan en
het H _ermongebergte,

op de berg M _izar.�
7 Waterdiepte roept naar

waterdiepte
bij het geluid van uw water-
vallen.

Al uw woeste golven slaan
over me heen.k

8 Overdag bewijst Jehovah me
zijn loyale liefde.

’s Nachts zing ik een lied
over hem, een gebed tot de
God van mijn leven. l

42:Ops; 42:2, 4 �Zie Woordenlijst.
42:1, 5, 6, 11; 43:5 �Of ‘mijn ziel’. 42:4
�Of ‘liep langzaam’. 42:6 �Of ‘de klei-
ne berg’.

9 Ik zeg tegen God, mijn rots:
‘Waarom bent u mij ver-
geten?a

Waarom loop ik bedroefd
rond, onderdrukt door
mijn vijand?’b

10 Met dodelijke haat� be-
spotten mijn vijanden me.

De hele dag zeggen ze:
‘Waar is die God van je?’c

11 Waarom ben ik� zo wan-
hopig?

Waarom ben ik onrustig
vanbinnen?

Wacht op God,d
want eens zal ik hemweer
loven als mijn grote Redder
en mijn God.e

43 Spreek recht over mij,
God,f

verdedig mijn zaakg tegen
een ontrouw volk.

Bevrijd mij van de bedrieger
en de onrechtvaardige.

2 U bent toch mijn God, mijn
vesting?h

Waarom hebt u me dan
verstoten?

Waarom loop ik bedroefd
rond, onderdrukt door
mijn vijand?i

3 Zend uw licht en uw waar-
heid. j

Mogen die mij leiden,k
mij brengen naar uw heilige
berg en uw grootse taber-
nakel. l

4 Dan zal ik naderen tot het
altaar van God,m

tot God, mijn grootste
vreugde.

Ik zal u loven met de harp,n
o God, mijn God.

5 Waarom ben ik� zo wan-
hopig?

Waarom ben ik onrustig
vanbinnen?

42:10 �Ofmogelijk ‘alsof zemijn botten
verbrijzelen’.

TWEEDE BOEK
(Psalm 42-72)
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Wacht op God,a
want eens zal ik hemweer
loven als mijn grote Redder
en mijn God.b

Voor de koorleider.
Van de zonen van Korach.c Een maskil.�

44 O God, met onze eigen
oren hebben we het
gehoord,

onze voorouders hebben het
ons verteld:d

wat u hebt gedaan in hun
dagen,

de dagen van vroeger.
2 Met uw hand hebt u volken

verdrevene

en onze voorouders daar
gevestigd.f

U verbrijzelde volken en
verdreef ze.g

3 Niet hun eigen zwaard nam
het land in,h

niet hun eigen arm bracht
hun de overwinning, i

maar uw rechterhand, uw
armj en het licht van uw
gelaat,

omdat u ingenomen met hen
was.k

4 U bent mijn Koning, o God. l
Beveel� een volledige over-
winning� voor Jakob.

5 Door uw kracht zullen
we onze vijanden terug-
dringen,m

in uw naam onze tegen-
standers vertrappen.n

6 Opmijn boog vertrouw ik
niet

en mijn zwaard kan me niet
redden.o

7 U hebt ons gered van onze
tegenstanders,p

u hebt degenen vernederd
die ons haten.

8 O God, we zullen u de hele
dag loven,

uw naam voor altijd prijzen.
(sela)

44:Ops �Zie Woordenlijst. 44:4 �Of
‘geef’. �Of ‘grote redding’.

9 Maar nu hebt u ons verstoten
en vernederd,

u trekt niet uit met onze
legers.

10 U laat ons steeds vluchten
voor onze tegenstander.a

Onze haters plunderen erop
los.

11 U levert ons uit om als scha-
pen verslonden te worden,

u verstrooit ons onder de
volken.b

12 U verkoopt uw volk voor
bijna niets,c

winst levert het� u niet op.
13 U maakt ons tot een mikpunt

van spot voor onze buren,
iedereen om ons heen jouwt
en lacht ons uit.

14 U maakt ons belachelijk�
onder de naties,d

iets waar de volken het hoofd
over schudden.

15 De hele dag voel ik me
vernederd,

mijn schaamte overweldigt
mij

16 als ik hun spot en beledigin-
gen hoor,

als onze vijand wraak op ons
neemt.

17 Dat alles is ons overkomen,
maar we zijn u niet verge-
ten,

we hebben uw verbonde niet
geschonden.

18 Ons hart is niet afgeweken,
onze voetstappen hebben uw
pad niet verlaten.

19 Maar u hebt ons verbrijzeld
waar de jakhalzen zijn

en ons met diepe schaduw
bedekt.

20 Als we de naam van onze
God vergeten

of onze handen uitstrekken
om tot een vreemde god te
bidden,

21 zou God het dan niet ont-
dekken?

44:12 �Of ‘de prijs voor hen’. 44:14
�Lett.: ‘een spreekwoord’.
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Hij kent de geheimen van het
hart.a

22 Om u worden we de hele dag
gedood,

we worden bezien als schapen
voor de slacht.b

23 Word wakker.Waarom blijft u
slapen, o Jehovah?c

Ontwaak! Verstoot ons niet
voor eeuwig.d

24 Waarom verbergt u uw ge-
zicht?

Waarom vergeet u onze
ellende en onderdrukking?

25 We� zijn neergeworpen in
het stof,

met ons lichaam tegen de
grond gedrukt.e

26 Sta op en kom ons te hulp, f
red� ons omwille van uw
loyale liefde.g

Voor de koorleider: op de wijs van
‘De lelies’. Van de zonen van Korach.h

Een maskil.� Een liefdeslied.

45 Mijn hart is geroerd door
iets goeds.

Ik zeg: ‘Mijn lied� gaat over
een koning.’ i

Mag mijn tong de stift�j zijn
van een vaardig kopiist.�k

2 Je bent de mooiste van alle
mensen.

Aangename woorden vloeien
van je lippen. l

Daarom heeft God je voor
altijd gezegend.m

3 Gord je zwaardn om, machtige
strijder,o

in je waardigheid en pracht.p
4 Ruk in je pracht op naar de

overwinning,�q
rijd voor de zaak van waar-
heid, nederigheid en recht-
vaardigheid.r

Je rechterhand zal ontzag-
wekkende dingen tot stand
brengen.�

44:25 �Of ‘onze zielen’. 44:26 �Lett.:
‘verlos’. 45:Ops �Zie Woordenlijst.
45:1 �Lett.: ‘werken’. �Of ‘pen’. �Of
‘schrijver’. 45:4 �Of ‘succes’. �Lett.:
‘onderwijzen’.

5 Je pijlen zijn scherp en
brengen volken ten val,a

ze doorboren het hart van de
vijanden van de koning.b

6 God is je troon, voor altijd en
eeuwig,c

de scepter van je koninkrijk
is een scepter van recht.d

7 Je hebt rechtvaardigheid
liefgehade en slechtheid
gehaat.f

Daarom heeft God, jouw
God, je gezalfdg met de olie
van vreugde,h meer dan je
metgezellen.

8 Al je kleding geurt naar mir-
re, aloëhout en kassie.

Vanuit het prachtige
ivoren paleis klinken
snaarinstrumenten die je
vrolijk maken.

9 Koningsdochters zijn onder
je eredames.

Aan je rechterhand staat
de koningin, versierd met
goud uit _Ofir. i

10 Luister, dochter, let op en
open je oor,

vergeet je volk en het huis
van je vader.

11 De koning zal naar je
schoonheid verlangen,

want hij is je heer.
Buig dus voor hem.

12 De dochter Tyrus zal komen
met een geschenk,

de rijkste mensen zullen je
gunst zoeken.

13 In het paleis� ziet de konings-
dochter er schitterend uit,

haar kleding is versierd met
goud.�

14 In rijk geweven kleding�
wordt ze voor de koning
geleid.

De maagden� in haar gevolg
worden bij hem� gebracht.

45:13 �Lett.: ‘daarbinnen’. �Lett.: ‘heeft
gouden zettingen’. 45:14 �Of moge-
lijk ‘geborduurde gewaden’. �Of ‘maag-
delijke metgezellen’. �Lett.: ‘je’.
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15 Ze worden gebracht met
gejuich en vreugde,

ze gaan het paleis van de
koning binnen.

16 Je zonen zullen de plaats in-
nemen van je voorvaders.

Je zult ze als vorsten aan-
stellen op de hele aarde.a

17 Ik zal je naam bekendmaken
in alle toekomstige genera-
ties.b

Daarom zullen volken je loven,
voor altijd en eeuwig.

Voor de koorleider.
Van de zonen van Korach.c
In alamothstijl.� Een lied.

46 God is onze schuilplaats
en kracht,d

een hulp die in moeilijke tijd
makkelijk te vinden is.e

2 Daarom zullen we niet bang
zijn, ook al verandert de
aarde,

ook al tuimelen de bergen in
de diepte van de zee,f

3 ook al buldert en schuimt het
water,g

ook al schudden de bergen
door de woestheid ervan.
(sela)

4 Er is een rivier waarvan de
stromen de stad van God
verheugen,h

de heilige en grootse taber-
nakel van de Allerhoogste.

5 God is in de stad, i ze kan niet
overwonnen worden.

God zal haar te hulp komen bij
het aanbreken van de dag.j

6 De volken waren in op-
schudding, de koninkrijken
werden overwonnen.

Hij verhief zijn stem en de
aarde smolt.k

7 Jehovah van de legermachten
is met ons, l

de God van Jakob is onze
veilige schuilplaats.� (sela)

8 Kom en zie de werken van
Jehovah,

46:Ops �Zie Woordenlijst. 46:7 �Of
‘veilige hoogte’.

hoe hij verbazingwekkende
dingen op aarde doet.

9 Hij maakt overal op aarde
een eind aan oorlogen.a

Hij breekt de boog en ver-
splintert de speer,

de strijdwagens� verbrandt
hij met vuur.

10 ‘Geef je gewonnen en weet
dat ik God ben.

Ik zal geprezen worden onder
de volken,b

ik zal geprezen worden op
aarde.’c

11 Jehovah van de legermachten
is met ons,d

de God van Jakob is voor ons
een veilige schuilplaats.e
(sela)

Voor de koorleider.
Van de zonen van Korach.f Een psalm.

47 Klap in de handen, alle
volken.

Juich God in triomf toe met
vreugdekreten.

2 Want Jehovah, de Aller-
hoogste, is ontzagwekkend.g

Hij is de grote Koning over
de hele aarde.h

3 Hij onderwerpt volken aan
ons,

legt naties aan onze voeten. i
4 Hij kiest ons erfdeel voor ons, j

de trots van Jakob, die hij
liefheeft.k (sela)

5 Onder gejuich steeg God op,
bij hoorngeschal� steeg
Jehovah op.

6 Zing God lof toe,� zing lof-
zangen.

Zing onze Koning lof toe, zing
lofzangen.

7 Want God is Koning over de
hele aarde, l

zing lofzangen en toon
inzicht.

8 God is Koning geworden over
de volken.m

God zit op zijn heilige troon.

46:9 �Of mogelijk ‘schilden’. 47:5 �Of
‘het geluid van de ramshoorn’, ‘trompet-
geschal’. 47:6 �Of ‘maak muziek voor
God’.
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9 De leiders van de volken zijn
bijeengekomen

met het volk van de God van
Abraham.

Want de leiders� van de aarde
behoren aan God toe.

Hij is hoog verheven.a
Een lied.

Een psalm van de zonen van Korach.b

48 Jehovah is groot en hem
komt alle lof toe

in de stad van onze God, op
zijn heilige berg.

2 Prachtig in zijn verhevenheid
en de vreugde van de hele
aardec

is de berg Sion in het verre
noorden,

de stad van de grote Koning.d
3 In haar versterkte torens

heeft God bekendgemaakt
dat hij een veilige schuil-
plaats� is.e

4 Want kijk, koningen hebben
zich verzameld,�

samen zijn ze opgerukt.
5 Toen ze het zagen, stonden

ze verbaasd.
Ze raakten in paniek en
vluchtten in doodsangst.

6 Een siddering greep hen daar
aan,

pijn als van een barende
vrouw.

7 Met een oostenwind laat u de
schepen van T _arsis vergaan.

8 Wat we hadden gehoord,
hebben we nu zelf gezien

in de stad van Jehovah van
de legermachten, in de
stad van onze God.

God zal haar voor eeuwig in
stand houden.f (sela)

9 We overdenken uw loyale
liefde, God,g

in uw tempel.
10 Zoals uw naam, o God, zo

reikt ook uw lof

47:9 �Lett.: ‘schilden’. 48:3 �Of ‘veili-
ge hoogte’. 48:4 �Of ‘zijn volgens af-
spraak samengekomen’.

tot aan de einden van de
aarde.a

Uw rechterhand is gevuld
met rechtvaardigheid.b

11 Laat de berg Sionc zich
verheugen,

laten de steden� van Juda
blij zijn om uw oordelen.d

12 Ga rond Sion, trek erom-
heen,

tel zijn torens.e
13 Richt je hart op zijn vesting-

muren.f
Inspecteer zijn versterkte
torens,

zodat je erover kunt ver-
tellen aan toekomstige
generaties.

14 Want deze God is onze God,g
voor altijd en eeuwig.

Hij zal ons leiden tot in alle
eeuwigheid.�h

Voor de koorleider.
Van de zonen van Korach. i Een psalm.

49 Hoor dit, alle volken.
Luister, bewoners van de
wereld,�

2 klein of groot,�
rijk of arm.

3 Mijn eigen mond zal wijsheid
spreken,

uit de meditatie van mijn
hartj zal verstand blijken.

4 Ik heb een open oor voor een
spreuk,

mijn raadsel licht ik toe met
de harp.

5 Waarom zou ik bang zijn in
moeilijke tijden,k

als ik omringd word door het
kwaad� van wie mij ten val
willen brengen?

6 Er zijn er die op hun ver-
mogen vertrouwenl

en die pronken met hun
grote rijkdom.m

48:11 �Lett.: ‘dochters’. 48:14 �Of mo-
gelijk ‘totdat we sterven’. 49:1 �Of
‘het samenstel van dingen’. 49:2 �Lett.:
‘zowel mensenzonen als mannenzonen’.
49:5 �Lett.: ‘de overtreding’.
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7 Maar niemand van hen kan
ooit een broeder loskopen

of God een losprijs voor hem
gevena

8 (de losprijs� voor hun leven�
is zo hoog

dat die altijd buiten hun
bereik is)

9 waardoor hij eeuwig zou
leven en de kuil� niet zou
zien.b

10 Hij ziet dat zelfs wijze
mensen sterven.

Dommen en dwazen komen
samen aan hun eindc

en moeten hun vermogen
aan anderen nalaten.d

11 Hun innerlijke wens is dat
hun huizen altijd blijven
bestaan,

hun tenten van generatie op
generatie.

Ze hebben hun landgoederen
naar zichzelf vernoemd.

12 Maar een mens blijft niet
leven, ook al heeft hij
aanzien,e

hij is niet beter af dan dieren
die vergaan.f

13 Dit is de weg van de dwazeng

en van wie hen volgen en
genieten van hun lege
woorden. (sela)

14 Als schapen zijn ze bestemd
voor het Graf,�

de dood zal hun herder zijn.
De oprechten zullen in de
morgen over hen heersen.h

Elk spoor van hen zal
vervagen, i

geen paleis maar het Graf�j
zal hun thuis zijn.k

15 Maar God zal mij� verlossen
uit de macht� van het
Graf,�l

want hij zal me vastgrijpen.
(sela)

49:8 �Of ‘loskoopprijs’. �Of ‘ziel’.
49:9 �Of ‘het graf’. 49:14, 15 �Of
‘Sjeool’, het collectieve graf van de
mensheid. Zie Woordenlijst. 49:15 �Of
‘mijn ziel’. �Lett.: ‘hand’.

16 Wees niet bang als een man
rijk wordt

en de pracht van zijn huis
toeneemt.

17 Want bij zijn dood kan hij
niets meenemen,a

zijn pracht daalt niet samen
met hem af.b

18 Tijdens zijn leven prijst hij
zichzelf� gelukkig.c

(Mensen prijzen je als het je
goed gaat.)d

19 Maar uiteindelijk voegt hij
zich bij de generatie van
zijn voorouders.

Nooit meer zullen ze het licht
zien.

20 De mens die dat niet be-
grijpt, ook al heeft hij aan-
zien,e

is niet beter af dan dieren die
vergaan.

Een psalm van Asaf.f

50 De God der goden, Jeho-
vah,�g heeft gesproken.

Hij roept de aarde op
van waar de zon opkomt tot
waar hij ondergaat.�

2 Uit Sion, de volmaakte
schoonheid,h straalt God.

3 Onze God komt en kan niet
zwijgen. i

Een verterend vuur gaat
voor hem uitj

en rondom hemwervelt een
hevige storm.k

4 Hij roept de hemel daar-
boven op en ook de aarde l

om zijn volk te oordelen:m
5 ‘Breng mijn loyalen bij mij,

degenen die door slachtoffer
een verbond met mij
sluiten.’n

6 De hemel maakt zijn recht-
vaardigheid bekend,

want God zelf is Rechter.o
(sela)

49:18 �Of ‘zijn ziel’. 50:1 �Of ‘de God-
delijke, God, Jehovah’. �Of ‘van oost
tot west’.
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7 ‘Luister, mijn volk, ik zal
spreken.

Israël, ik zal tegen je
getuigen.a

Ik ben God, jouw God.b
8 Ik wijs je niet terecht van-

wege je slachtoffers
en ook niet vanwege je vol-
ledige brandoffers, die
steeds vóór mij zijn.c

9 Ik hoef geen stier uit je huis
te nemen

en ook geen bokken uit je
kooien.d

10 Want alle wilde dieren van
het woud zijn van mij,e

ook de beesten op duizend
bergen.

11 Ik ken alle vogels van de
bergen, f

de talloze dieren in het veld
zijn van mij.

12 Als ik honger had, zou ik het
je niet zeggen,

want het land� en alles
daarop is van mij.g

13 Zal ik het vlees van stieren
eten

en het bloed van bokken
drinken?h

14 Breng God dankzegging als
slachtoffer i

en kom je geloften aan de
Allerhoogste na. j

15 Roep mij aan in tijd van
nood.k

Ik zal je redden en jij zult mij
eren.’ l

16 Maar tegen slechte mensen
zal God zeggen:

‘Welk recht heb je om
mijn voorschriften op
te noemenm

of over mijn verbondn te
praten?

17 Want je haat correctie�
en mijn woorden keer je
steeds de rug toe.�o

50:12 �Of ‘productieve land’. 50:17 �Of
‘onderwijs’. Zie Woordenlijst. �Lett.: ‘je
blijft mijn woorden achter je werpen’.

18 Als je iemand ziet stelen,
keur je dat goed�a

en je gaat om met over-
spelige mensen.

19 Met je mond verbreid je het
slechte

en aan je tong is bedrog
verbonden.b

20 Je zit daar en spreekt kwaad
over je eigen broer,c

de zoon van je eigen moeder
maak je te schande.�

21 Toen je dat deed, bleef ik
zwijgen

en je dacht dat ik net zo zou
zijn als jij.

Maar nu zal ik je terecht-
wijzen,

ik zal mijn zaak tegen je
bepleiten.d

22 Sta hier eens bij stil, jullie
die God vergeten,e

anders scheur ik je aan
stukken zonder dat iemand
je redt.

23 Wie dankzegging als slacht-
offer brengt, eert mijf

en wie een vastgestelde weg
volgt,

zal ik de redding door God
laten zien.’g

Voor de koorleider. Een psalm van David,
toen de profeet Nathan bij hem was
gekomen nadat David gemeenschap

met Baths _ebah had gehad.

51 God, heb medelijden met
mij naar uw loyale liefde.i

Wis mijn overtredingen uit
naar uw grote barmhartig-
heid. j

2 Was me grondig van mijn
schuldk

en reinig me van mijn zonde. l
3 Want ik weet heel goed wat

mijn overtredingen zijn,
mijn zonde staat mij altijd
voor ogen.�m

4 Tegen u heb ik gezondigd
— tegen u vooral!�n

50:18 �Of mogelijk ‘sluit je je bij hem
aan’. 50:20 �Of ‘belaster je’. 51:3
�Of ‘is steeds in mijn gedachten’. 51:4
�Lett.: ‘u alleen’.
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Wat slecht is in uw ogen heb
ik gedaan.a

U bent rechtvaardig wanneer
u spreekt,

uw oordeel is juist.b
5 Ik ben schuldig vanaf mijn

geboorte
en in zonde heeft mijn
moeder me ontvangen.�c

6 Waarheid in iemands binnen-
ste geeft u vreugde.d

Leer mij diep vanbinnen�
ware wijsheid.

7 Reinig me met hysop van
zonde zodat ik rein word,e

was me zodat ik witter word
dan sneeuw.f

8 Laat me vreugdekreten en
gejuich horen,

zodat de botten die u ver-
brijzeld hebt gaan juichen.g

9 Wend uw gezicht af van�
mijn zondenh

en wis al mijn overtredingen
uit. i

10 Schep in mij een zuiver hart,
o God, j

en leg in mij een nieuwe,
vastberaden geest.k

11 Verstoot me niet uit uw
aanwezigheid

en neem uw heilige geest niet
van me weg.

12 Geef me opnieuw de vreugde
van redding door u, l

wek in mij de bereidheid om
u te gehoorzamen.�

13 Ik zal overtreders uw wegen
leren,m

zodat zondaars bij u terug-
komen.

14 Bevrijd me van bloedschuld,n
o God, God van mijn
redding.o

Dan kan mijn tong vol vreug-
de over uw rechtvaardig-
heid vertellen.p

51:5 �Of ‘zondig vanaf het moment dat
mijnmoederme ontving’. 51:6 �Of ‘mijn
verborgen binnenste’. 51:9 �Of ‘verberg
uw gezicht voor’. 51:12 �Lett.: ‘mag u
mij met een gewillige geest steunen’.

15 Jehovah, open mijn lippen
zodat mijn mond uw lof kan
verkondigen.a

16 Want u wilt geen slachtoffer
— anders zou ik het geven.b

Een volledig brandoffer geeft
u geen vreugde.c

17 Het slachtoffer dat God graag
heeft, is een gebroken
geest.

Een gebroken en verbrijzeld
hart, o God, zult u niet
afwijzen.�d

18 Doe in uw goedheid het
goede voor Sion,

bouw de muren van Jeruza-
lem op.

19 Dan zult u blij zijn met
de slachtoffers van recht-
vaardigheid,

de brandoffers en de volledige
offers.

Dan worden er stieren
geofferd op uw altaar.e

Voor de koorleider. Een maskil.�
Van David, toen de Edomiet D _oëg bij

Saul kwam om te vertellen dat David in
het huis van Achim _elech was geweest.f

52 Waarom schep je op over
je slechte daden, mach-
tige man?g

De loyale liefde van God
duurt de hele dag.h

2 Je tong, zo scherp als een
scheermes, i

heeft kwaad in de zin en
pleegt bedrog. j

3 Je houdt meer van het
slechte dan van het goede,

meer van liegen dan van
waarheid spreken. (sela)

4 Je houdt van elk kwetsend
woord,

jij bedrieglijke tong!
5 Daarom zal God je eens en

voor altijd afbreken,k
hij zal je grijpen en weg-
sleuren uit je tent, l

hij zal je wegrukken uit het
land der levenden.m (sela)

51:17 �Of ‘verachten’. 52:Ops �Zie
Woordenlijst.
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6 De rechtvaardigen zullen vol
ontzag toekijken,a

ze zullen om hem lachen.b
7 ‘Kijk, een man die zijn toe-

vlucht niet bij God zocht,�c
maar vertrouwde op zijn
grote rijkdomd

en zich verliet op� zijn eigen
misdadige plannen.’�

8 Maar ik ben als een blader-
rijke olijfboom in Gods huis,

ik vertrouw op Gods loyale
liefde,e voor altijd en
eeuwig.

9 Ik zal u eeuwig loven omdat u
krachtig bent opgetreden.f

In aanwezigheid van uw
loyalen

zal ik op uw naam hopen,g
want die is goed.

Voor de koorleider: in mahalathstijl.�
Een maskil.� Van David.

53 De dwazen� zeggen bij
zichzelf:�

‘Er is geen Jehovah.’h
Hun onrechtvaardige daden
zijn verdorven en walgelijk.

Niemand doet het goede. i
2 Maar God kijkt vanuit de

hemel naar de mensenj

om te zien of er iemand
is met inzicht, iemand die
Jehovah zoekt.k

3 Ze hebben zich allemaal
afgekeerd,

ze zijn allemaal verdorven.
Niemand doet het goede,
helemaal niemand! l

4 Begrijpt geen van de boos-
doeners het dan?

Ze verslinden mijn volk alsof
het brood is.

Ze roepen Jehovah niet
aan.m

5 Maar hevige angst zal ze
overvallen,

52:7 �Of ‘God niet tot zijn vesting maak-
te’. �Of ‘beschutting zocht bij’. �Lett.:
‘onheilen door hem’. 53:Ops; 54:Ops
�Zie Woordenlijst. 53:1 �Of ‘mensen
zonder verstand’. �Lett.: ‘in hun hart’.

een angst die ze nog nooit
hebben gevoeld,�

want God zal de botten
verstrooien van wie je
aanvallen.�

Je zult ze te schande maken,
want Jehovah heeft ze
verworpen.

6 Laat er toch redding voor
Israël komen uit Sion!a

Als Jehovah zijn volk terug-
brengt uit gevangenschap,

laat Jakob dan blij zijn, laat
Israël juichen.

Voor de koorleider:
begeleiding door snaarinstrumenten.

Een maskil.� Van David, toen de
Zifieten kwamen en tegen Saul zeiden:

‘David verbergt zich bij ons.’b

54 God, red mij door uw
naamc

en verdedig mij�d met uw
macht.

2 God, hoor mijn gebed,e
luister naar de woorden van
mijn mond.

3 Want vreemden vallen me
aan,

wrede mannen staan me
naar het leven.�f

Ze hebben geen respect voor
God.�g (sela)

4 God is mijn helper.h
Jehovah is met hen die mij�
steunen.

5 Vergeld het kwaad van mijn
vijandeni met hun eigen
kwaad.

U bent trouw, leg hun het
zwijgen op. j

6 Bereidwillig zal ik u slacht-
offers brengen.k

Ik zal uw naam prijzen,
Jehovah, want die is goed.l

7 U redt me uit al mijn ellendem

en ik zal de ondergang van
mijn vijanden zien.n

53:5 �Of mogelijk ‘angst waar geen re-
den voor angst was’. �Lett.: ‘zich tegen
je legeren’. 54:1 �Of ‘bepleit mijn zaak’.
54:3 �Of ‘zoeken mijn ziel’. �Of ‘houden
God niet voor ogen’. 54:4 �Of ‘mijn ziel’.
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Voor de koorleider:
begeleiding door snaarinstrumenten.

Een maskil.� Van David.

55 Luister naar mijn gebed,
o God,a

en negeer mijn verzoek om
barmhartigheid niet.�b

2 Heb aandacht voor mij en
antwoord mij.c

Mijn bezorgdheid maakt me
rusteloosd

en ik ben wanhopig
3 door wat de vijand zegt,

door de druk van de slechte.
Want ze storten ellende over
me uit,

hun woede en haat richten
zich tegen mij.e

4 In mijn binnenste krimpt
mijn hart van pijn ineen,f

doodsangsten overvallen
mij.g

5 Vrees en beven bevangen
mij,

een huivering gaat door me
heen.

6 Ik zeg steeds: ‘Had ik maar
vleugels als een duif!

Ik zou wegvliegen naar een
veilige plek.

7 Ik zou ver weg vluchten.h
Ik zou in de woestijn
overnachten. i (sela)

8 Ik zou snel een schuilplaats
zoeken,

weg van de razende wind,
van de storm.’

9 Breng ze in verwarring,
Jehovah, doorkruis hun
plannen,�j

want ik heb geweld en strijd
gezien in de stad.

10 Dag en nacht lopen ze rond
op haar muren,

erbinnen heerst slechtheid
en ellende.k

11 Onheil heerst daarbinnen,
onderdrukking en bedrog
wijken nooit van haar
plein. l

55:Ops �Zie Woordenlijst. 55:1 �Of
‘verberg u niet als ik om hulp bid’.
55:9 �Lett.: ‘verdeel hun tong’.

12 Het is niet een vijand die me
bespot,a

anders zou ik het kunnen
verdragen.

Het is niet een tegenstander
die zich tegen me keert,

anders kon ik me voor hem
verbergen.

13 Maar jij bent het, een mens
als ik,�b

mijn eigen vriend die ik goed
ken.c

14 We gingen met elkaar om als
hechte vrienden.

We liepen altijd naar het huis
van God, met de menigte
mee.

15 Laat verwoesting over hen
komen!d

Laat ze levend neerdalen in
het Graf,�

want slechtheid huist onder
hen en in hen.

16 Maar ik, ik zal tot God
roepen

en Jehovah zal mij redden.e
17 ’s Avonds, ’s morgens en

’s middags ben ik bezorgd
en kreun ik,�f

en hij hoort mijn stem.g
18 Hij zal me redden� van hen

die tegen me strijden en zal
me� vrede geven,

want ze zijn met velen tegen
mij.h

19 God zal horen en tegen hen
optreden, i

degene die van oudsher op
de troon zit. j (sela)

Ze zullen weigeren te
veranderen,

zij die geen ontzag voor God
hebben.k

20 Hij� valt degenen aan die
vrede met hem hebben, l

55:13 �Of ‘een mens, mijn gelijke’. 55:15
�Of ‘Sjeool’, het collectieve graf van de
mensheid. Zie Woordenlijst. 55:17 �Of
‘ben ik onstuimig’. 55:18 �Lett.: ‘verlos-
sen’. �Of ‘mijn ziel’. 55:20 �D.w.z. de
vroegere vriend uit vs. 13 en 14.
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hij heeft zijn verbond
geschonden.a

21 Zijn woorden zijn gladder
dan boter,b

maar in zijn hart is strijd.
Zijn woorden zijn zachter
dan olie,

maar het zijn getrokken
zwaarden.c

22 Leg je last neer bij� Jehovahd

en hij zal je steunen.e
Nooit zal hij toelaten dat
de rechtvaardige ten val
komt.�f

23 Maar u, God, laat ze afdalen
naar de diepste kuil.g

Die mannen van bloedschuld
en bedrog halen nog niet
de helft van hun levens-
dagen.h

Maar ik, ik vertrouw op u.
Voor de koorleider: op de wijs van

‘De stille duif in de verte’. Van David.
Een miktam.� Toen de Filistijnen hem

in Gath gevangennamen. i

56 Heb medelijden, God, want
de sterfelijke mens valt
me aan.�

De hele dag bestrijden en
onderdrukken ze me.

2 De hele dag vallen mijn vijan-
den me aan,

arrogant strijden ze met
velen tegen me.

3 Als ik bang ben, j vertrouw ik
op u.k

4 Op God — ik loof zijn
woord —

op God vertrouw ik, ik ben
niet bang.

Wat kan een sterveling� mij
aandoen? l

5 De hele dag door schaden ze
mijn belangen,

hun enige gedachte is mij
kwaad te doen.m

6 Ze verschuilen zich om aan
te vallen,

55:22 �Of ‘werp (...) op’. �Of ‘wankelt’.
56:Ops; 57:Ops �Zie Woordenlijst. 56:1
�Of ‘bijt naar me’. 56:4 �Lett.: ‘vlees’.

ze bespieden elke stap van
me,a

ze loeren op mijn leven.�b
7 Verwerp ze om hun slecht-

heid.
Sla de volken neer in uw
woede, o God.c

8 U houdt mijn omzwervingen
bij.d

Vang mijn tranen toch op in
uw waterzak.e

Staan ze niet in uw boek?f
9 Mijn vijanden trekken zich

terug op de dag dat ik om
hulp roep.g

Dit weet ik zeker: God staat
aan mijn kant.h

10 Op God — ik loof zijn woord —
op Jehovah — ik loof zijn
woord —

11 op God vertrouw ik, ik ben
niet bang. i

Wat kan een mens mij
aandoen?j

12 Mijn geloften aan u binden
mij, o God.k

Ik zal u uitingen van dank
offeren. l

13 Want u hebt me� van de dood
bevrijdm

en mijn voeten voor struike-
len behoed,n

zodat ik in Gods zicht kan
wandelen in het licht van
de levenden.o

Voor de koorleider:
op de wijs van ‘Vernietig niet’.

Van David. Een miktam.� Toen hij voor
Saul was gevlucht in een grot.p

57 Heb medelijden, God, heb
medelijden,

want bij u zoek ik� bescher-
ming.q

In de schaduw van uw
vleugels schuil ik tot het
gevaar voorbij is.r

2 Ik roep tot God, de Aller-
hoogste,

tot de ware God, die voor mij
een eind aan hen maakt.

56:6 �Of ‘ziel’. 56:13; 57:1 �Of ‘mijn
ziel’.
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3 Hij zal hulp sturen uit de
hemel en me redden.a

Hij zal dwarsbomen wie me
aanvalt.� (sela)

God zal zijn loyale liefde en
zijn getrouwheid sturen.b

4 Ik� ben omringd door
leeuwen,c

ik moet liggen tussen
mensen die me willen
verslinden.

Hun tanden zijn speren en
pijlen,

hun tong is een scherp
zwaard.d

5 Verhef u boven de hemel,
o God.

Laat uw glorie over de hele
aarde zijn.e

6 Ze hebben een net gespannen
om mijn voeten te ver-
strikken.f

Ik� ga gebukt onder zorgen.g
Ze hebben een kuil voor me
gegraven

maar zijn er zelf in gevallen.h
(sela)

7 Mijn hart is standvastig,
o God, i

mijn hart is standvastig.
Ik zal zingen en muziek
maken.

8 Ontwaak, mijn glorie.
Ontwaak, snaarinstrument,
en jij ook, harp.

Ik zal de dageraad wekken. j
9 Ik zal u loven onder de

volken, o Jehovah.k
Voor u zal ik lofzangen
zingen� onder de naties. l

10 Want uw loyale liefde is
groot, zo hoog als de
hemel,m

en uw trouw reikt tot aan de
wolken.

11 Verhef u boven de hemel,
o God.

Laat uw glorie over de hele
aarde zijn.n

57:3 �Of ‘naar me bijt’. 57:4, 6 �Of
‘mijn ziel’. 57:9 �Of ‘muziek maken’.

Voor de koorleider: op de wijs van
‘Vernietig niet’. Van David.

Een miktam.�

58 Kunnen jullie over recht-
vaardigheid spreken als
jullie zwijgen?a

Kunnen jullie eerlijk oordelen,
mensenzonen?b

2 Nee, in jullie hart zinnen
jullie op onrechtc

en jullie handen verspreiden
geweld in het land.d

3 De slechten dwalen af� vanaf
hun geboorte.�

Onhandelbaar zijn ze,
leugenaars vanaf de dag
dat ze zijn geboren.

4 Hun gif is als het gif van
slangen,e

ze zijn doof als de cobra die
zijn oren sluit.

5 Hij luistert niet naar de stem
van bezweerders,

hoe bedreven ze ook zijn met
hun bezweringen.

6 O God, sla de tanden uit hun
mond!

Breek de kaken van die
leeuwen,� o Jehovah!

7 Mogen ze verdwijnen als wa-
ter dat wegvloeit.

Laat God� zijn boog spannen
en ze met zijn pijlen ten val
brengen.

8 Mogen ze zijn als een slak die
al kruipend oplost,

als een doodgeboren kind
dat de zon nooit ziet.

9 Voordat jullie kookpotten de
hitte van de doornstruik
voelen,

zal God� de vochtige en de
brandende twijg wegvagen
als door een storm.f

10 De rechtvaardige zal juichen
omdat hij de wraak ziet,g

zijn voeten zullen baden in
het bloed van de slechten.h

58:Ops �Zie Woordenlijst. 58:3 �Of
‘zijn ontaard’. �Lett.: ‘vanaf de moe-
derschoot’. 58:6 �Of ‘jonge leeuwen
met manen’. 58:7, 9 �Lett.: ‘hij’.
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11 Dan zullen de mensen zeggen:
‘Er is toch een beloning
voor de rechtvaardige.a

Er is inderdaad een God die
op aarde oordeelt.’b

Voor de koorleider: op de wijs van
‘Vernietig niet’.Van David. Een miktam.�
Toen Saul mannen stuurde om Davids�

huis te bewaken en hem te doden.c

59 Bevrijd me van mijn vijan-
den, o mijn God,d

bescherm me tegen mijn
tegenstanders.e

2 Bevrijd me van mensen die
het slechte doen,

red me van gewelddadige�
mensen.

3 Kijk! Ze liggen in hinderlaag
tegen mij.�f

Sterke mannen vallen me aan,
maar niet omdat ik opstandig
was of zondigde,g Jehovah.

4 Ik ben onschuldig en toch
staan ze klaar om me aan
te vallen.

Sta op als ik roep, en kijk.
5 Want u, Jehovah, God van de

legermachten, bent de God
van Israël.h

Ontwaak om alle volken te
inspecteren.

Heb geen medelijden met
boosaardige verraders. i
(sela)

6 Ze komen elke avond terug, j
ze grommen� als hondenk en
zwerven rond in de stad. l

7 Kijk waar hun mond van
overloopt.�

Hun lippen zijn als zwaar-
den,m

want ze zeggen: ‘Wie luistert
er?’n

8 Maar u, Jehovah, zult hen
uitlachen,o

u zult alle volken bespotten.p
9 O mijn Sterkte, naar u kijk ik

uit,q

59:Ops �Zie Woordenlijst. �Lett.: ‘het’.
59:2 �Of ‘bloeddorstige’. 59:3 �Of ‘mijn
ziel’. 59:6, 14 �Of ‘blaffen’. 59:7 �Of
‘wat in hun mond opborrelt’.

want u bent mijn veilige
schuilplaats,� God.a

10 De God die loyale liefde voor
me toont, zal me te hulp
komen.b

God zal me de ondergang
van mijn vijanden laten
zien.c

11 Dood ze nog niet, zodat mijn
volk het niet vergeet.

Laat ze rondzwerven door
uw kracht

en breng ze dan ten val,
o Jehovah, ons schild.d

12 Ze zondigen met hun mond,
met het woord van hun
lippen.

Mogen ze gevangen worden
in hun trotse

omdat ze vloeken en liegen.
13 Reken met hen af in uw

woede, f
reken met hen af zodat ze er
niet meer zijn.

Laat ze weten dat God heerst
in Jakob en tot aan de
einden van de aarde.g (sela)

14 Laat ze ’s avonds terug-
komen,

laat ze grommen� als honden
en rondzwerven in de
stad.h

15 Laat ze ronddolen op zoek
naar voedsel, i

laat ze niet verzadigd worden
of een slaapplaats vinden.

16 Maar ik, ik zal zingen over
uw sterkte, j

’s morgens zal ik vol vreugde
over uw loyale liefde
vertellen.

Want u bent mijn veilige
schuilplaats,k

mijn toevlucht in moeilijke
tijden. l

17 O mijn Sterkte, voor u zal ik
lofzangen zingen,�m

want u, God, bent mijn veilige
schuilplaats, de God die
loyale liefde voor me toont.n

59:9 �Of ‘veilige hoogte’. 59:17 �Of
‘muziek maken’.
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Voor de koorleider: op de wijs
van ‘De lelie van de getuigenis’.�

Een miktam.� Van David. Ter lering. Toen
hij oorlog voerde tegen _Aram-Nahar _aı̈m
en _Aram-Z _oba, en Joab terugkwam en in
het Zoutdal 12.000 Edomieten versloeg.a

60 O God, u hebt ons ver-
stoten, u bent door onze
verdediging heen ge-
broken.b

U was boos op ons, maar
neem ons nu alstublieft
terug!

2 U liet de aarde schudden, u
spleet haar open.

Herstel haar scheuren, want
ze stort ineen.

3 U liet uw volk zwaar lijden.
U liet ons wijn drinken die
ons deed wankelen.c

4 Geef� aan wie ontzag voor u
hebben een teken

om te vluchten en de boog te
ontwijken. (sela)

5 Red ons met uw rechterhand
en antwoord ons,d

zodat degenen van wie u
houdt worden bevrijd.

6 God heeft in zijn heiligheid�
gezegd:

‘Ik zal juichen, ik zal Sichem
als erfdeel geven,e

het Dal� van S _ukkoth zal ik
uitmeten.f

7 Gilead is van mij, net als
Manasse.g

Efraı̈m is de helm� voor mijn
hoofd,

Juda mijn heersersstaf.h
8 Moab is mijn wasbekken. i

Op Edom zal ik mijn sandaal
werpen. j

Over Filist _ea zal ik triomfan-
telijk juichen.’k

9 Wie zal me naar de belegerde
stad� brengen?

60:Ops �Of ‘vermaning’, ‘herinnering’.
�Zie Woordenlijst. 60:4 �Of mogelijk
‘u hebt (...) gegeven’. 60:6 �Of moge-
lijk ‘heilige plaats’. �Of ‘de Laagvlak-
te’. 60:7 �Lett.: ‘vesting’. 60:9 �Of
mogelijk ‘de vestingstad’.

Wie zal me tot aan Edom
leiden?a

10 Bent u het niet, God, ook al
hebt u ons verstoten,

onze God, die niet langer met
onze legers uittrekt?b

11 Help ons toch in onze
ellende,

want redding door mensen
heeft geen nut.c

12 Door God zullen we kracht
opdoend

en hij zal onze tegenstanders
vertrappen.e

Voor de koorleider: begeleiding door
snaarinstrumenten. Van David.

61 Hoor, o God, mijn hulp-
geroep.

Luister naar mijn gebed.f
2 Vanaf de einden van de aarde

roep ik luid tot u
als er wanhoop is in mijn
hart.�g

Breng mij op een rots hoog
boven mij.h

3 Want u bent mijn schuil-
plaats,

een sterke toren die me tegen
de vijand beschermt.i

4 Ik zal voor altijd gast zijn in
uw tent, j

ik zal bescherming zoeken
onder uw veilige vleugels.k
(sela)

5 Want u, o God, hebt mijn
geloften gehoord.

U hebt mij het erfdeel gegeven
bestemd voor wie ontzag
hebben voor uw naam.l

6 Dagen voegt u toe aan het
leven� van de koning,m

zijn jaren duren van generatie
op generatie.

7 Hij zal eeuwig op de troon
zitten� voor de ogen van
God.n

Laat uw loyale liefde en
trouw hem beschermen.o

61:2 �Of ‘mijn hart zwak wordt’. 61:6
�Lett.: ‘de dagen’. 61:7 �Of ‘eeuwig
wonen’.
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8 Dan zal ik eeuwig uw naam
bezingen.�a

Ik zal mijn geloften inlossen,
dag na dag.b

Voor de koorleider: voor jeduthun.�
Een psalm van David.

62 Rustig wacht ik� op God.
Mijn redding komt van
hem.c

2 Hij is mijn rots en mijn
redding, mijn veilige
schuilplaats.�d

Ik zal nooit zo wankelen dat
ik val.e

3 Hoelang zullen jullie een
man aanvallen om hem te
vermoorden?f

Jullie zijn allemaal zo ge-
vaarlijk als een hellende
muur, als een stenen muur
die op instorten staat.�

4 Ze overleggen hoe ze hem uit
zijn hoge positie� kunnen
stoten,

ze genieten ervan te liegen.
Uit hun mond klinkt een
zegen, maar in hun hart
een vloek.g (sela)

5 Rustig wacht ik� op God,h
want mijn hoop komt van
hem. i

6 Hij is mijn rots en mijn
redding, mijn veilige
schuilplaats.

Ik zal nooit wankelen. j
7 Van God hangt mijn redding

en mijn eer af.
Mijn sterke rots, mijn schuil-
plaats, is God.k

8 Vertrouw altijd op hem,
o volk.

Stort je hart voor hem uit. l
God is voor ons een schuil-
plaats.m (sela)

61:8 �Of ‘muziek maken voor’. 62:Ops;
63:1 �Zie Woordenlijst. 62:1; 63:5 �Of
‘mijn ziel’. 62:2 �Of ‘veilige hoogte’.
62:3 �Of mogelijk ‘jullie allemaal, als-
of hij een hellende muur is, een stenen
muur die op instorten staat’. 62:4 �Of
‘zijn waardigheid’. 62:5 �Of ‘wacht stil,
o mijn ziel’.

9 De zonen van de mens zijn
een ademtocht,

de mensenzonen een
waanidee.a

Leg ze samen op de weeg-
schaal en ze zijn lichter
dan een zucht.b

10 Vertrouw niet op afpersing,
verwacht niets van roof.
Als je vermogen toeneemt,
zet je hart er dan niet op.c

11 Eenmaal heeft God ge-
sproken, tweemaal heb ik
dit gehoord:

de kracht is van God.d
12 Ook loyale liefde is van u,

Jehovah,e
want u vergeldt iedereen
naar zijn daden.f

Een psalm van David, toen hij
in de woestijn van Juda was.g

63 O God, u bent mijn God,
ik blijf u zoeken.h

Mijn ziel� dorst naar u. i
Ik� bezwijk van verlangen
naar u

in een droog en dorstig land,
zonder water. j

2 In de heilige plaats heb ik u
gezien,

ik zag uw kracht en uw
glorie.k

3 Uw loyale liefde is beter dan
het leven, l

mijn eigen lippen zullen u
prijzen.m

4 Ik zal u mijn leven lang
loven.

In uw naam zal ik mijn
handen opheffen.

5 Ik� word verzadigd met het
beste en mooiste deel,�

zodat mijn mond u looft en
mijn lippen juichen.n

6 Ik denk aan u als ik op mijn
bed lig,

tijdens de nachtwaken
mediteer ik over u.o

63:1 �Lett.: ‘mijn vlees’. 63:5 �Lett.:
‘als met vet en vetheid’.
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7 Want u bent mijn helpera

en ik juich van vreugde in de
schaduw van uw vleugels.b

8 Ik� klamp mij vast aan u,
uw rechterhand houdt mij
stevig vast.c

9 Maar wie me naar het leven
staan,�

zullen afdalen naar de diepten
van de aarde.

10 Ze worden overgeleverd aan
het zwaard

en vallen ten prooi aan de
jakhalzen.�

11 Maar de koning zal vreugde
vinden in God.

Iedereen die bij Hem zweert,
zal juichen,�

want de leugenaars wordt de
mond gesnoerd.

Voor de koorleider.
Een psalm van David.

64 Hoor mijn stem, o God, als
ik smeek.d

Bescherm mijn leven tegen
de dreiging van de vijand.

2 Verberg me voor de complot-
ten van slechte mensen,e

voor de meute van boos-
doeners.

3 Ze scherpen hun tong als een
zwaard,

hun wrede woorden richten
ze als pijlen

4 om vanuit hun schuilplaats
op de onschuldige te
schieten.

Plotseling schieten ze op
hem, zonder angst.

5 Ze houden vast aan hun
slechte bedoelingen,�

ze overleggen hoe ze hun
strikken zullen zetten.

Ze zeggen: ‘Wie kan ze zien?’f
6 Ze bedenken nieuwe manieren

om kwaad te doen,
in het geheim verzinnen ze
een listig plan,g

63:8 �Of ‘mijn ziel’. 63:9 �Of ‘mijn
ziel zoeken’. 63:10 �Of ‘vossen’. 63:11;
64:10 �Of ‘roemen’. 64:5 �Of ‘ze moe-
digen elkaar aan kwaad te doen’.

de gedachten in hun hart zijn
onpeilbaar.

7 Maar God zal op hen
schieten,a

plotseling zullen ze door een
pijl verwond worden.

8 Hun eigen tong betekent hun
ondergang.b

Iedereen die toekijkt, zal het
hoofd schudden.

9 Dan zullen alle mensen bang
worden

en bekendmaken wat God
gedaan heeft,

ze zullen inzicht hebben in
zijn daden.c

10 De rechtvaardige zal vreugde
vinden in Jehovah en
bescherming bij hem
zoeken,d

wie oprecht van hart is zal
juichen.�

Voor de koorleider.
Een psalm van David. Een lied.

65 Lof wacht u in Sion,
o God,e

we zullen onze geloften aan u
nakomen.f

2 Hoorder van gebeden, tot
u zullen alle soorten
mensen� komen.g

3 Mijn zonden overweldigen me,h
maar u bedekt onze over-
tredingen. i

4 Gelukkig wie door u wordt
uitgekozen om dichtbij te
komen

en in uw voorhoven te
wonen. j

We worden verzadigd met
het goede van uw huis,k

uw heilige tempel.�l
5 U antwoordt ons met ont-

zagwekkende dadenm van
rechtvaardigheid,

o God van onze redding.
U bent het Vertrouwen
van alle uiteinden van de
aarden

en van de verste zeeën.

65:2 �Lett.: ‘alle vlees’. 65:4 �Of ‘hei-
ligdom’.
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6 U� hebt de bergen door uw
kracht gefundeerd,

u� bent bekleed met macht.a
7 U� brengt de bulderende

zeeën tot rust,b
de beukende golven en het
tumult van de volken.c

8 Uw daden� vervullen de
bewoners van afgelegen
streken met ontzag.d

Van waar de zon opgaat tot
waar hij ondergaat laat u
mensen juichen.

9 U zorgt voor de aarde,
maakt haar heel vruchtbaar�
en rijk.e

De rivier van God is vol water.
U voorziet in graan,f
want zo hebt u de aarde
bereid.

10 U drenkt de voren en effent
de omgeploegde grond,�

u maakt de aarde zacht met
regenbuien en zegent haar
gewas.g

11 U bekroont het jaar met uw
goedheid,

uw sporen druipen van
overvloed.�h

12 In de wildernis druipen de
weiden, i

de heuvels zijn bekleed met
vreugde. j

13 De weiden zijn bedekt met
kudden,

de dalen� zijn bekleed met
graan.k

Ze juichen in triomf en ze
zingen. l

Voor de koorleider.
Een lied. Een psalm.

66 Juich in triomf God toe,
heel de aarde.m

2 Bezing� zijn glorieuze naam.
Zing tot lof van hem.n

3 Zeg tegen God: ‘Hoe ontzag-
wekkend zijn uw werken!o

65:6, 7 �Lett.: ‘hij’. 65:8 �Lett.: ‘te-
kenen’. 65:9 �Lett.: ‘geeft haar over-
vloed’. 65:10 �Of ‘de randen’. 65:11
�Lett.: ‘vet’. 65:13 �Of ‘laagvlakten’.
66:2 �Of ‘maak muziek voor’.

U bent zo machtig dat
uw vijanden voor u zullen
kruipen.a

4 Heel de aarde zal voor u
buigen.b

Ze zullen lofzangen voor u
zingen,

ze zullen uw naam bezingen.’c
(sela)

5 Kom en zie de werken van
God.

Zijn daden voor de mensen
zijn ontzagwekkend.d

6 Hij veranderde de zee in
droog land.e

Ze staken te voet de rivier
over.f

Daar verheugden we ons in
hem.g

7 Hij heerst eeuwigh door zijn
macht.

Zijn ogen waken over de
volken. i

Laten zij die koppig zijn zich
niet verheffen. j (sela)

8 Volken, loof onze God.k
Laat hij luid geprezen
worden.

9 Hij houdt ons in leven,�l
hij laat niet toe dat onze
voeten struikelen.�m

10 Want u hebt ons onderzocht,
o God.n

U hebt ons gelouterd als
zilver.

11 U hebt ons in een net
gevangen,

een zware last op ons�
gelegd.

12 U liet de sterfelijke mens
over ons� heen rijden.

We zijn door vuur en door
water gegaan,

en toen bracht u ons naar
een plaats van rust.

13 Ik zal uw huis binnengaan
met volledige brandoffers.o

Ik zal mijn geloften aan u
inlossenp

66:9 �Of ‘plaatst onze ziel in het leven’.
�Of ‘wankelen’. 66:11 �Lett.: ‘onze
heupen’. 66:12 �Lett.: ‘ons hoofd’.
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14 die mijn lippen beloofden,a
die mijn mond sprak toen ik
in nood zat.

15 Ik zal u brandoffers van vet-
gemeste dieren brengen

met de rook van geofferde
rammen.

Ik zal stieren offeren samen
met bokken. (sela)

16 Kom en luister, allen die
ontzag hebben voor God,

dan zal ik jullie vertellen wat
hij voor mij� heeft gedaan.b

17 Ik riep tot hem met mijn mond
en prees hem met mijn tong.

18 Had ik iets schadelijks in
mijn hart gekoesterd,

dan zou Jehovah niet naar
me hebben geluisterd.c

19 Maar God luisterde wel,d
hij had aandacht voor mijn
gebed.e

20 God komt eer toe! Hij heeft
mijn gebed niet afgewezen

en mij zijn loyale liefde niet
geweigerd.

Voor de koorleider:
begeleiding door snaarinstrumenten.

Een psalm. Een lied.

67 God zal ons gunst tonen
en ons zegenen.

Hij zal het licht van
zijn gelaat over ons laten
schijnen.f (sela)

2 Dan leert men overal op
aarde uw weg kennen,g

onder alle volken uw red-
dingsdaden.h

3 Laten de volken u loven,
o God.

Laten alle volken u loven.
4 Laten de naties juichen van

vreugde, i
want u zult de volken eerlijk
oordelen. j

U zult de naties op aarde
leiden. (sela)

5 Laten de volken u loven,
o God.

Laten alle volken u loven.

66:16 �Of ‘mijn ziel’.

6 De aarde zal haar opbrengst
geven.a

God, onze God, zal ons
zegenen.b

7 God zal ons zegenen
en tot aan de einden van de
aarde zal er ontzag voor
hem zijn.�c

Voor de koorleider. Van David.
Een psalm. Een lied.

68 Laat God opstaan, laten
zijn vijanden uiteen-
gedreven worden

en zijn haters voor hem op
de vlucht slaan.d

2 Verdrijf ze zoals rook wordt
verdreven.

Zoals was smelt bij het vuur,
zo moeten slechte mensen
voor Gods ogen vergaan.e

3 Maar laten de rechtvaardigen
zich verheugen,f

laten ze blij zijn voor de ogen
van God,

uitgelaten van vreugde.
4 Zing voor God, bezing� zijn

naam.g
Zing voor degene die door de
woestijnvlakten� rijdt.

Jah� is zijn naam!h Juich
voor hem!

5 Een vader van wezen� en
een beschermer� van
weduwen i

is God in zijn heilige woning. j
6 God geeft eenzame mensen

een thuis.k
Hij bevrijdt gevangenen en
geeft ze voorspoed. l

Maar opstandige� mensen
moeten in een dor land
wonen.m

7 O God, toen u uw volk
leidde,�n

67:7 �Of ‘zal hij geëerd worden’. 68:4
�Of ‘maak muziek voor’. �Of mogelijk
‘op de wolken’. � ‘Jah’ is een verkorte
vorm van de naam Jehovah. 68:5 �Of
‘vaderloze kinderen’. �Lett.: ‘rechter’.
68:6 �Of ‘halsstarrige’. 68:7 �Lett.:
‘uittrok vóór’.
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toen u door de woestijn trok,
(sela)

8 beefde de aarde.a
Door God stortte� er regen
uit de hemel.

Deze Sinaı̈ beefde door God,
de God van Israël.b

9 U liet het overvloedig regenen,
God.

U gaf uw uitgeputte volk�
nieuwe energie.

10 Ze woonden in uw tenten-
kamp.c

In uw goedheid hebt u ge-
zorgd voor de armen, o God.

11 Jehovah geeft het bevel.
De vrouwen die het goede
nieuws verkondigen, zijn
een groot leger.d

12 De koningen en hun legers
vluchten,e ze vluchten!

Zij die thuisblijft deelt in de
buit.f

13 Ook al lagen jullie tussen de
kampvuren,� mannen,

er zullen vleugels van een duif
zijn, overtrokken met zilver,

met wieken van zuiver� goud.
14 Toen de Almachtige de ko-

ningen daar uiteendreef,g
sneeuwde het� op de Z _almon.

15 De berg van B _asanh is een
berg van God.�

De berg van B _asan is een
berg met veel toppen.

16 Waarom kijk je jaloers,�
veeltoppig gebergte,

naar de berg die God heeft
gekozen� om er te wonen? i

Jehovah zal daar voor
eeuwig verblijven. j

17 God heeft tienduizenden
strijdwagens, duizenden en
nog eens duizenden.k

Jehovah is van de Sinaı̈ naar
de heilige plaats gekomen. l

68:8 �Lett.: ‘droop’. 68:9 �Lett.: ‘erf-
deel’. 68:13 �Of mogelijk ‘de schaaps-
kooien’. �Of ‘geelgroen’. 68:14 �Of
‘leek het te sneeuwen’. 68:15 �Of ‘ma-
jestueuze berg’. 68:16 �Of ‘afgunstig’.
�Of ‘begeert’.

18 U bent naar boven opge-
stegen,a

u hebt gevangenen mee-
gevoerd,

u hebt gaven in de vorm van
mensen genomen,b

ja, zelfs koppige,c om onder
hen te wonen, o Jah, God.

19 Laat Jehovah geprezen
worden, die dagelijks onze
vracht draagt,d

de ware God van onze
redding. (sela)

20 De ware God is voor ons een
reddende God.e

Jehovah, de Soevereine
Heer, zorgt voor bevrijding
uit de dood.f

21 God zal het hoofd van zijn
vijanden verpletteren,

de harige kruin van al wie
ermee doorgaat te zondi-
gen.�g

22 Jehovah heeft gezegd: ‘Ik zal
ze terughalen uit B _asan,h

ik zal ze terughalen uit de
diepten van de zee,

23 zodat jullie voeten waden
door het bloed van de
vijanden i

en jullie honden het oplikken
met hun tong.’

24 Ze zien uw triomftochten,
God,

de triomftochten van mijn
God, mijn Koning, naar de
heilige plaats. j

25 De zangers lopen voorop,
daarachter de snaren-
spelers,k

met in het midden de jonge
vrouwen die tamboerijn
spelen. l

26 Loof God in de bijeengekomen
menigte.

Loof Jehovah, jullie die uit
de Bron van Israël zijn.m

27 Daar is Benjamin,n de jongste,
die hen onderwerpt,

68:21 �Lett.: ‘in zijn schuld voortwan-
delt’.
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en daar zijn de leiders van
Juda met hun uitbundige
menigte,

de leiders van Z _ebulon, de
leiders van N _aftali.

28 Jullie God heeft geboden dat
jullie kracht ontvangen.

Toon toch uw kracht, God,
zoals u eerder voor ons
hebt gedaan.a

29 Voor uw tempel in
Jeruzalemb

zullen koningen u geschenken
brengen.c

30 Bestraf de wilde dieren in
het riet,

de horde stierend en hun
kalveren,

tot de volken zich neer-
buigen en stukken zilver
brengen.�

Drijf de volken uiteen die
genieten van oorlog.

31 Uit Egypte worden bronzen
voorwerpen gebracht.�e

Kusch zal zich haasten
om God geschenken te
brengen.

32 Koninkrijken van de aarde,
zing voor God, f

zing lofzangen voor Jehovah,
(sela)

33 die door de aloude hemel der
hemelen rijdt.g

Hoor! Hij dondert met zijn
stem, zijn machtige stem.

34 Erken Gods kracht.h
Zijn majesteit heerst over
Israël

en zijn kracht reikt tot boven
de wolken.

35 God wekt ontzag vanuit zijn�
grootse heiligdom. i

Hij is de God van Israël,
die het volk sterkte en macht
geeft. j

God komt eer toe.

68:30 �Of mogelijk ‘vertrappen’. 68:31
�Ofmogelijk ‘uit Egypte komen gezanten’.
68:35 �Lett.: ‘uw’.

Voor de koorleider:
op de wijs van ‘De lelies’. Van David.

69 Red mij, o God, want het
water komt tot aan mijn
lippen.�a

2 Ik zak weg in diepe modder
en heb geen vaste grond
onder mijn voeten.b

Ik ben in diep water beland,
de krachtige stroom sleurt
me mee.c

3 Ik ben uitgeput van het
roepen,d

mijn keel is er schor van.
Mijn ogen zijn verzwakt van
het uitzien naar mijn God.e

4 Wie mij zonder reden hatenf

zijn talrijker dan de haren op
mijn hoofd.

Zij die me naar het leven
staan,

mijn verraderlijke vijanden,�
zijn met velen.

Ik moest inleveren wat ik
niet had gestolen.

5 O God, u weet van mijn
dwaasheid

en mijn schuld is voor u niet
verborgen.

6 Laat wie op u hopen niet be-
schaamd worden vanwege
mij,

o Soevereine Heer, Jehovah
van de legermachten.

Laat wie u zoeken niet ver-
nederd worden vanwege mij,

o God van Israël.
7 Om u verduur ik belediging,g

schande bedekt mijn
gezicht.h

8 Ik ben voor mijn broers een
onbekende geworden,

een vreemdeling voor de
zonen van mijn moeder. i

9 IJver voor uw huis heeft mij
verteerd j

en de beledigingen van hen
die u beledigen, zijn op mij
neergekomen.k

69:1 �Of ‘is tot aan mijn ziel gekomen’.
69:4 �Of ‘die zonder reden mijn vijan-
den zijn’.
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10 Toen ik me� vernederde
door te vasten,�

werd ik daarvoor bespot.
11 Toen ik rouwkleding aantrok,

werd ik door hen
belachelijk� gemaakt.

12 In de stadspoort wordt over
mij gepraat

en dronkaards zingen liedjes
over mij.

13 Maar mag mijn gebed u
bereiken,

o Jehovah, in een tijd van
aanvaarding.a

Uw loyale liefde is groot,
o God,

antwoord mij met de zeker-
heid van uw reddings-
daden.b

14 Bevrijd me uit het slijk,
laat me niet wegzakken.
Bevrijd me van hen die me
haten,

red me uit het diepe water.c
15 Laat de watervloed me niet

meesleuren,d
de diepte me niet opslokken,
de put� zijn mond niet boven
me sluiten.e

16 Antwoord mij, Jehovah, want
uw loyale liefde is goed.f

Wend u naar mij overeen-
komstig uw grote barm-
hartigheidg

17 en verberg uw gezicht niet
voor uw dienaar.h

Antwoord mij snel, want ik
zit in nood. i

18 Kom naar me toe en red mij,�
verlos me van mijn vijanden.

19 U kent mijn smaad, mijn
schaamte, mijn schande. j

U ziet al mijn vijanden.
20 Smaad heeft mijn hart

gebroken en de wond is
ongeneeslijk.�

69:10 �Of ‘mijn ziel’. �Of mogelijk ‘toen
ik huilde en vastte’. 69:11 �Lett.: ‘een
spreekwoord’. 69:15 �Of ‘kuil’. 69:18
�Of ‘nader tot mijn ziel en eis haar op’.
69:20 �Of ‘en ik ben de wanhoop nabij’.

Ik hoopte op medegevoel,
maar dat was er niet,a

op troosters, maar die vond
ik niet.b

21 Als voedsel gaven ze me
vergif,�c

voor mijn dorst gaven ze me
azijn te drinken.d

22 Laat hun tafel een val voor
hen worden,

hun voorspoed een strik.e
23 Laat hun ogen blind worden,

zodat ze niet kunnen zien,
en laat hun heupen voort-
durend beven.

24 Stort uw verontwaardiging�
over hen uit,

laat uw brandende woede
hen inhalen.f

25 Laat hun kamp� verlaten
worden,

laat in hun tenten niemand
wonen.g

26 Want ze vervolgen wie u hebt
geslagen,

ze blijven praten over de pijn
van wie u hebt verwond.

27 Voeg schuld toe aan hun
schuld,

laat ze niet in uw recht-
vaardigheid delen.

28 Schrap ze uit het boek van
de levenden,�h

laat ze niet worden in-
geschreven bij de recht-
vaardigen. i

29 Maar ik voel me ellendig en
lijd pijn. j

Mag uw reddende macht mij
beschermen, o God.

30 Ik zal de naam van God
bezingen,

ik zal hem loven met dank-
zegging.

31 Dat stelt Jehovah meer op
prijs dan een stier,

meer dan een jonge stier met
hoorns en hoeven.k

69:21 �Of ‘een giftige plant’. 69:24
�Of ‘woede’. 69:25 �Of ‘ommuurde
kamp’. 69:28 �Of ‘boek van het leven’.
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32 De zachtmoedigen zullen het
zien en blij zijn.

Laat je hart opleven, jullie
die God zoeken.

33 Want Jehovah luistert naar
de armen,a

hij zal zijn gevangen volk niet
verachten.b

34 Laat hemel en aarde hem
loven,c

de zeeën en alles wat daarin
beweegt.

35 Want God zal Sion reddend

en de steden van Juda her-
bouwen.

Ze zullen daar wonen en het�
bezitten.

36 De afstammelingen van zijn
dienaren zullen het erven,e

degenen die zijn naam lief-
hebben,f zullen er wonen.

Voor de koorleider.
Van David, als herinnering.

70 O God, red mij.
O Jehovah, kom mij toch
snel te hulp.g

2 Laat iedereen die me naar
het leven staat�

beschaamd en vernederd
worden.

Laat iedereen die geniet van
mijn ellende

zich in schande terugtrekken.
3 Laat iedereen die ‘Haha!’

zegt
beschaamd afdruipen.

4 Maar laat allen die u zoeken,
juichen en vreugde vinden
in u.h

Laat iedereen die uw red-
dingsdaden liefheeft altijd
zeggen:

‘Mag God geprezen worden!’
5 Ik ben hulpeloos en arm. i

O God, kom mij snel te hulp. j
U bent mijn helper en mijn
redder.k

Wacht niet langer,
o Jehovah. l

69:35 �D.w.z. het land. 70:2 �Of ‘mijn
ziel zoekt’.

71 Bij u, o Jehovah, zoek ik
bescherming.

Maak me nooit te schande.a
2 Bevrijd mij en red mij, want u

bent rechtvaardig.
Open uw oor voor� mij en
red mij.b

3 Wees voor mij een rots-
vesting

waar ik altijd kan binnengaan.
Geef het bevel mij te redden,
want u bent mijn sterke rots
en mijn vesting.c

4 O mijn God, red mij uit de
hand van wie slecht is,d

uit de greep van de onrecht-
vaardige onderdrukker.

5 Want u bent mijn hoop,
Soevereine Heer Jehovah,

van jongs af aan vertrouw ik
op u.�e

6 Al vanaf mijn geboorte steun
ik op u.

U was het die mij uit de buik
van mijn moeder nam.f

Ik loof u voortdurend.
7 Voor velen ben ik als een

wonder,
maar u bent mijn sterke
toevlucht.

8 Mijn mond is vervuld van lof
voor u,g

de hele dag spreek ik over
uw pracht.

9 Verstoot me niet op mijn
oude dag.h

Laat me niet in de steek nu�
mijn kracht het begeeft. i

10 Mijn vijanden spreken over
mij,

zij die me naar het leven
staan,� spannen samen. j

11 Ze zeggen: ‘God heeft hem
verlaten.

Jaag hem op en grijp hem,
want niemand zal hem
redden.’k

71:2 �Of ‘buig u en luister naar’. 71:5
�Of ‘bent u mijn vertrouwen’. 71:9 �Of
‘wanneer’. 71:10 �Of ‘mijn ziel zoe-
ken’.
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12 O God, blijf niet ver van mij.
O mijn God, kom mij snel te
hulp.a

13 Mogen zij die tegen me� zijn
beschaamd worden en
omkomen.b

Mogen zij die op mijn ellende
uit zijn

bedekt worden met schaamte
en schande.c

14 Maar ik, ik blijf wachten,
ik zal u steeds weer loven.

15 Mijn mond zal vertellen over
uw rechtvaardigheid,d

over uw reddingsdaden, de
hele dag,

ook al zijn het er voor mij te
veel om te bevatten.�e

16 Ik zal over uw machtige
daden vertellen,

o Soevereine Heer Jehovah.
Ik zal uw rechtvaardigheid
noemen, die van u alleen.

17 U hebt mij van jongs af aan
onderwezen, o God, f

en nog steeds maak ik uw
wonderen bekend.g

18 Verlaat mij niet, God, ook al
ben ik oud en grijs.h

Laat me over uw macht�
vertellen aan de volgende
generatie,

over uw kracht aan allen die
nog komen. i

19 Uw rechtvaardigheid, o God,
reikt tot de hoogten. j

U hebt grote dingen gedaan.
O God, wie is als u?k

20 Veel tegenspoed en ellende
hebt u mij laten mee-
maken, l

maar laat me herleven.
Haal me omhoog uit de
diepten� van de aarde.m

21 Verhoog mijn waardigheid,
omring me met uw troost.

71:13 �Of ‘mijn ziel’. 71:15 �Of ‘tellen’.
71:18 �Lett.: ‘arm’. 71:20 �Of ‘water-
diepten’.

22 Dan zal ik u met een snaar-
instrument loven

om uw trouw, mijn God.a
Ik zal lofzangen voor u
zingen� met de harp,

o Heilige van Israël.
23 Mijn lippen zullen juichen als

ik u toezingb

want u hebt mijn leven
gered.�c

24 Mijn tong zal de hele dag
over uw rechtvaardigheid
spreken,�d

want wie uit zijn op mijn on-
dergang zullen beschaamd
en vernederd worden.e

Over Salomo.

72 Leer de koning uw be-
palingen, o God,

en de zoon van de koning uw
rechtvaardigheid.f

2 Mag hij uw volk verdedigen�
met rechtvaardigheid,

uw arme volk met recht.g
3 Mogen de bergen vrede

brengen aan het volk
en de heuvels rechtvaardig-
heid.

4 Laat hij de zwakken van het
volk verdedigen,�

laat hij de zonen van de arme
redden

en de bedrieger verpletteren.h
5 Ze zullen ontzag voor u heb-

ben zolang er een zon is,
zolang de maan bestaat,
van generatie op generatie. i

6 Hij zal zijn als de regen die
valt op het gemaaide gras,

als regenbuien die de aarde
doordrenken. j

7 In zijn dagen zal de recht-
vaardige bloeien,�k

er zal volop vrede zijnl tot de
maan er niet meer is.

71:22 �Of ‘muziek (...) maken’. 71:23
�Of ‘mijn ziel verlost’. 71:24 �Of ‘me-
diteren’. 72:2 �Of ‘de zaak van uw volk
bepleiten’. 72:4 �Lett.: ‘rechtspreken
over’. 72:7 �Lett.: ‘uitspruiten’.
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8 Hij zal onderdanen hebben�
van zee tot zee

en van de Rivier� tot de
einden van de aarde.a

9 De woestijnbewoners zullen
voor hem buigen,

zijn vijanden zullen het stof
likken.b

10 De koningen van T _arsis en
van de eilanden zullen
schatting� betalen.c

De koningen van Scheba en
van S _eba zullen geschenken
aanbieden.d

11 Alle koningen zullen voor
hem buigen,

alle volken zullen hem dienen.
12 Want wie arm zijn en om hulp

roepen zal hij bevrijden,
ook wie zwak is en wie geen
helper heeft.

13 Hij zal medelijden hebben
met de zwakke en de arme

en het leven� van arme
mensen zal hij redden.

14 Van onderdrukking en geweld
zal hij hen bevrijden�

en hun bloed zal kostbaar
zijn in zijn ogen.

15 Mag hij leven en het goud
van Scheba ontvangen.e

72:8 �Of ‘zal regeren’. �D.w.z. de
Eufraat. 72:10 �ZieWoordenlijst. 72:13
�Of ‘de ziel’. 72:14 �Of ‘hun ziel verlos-
sen’.

Mag er voortdurend voor
hem gebeden worden,

mag hij de hele dag gezegend
worden.

16 Er zal volop graan zijn op
aarde,a

zelfs op de toppen van de
bergen.

Zijn opbrengst zal zo groot
zijn als op de Libanonb

en in de steden zullen
mensen bloeien als de
plantengroei op aarde.c

17 Mag zijn naam eeuwig blijven
bestaan,d

mag die net zo lang voort-
leven als de zon.

Mogen mensen door hem
een zegen voor zichzelf
verkrijgen.e

Mogen alle volken hem
gelukkig prijzen.

18 Alle eer komt toe aan
Jehovah God, de God van
Israël.f

Hij alleen doet wonderbare
daden.g

19 Laat zijn glorieuze naam
voor eeuwig geprezen
wordenh

en zijn glorie de hele aarde
vervullen. i

Amen, amen.
20 Hier eindigen de gebeden

van David, de zoon van
_Isaı̈. j
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Een psalm van Asaf.a

73 God is beslist goed voor
Israël, voor wie zuiver
zijn van hart.b

2 Maar ik, ik was bijna af-
gedwaald,

bijna waren mijn voeten
uitgegleden.c

3 Want ik werd jaloers� op de
arrogante mensen�

73:3 �Of ‘afgunstig’. �Of ‘pochers’.

toen ik steeds de vrede zag
van de slechten.a

4 Bij hun dood hebben ze geen
pijn,

hun lichaam is gezond.�b
5 Ze hebben geen problemen

zoals andere mensen,c
ze lijden niet als anderen.d

6 Daarom is hoogmoed hun
halsketting.e

73:4 �Of ‘hun buik is vet’.

DERDE BOEK
(Psalm 73-89)
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809 PSALM 73:7–74:2
Geweld bedekt hen als een
gewaad.

7 Hun ogen puilen uit door hun
voorspoed,�

ze hebben meer dan ze zich
ooit konden voorstellen.�

8 Ze spotten en zeggen boos-
aardige dingen.a

Arrogant dreigen ze met
onderdrukking.b

9 Ze zetten een mond op tot
aan de hemel,

hun tong gaat pochend rond
op aarde.

10 Daarom loopt zijn volk
achter hen aan.

Ze drinken van hun over-
vloedige water.

11 Ze zeggen: ‘Hoe kan God het
weten?c

Heeft de Allerhoogste echt
kennis?’

12 Zo zijn de slechten, ze heb-
ben het altijd makkelijk.d

Ze blijven zichzelf verrijken.e
13 Tevergeefs heb ik mijn hart

zuiver gehouden
en mijn handen in onschuld
gewassen!f

14 De hele dag werd ik gekweld,g
elke morgen werd ik gestraft.h

15 Maar als ik daarover had
gesproken,

zou ik uw volk� hebben
verraden.

16 Ik probeerde het te begrijpen,
maar ik had er moeite mee,

17 tot ik in het grootse heilig-
dom van God kwam

en inzag wat hun toekomst
was.

18 Ja, u plaatst ze op een
glibberige bodem. i

U brengt ze ten val. j
19 Plotseling gaan ze ten onder.k

Ineens is het met ze gedaan,
hun einde is verschrikke-
lijk!

73:7 �Lett.: ‘vet’. �Lett.: ‘de inbeeldin-
gen van het hart’. 73:15 �Lett.: ‘de ge-
neratie van uw zonen’.

20 Ze zijn als een droom bij
het wakker worden,
o Jehovah.

Als u opstaat, verjaagt� u
hun beeld.

21 Maar mijn hart was ver-
bitterda

en diep vanbinnen� voelde ik
scherpe pijn.

22 Ik was dwaas en miste ver-
stand,

ik was als een redeloos dier
in uw ogen.

23 Maar nu ben ik voortdurend
bij u.

U hebt mijn rechterhand
vastgepakt.b

24 U leidt me met uw adviesc

en daarna leidt u me naar
glorie.d

25 Wie heb ik in de hemel?
Buiten u wens ik verder niets
op aarde.e

26 Al bezwijken mijn lichaam en
mijn hart,

God is de rots van mijn hart
en mijn deel voor eeuwig.f

27 Wie zich ver van u houden,
zullen omkomen.

Iedereen die u ontrouw is
en u verlaat,� legt u het
zwijgen op.g

28 Maar voor mij is het goed
dichter tot God te komen.h

Ik zoek bescherming bij de
Soevereine Heer Jehovah.

Al uw werken maak ik
bekend. i
Een maskil.� Van Asaf. j

74 Waarom hebt u ons voor
eeuwig afgewezen,
o God?k

Waarom brandt� uw woede
tegen de schapen van uw
weide? l

2 Denk aan het volk� dat u lang
geleden verwierf,m

73:20 �Lett.: ‘veracht’. 73:21 �Lett.: ‘in
mijn nieren’. 73:27 �Of ‘u immoreel ver-
laat’. 74:Ops �Zie Woordenlijst. 74:1
�Lett.: ‘rookt’. 74:2 �Lett.: ‘uw gemeen-
schap’.
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PSALM 74:3-23 810
de stam die u als uw erfdeel
loskocht.a

Denk aan de berg Sion, waar
u woonde.b

3 Richt uw aandacht� op wat
eeuwig in puin ligt.c

De vijand heeft alles in de
heilige plaats verwoest.d

4 Uw vijanden brulden in uw
plaats van samenkomst.e

Ze hebben daar hun eigen
vaandels opgesteld als
tekens.

5 Ze waren als mannen die
met bijlen zwaaiden in
een dicht bos.

6 Met bijlen en ijzeren
staven sloegen ze alle
graveringenf stuk.

7 Ze staken uw heiligdom in
brand.g

Ze ontwijdden de tabernakel
die uw naam draagt en bra-
ken die tot de grond toe af.

8 Zij en hun nageslacht zeiden
bij zichzelf:�

‘Alle plaatsen in het land
waar God wordt aanbeden,�
moeten worden verbrand.’

9 Er zijn geen tekens die we
kunnen zien.

Er is geen profeet meer
en niemand van ons weet
hoelang dat zo blijft.

10 Hoelang blijft de tegenstan-
der nog lasteren, o God?h

Zal de vijand uw naam
voor eeuwig met minachting
behandelen?i

11 Waaromweerhoudt u uw
hand, uw rechterhand? j

Haal hem uit uw boezem� en
maak een eind aan hen.

12 Toch is God mijn Koning van
oudsher,

hij die reddingsdaden doet
op aarde.k

74:3 �Lett.: ‘voetstappen’. 74:8 �Lett.:
‘in hun hart’. �Of ‘alle samenkomst-
plaatsen van God in het land’. 74:11
�Of ‘de plooien van uw gewaad’.

13 Met uw kracht zweepte u de
zee op.a

U verpletterde de koppen
van de zeemonsters in het
water.

14 U verbrijzelde de koppen van
de Lev _iathan.�

U gaf hem als voedsel aan
het volk, aan de woestijn-
bewoners.

15 U maakte openingen voor de
bronnen en de stromen.b

Altijd stromende rivieren liet
u opdrogen.c

16 Van u is de dag en ook de
nacht.

U hebt het licht� en de zon
gemaakt.d

17 U hebt alle grenzen van de
aarde bepaald.e

Zomer en winter hebt u
gemaakt.f

18 Denk aan de lasteringen van
de vijand, o Jehovah,

aan de minachting waarmee
een dwaas volk uw naam
behandelt.g

19 Lever uw tortelduif� niet
over aan de wilde dieren.

Vergeet niet voor eeuwig het
leven van uw vernederde
volk.

20 Denk aan het verbond,
want de duistere oorden van
de aarde zijn vol holen van
geweld.

21 Laat de onderdrukten niet
teleurgesteld weggaan.h

Mogen de zwakken en armen
uw naam loven. i

22 Sta op, o God, bepleit uw
rechtszaak.

Bedenk hoe de dwazen u de
hele dag lasteren. j

23 Vergeet niet wat uw vijanden
zeggen.

Constant stijgt het tumult op
van hen die u trotseren.

74:14 �ZieWoordenlijst. 74:16 �Of ‘he-
mellicht’. 74:19 �Of ‘de ziel van uw
tortelduif’.
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811 PSALM 75:1–76:12
Voor de koorleider:

op de wijs van ‘Vernietig niet’.
Een psalm van Asaf.a Een lied.

75 We danken u, God, we
danken u.

Uw naam is dichtbijb
en mensen maken uw
wonderen bekend.

2 U zegt: ‘Als ik een tijd
vaststel,

oordeel ik eerlijk.
3 Als de aarde en al haar

bewoners beefden,�
was ik het die haar zuilen
stutte.’ (sela)

4 Ik zeg tegen de opscheppers:
‘Schep niet op’

en tegen de slechten: ‘Prijs je
kracht� niet.

5 Prijs je kracht� niet de
hemel in

en spreek niet zo arrogant.
6 Verheffing komt niet

uit het oosten, het westen of
het zuiden.

7 Want God is Rechter.c
Hij vernedert de een en
verheft de ander.d

8 Er is een beker in Jehovah’s
hand.e

De wijn schuimt en is ver-
mengd met kruiden.

Hij zal die zeker uitgieten
en alle slechten op aarde
moeten ervan drinken, tot
de laatste druppel.’�f

9 Maar ik zal het voor eeuwig
verkondigen,

ik zal lofzangen zingen� voor
de God van Jakob.

10 Want hij zegt: ‘Ik zal
de kracht van de slechte
breken,�

maar de kracht� van de
rechtvaardige zal worden
vergroot.’

75:3 �Lett.: ‘oplosten’. 75:4, 5 �Lett.:
‘hoorn’. 75:8 �Of ‘tot de droesem’.
75:9 �Of ‘muziek maken’. 75:10 �Lett.:
‘alle hoorns van de slechten afhakken’.
�Lett.: ‘hoorns’.

Voor de koorleider:
begeleiding door snaarinstrumenten.

Een psalm van Asaf.a Een lied.

76 God is bekend in Juda.b
In Israël is zijn naam
groot.c

2 Zijn schuilplaats is in S _alemd

en zijn woning in Sion.e
3 Daar brak hij de vlammende

pijlen van de boog,
het schild, het zwaard en het
oorlogstuig.f (sela)

4 U schijnt helder,�
u bent majestueuzer dan de
bergen vol prooi.

5 De dappere mannen� zijn
geplunderd.g

Ze zijn in slaap gevallen.
Alle strijders waren hulpe-
loos.h

6 Door uw bestraffing, o God
van Jakob,

vielen de wagenmenner en
het paard in een diepe
slaap. i

7 U alleen bent ontzag-
wekkend. j

Wie kan uw intense woede
weerstaan?k

8 Vanuit de hemel sprak u het
oordeel uit. l

De aarde was bang en zweegm

9 toen God opstond om het
oordeel te voltrekken

en alle zachtmoedigen op
aarde te redden.n (sela)

10 De woede van de mens zal u
tot eer strekken.o

Met wat overblijft van hun
woede zult u zich sieren.

11 Doe geloften aan Jehovah, je
God, en kom ze na.p

Laat allen rondom hem
met ontzag hun geschenk
brengen.q

12 Hij zal de trots� van leiders
vernederen.

Hij vervult de koningen van
de aarde met vrees.

76:4 �Of ‘u bent omhuld met licht’.
76:5 �Lett.: ‘dapperen van hart’. 76:12
�Lett.: ‘geest’.
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PSALM 77:1–78:2 812
Voor de koorleider: op jeduthun.�

Van Asaf.a Een psalm.

77 Met mijn stem roep ik het
uit tot God,

tot God roep ik het uit, en hij
zal mij horen.b

2 Op de dag van mijn ellende
zoek ik Jehovah.c

’s Nachts zijn mijn handen
onophoudelijk� naar hem
uitgestrekt.

Ik� ben niet te troosten.
3 Denk ik aan God, dan kreun

ik.d
Ik ben bezorgd en mijn
kracht ebt weg.�e (sela)

4 U houdt mijn oogleden open,
ik ben van streek en kan niet
praten.

5 Mijn gedachten gaan naar de
dagen van vroeger,f

de jaren van het verre
verleden.

6 ’s Nachts denk ik aan mijn
lied.�g

Ik peins in mijn hart,h
ik� onderzoek alles.

7 Zal Jehovah ons voorgoed
verstoten?i

Zijn we voor altijd bij hem uit
de gunst?j

8 Is zijn loyale liefde voor altijd
verdwenen?

Loopt zijn belofte voor alle
generaties op niets uit?

9 Is God vergeten gunst te
tonen?k

Of heeft zijn woede een eind
gemaakt aan zijn barmhar-
tigheid? (sela)

10 Moet ik steeds weer zeggen:
‘Wat me kwelt�l is dat

de Allerhoogste zijn stand-
punt� tegenover ons
veranderd heeft’?

11 Ik zal denken aan de werken
van Jah,

77:Ops; 78:Ops �Zie Woordenlijst. 77:2
�Lett.: ‘zonder gevoelloos te worden’.
�Of ‘mijn ziel’. 77:3 �Lett.: ‘mijn geest
bezwijkt’. 77:6 �Of ‘snaarmuziek’.
�Lett.: ‘mijn geest’. 77:10 �Of ‘door-
boort’. �Lett.: ‘rechterhand’.

ik zal denken aan uw wonder-
daden van lang geleden.

12 Ik zal mediteren over alles
wat u doet

en nadenken over uw daden.a
13 God, uw wegen zijn heilig.

Welke god is zo groot als u,
o God?b

14 U bent de ware God, die
wonderen doet.c

U hebt uw kracht getoond
aan de volken.d

15 Met uw macht� hebt u uw
volk bevrijd,�e

de zonen van Jakob en van
Jozef. (sela)

16 Het water zag u, o God,
het water zag u en raakte
verstoord.f

De waterdiepten begonnen te
kolken.

17 De wolken stortten water uit.
De wolkenhemel donderde
en uw pijlen flitsten heen en
weer.g

18 Het geluid van uw donderh

was als wagenwielen.
Bliksemflitsen verlichtten de
bewoonde aarde,�i

de aarde schudde en beefde. j
19 Uw weg liep door de zee,k

uw pad door vele wateren,
maar uw voetsporen waren
niet te zien.

20 U leidde uw volk als een
kudde, l

onder de hoede� van Mozes
en Aäron.m
Een maskil.� Van Asaf.n

78 Luister, mijn volk, naar
mijn wet,�

open je oor voor de woorden
van mijn mond.

2 Ik zal mijn mond openen
voor een spreuk,

ik zal raadsels opgeven van
lang geleden.o

77:15 �Lett.: ‘arm’. �Lett.: ‘verlost’.
77:18 �Of ‘het productieve land’. 77:20
�Lett.: ‘door de hand’. 78:1 �Of ‘on-
derwijs’.
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813 PSALM 78:3-22
3 De dingen die we gehoord

hebben en weten,
die onze voorouders ons
hebben verteld,a

4 zullen we niet voor hun
zonen verbergen.

We zullen de komende
generatie vertellen overb

de roemrijke daden van
Jehovah en zijn kracht,c

de bijzondere dingen die hij
heeft gedaan.d

5 Hij stelde een richtlijn� vast
in Jakob

en gaf een wet in Israël.
Hij gebood onze voorouders
om die aan hun kinderen
door te geven,e

6 zodat de volgende generatie,
de kinderen die nog geboren
moesten worden, ze zouden
kennen.f

Zij zouden ze weer aan hun
kinderen doorgeven.g

7 Dan zouden zij op God ver-
trouwen.

Ze zouden Gods werken niet
vergetenh

maar zich aan zijn geboden
houden. i

8 Dan zouden ze niet als hun
voorouders worden,

een koppige en opstandige
generatie, j

een generatie met een on-
standvastig� hartk

en een geest die niet trouw
was aan God.

9 De Efraı̈mieten waren
gewapend met de boog,

maar trokken zich terug op
de dag van de strijd.

10 Ze hielden zich niet aan het
verbond van God l

en weigerden zijn wet na te
leven.�m

11 Ook vergaten ze wat hij had
gedaan,n

78:5 �Of ‘vermaning’, ‘herinnering’.
78:8 �Lett.: ‘onvoorbereid’. 78:10 �Lett.:
‘te wandelen in’.

zijn wonderen die hij ze had
laten zien.a

12 Hij deed wonderen voor de
ogen van hun vooroudersb

in het land Egypte, het
gebied van Z _oan.c

13 Hij spleet de zee om ze te
laten oversteken

en liet het water oprijzen als
een dam.�d

14 Overdag leidde hij ze met
een wolk

en de hele nacht met het
licht van een vuur.e

15 Hij spleet rotsen in de
woestijn,

hij liet hen volop drinken als
uit diepe wateren.f

16 Hij liet stromen tevoorschijn
komen uit een rots

en liet water neerstromen als
rivieren.g

17 Maar ze bleven tegen hem
zondigen

en in de woestijn kwamen
ze tegen de Allerhoogste in
opstand.h

18 In hun hart daagden ze God
uit,�i

ze eisten voedsel waarnaar
ze verlangden.�

19 Ze klaagden tegen God
en zeiden: ‘Kan God in de
woestijn een tafel dekken?’ j

20 Hij sloeg op een rots,
water kwam tevoorschijn en
stromen barstten los.k

‘Kan hij ons ook brood geven
of zijn volk van vlees voor-
zien?’ l

21 Jehovah hoorde hen en werd
woedend.m

Een vuurn ontbrandde tegen
Jakob,

zijn woede laaide op tegen
Israël,o

22 omdat ze geen geloof hadden
in Godp

78:13 �Of ‘muur’. 78:18 �Lett.: ‘stel-
den (...) op de proef’. �Of ‘voedsel
voor hun ziel’.

PSALM 78
a Ex 13:8

Ps 44:1
b De 4:9

De 6:6, 7
De 6:21
De 11:18, 19
Joz 4:6, 7

c Jes 63:7
d Ps 98:1
e Ge 18:19

De 6:6, 7
f Ps 71:17, 18
Ps 102:18

g De 4:10
h De 4:9

Ps 103:2
i De 5:29
j Ex 32:9
De 1:43
De 31:27
2Kon 17:13,14
Ez 20:18
Han 7:51

k Ps 81:11, 12
Jer 7:24-26

l De 31:16
m 2Kr 13:8, 9

Ne 9:26
n De 32:18

2Kr 13:12
Jer 2:32

��������������������

2de kolom
a Ps 106:21, 22
b De 4:34

Ne 9:10
c Nu 13:22
d Ex 14:21, 22

Ex 15:8
e Ex 13:21

Ex 14:20, 24
f Ex 17:6
Nu 20:11
Ps 105:41
Jes 48:21
1Kor 10:4

g De 8:14, 15
h De 9:21, 22

Ps 95:8
Heb 3:16

i Ps 106:14
j Ex 16:8
k Ex 17:6
l Ex 16:3
m Nu 11:10
n Heb 12:29
o Nu 11:1
p Ps 106:24

Heb 3:10
Ju 5



PSALM 78:23-45 814
en niet vertrouwden op zijn
vermogen hen te redden.

23 Hij gaf een bevel aan de
wolkenhemel boven

en opende de deuren van de
hemel.

24 Hij liet steeds manna om te
eten op hen regenen,

hij gaf hun het koren van de
hemel.a

25 Mensen aten het brood van
machtigen,�b

hij gaf hun voedsel tot ze
verzadigd waren.c

26 Hij liet de oostenwind
opsteken in de hemel

en door zijn macht waaide er
een zuidenwind.d

27 Hij liet vlees op hen neer-
regenen als stof,

vogels als het zand aan de zee.
28 Hij liet ze vallen midden in

zijn kamp,
rondom zijn tenten.

29 Ze aten en propten zich vol,
hij gaf hunwat ze verlangden.e

30 Maar nauwelijks was hun
verlangen vervuld,

ze hadden het voedsel nog in
hun mond,

31 of Gods woede laaide tegen
hen op.f

Hij doodde de sterksten
onder heng

en velde de jonge mannen
van Israël.

32 Toch zondigden ze nog meer,h
ze vertrouwden niet op zijn
wonderen. i

33 Daarom eindigde hij hun
dagen als waren ze slechts
een zucht, j

eindigde hij hun jaren door
plotselinge verschrikkingen.

34 Maar elke keer dat er doden
onder hen vielen, gingen ze
hem zoeken.k

Ze kwamen terug en zochten
God.

35 Ze dachten eraan dat God
hun Rots was l

78:25 �Of ‘engelen’.

en dat de allerhoogste God
hunVerlosser� was.a

36 Maar ze probeerden hem te
bedriegen met hun mond,

ze logen tegen hem met hun
tong.

37 Hun hart was niet stand-
vastig tegenover hemb

en ze waren niet trouw aan
zijn verbond.c

38 Maar hij was barmhartig.d
Hij vergaf� steeds hun zonde
en vernietigde hen niet.e

Vaak bedwong hij zijn boos-
heidf

in plaats van al zijn woede op
te wekken.

39 Want hij dacht eraan dat ze
vlees waren,g

een wind die langswaait� en
niet terugkomt.

40 Hoe vaak kwamen ze tegen
hem in opstand in de
wildernish

en kwetsten ze hem in de
woestijn! i

41 Steeds weer stelden ze God
op de proef j

en deden ze de Heilige van
Israël verdriet.�

42 Ze dachten niet aan zijn
macht,�

aan de dag dat hij hen van de
tegenstander bevrijdde,�k

43 hoe hij in Egypte tekenen
deed l

en wonderen in het gebied
van Z _oan,

44 hoe hij de Nijlkanalen in
bloed veranderde,m

zodat ze niet uit hun stromen
konden drinken.

45 Hij stuurde zwermen steek-
vliegen om hen te ver-
slindenn

en kikkers om hen te gronde
te richten.o

78:35 �Of ‘Wreker’. 78:38 �Lett.: ‘be-
dekte’. 78:39 �Of mogelijk ‘dat de geest
heengaat’. 78:41 �Of ‘pijn’. 78:42
�Lett.: ‘hand’. �Lett.: ‘verloste’.
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815 PSALM 78:46-68
46 Hij gaf hun gewassen aan

gulzige sprinkhanen,
de opbrengst van hun
werk aan zwermen sprink-
hanen.a

47 Hij vernietigde hun wijn-
stokken met hagel,b

hun vijgenbomen� met hagel-
stenen.

48 Hun lastdieren gaf hij aan de
hagel prijs,c

hun vee aan bliksemstralen.�
49 Hij liet zijn brandende woede

op hen los,
razernij, verontwaardiging
en ellende,

groepen engelen die onheil
brachten.

50 Hij baande een pad voor zijn
woede.

Hij spaarde hen� niet voor de
dood

en gaf hen� over aan ziekte.
51 Uiteindelijk doodde hij

alle eerstgeborenen van
Egypte,d

de eerste vrucht van hun
voortplantingsvermogen in
de tenten van Cham.

52 Daarna voerde hij zijn volk
weg als schapen,e

hij leidde hen als een kudde
in de woestijn.

53 Hij leidde hen veilig,
ze voelden geen angst.f
De zee bedekte hun vijanden.g

54 Hij bracht hen naar zijn
heilige gebied,h

dit bergland dat zijn rechter-
hand had verworven. i

55 Hij verdreef de volken voor
hen, j

met het meetlint wees hij
hun een erfdeel toe.k

Hij vestigde de stammen van
Israël in hun huizen. l

56 Maar ze bleven God, de
Allerhoogste, uitdagen� en
zich tegen hem verzetten,m

78:47 �Of ‘sycomoren’. 78:48 �Of mo-
gelijk ‘hoge koorts’. 78:50 �Of ‘hun
ziel’. �Lett.: ‘hun leven’. 78:56 �Lett.:
‘op de proef stellen’.

ze hadden geen aandacht
voor zijn richtlijnen.�a

57 Ze keerden zich af, net
zo verraderlijk als hun
voorouders.b

Ze waren zo onbetrouwbaar
als een slappe boog.c

58 Ze bleven hem tergen met
hun offerhoogten,d

wekten zijn woede� op met
hun beelden.e

59 God hoorde het en werd
woedend, f

hij wilde niets meer van
Israël weten.

60 Ten slotte gaf hij de taber-
nakel van Silo op,g

de tent waarin hij onder
mensen had gewoond.h

61 Hij liet het symbool van zijn
kracht in gevangenschap
gaan,

zijn pracht gaf hij in handen
van de vijand. i

62 Zijn volk leverde hij over aan
het zwaard, j

hij werd woedend op zijn
erfdeel.

63 Vuur verteerde zijn jonge
mannen,

voor zijn maagden werd geen
bruiloftslied gezongen.�

64 Zijn priesters kwamen om
door het zwaard,k

maar hun eigen weduwen
huilden niet. l

65 Toen ontwaakte Jehovah als
uit een slaap,m

als een dappere strijdern uit
de roes van wijn.

66 Hij drong zijn tegenstanders
terug,o

bracht blijvende schande
over hen.

67 Hij verwierp de tent van Jozef,
de stam Efraı̈m koos hij niet.

68 Maar hij koos de stam Juda,p
de berg Sion, die hij liefheeft.q

78:56 �Of ‘vermaningen’, ‘herinnerin-
gen’. 78:58 �Of ‘jaloezie’. 78:63 �Lett.:
‘en zijn maagden werden niet geprezen’.
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PSALM 78:69–80:1 816
69 Hij maakte zijn heiligdom zo

duurzaam als de hemel,�a
als de aarde, die hij voor
eeuwig heeft gefundeerd.b

70 Hij koos zijn dienaar Davidc

en haalde hem bij de
schaapskooien weg,d

71 achter de zogende ooien
vandaan.

Hij maakte hem herder over
Jakob, zijn volk,e

en over Israël, zijn erfdeel.f
72 Hij� hoedde hen met een

oprecht hart,�g
met vaardige hand leidde hij
hen.h

Een psalm van Asaf. i

79 O God, de volken zijn uw
erfdeel binnengevallen, j

ze hebben uw heilige tempel
verontreinigd,k

ze hebben Jeruzalem in een
ruı̈ne veranderd. l

2 Ze gaven de lijken van uw
dienaren als voedsel aan
de vogels van de hemel,

het vlees van uw loyalen
aan de wilde dieren van
de aarde.m

3 Rondom Jeruzalem hebben
ze hun bloed vergoten als
water,

er is niemand meer om hen
te begraven.n

4 We zijn een mikpunt van
spot geworden voor onze
buren,o

onze omgeving bespot ons en
jouwt ons uit.

5 Hoelang, o Jehovah, zal
uw woede blijven? Voor
eeuwig?p

Hoelang zal uw verontwaar-
diging branden als vuur?q

6 Stort uw woede uit over de
volken die u niet kennen,

over de koninkrijken die uw
naam niet aanroepen.r

78:69 �Lett.: ‘hij bouwde zijn heiligdom
als de hoogten’. 78:72 �D.w.z. David.
�Of ‘rechtschapenheid van hart’.

7 Want ze hebben Jakob ver-
slonden

en zijn eigen land verwoest.a
8 Reken ons de zonden van

onze voorouders niet aan.b
Toon ons snel barmhartig-
heid,c

want we zijn helemaal uit-
geput.

9 Help ons, o God van onze
redding,d

omwille van uw glorieuze
naam.

Red ons en vergeef� onze
zonden omwille van uw
naam.e

10 Waarom zouden de volken
zeggen: ‘Waar is hun God?’f

Laat het voor onze ogen
onder de volken bekend
worden

dat het vergoten bloed van
uw dienaren gewroken is.g

11 Hoor toch hoe de gevangene
zucht.h

Gebruik uw grote kracht� om
in leven te houden� wie ter
dood veroordeeld zijn.�i

12 Vergeld onze buren zeven-
voudig j

hun lasteringen tegen u,
o Jehovah.k

13 Dan zullen wij, uw volk en de
schapen van uw weide, l

u voor eeuwig danken.
Van generatie op generatie
zullen we uw lof bekend-
maken.m

Voor de koorleider:
op de wijs van ‘De lelies’.

Als herinnering.� Van Asaf.n Een psalm.

80 Luister, o Herder van
Israël,

u die Jozef leidt net als een
kudde.o

U die boven� de cherubs
op de troon zit,p

straal toch.�

79:9 �Lett.: ‘bedek’. 79:11 �Lett.: ‘arm’.
�Ofmogelijk ‘vrij te laten’. �Lett.: ‘de zo-
nen van de dood’. 80:Ops �Of ‘verma-
ning’. 80:1 �Of mogelijk ‘tussen’. �Of
‘onthul uw stralende pracht’.
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817 PSALM 80:2–81:5
2 Wek uw macht op

voor de ogen van Efraı̈m,
Benjamin en Manasse.a

Kom en red ons.b
3 O God, herstel ons.c

Laat het licht van uw gelaat
over ons schijnen, zodat
we gered worden.d

4 Jehovah, God van de leger-
machten, hoelang blijft u
vijandig tegenover� het
gebed van uw volk?e

5 U geeft hun tranen te eten
als brood

en laat hen volop tranen
drinken.

6 U laat onze buren om ons
vechten.

Onze vijanden bespotten ons
zo veel ze willen.f

7 O God van de legermachten,
herstel ons.

Laat het licht van uw gelaat
over ons schijnen, zodat
we gered worden.g

8 U hebt een wijnstokh uit
Egypte laten vertrekken.

U verdreef de volken en
plantte hem. i

9 U maakte grond voor hem vrij,
en hij schoot wortel en vulde
het land. j

10 De bergen werden bedekt
door zijn schaduw

en de ceders van God door
zijn takken.

11 Zijn takken reikten tot aan
de zee,

zijn scheuten tot de Rivier.�k
12 Waarom hebt u de stenen

muren van de wijngaard
afgebroken? l

Voorbijgangers plukken hem
leeg.m

13 De wilde zwijnen uit het bos
verwoesten hem,

de wilde dieren van het veld
vreten hem kaal.n

14 O God van de legermachten,
kom toch terug.

80:4 �Lett.: ‘zieden tegen’. 80:11 �D.w.z.
de Eufraat.

Kijk omlaag vanuit de hemel
en zie!

Zorg voor deze wijnstok,a
15 de stek� die uw rechterhand

heeft geplant,b
en kijk naar de zoon� die
u sterk hebt gemaakt voor
uzelf.c

16 Hij wordt met vuur ver-
brand,d afgesneden.

Ze vergaan door uw be-
straffing.�

17 Laat uw hand steun geven
aan de man aan uw
rechterhand,

aan de mensenzoon die u
sterk hebt gemaakt voor
uzelf.e

18 Dan keren we ons niet van
u af.

Houd ons in leven, zodat
we uw naam kunnen aan-
roepen.

19 O Jehovah, God van de leger-
machten, herstel ons.

Laat het licht van uw gelaat
over ons schijnen, zodat
we gered worden.f

Voor de koorleider: op de gittith.�
Van Asaf.g

81 Juich vol vreugde voor
God, onze sterkte.h

Juich in triomf voor de God
van Jakob.

2 Speel een lied en neem een
tamboerijn,

de melodieuze harp samen
met het snaarinstrument.

3 Blaas op de hoorn bij nieuwe-
maan, i

bij vollemaan, voor de dag
van ons feest. j

4 Want het is een voorschrift
voor Israël,

een besluit van de God van
Jakob.k

5 Hij gaf het als richtlijn voor
Jozefl

80:15 �Of ‘hoofdstam van de wijnstok’.
�Of ‘tak’. 80:16 �Lett.: ‘de bestraffing
van uw gezicht’. 81:Ops �Zie Woor-
denlijst.
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PSALM 81:6–83:2 818
toen Hij optrok tegen
Egypte.a

Ik hoorde een stem� die ik
niet herkende:

6 ‘Ik tilde de last van zijn
schouder,b

zijn handen werden bevrijd
van de mand.

7 In je nood riep je en ik
bevrijdde je,c

ik antwoordde je vanuit de
donderwolk.�d

Ik stelde je op de proef bij
het water van M _eriba.�e
(sela)

8 Hoor, mijn volk, ik zal tegen
je getuigen.

O Israël, luisterde je maar
naar mij.f

9 Er zal onder jullie geen
vreemde god zijn

en jullie zullen je niet buigen
voor een buitenlandse god.g

10 Ik, Jehovah, ben jullie God,
degene die jullie uit Egypte
heeft geleid.h

Doe je mond wijd open, dan
zal ik hem vullen. i

11 Maar mijn volk luisterde niet
naar mijn stem,

Israël wilde zich niet aan me
onderwerpen. j

12 Daarom liet ik ze hun koppige
hart volgen.

Ze deden wat volgens hen
goed was.�k

13 Luisterde mijn volk maar
naar mij, l

volgde� Israël mijn wegen
maar!m

14 Dan zou ik hun tegenstanders
snel onderwerpen,

ik zou mij� tegen hun vijanden
keren.n

15 Wie Jehovah haten zullen
kruipen in zijn aanwezig-
heid

81:5 �Of ‘taal’. 81:7 �Lett.: ‘in de schuil-
plaats van de donder’. �Bet.: ‘ruzie’.
81:12 �Lett.: ‘Ze wandelden in hun raad.’
81:13 �Lett.: ‘bewandelde’. 81:14 �Lett.:
‘mijn hand’.

en hun afloop� zal voor
eeuwig zijn.

16 Maar jou� zal hij voeden met
de beste� tarwe,a

hij zal je verzadigen met
honing uit de rots.’b

Een psalm van Asaf.c

82 God neemt plaats in zijn
vergadering,�d

te midden van de goden�
spreekt hij recht:e

2 ‘Hoelang zullen jullie nog
onrechtvaardig oordelenf

en partij kiezen voor slechte
mensen?g (sela)

3 Verdedig� de zwakken en de
vaderloze kinderen.h

Doe recht aan de hulpelozen
en de behoeftigen. i

4 Bevrijd de zwakken en de
armen,

red ze uit de hand van de
slechten.’

5 Ze weten niets en ze begrijpen
niets, j

ze dwalen rond in duisternis.
Alle fundamenten van de
aarde schudden.k

6 ‘Ik heb gezegd: “Jullie zijn
goden,�l

jullie zijn allemaal zonen van
de Allerhoogste.

7 Maar jullie zullen sterven net
als mensen,m

jullie zullen vallen zoals elke
andere vorst!”’n

8 Sta op, o God, en oordeel de
aarde,o

want alle volken zijn van u.
Een lied. Een psalm van Asaf.p

83 O God, blijf niet zwijgen,q
houd u niet rustig� of stil,
o Goddelijke.

2 Kijk! Er is opschudding
onder uw vijanden,r

81:15 �Lett.: ‘tijd’. 81:16 �Lett.: ‘hem’,
d.w.z. Gods volk. �Lett.: ‘het vet van’.
82:1 �Of ‘de vergadering van de Godde-
lijke’. 82:1, 6 �Of ‘goddelijken’. 82:3
�Of ‘oordeel’. 83:1 �Of ‘blijf niet spra-
keloos’.
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819 PSALM 83:3–84:5
wie u haten gedragen zich
arrogant.�

3 In het geheim smeden ze lis-
tige plannen tegen uw volk,

ze spannen samen tegen uw
lievelingen.�

4 Ze zeggen: ‘Kom, laten we ze
als volk uitroeien,a

zodat nooit meer aan de
naam van Israël wordt
gedacht.’

5 Ze beramen eensgezind een
strategie,�

ze vormen één front�
tegen ub —

6 de tenten van Edom en de
Ismaëlieten, Moabc en de
Hagrieten,d

7 G _ebal, Ammone en _Amalek,
Filist _eaf samen met de
inwoners van Tyrus.g

8 Ook de Assyriërsh hebben
zich bij hen aangesloten,

ze geven steun aan� de zonen
van Lot. i (sela)

9 Doe met hen als met M _idian, j
met S _isera en J _abin bij de
rivier� de K _ison.k

10 Ze werden uitgeroeid bij
En-Dor, l

ze werden als mest op de
grond.

11 Maak hun edelen als _Oreb en
Z _eëb,m

hun vorsten� als Z _ebah en
Zalm _una.n

12 Want ze zeiden: ‘Laten we het
land in bezit nemen waar
God woont.’

13 Maak ze als wervelende
distels,� mijn God,o

als kaf dat wordt wegge-
blazen door de wind.

14 Zoals een vuur het woud
verbrandt,

83:2 �Of ‘steken hun hoofd op’. 83:3
�Of ‘beschermelingen’. Lett.: ‘verborge-
nen’. 83:5 �Lett.: ‘met het hart plegen
ze samen overleg’. �Of ‘een verbond’.
83:8 �Lett.: ‘zijn een arm geworden voor’.
83:9 �Of ‘wadi’. 83:11 �Of ‘leiders’.
83:13 �Of ‘als tuimelkruid’.

zoals een vlam de bergen
verschroeit,a

15 laat zo uw orkaan hen achter-
volgenb

en uw storm hun angst
aanjagen.c

16 Bedek� hun gezicht met
oneer,

zodat ze uw naam zoeken,
o Jehovah.

17 Mogen ze voor altijd be-
schaamd en angstig zijn,

mogen ze te schande gemaakt
worden en omkomen.

18 Mogen de mensen weten dat
u, wiens naam Jehovah is,d

u alleen de Allerhoogste bent
over de hele aarde.e

Voor de koorleider: op de gittith.�
Van de zonen van Korach.f Een psalm.

84 Hoe lieflijk� is uw grootse
tabernakel,g

Jehovah van de legermach-
ten!

2 Heel mijn wezen� verlangt,
ja, ik smacht van verlangen,
naar de voorhoven van
Jehovah.h

Mijn hart en mijn vlees
juichen van vreugde voor
de levende God.

3 Zelfs de vogel vindt daar een
huis

en de zwaluw een nest voor
zichzelf

waar ze voor haar jongen
zorgt,

bij uw grootse altaar, Jehovah
van de legermachten,

mijn Koning en mijn God!
4 Gelukkig wie in uw huis

wonen! i
Ze loven u voortdurend. j
(sela)

5 Gelukkig de mensen die hun
kracht vinden in u,k

die hun hart richten op de
hoofdwegen.

83:16 �Lett.: ‘vervul’. 84:Ops �ZieWoor-
denlijst. 84:1 �Of ‘innig geliefd’. 84:2
�Of ‘mijn ziel’.

PSALM 83
a Ex 1:8-10

2Kr 20:1
Es 3:6

b 2Sa 10:6
Jes 7:2, 5

c 2Kr 20:1, 10

d 1Kr 5:10

e Jer 49:2

f Ex 15:14
Ps 60:8

g Am 1:9

h 2Kon 17:5

i Ge 19:36-38
De 2:9

j Re 8:10, 12

k Re 4:2, 7, 15

l Joz 17:11

m Re 7:25

n Re 8:21

o Jes 17:13
��������������������

2de kolom
a Ps 144:5

Na 1:6

b Jes 30:30

c Ps 11:6

d Ex 6:3
Ps 68:4
Jes 42:8
Jes 54:5

e Ps 59:13
Ps 92:8
Da 4:17

��������������������

PSALM 84
f 2Kr 20:19

g Ps 27:4
Ps 43:3
Ps 46:4

h Ps 42:1, 2
Ps 63:1, 2

i Ps 23:6
Ps 65:4

j 1Kr 25:7
Ps 150:1

k Ps 28:7



6 Als ze door de B _akavallei�
trekken,

veranderen ze hem in een
plaats waar bronnen ont-
springen.

De vroege regen bekleedt
hem met� zegeningen.

7 Terwijl ze verder trekken
groeit hun kracht.�a

Elk van hen verschijnt voor
God in Sion.

8 Jehovah, God van de leger-
machten, hoor mijn gebed.

Luister, o God van Jakob.
(sela)

9 Ons schildb en onze God,
kijk,�

kijk naar het gezicht van uw
gezalfde.c

10 Beter één dag in uw voor-
hoven dan duizend dagen
elders!d

Liever sta ik� op de drempel
van het huis van mijn God

dan dat ik woon in de tenten
van slechtheid.

11 Want Jehovah God is een
zone en een schild,f

hij geeft gunst en eer.
Jehovah zal niets goeds
onthouden

aan wie in oprechtheid�
wandelen.g

12 O Jehovah van de leger-
machten,

gelukkig de mens die op u
vertrouwt.h

Voor de koorleider.
Van de zonen van Korach. i Een psalm.

85 U hebt uw land gunst
getoond, o Jehovah, j

u hebt teruggebracht wie van
Jakob gevangenzaten.k

2 U hebt de overtreding van
uw volk vergeven,

84:6 �Of ‘de vallei van de baka-struiken’.
�Ofmogelijk ‘de leraar hult zich in’. 84:7
�Of ‘ze gaan voort van kracht tot kracht’.
84:9 �Of mogelijk ‘kijk naar ons schild,
o God’. 84:10 �Of ‘ik kies ervoor te
staan’. 84:11 �Of ‘rechtschapenheid’.

u hebt al hun zonde uit-
gewist.�a (sela)

3 U bedwong uw razernij,
u wendde u af van uw
brandende woede.b

4 Herstel ons,� God van onze
redding,

laat uw ergernis over ons
varen.c

5 Zult u voor altijd boos op ons
zijn?d

Zult u uw woede laten duren
van generatie op generatie?

6 Zult u ons niet laten opleven,
zodat uw volk vreugde vindt
in u?e

7 Toon ons uw loyale liefde,
Jehovah,f

en geef ons redding.
8 Ik zal luisteren naar wat

Jehovah zegt, de ware God,
want hij zal van vrede
spreken tot zijn volk,g
tot zijn loyalen.

Maar laten ze niet weer
vervallen in overmoed.h

9 Zijn redding is dichtbij voor
wie ontzag voor hem heb-
ben, i

zodat zijn glorie zal wonen in
ons land.

10 Loyale liefde en trouw zullen
elkaar ontmoeten,

Rechtvaardigheid en vrede
zullen elkaar kussen. j

11 Trouw zal uit de aarde
opkomen

en rechtvaardigheid zal
vanuit de hemel toezien.k

12 Ja, Jehovah zal geven wat
goed is�l

en ons land zal zijn op-
brengst geven.m

13 Rechtvaardigheid zal voor
hem uit gaann

en een pad voor zijn voet-
stappen maken.

85:2 �Lett.: ‘bedekt’. 85:4 �Of ‘breng
ons terug’. 85:12 �Of ‘zal welvaart ge-
ven’.
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Een gebed van David.

86 Open uw oor,� o Jehovah,
en antwoord mij.

Ik voel me ellendig en ik ben
arm.a

2 Bescherm mij,� want ik ben
loyaal.b

Red uw dienaar die op u
vertrouwt,

want u bent mijn God.c
3 Heb medelijden, Jehovah.d

De hele dag roep ik tot u.e
4 Geef uw dienaar� vreugde,

want tot u, Jehovah, wend ik
mij.�

5 Jehovah, u bent goedf en
vergeeft graag,g

u bent vol loyale liefde voor
iedereen die u aanroept.h

6 Hoor mijn gebed, Jehovah,
luister als ik om hulp smeek. i

7 Ik roep u aan op de dag van
mijn ellende, j

want u zult mij antwoorden.k
8 Er is niemand als u onder de

goden, Jehovah. l
Er zijn geen werken als die
van u.m

9 Alle volken die u hebt ge-
maakt

zullen komen en zich voor u
neerbuigen, Jehovah.n

Ze zullen uw naam eren.o
10 U bent groot en doet wonder-

baarlijke dingen.p
U bent God, u alleen.q

11 Leer me uw weg, Jehovah.r
Ik zal in uw waarheid
wandelen.s

Geef me een onverdeeld hart�
met ontzag voor uw naam.t

12 Met mijn hele hart loof ik u,
Jehovah, mijn God,u

ik zal uw naam voor eeuwig
eren,

13 want uw loyale liefde voor
mij is groot,

86:1 �Of ‘buig u en luister’. 86:2 �Of
‘mijn ziel’. 86:4 �Of ‘de ziel van uw die-
naar’. �Of ‘hef ik mijn ziel op’. 86:11
�Of ‘verenig mijn hart’.

u hebt mijn leven� bevrijd uit
de diepten van het Graf.�a

14 O God, arrogante mensen
keren zich tegen mij,b

een groep wrede mannen
staat me naar het leven�

en ze hebben geen respect
voor u.�c

15 Maar u, Jehovah, bent een
God die barmhartig en
meelevend� is,

die niet snel kwaad wordt
en die vol loyale liefde en
trouw� is.d

16 Wend u naar mij en heb
medelijden.e

Geef uw kracht aan uw
dienaarf

en bevrijd de zoon van uw
slavin.

17 Geef me een teken� van uw
goedheid,

zodat wie mij haten, het zien
en beschaamd worden.

Want u, o Jehovah, bent mijn
helper en trooster.
Van de zonen van Korach.g

Een psalm. Een lied.

87 Het fundament van zijn
stad rust op de heilige
bergen.h

2 Jehovah heeft de poorten
van Sion meer lief i

dan alle tenten van Jakob.
3 Prachtige dingen worden

over je gezegd, stad van de
ware God. j (sela)

4 Ik zal R _ahabk en Babylon
rekenen tot degenen die
mij kennen.�

Kijk naar Filist _ea en Tyrus,
en ook Kusch.

‘Dat is er een die daar is
geboren’, zal men zeggen.

86:13 �Of ‘ziel’. �Of ‘Sjeool’, het collec-
tieve graf van de mensheid. Zie Woorden-
lijst. 86:14 �Of ‘zoekt mijn ziel’. �Of
‘houden u niet voor ogen’. 86:15 �Of
‘goedgunstig’. �Of ‘waarheid’. 86:17
�Of ‘bewijs’. 87:4 �Of ‘erkennen’.
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5 En over Sion zullen ze zeg-
gen:

‘In haar is iedereen geboren.’
De Allerhoogste zal haar
stevig bevestigen.

6 Bij het registreren van
de volken zal Jehovah
verklaren:

‘Dat is er een die daar is
geboren.’ (sela)

7 Zangersa en dansers van ron-
dedansenb zullen zeggen:

‘Al mijn bronnen zijn in
jou.’�c

Een lied. Een psalm van de zonen
van Korach.d Voor de koorleider:
in mahalathstijl,� voor beurtzang.

Een maskil� van de Ezrahiet H _eman.e

88 O Jehovah, God van mijn
redding,f

overdag schreeuw ik het uit
en ’s nachts kom ik vóór u.g

2 Laat mijn gebed u bereiken,h
open uw oor voor� mijn
hulpgeroep. i

3 Want mijn ziel� is verzadigd
van ellende, j

mijn leven bevindt zich op de
rand van het Graf.�k

4 Ik word al gerekend tot hen
die in de kuil� afdalen. l

Ik ben een hulpeloze man�
geworden,m

5 achtergelaten tussen de
doden,

als de gesneuvelden die in
een graf liggen,

aan wie u niet meer denkt
en die verstoken zijn van uw
zorg.�

6 U hebt me in de diepste kuil
gelegd,

in duistere plaatsen, in een
diepe afgrond.

7 Uw woede drukt zwaar op
mijn

87:7 �Of ‘voor mij ben je de bron van
alles’. 88:Ops; 88:3 �ZieWoordenlijst.
88:2 �Of ‘buig u en luister naar’. 88:3
�Of ‘Sjeool’, het collectieve graf van de
mensheid. Zie Woordenlijst. 88:4 �Of
‘het graf’. �Of ‘als een man zonder
kracht’. 88:5 �Lett.: ‘hand’.

en uw beukende golven slaan
over me heen. (sela)

8 U hebt mij vervreemd van
mijn bekenden,a

u hebt mij tot iets walgelijks
voor ze gemaakt.

Ik ben opgesloten en kan niet
ontsnappen.

9 Mijn ogen zijn dof van ellende.b
De hele dag roep ik u aan,
o Jehovah,c

naar u strek ik mijn handen
uit.

10 Zult u wonderen doen voor
de doden?

Kunnen zij die machteloos
zijn in de dood, opstaan om
u te loven?d (sela)

11 Zal uw loyale liefde worden
bekendgemaakt in het graf,

uw trouw in de plaats van
vernietiging?�

12 Zullen uw wonderen bekend
zijn in de duisternis,

uw rechtvaardigheid in het
land van vergetelheid?e

13 Toch roep ik tot u om hulp,
Jehovah, f

elke ochtend komt mijn
gebed tot u.g

14 Waaromwijst u me� af,
Jehovah?h

Waarom verbergt u uw
gezicht voor mij?i

15 Van jongs af aan
ben ik er ellendig aan toe,
de dood nabij. j

Ik ben verdoofd door al het
leed dat u me laat onder-
gaan.

16 Uw brandende woede over-
weldigt me,k

uw verschrikkingen ver-
nietigen me.

17 Heel de dag omringen ze me
als water,

van alle kanten� sluiten ze
me in.

88:11 �Of ‘in Abaddon’. 88:14 �Of ‘mijn
ziel’. 88:17 �Of mogelijk ‘allemaal tege-
lijk’.
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18 U hebt mij vervreemd
van mijn vrienden en
bekenden.a

Mijn enige gezelschap is de
duisternis.

Een maskil.� Van de Ezrahiet _Ethan.b

89 Over Jehovah’s uitingen
van loyale liefde zal ik
eeuwig zingen.

Met mijn mond zal ik aan alle
generaties uw trouw be-
kendmaken.

2 Want ik heb gezegd:
‘Loyale liefde houdt eeuwig
stand,�c

uw trouw hebt u in de hemel
gevestigd.’

3 ‘Met mijn uitverkorene heb ik
een verbond gesloten,d

aan mijn dienaar David heb
ik gezworen:e

4 “Ik vestig je nageslacht�f
voor eeuwig,

ik laat je troon standhouden�
van generatie op genera-
tie.”’g (sela)

5 De hemel prijst uw wonderen,
Jehovah,

ja, uw trouw in de gemeente
van de heiligen.

6 Want wie in de hemel is te
vergelijken met Jehovah?h

Wie onder Gods zoneni is als
Jehovah?

7 In de raad� van de heiligen is
ontzag voor God. j

Hij is groots en ontzag-
wekkend voor allen
rondom hem.k

8 O Jehovah, God van de
legermachten,

wie is zo machtig als u,
o Jah?l

Uw trouw omringt u.m
9 U heerst over de onstuimige

zee.n

89:Ops �Zie Woordenlijst. 89:2 �Of
‘wordt voor eeuwig opgebouwd’. 89:4
�Lett.: ‘zaad’. �Of ‘ik zal (...) opbou-
wen’. 89:7 �Of ‘vergadering’.

Als haar golven oprijzen,
brengt u ze tot rust.a

10 U hebt R _ahabb verpletterd en
gedood.c

Met uw sterke arm hebt u uw
vijanden verstrooid.d

11 Van u is de hemel, van u is de
aarde.e

Het land� en alles daaropf

— u hebt het gegrond.
12 U schiep het noorden en het

zuiden.
De T _aborg en de H _ermonh

loven vol vreugde uw naam.
13 Uw arm is machtig, i

uw hand is sterk, j
uw rechterhand is verheven.k

14 Rechtvaardigheid en recht
zijn het fundament van uw
troon, l

loyale liefde en trouw staan
voor u.m

15 Gelukkig het volk dat weet
wat juichen is.n

O Jehovah, ze wandelen in
het licht van uw gelaat.

16 In uw naam vinden ze de hele
dag vreugde

en uw rechtvaardigheid
verheft hen.

17 Want u bent de glorie van
hun kracht.o

Door uw goedkeuring wordt
onze kracht� vergroot.p

18 Ons schild is van Jehovah,
onze koning is van de Heilige
van Israël.q

19 In die tijd zei u in een visioen
tegen uw loyalen:

‘Een machtige heb ik kracht
gegeven,r

een uitverkorene heb ik uit
het volk verheven.s

20 Ik heb mijn dienaar David
gevonden, t

met mijn heilige olie heb ik
hem gezalfd.u

21 Mijn hand zal hem steunen,v
mijn arm zal hem sterken.

89:11 �Of ‘productieve land’. 89:17
�Lett.: ‘hoorn’.
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22 Geen vijand zal schatting�
van hem eisen,

geen onrechtvaardige zal
hem onderdrukken.a

23 Zijn tegenstanders zal ik
voor zijn ogen verplette-
ren,b

wie hem haten zal ik neer-
slaan.c

24 Mijn loyale liefde en trouw
zijn met hem,d

in mijn naamwordt zijn
kracht� vergroot.

25 Ik leg zijn hand� op de zee,
zijn rechterhand op de
rivieren.e

26 Hij zal tot mij roepen:
“U bent mijn Vader,

mijn God en de Rots van mijn
redding.”f

27 Ik zal hem tot eerstgeborene
maken,g

de hoogste van de koningen
op aarde.h

28 Mijn loyale liefde voor hem
behoud ik voor altijd, i

mijn verbond met hem houdt
eeuwig stand. j

29 Ik vestig zijn nageslacht�
voor eeuwig,

ik maak zijn troon zo duur-
zaam als de hemel.k

30 Als zijn zonen mijn wet
verlaten

en mijn richtlijnen� niet
naleven,�

31 als ze mijn voorschriften
overtreden

en zich niet aan mijn gebo-
den houden,

32 dan zal ik hun ongehoor-
zaamheid� straffen met
een stok�l

en hun overtreding met
slagen.

33 Maar mijn loyale liefde neem
ik hem niet af,m

89:22 �Zie Woordenlijst. 89:24 �Lett.:
‘hoorn’. 89:25 �Of ‘gezag’. 89:29, 36
�Lett.: ‘zaad’. 89:30 �Of ‘oordelen’.
�Lett.: ‘niet wandelen in’. 89:32 �Of ‘op-
stand’. �Of ‘roede’.

mijn belofte zal ik niet
verbreken.�

34 Ik zal mijn verbond niet
schenden,a

wat mijn lippen hebben ge-
sproken verander ik niet.b

35 In mijn heiligheid heb ik eens
en voor altijd gezworen.

Aan David vertel ik geen
leugens.c

36 Zijn nageslacht� zal altijd
blijven bestaan,d

zijn troon vóór mij is zo
duurzaam als de zon,e

37 eeuwig gevestigd als de
maan,

als een trouwe getuige aan
de hemel.’ (sela)

38 Maar uzelf hebt hem verstoten
en verworpen,f

u werd woedend op uw
gezalfde.

39 U verwierp het verbond met
uw dienaar,

u ontheiligde zijn kroon,�
wierp die op de grond.

40 U brak al zijn stenen
muren� af,

legde zijn vestingen in puin.
41 Voorbijgangers plunderden

hem,
zijn buren bespotten hem.g

42 U gaf zijn tegenstanders de
overwinning,�h

al zijn vijanden gaf u reden
tot vreugde.

43 Ook dreef u zijn zwaard
terug,

u liet hem terrein verliezen
in de strijd.

44 U doofde zijn pracht
en wierp zijn troon op de
grond.

45 U hebt de dagen van zijn
jeugd verkort,

hem met schaamte bekleed.
(sela)

89:33 �Lett.: ‘noch ontrouw zijn aan mijn
trouw’. 89:39 �Of ‘diadeem’. 89:40
�Of ‘schuilplaatsen van steen’. 89:42
�Lett.: ‘u hief de rechterhand van zijn
tegenstanders op’.
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46 Hoelang, o Jehovah, zult
u zich verbergen? Voor
eeuwig?a

Zal uw woede blijven branden
als een vuur?

47 Bedenk toch hoe kort mijn
leven is!b

Hebt u alle mensen geschapen
zonder doel?

48 Welk mens kan leven zonder
ooit de dood te zien?c

Kan hij zichzelf� bevrijden
uit de macht van het
Graf?� (sela)

89:48 �Of ‘zijn ziel’. �Lett.: ‘de hand
van Sjeool’, het collectieve graf van de
mensheid. Zie Woordenlijst.

49 Waar zijn uw vroegere
daden van loyale liefde,
Jehovah,

die u David in uw trouw hebt
gezworen?a

50 Jehovah, bedenk toch hoe
uw dienaren worden
belasterd,

hoe ik de laster van alle
volken moet dragen,�

51 hoe uw vijanden de spot
drijven, o Jehovah,

hoe ze elke voetstap van uw
gezalfde bespotten.

52 Alle eer komt Jehovah toe,
voor eeuwig. Amen, amen.b

89:50 �Lett.: ‘in mijn boezem draag’.
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Een gebed van Mozes,
de man van de ware God.a

90 Jehovah, in alle generaties
bent u onze woonplaats�
geweest.b

2 Nog voordat de bergen wa-
ren geboren

of u de aarde en het land�
had voortgebracht,�c

bent u God, van eeuwigheid
tot eeuwigheid.d

3 U laat de sterfelijke mens
terugkeren tot stof.

U zegt: ‘Keer terug, mensen-
zonen.’e

4 In uw ogen zijn duizend jaar
als de dag van gisteren die
voorbij is,f

als een wake in de nacht.
5 U vaagt hen weg,g ze worden

als niets meer dan slaap.
’s Morgens zijn ze als gras
dat opschiet.h

6 In de ochtend bloeit het en
komt het weer op,

maar ’s avonds verwelkt het
en verdort. i

90:1 �Of mogelijk ‘schuilplaats’. 90:2
�Of ‘productieve land’. �Of ‘als met
barensweeën had voortgebracht’.

7 Want we worden verteerd
door uw woede,a

uw razernij maakt ons
doodsbang.

8 Onze fouten legt u vóór u
neer,�b

onze geheimen worden
onthuld door het licht van
uw gelaat.c

9 Onze dagen� ebben weg door
uw woede,

onze jaren eindigen als een
zucht.�

10 Onze levensduur is 70 jaar
of 80d als we bijzonder sterk
zijn.�

Maar die jaren zijn vol
problemen en verdriet,

ze gaan snel voorbij en we
vliegen heen.e

11 Wie kan de kracht van uw
woede doorgronden?

Uw boosheid is zo groot als
het ontzag dat u verdient.f

12 Leer ons hoe we onze dagen
zo kunnen telleng

90:8 �Of ‘u bent u bewust van onze fou-
ten’. 90:9 �Of ‘ons leven’. �Of ‘ge-
fluister’. 90:10 �Of ‘wegens bijzondere
kracht’.
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dat we een hart van wijsheid
krijgen.

13 Kom terug, o Jehovah!a
Hoelang zal dit duren?b

Heb medelijden met uw
dienaren.c

14 Verzadig ons in de morgen
met uw loyale liefde,d

zodat we juichen van vreugdee

en al onze dagen gelukkig
zijn.

15 Geef ons net zo veel dagen
van vreugde als u ons
dagen van kwelling gaf, f

net zo veel jaren als we
ellende hadden.g

16 Mogen uw dienaren zien wat
u doet,

mogen hun zonen uw pracht
zien.h

17 Jehovah, onze God, geef ons
uw gunst.

Laat het werk van onze
handen toch slagen.�

Ja, laat het werk van onze
handen slagen. i

91 Wie in de schuilplaats�
van de Allerhoogste
woont, j

overnacht in de schaduw van
de Almachtige.k

2 Ik zeg tegen Jehovah:
‘U bent mijn toevlucht
en mijn vesting, l

mijn God, op wie ik ver-
trouw.’m

3 Want hij bevrijdt je uit het
net van de vogelvanger,

hij redt je van verwoestende
ziekte.

4 Met zijn wieken bedekt hij
je,�

onder zijn vleugels vind je
bescherming.n

Zijn trouwo is een groot
schildp en een bescher-
mende muur.�

90:17 �Of ‘bevestig (...) stevig’. 91:1
�Of ‘geheime plaats’. 91:4 �Of ‘ver-
spert hij de toegang tot je’. �Of ‘een
bolwerk’.

5 Je zult niet bang zijn voor
het onheil van de nacht,a

voor de vliegende pijl over-
dag,b

6 voor de ziekte die rondwaart
in het donker,

voor de verwoesting die toe-
slaat midden op de dag.

7 Duizend vallen er aan je zijde
en tienduizend aan je rech-
terhand,

maar jou zal niets over-
komen.c

8 Met je ogen zul je alleen
toekijken,

je zult getuige zijn als de
slechten worden gestraft.�

9 Je hebt gezegd: ‘Jehovah is
mijn schuilplaats’,

je hebt de Allerhoogste tot je
woning� gemaakt.d

10 Daarom zal geen ellende je
overkomen,e

zal geen plaag bij je tent
komen.

11 Want hij zal voor jou zijn
engelenf bevel geven

je te beschermen op al je
wegen.g

12 Ze zullen je op hun handen
dragen,h

zodat je je voet niet aan een
steen zult stoten. i

13 De jonge leeuw en de cobra
zul je vertrappen,

de leeuw met manen en de
grote slang zul je ver-
morzelen. j

14 God zei: ‘Omdat hij aan mij
gehecht is, zal ik hem
redden.k

Ik zal hem beschermen
omdat hij mijn naam kent.�l

15 Hij zal mij aanroepen en ik
zal hem antwoorden.m

Ik zal met hem zijn in nood.n
Ik zal hem redden en hem
eren.

91:8 �Lett.: ‘vergelding’. 91:9 �Of mo-
gelijk ‘vesting’, ‘schuilplaats’. 91:14
�Of ‘erkent’.
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16 Ik zal hem een lang leven
schenkena

en hem mijn reddingsdaden�
laten zien.’b

Een psalm. Een lied voor de sabbat.

92 Het is goed om u te
danken, Jehovah,c

en om uw naam te bezingen,�
o Allerhoogste,

2 om in de morgen uw loyale
liefded bekend te maken

en in de nacht uw trouw,
3 begeleid door een tiensnarig

instrument en een luit,
door het melodieuze geluid
van een harp.e

4 Want u geeft mij vreugde,
o Jehovah, met uw daden,

ik juich van vreugde om de
werken van uw handen.

5 Hoe groot zijn uw werken,
Jehovah!f

Hoe diep zijn uw gedachten!g
6 De dommen kunnen die niet

kennen.
En de dwazen kunnen dit
niet begrijpen:h

7 de slechten schieten op als
onkruid�

en alle boosdoeners
gedijen —

alleen om voor altijd ver-
nietigd te worden. i

8 U komt voor eeuwig lof toe,
o Jehovah.

9 Zie de ondergang van uw
vijanden, Jehovah,

zie hoe uw vijanden vergaan.
Alle boosdoeners worden
verstrooid. j

10 Maar mij zult u de kracht�
van een wilde stier geven.

Ik zal mijn huid inwrijven
met frisse olie.k

11 Mijn ogen zullen de onder-
gang van mijn vijanden
zien, l

91:16 �Of ‘redding van mij’. 92:1 �Of
‘muziek te maken voor’. 92:7 �Of ‘gras’.
92:10 �Lett.: ‘hoorn’.

mijn oren zullen horen over
de val van mijn belagers.

12 Maar de rechtvaardigen
zullen gedijen als een
palmboom

en zo groot worden als een
ceder op de Libanon.a

13 Ze zijn geplant in het huis
van Jehovah,

ze gedijen in de voorhoven
van onze God.b

14 Zelfs op hoge leeftijd� zullen
ze nog floreren,c

ze zullen energiek� en fris
blijven.d

15 Ze zullen vertellen dat
Jehovah oprecht is.

Hij is mijn Rots,e in hem is
geen onrechtvaardigheid.

93 Jehovah is Koning ge-
worden!f

Met majesteit is hij bekleed.
Jehovah is bekleed met
kracht,

hij draagt die als een gordel.
De aarde� is stevig ge-
fundeerd,

ze kan niet wankelen.
2 Uw troon werd lang geleden

gefundeerd,g
u hebt altijd bestaan.h

3 De rivieren rijzen op,
o Jehovah,

de rivieren rijzen op en
bulderen,

de rivieren blijven oprijzen
en beuken.

4 Boven het geluid van vele
wateren,

machtiger dan de beukende
golven van de zee, i

is Jehovah majestueus in de
hemel. j

5 Uw richtlijnen� zijn uiterst
betrouwbaar.k

Heiligheid siert� uw huis, l
o Jehovah, voor altijd.

92:14 �Of ‘in de grijsheid’. �Lett.: ‘vet’.
93:1 �Of ‘het productieve land’. 93:5
�Of ‘vermaningen’, ‘herinneringen’. �Of
‘past bij’.

PSALM 91
a Ps 21:1, 4

Sp 3:1, 2

b Jes 45:17
��������������������

PSALM 92
c Ps 50:23

d Jes 63:7

e 1Kr 15:16
1Kr 25:6
2Kr 29:25

f Ps 40:5
Ps 145:4
Pr 3:11
Opb 15:3

g Job 26:14
Ro 11:33

h Ps 14:1
1Kor 2:14

i Ps 37:35, 38
Jer 12:1-3

j De 28:7
Ps 68:1

k Ps 23:5

l Ps 37:34
��������������������

2de kolom
a Ps 52:8

Jes 61:3
Jes 65:22

b Ps 100:4

c Ps 71:18
Sp 16:31
Jes 40:31
Jes 46:4

d Jer 17:7, 8

e De 32:4
��������������������

PSALM 93
f Ps 96:10
Ps 97:1
Jes 52:7
Opb 11:17
Opb 19:6

g Ps 145:13

h Ps 90:2

i Ps 65:7

j Ps 8:1
Ps 76:4

k Ps 19:7
Ps 119:111

l Ez 43:12
1Pe 1:16

827 PSALM 91:16–93:5



94 O God van wraak,
Jehovah,a

God van wraak, straal toch!
2 Sta op, Rechter van de

aarde.b
Geef de hoogmoedigen hun
verdiende loon.c

3 Hoelang zullen de slechten,
o Jehovah,

hoelang zullen de slechten
nog blijven juichen?d

4 Ze kramen van alles uit en
hebben een grote mond,

alle boosdoeners scheppen
op over zichzelf.

5 Ze verpletteren uw volk,
o Jehovah,e

en onderdrukken uw erfdeel.
6 Ze doden de weduwe en de

vreemdeling,
vaderloze kinderen ver-
moorden ze.

7 ‘Jah ziet het niet’, zeggen ze.f
‘De God van Jakob heeft er
geen aandacht voor.’g

8 Begrijp dit toch, domme
mensen.

Zullen jullie ooit inzicht
krijgen, dwazen?h

9 Hij heeft het oor gemaakt�
— kan hij niet horen?

Hij heeft het oog gevormd
— kan hij niet zien?i

10 Hij corrigeert de volken
— kan hij niet terecht-
wijzen? j

Hij is het die de mensen
kennis bijbrengt!k

11 Jehovah kent de gedachten
van mensen,

hij weet dat ze niet meer dan
een ademtocht zijn. l

12 Gelukkig de mens die door
u wordt gecorrigeerd,
o Jah,m

en uit uw wet wordt onder-
wezen.n

13 Het geeft hem rust in tijden
van ellende,

totdat er een kuil wordt
gegraven voor de slechten.o

94:9 �Lett.: ‘geplant’.

14 Want Jehovah zal zijn volk
niet verlaten,a

hij laat zijn erfdeel niet in de
steek.b

15 Het oordeel zal weer recht-
vaardig zijn

en alle oprechten van hart
sluiten zich aan.

16 Wie zal voor mij opstaan
tegen de slechten?

Wie zal voor mij opkomen
tegen de boosdoeners?

17 Als Jehovah niet mijn helper
was geweest,

zou ik� al snel zijn omge-
komen.�c

18 Als ik zei: ‘Mijn voet glijdt
weg’,

bleef uw loyale liefde mij
steunen, Jehovah.d

19 Als ik door zorgen werd
overstelpt,�

troostte en kalmeerde u
mij.�e

20 Kunt u bondgenoot zijn van
een verdorven troon,�

die onheil sticht in naam van
de wet?�f

21 Ze doen boosaardige aanval-
len op de rechtvaardige�g

en veroordelen de onschuldi-
ge ter dood.�h

22 Maar Jehovah wordt een
veilige toevlucht� voor mij,

mijn God is de rots waar ik
schuil. i

23 Hij zal hun slechte daden op
hen verhalen. j

Met hun eigen kwaad zal hij
hun het zwijgen opleggen.

Jehovah, onze God, zal hun
het zwijgen opleggen.k

94:17 �Of ‘mijn ziel’. �Lett.: ‘in stilte
hebben verbleven’. 94:19 �Of ‘als mijn
verontrustende gedachten vele werden
binnen in mij’. �Of ‘kalmeerden uw ver-
troostingen mijn ziel’. 94:20 �Of ‘heer-
sers’, ‘rechters’. �Of ‘bij verordening’.
94:21 �Of ‘de ziel van de rechtvaardige’.
�Lett.: ‘het bloed van de onschuldige ver-
klaren ze schuldig’. 94:22 �Of ‘veilige
hoogte’.
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95 Kom, laten we juichen
voor Jehovah!

Laten we in triomf onze Rots
van redding toejuichen.a

2 Laten we in zijn aanwezig-
heid� verschijnen om hem
te danken.b

Laten we voor hem zingen en
hem in triomf toejuichen.

3 Want Jehovah is een groot
God,

een groot Koning, verheven
boven alle andere goden.c

4 In zijn hand zijn de diepten
van de aarde.

Van hem zijn de toppen van
de bergen.d

5 Van hem is de zee, die hij
heeft gemaakt,e

en zijn handen hebben het
droge land gevormd.f

6 Kom, laten we ons in aan-
bidding neerbuigen.

Laten we knielen voor
Jehovah, onze Maker.g

7 Want hij is onze God
en wij zijn het volk van zijn
weide,

de schapen onder zijn
hoede.�h

Als jullie vandaag zijn stem
horen, i

8 verhard je hart dan niet zoals
bij M _eriba,�j

zoals op de dag van M _assa�
in de woestijn,k

9 toen jullie voorvaders me op
de proef stelden. l

Ze daagden me uit, ook
al hadden ze mijn werken
gezien.m

10 Want 40 jaar lang voelde ik
weerzin tegen die generatie
en ik zei:

‘Ze zijn een volk dat in hun
hart altijd afdwaalt,

ze hebben mijn weg niet
leren kennen.’

95:2 �Lett.: ‘voor zijn gezicht’. 95:7
�Lett.: ‘van zijn hand’. 95:8 �Bet.: ‘ru-
zie’. �Bet.: ‘op de proef stellen’, ‘be-
proeving’.

11 En in mijn woede heb ik
gezworen:

‘Zij zullen mijn rust niet
binnengaan.’a

96 Zing voor Jehovah een
nieuw lied.b

Zing voor Jehovah, heel de
aarde!c

2 Zing voor Jehovah, loof zijn
naam.

Verkondig elke dag het
goede nieuws van zijn
redding.d

3 Maak onder de volken zijn
grootheid bekend,

onder alle volken zijn
wonderen.e

4 Jehovah is groot en verdient
alle eer.

Hij is ontzagwekkend, meer
dan alle andere goden.

5 De goden van de volken zijn
waardeloze goden,f

maar Jehovah is degene die
de hemel heeft gemaakt.g

6 Hij is omringd door verheven-
heid� en pracht.h

In zijn heiligdom zijn kracht
en schoonheid. i

7 Geef Jehovah erkenning,
families van alle volken,

geef Jehovah erkenning voor
zijn glorie en kracht. j

8 Geef Jehovah de eer die zijn
naam verdient.k

Verschijn in zijn voorhoven
met een geschenk.

9 Buig voor� Jehovah in heilige
kleding.�

Beef voor hem, heel de aarde!
10 Maak onder de volken be-

kend: ‘Jehovah is Koning
geworden! l

De aarde� staat vast en is
onwankelbaar.�

Hij zal de volken eerlijk
oordelen.’�m

96:6 �Of ‘waardigheid’. 96:9 �Of ‘aan-
bid’. �Of mogelijk ‘vanwege de pracht
van zijn heiligheid’. 96:10 �Of ‘het pro-
ductieve land’. �Of ‘en kan niet worden
geschud’. �Of ‘de zaak bepleiten van’.
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11 Laat de hemel zich verheugen
en laat de aarde blij zijn.

Laat de zee en alles wat
daarin is bulderen.a

12 Laten de velden en alles wat
daarop is juichen.b

Laten tegelijkertijd alle bomen
van het woud jubelenc

13 voor Jehovah, want hij
komt,�

hij komt om de aarde te
oordelen.

Hij zal de bewoonde aarde�
oordelen met rechtvaardig-
heidd

en de volken met zijn trouw.e

97 Jehovah is Koning ge-
worden!f

Laat de aarde blij zijn.g
Laten de vele eilanden jui-
chen.h

2 Wolken en diepe duisternis
omringen hem, i

rechtvaardigheid en recht
zijn het fundament van zijn
troon. j

3 Vuur gaat voor hem uitk
en verteert zijn tegenstanders
van alle kanten.l

4 Zijn bliksemstralen verlichten
het land.

De aarde ziet het en beeft.m
5 De bergen smelten als was

voor Jehovah,n
voor de Heer van de hele
aarde.

6 De hemel verkondigt zijn
rechtvaardigheid

en alle volken zien zijn
glorie.o

7 Laten allen die beelden
vereren beschaamd
worden,p

zij die trots zijn op hun
waardeloze goden.q

Buig voor� hem, alle goden.r
8 Sion hoort het en verheugt

zich.s

96:13 �Of ‘is gekomen’. �Of ‘het pro-
ductieve land’. 97:7 �Of ‘aanbid’.

De steden� van Juda juichen
vanwege uw oordelen,
o Jehovah.a

9 Want u bent de Allerhoogste
over de hele aarde,
Jehovah.

U bent ver boven alle andere
goden verheven.b

10 Als je van Jehovah houdt,
haat dan wat slecht is.c

Hij beschermt het leven� van
zijn loyalen.d

Hij bevrijdt ze uit de hand�
van de slechten.e

11 Licht is gaan schijnen voor
de rechtvaardigenf

en vreugde voor de oprechten
van hart.

12 Vind vreugde in Jehovah,
rechtvaardigen,

en loof zijn heilige naam.�
Een psalm.

98 Zing voor Jehovah een
nieuw lied,g

want hij heeft bijzondere
dingen gedaan.h

Zijn rechterhand, zijn heilige
arm, heeft redding ge-
bracht.�i

2 Jehovah heeft zijn redding
bekendgemaakt, j

hij heeft zijn rechtvaardig-
heid onthuld vóór de
volken.k

3 Hij heeft gedacht aan zijn
loyale liefde en trouw voor
het huis van Israël. l

De einden van de aarde
hebben de redding door�
onze Godm gezien.

4 Juich in triomf Jehovah toe,
heel de aarde.

Wees vrolijk, juich van vreug-
de en zing lofzangen.�n

5 Zing lofzangen voor Jehovah
met de harp,

97:8 �Lett.: ‘dochters’. 97:10 �Of ‘de
ziel’. �Of ‘macht’. 97:12 �Lett.: ‘heili-
ge gedachtenis’. 98:1 �Of ‘heeft hem de
overwinning bezorgd’. 98:3 �Of ‘over-
winning van’. 98:4 �Of ‘maak muziek’.
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met de harp en het melo-
dieuze lied,

6 met de trompetten en het
hoorngeschal.a

Juich in triomf voor Jehovah,
de Koning.

7 Laat de zee en alles wat
daarin is bulderen,

de aarde� en haar bewoners.
8 Laten de rivieren in de han-

den klappen,
laten de bergen samen
jubelenb

9 voor Jehovah, want hij komt�
om de aarde te oordelen.

Hij zal de bewoonde aarde�
oordelen met rechtvaardig-
heidc

en de volken met recht.d

99 Jehovah is Koning gewor-
den.e Laten de volken
beven.

Hij troont boven� de cherubs.f
Laat de aarde schudden.

2 Jehovah is groot in Sion,
hij is boven alle volken
verheven.g

3 Laten ze uw grote naam
loven,h

want die is ontzagwekkend
en heilig.

4 U bent een machtige koning
die het recht liefheeft. i

U hebt gevestigd wat
eerlijk is.

In Jakob hebt u recht en
rechtvaardigheid j ge-
bracht.

5 Prijs Jehovah, onze God,k
en buig je neer� bij zijn
voetenbank. l

Hij is heilig.m
6 Mozes en Aäron waren onder

zijn priestersn

en Samuël onder hen die zijn
naam aanriepen.o

Riepen ze tot Jehovah,
dan antwoordde hij.p

98:7, 9 �Of ‘het productieve land’. 98:9
�Of ‘is gekomen’. 99:1 �Of mogelijk
‘tussen’. 99:5, 9 �Of ‘aanbid’.

7 Vanuit de wolkkolom sprak
hij tot hen.a

Ze hielden zich aan zijn richt-
lijnen� en het voorschrift
dat hij hun gaf.b

8 O Jehovah, onze God, u hebt
hun geantwoord.c

U was een God die hen
vergaf,d

maar u strafte� hen voor hun
zondige daden.e

9 Prijs Jehovah, onze God,f
en buig je neer� voor zijn
heilige berg,g

want Jehovah, onze God, is
heilig.h

Een psalm van dankzegging.

100 Juich in triomf Jehovah
toe, heel de aarde. i

2 Dien Jehovah met vreugde. j
Verschijn in zijn aanwezig-
heid met gejuich.

3 Erken� dat Jehovah God is.k
Hij heeft ons gemaakt en wij
zijn van hem.�l

Wij zijn zijn volk en de
schapen van zijn weide.m

4 Ga zijn poorten binnen met
dank,n

zijn voorhoven met lof.o
Dank hem, prijs zijn naam.p

5 Want Jehovah is goed,q
eeuwig duurt zijn loyale
liefde

en zijn trouw gaat van gene-
ratie op generatie.r

Van David. Een psalm.

101 Ik zal zingen over loyale
liefde en recht.

Ik zal lofzangen zingen� voor
u, o Jehovah.

2 Onberispelijk� en met
inzicht zal ik handelen.

Wanneer zult u bij mij
komen?

99:7 �Of ‘vermaningen’, ‘herinneringen’.
99:8 �Lett.: ‘oefendewraak tegen’. 100:3
�Of ‘weet’. �Ofmogelijk ‘en niet wijzelf’.
101:1 �Of ‘muziek maken’. 101:2 �Of
‘rechtschapen’.
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In mijn huis zal ik met een
oprecht hart�a wandelen.

3 Ik stel mij niets voor ogen
wat waardeloos is.�

Ik haat de daden van wie
afwijken van het juiste,b

daar wil ik niets mee te
maken hebben.�

4 Een sluw hart is ver van mij,
wat slecht is aanvaard� ik
niet.

5 Wie heimelijk zijn naaste
belastert,

leg ik het zwijgen op.c
Iemand met hoogmoedige
ogen en een arrogant hart

verdraag ik niet.
6 Ik zal naar de getrouwen op

aarde kijken,
zij zullen bij me wonen.
Wie zich onberispelijk ge-
draagt,� zal me dienen.

7 Geen bedrieger zal in mijn
huis wonen,

geen leugenaar zal mij onder
ogen komen.

8 Elke morgen leg ik de
slechten op aarde het
zwijgen op,

de boosdoeners verwijder ik
uit de stad van Jehovah.d

Een gebed van de onderdrukte
die wanhopig is� en zijn bezorgdheid

voor Jehovah uitstort.e

102 O Jehovah, hoor mijn
gebed,f

laat mijn hulpgeroep u
bereiken.g

2 Verberg uw gezicht niet voor
mij nu ik in nood zit.h

Open uw oor voor� mij.
Antwoord mij snel als ik
roep. i

3 Want mijn dagen vervliegen
als rook

101:2 �Of ‘rechtschapenheid van hart’.
101:3 �Of ‘wat niet deugt’. �Of ‘hun da-
den kleven mij niet aan’. 101:4 �Lett.:
‘ken’. 101:6 �Lett.: ‘wandelt’. 102:Ops
�Of ‘zwak wordt’. 102:2 �Of ‘buig u en
luister naar’.

en mijn botten gloeien� als
een haard.a

4 Mijn hart is geslagen en
verdord als gras,b

want ik vergeet te eten.
5 Door mijn luide gekreunc

ben ik vel over been ge-
worden.�d

6 Ik lijk op een pelikaan in de
woestijn,

op een steenuil tussen de
ruı̈nes.

7 Ik lig wakker,�
ik ben als een eenzame vogel
op het dak.e

8 De hele dag belasteren mijn
vijanden me.f

Zij die me bespotten,�
gebruiken mijn naam als
een vloek.

9 As eet ik als broodg

en wat ik drink is vermengd
met tranenh

10 vanwege uw woede en
verontwaardiging,

want u hebt me alleen maar
opgetild om me weg te
werpen.

11 Mijn dagen zijn als een
verdwijnende� schaduw i

en ik ben als gras dat
verdort. j

12 Maar u, Jehovah, blijft voor
eeuwig,k

in alle generaties houdt uw
roem� aan. l

13 U zult beslist opstaan en
Sion barmhartig zijn,m

want het is tijd om haar uw
gunst te tonen,n

de vastgestelde tijd is ge-
komen.o

14 Uw dienaren vinden vreugde
in haar stenenp

en koesteren zelfs haar stof.q

102:3 �Of ‘zijn geblakerd’. 102:5 �Of
‘kleven mijn botten aan mijn vlees’.
102:7 �Of mogelijk ‘ik ben uitgeteerd’.
102:8 �Of ‘me voor gek zetten’. 102:11
�Of ‘lengende’. 102:12 �Of ‘naam’. Lett.:
‘gedachtenis’.
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15 De volken zullen ontzag
hebben voor de naam van
Jehovah,

alle koningen van de aarde
voor uw majesteit.a

16 Want Jehovah zal Sion
herbouwen,b

hij zal verschijnen in zijn
majesteit.c

17 Hij zal luisteren naar het
gebed van de behoeftigen,d

hij zal hun gebed niet ver-
achten.e

18 Dit wordt opgeschreven voor
de toekomstige generatie, f

zodat een volk dat nog voort-
gebracht� moet worden Jah
zal loven.

19 Want hij ziet neer vanaf zijn
heilige hoogte,g

vanuit de hemel kijkt Jehovah
naar de aarde

20 om het gezucht van de
gevangene te horen,h

om te bevrijden wie ter dood
veroordeeld zijn. i

21 Dan wordt Jehovah’s naam
bekendgemaakt in Sion j

en zijn lof in Jeruzalem
22 als de volken en koninkrijken

samenkomen om Jehovah te
dienen.k

23 Hij heeft me vroegtijdig
beroofd van mijn kracht,

hij heeft mijn dagen verkort.
24 Ik zei: ‘Mijn God,

vaag mij niet midden in het
leven weg.

Uw jaren strekken zich over
alle generaties uit. l

25 Lang geleden hebt u de funda-
menten gelegd van de aarde,

en de hemel is het werk van
uw handen.m

26 Die zullen vergaan, maar u
zult blijven bestaan.

Ze zullen allemaal verslijten
net als kleding.

Net als kleding zult u ze
vervangen en ze zullen
verdwijnen.

102:18 �Lett.: ‘geschapen’.

27 Maar u blijft dezelfde, en
uw jaren zullen nooit
eindigen.a

28 De kinderen van uw dienaren
zullen veilig wonen,

hun nageslacht zal voor uw
ogen gevestigd worden.’b

Van David.

103 Ik� zal Jehovah loven.
Alles wat in mij is, looft
zijn heilige naam.

2 Ik� zal Jehovah loven.
Mag ik nooit vergeten wat hij
allemaal heeft gedaan.c

3 Hij vergeeft al je foutend

en geneest al je kwalen.e
4 Hij eist je leven op uit de

kuil�f
en kroont je met zijn loyale
liefde en barmhartigheid.g

5 Hij overlaadt je met het
goede,h heel je leven.

Je jeugd vernieuwt zich als
die van een arend. i

6 Jehovah doet wat recht-
vaardigj en recht is

voor alle onderdrukten.k
7 Hij maakte aan Mozes zijn

wegen bekend, l
aan de zonen van Israël zijn
daden.m

8 Jehovah is barmhartig en
meelevend,�n

hij wordt niet snel kwaad en
is vol loyale liefde.�o

9 Hij zal ons niet voor altijd op
onze fouten wijzenp

en niet voor eeuwig wrok
koesteren.q

10 Hij straft ons niet naar onze
zonden, r

geeft ons niet het verdiende
loon voor onze fouten.s

11 Want zoals de hemel hoog
boven de aarde is,

is zijn loyale liefde groot
voor wie ontzag voor hem
hebben.t

103:1, 2 �Of ‘mijn ziel’. 103:4 �Of ‘het
graf’. 103:8 �Of ‘goedgunstig’. �Of
‘liefderijke goedheid’.
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12 Zover als de zonsopgang is
van de zonsondergang,

zover heeft hij onze overtre-
dingen van ons verwijderd.a

13 Zoals een vader barmhartig
is voor zijn zonen,

is Jehovah barmhartig voor
wie ontzag voor hem
hebben.b

14 Want hij weet heel goed hoe
we zijn gevormd,c

hij vergeet niet dat we stof
zijn.d

15 Als gras zijn de dagen van de
sterfelijke mens,e

als een bloem in het veld is
hij.f

16 Maar de wind waait en weg is
hij,

alsof hij er nooit is geweest.�
17 Voor altijd en eeuwig� toont

Jehovah loyale liefde
voor wie ontzag voor hem
hebben.g

Hij is rechtvaardig voor de
kinderen van hun kinderen,h

18 voor wie zich aan zijn
verbond houden i

en zijn bevelen strikt
opvolgen.

19 Jehovah heeft zijn troon in
de hemel gefundeerd, j

hij regeert als koning over
alles.k

20 Loof Jehovah, al zijn engelen, l
sterk in kracht,

die zijn woord uitvoerenm en
zijn stem gehoorzamen.�

21 Loof Jehovah, al zijn leger-
machten,n

dienaren die zijn wil doen.o
22 Loof Jehovah, al zijn werken,

overal waar hij regeert.�
Met heel mijn wezen� zal ik
Jehovah loven.

103:16 �Lett.: ‘en zijn plaats kent hem
niet langer’. 103:17 �Of ‘van eeuwig-
heid tot eeuwigheid’. 103:20 �Lett.:
‘de stem (het geluid) van zijn woord ho-
ren’. 103:22 �Of ‘op alle plaatsen van
zijn soevereiniteit’. 103:22; 104:1 �Of
‘mijn ziel’.

104 Ik� zal Jehovah loven.a
O Jehovah, mijn God, u
bent heel groot.b

Met majesteit� en pracht
bent u bekleed.c

2 U hult u in lichtd als in een
gewaad.

U spant de hemel uit als een
tentkleed.e

3 U legt de balken van uw
bovenkamers op de wateren
boven,�f

maakt van de wolken uw
wageng

en beweegt u op de vleugels
van de wind.h

4 U maakt uw engelen geesten,
uw dienaren een verterend
vuur. i

5 U hebt de aarde op haar
fundamenten gevestigd. j

Voor altijd en eeuwig zal
ze niet van haar plaats
worden gehaald.�k

6 Met diepe wateren bedekte u
haar als met een kleed. l

Tot boven de bergen stonden
de wateren.

7 Op uw bestraffing vluchtten
ze,m

op het geluid van uw donder
stoven ze in paniek weg

8 — bergen rezen opn en
valleien daalden —

naar de plaats die u ervoor
had bepaald.

9 U stelde een grens die ze niet
mochten overschrijden,o

zodat ze nooit weer de aarde
zouden bedekken.

10 U leidt bronnen naar de
valleien,�

tussen de bergen stromen ze.
11 Ze geven alle wilde dieren

van het veld te drinken,
de wilde ezels lessen hun
dorst.

12 Daarboven nestelen de vogels
van de hemel,

104:1 �Of ‘waardigheid’. 104:3 �Lett.:
‘in de wateren’. 104:5 �Of ‘niet wanke-
len’. 104:10 �Of ‘wadi’s’.
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ze zingen tussen het dichte
bladerdak.

13 U bevloeit de bergen vanuit
uw bovenkamers.a

De vrucht van uw werken
verzadigt de aarde.b

14 Gras laat u groeien voor
het vee

en gewassen voor de mens-
heidc

om als voedsel op het land te
verbouwen:

15 wijn die het hart van de mens
verheugt,d

olie die het gezicht laat
glanzen

en brood dat het hart van de
sterfelijke mens versterkt.e

16 De bomen van Jehovah
worden verzadigd,

de ceders van de Libanon die
hij heeft geplant,

17 waar de vogels nestelen.
In de jeneverbomen woont de
ooievaar.f

18 De hoge bergen zijn voor de
steenbokken,g

de rotsen zijn een schuil-
plaats voor de klipdassen.h

19 U hebt de maan gemaakt om
tijden vast te stellen,

de zon weet wanneer hij
moet ondergaan. i

20 U brengt duisternis en de
nacht valt. j

Alle wilde dieren van het
woud sluipen rond.

21 Jonge leeuwen� brullen om
prooik

en zoeken het voedsel
waarin God voorziet. l

22 Als de zon opkomt,
trekken ze zich terug en gaan
liggen in hun holen.

23 De mens gaat aan het werk
en zwoegt tot de avond.

24 Hoe talrijk zijn uw werken,
Jehovah!m

U hebt ze allemaal met
wijsheid gemaakt.n

104:21 �Of ‘jonge leeuwen met manen’.

De aarde is vol van uw
scheppingen.

25 Daar is de zee, zo groot en
wijd,

ze wemelt van ontelbare
dieren, klein en groot.a

26 Daar varen de schepen,
daar speelt de Lev _iathan,�b
door u gevormd.

27 Zij allemaal verwachten van u
dat u ze voedsel geeft op de
juiste tijd.c

28 Wat u ze geeft, verzamelen ze.d
Als u uw hand opent, worden
ze verzadigd met goede
dingen.e

29 Als u uw gezicht verbergt,
raken ze van slag.

Als u hun geest wegneemt,
sterven ze en keren ze
terug tot stof.f

30 Als u uw geest stuurt,
worden ze geschapeng

en u maakt de aardbodem
weer nieuw.

31 De glorie van Jehovah blijft
voor eeuwig.

Jehovah zal vreugde hebben
over zijn werken.h

32 Hij kijkt naar de aarde en ze
beeft.

Hij raakt de bergen aan en ze
roken. i

33 Mijn hele leven zal ik voor
Jehovah zingen, j

zolang ik leef zal ik lofzangen
zingen� voor mijn God.k

34 Laten mijn gedachten aan-
genaam voor hem zijn.�

Ik zal vreugde vinden in
Jehovah.

35 De zondaars zullen van de
aarde verdwijnen

en de slechten zullen niet
meer bestaan. l

Ik� zal Jehovah loven. Loof
Jah!�

104:26 �Zie Woordenlijst. 104:33 �Of
‘muziek maken’. 104:34 �Of mogelijk
‘laat mijn meditatie over hem aangenaam
zijn’. 104:35 �Of ‘mijn ziel’. �Of ‘Halle-
lujah!’ ‘Jah’ is een verkorte vorm van de
naam Jehovah.

PSALM 104
a Job 38:37

Ps 147:8
Jer 10:13
Am 9:6
Mt 5:45

b Ps 65:9
Han 14:17

c Ge 1:29, 30
Ge 9:3

d Pr 9:7

e Pr 10:19

f Jer 8:7

g Job 39:1

h Sp 30:26

i Ge 1:16
Ps 19:6
Jer 31:35

j Ge 1:5
Ps 74:16
Jes 45:7

k Am 3:4

l Ps 147:9

m Ne 9:6

n Sp 3:19
Jer 10:12

��������������������

2de kolom
a Ge 1:21

b Job 41:1

c Ps 136:25
Ps 145:15
Ps 147:9
Mt 6:26

d Lu 12:24

e Ps 107:9
Ps 145:16

f Ge 3:19
Job 34:14, 15
Ps 146:3, 4
Pr 3:19, 20
Pr 12:7

g Job 33:4
Han 17:28

h Ge 1:31

i Ex 19:18

j Ps 13:6

k Ps 146:2

l Ps 37:10, 38
Sp 2:22

835 PSALM 104:13-35



105 Dank Jehovah,a roep
zijn naam aan,

maak zijn daden bekend
onder de volken!b

2 Zing voor hem, zing lof-
zangen� voor hem,

sta stil bij� al zijn wonderen.c
3 Vertel trots over zijn heilige

naam.d
Wees blij van hart, jullie die
Jehovah zoeken.e

4 Zoek Jehovahf en vraag om
zijn kracht.

Zoek altijd zijn gunst.�
5 Denk aan de bijzondere

dingen die hij heeft gedaan,
zijn wonderen en de oordelen
die hij heeft uitgesproken,g

6 o nageslacht� van zijn dienaar
Abraham,h

zonen van Jakob, zijn uit-
verkorenen. i

7 Hij is Jehovah, onze God. j
Zijn oordelen gelden over de
hele aarde.k

8 Hij denkt voor altijd aan zijn
verbond, l

tot in duizend generaties aan
zijn belofte,�m

9 het verbond dat hij met
Abraham slootn

en de eed die hij aan Isaäk
zwoer,o

10 ingesteld als voorschrift
voor Jakob

en als blijvend verbond voor
Israël,

11 toen hij zei: ‘Ik zal je het land
Kanaän gevenp

als jouw toegewezen
erfdeel.’q

12 Dat was toen ze nog maar
met weinigen waren, r

een groepje vreemdelingen
in het land.s

13 Ze trokken rond van volk
naar volk,

105:2 �Of ‘maak muziek’. �Of moge-
lijk ‘spreek over’. 105:4 �Of ‘aanwezig-
heid’. Lett.: ‘gezicht’. 105:6 �Of ‘nako-
melingen’. Lett.: ‘zaad’. 105:8 �Lett.:
‘het woord dat hij gebood’.

van het ene koninkrijk naar
het andere.a

14 Hij liet ze door niemand
onderdrukken,b

maar ter wille van hen strafte
hij koningen.c

15 Hij zei: ‘Raak mijn gezalfden
niet aan

en doe mijn profeten geen
kwaad.’d

16 Hij riep een hongersnood
over het land afe

en vernietigde hun brood-
voorraad.�

17 Hij stuurde een man voor
hen uit

die als slaaf werd verkocht:
Jozef.f

18 Met ketens boeiden ze zijn
voeten,g

zijn hals werd in ijzer
geklonken.�

19 Tot de tijd dat zijn woord
uitkwam,h

werd hij gelouterd door wat
Jehovah zei.

20 De koning gaf bevel hem los
te laten, i

de heerser van de volken liet
hem vrij.

21 Hij stelde hem aan als meester
over zijn huis,

als beheerder van heel zijn
bezit. j

22 Hij mocht zijn vorsten zijn
wil opleggen�

en zijn oudsten wijsheid
leren.k

23 Toen kwam Israël naar
Egypte, l

Jakob woonde als vreemde-
ling in het land van Cham.

24 God maakte zijn volk heel
vruchtbaar,m

hij maakte ze machtiger dan
hun tegenstanders.n

105:16 �Lett.: ‘brak elke broodstok’. Mo-
gelijk slaat dit op stokken waaromheen
ringvormige broden werden gestoken om
ze te bewaren. 105:18 �Of ‘in ijzer kwam
zijn ziel’. 105:22 �Of ‘binden naar het
welgevallen van zijn ziel’.
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25 Hun hart liet hij veranderen:
ze gingen zijn volk haten

en spanden samen tegen zijn
dienaren.a

26 Hij stuurde zijn dienaar
Mozes,b

en Aäron,c die hij had
uitgekozen.

27 Ze deden zijn tekenen onder
hen,

zijn wonderen in het land van
Cham.d

28 Hij stuurde duisternis en het
land werd duister.e

Ze kwamen niet in opstand
tegen zijn woorden.

29 Hij veranderde het water in
bloed

en doodde hun vissen.f
30 Hun land krioelde van

kikkers,g
tot in de koninklijke kamers.

31 Op zijn bevel kwamen er
zwermen steekvliegen

en muggen in al hun
gebieden.h

32 Hij veranderde regen in
hagel

en stuurde bliksem� op hun
land. i

33 Hij trof hun wijnstokken en
vijgenbomen,

versplinterde de bomen in
hun gebied.

34 Hij zei dat de sprinkhanen
moesten binnenvallen,

jonge sprinkhanen, niet te
tellen. j

35 Ze vraten al het groen in het
land,

ze verslonden de opbrengst
van de akkers.

36 Toen doodde hij elke eerst-
geborene in hun land,k

de eerste vrucht van hun
voortplantingsvermogen.

37 Hij liet zijn volk vertrekken
met zilver en goud, l

niemand in zijn stammen
struikelde.

105:32 �Of ‘vuurvlammen’.

38 Egypte was blij toen ze
vertrokken,

want angst voor Israël� had
hen overweldigd.a

39 Hij spreidde een wolk uit om
ze af te schermenb

en vuur om de nacht te
verlichten.c

40 Ze vroegen en hij stuurde
kwartels.d

Hij stilde steeds hun honger
met brood uit de hemel.e

41 Hij opende een rots en er
vloeide water uit, f

het stroomde door de
woestijn als een rivier.g

42 Want hij dacht aan de heilige
belofte die hij zijn dienaar
Abraham had gedaan.h

43 Hij liet zijn volk vertrekken
met gejuich, i

zijn uitverkorenen met
gejubel.

44 Hij gaf ze de landen van de
volken j

— ze erfden wat andere
volken met gezwoeg
hadden voortgebrachtk —

45 zodat ze zich aan zijn voor-
schriften zouden houden l

en zijn wetten zouden
nakomen.

Loof Jah!�

106 Loof Jah!�
Dank Jehovah, want hij
is goed.m

Eeuwig duurt zijn loyale
liefde.n

2 Wie kan Jehovah’s machtige
daden verwoorden

of al zijn roemrijke daden
verkondigen?o

3 Gelukkig wie recht doen,
wie altijd doen wat recht-
vaardig is.p

4 Denk aan mij, Jehovah, als u
uw volk gunst� toont.q

Kijk naar mij om en red mij,

105:38 �Lett.: ‘hen’. 105:45; 106:1 �Of
‘Hallelujah!’ ‘Jah’ is een verkorte vorm
van de naam Jehovah. 106:4 �Of ‘goe-
de wil’.
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5 dan kan ik delen in de goed-
heid die u uw uitverkorenen
toont,a

vind ik vreugde samen met
uw volk

en kan ik u vol trots loven�
samen met uw erfdeel.

6 We hebben gezondigd zoals
onze voorouders,b

we hebben gedaan wat
verkeerd was, we hebben
slecht gehandeld.c

7 Onze voorouders in Egypte
hadden geen oog voor� uw
wonderen.

Ze dachten niet aan uw over-
vloedige loyale liefde,

maar ze kwamen in opstand
bij de zee, bij de Rode Zee.d

8 Toch redde hij hen omwille
van zijn naam,e

om zijn macht te tonen.f
9 Hij bestrafte de Rode Zee en

die viel droog.
Hij leidde hen door de diepte
ervan als door een woes-
tijn.g

10 Hij redde hen uit de hand van
hun tegenstanderh

en verloste hen uit de hand
van de vijand. i

11 Het water bedekte hun
tegenstanders,

niet één van hen overleefde
het.�j

12 Toen hadden ze geloof in zijn
belofte,k

ze gingen zijn lof zingen. l
13 Maar ze vergaten snel wat hij

had gedaan,m
ze wachtten niet op zijn raad.

14 Ze gaven toe aan hun zelf-
zuchtige verlangens in de
wildernis,n

ze stelden God op de proef in
de woestijn.o

15 Hij gaf ze wat ze vroegen
maar sloeg ze vervolgens
met een slopende ziekte.�p

106:5 �Of ‘mij op u beroemen’. 106:7
�Of ‘vatten de betekenis niet van’.
106:11 �Of ‘bleef er over’. 106:15 �Of
‘een wegterende ziekte in hun ziel’.

16 In het kamp werden ze jaloers
op Mozes

en op Aäron,a de heilige van
Jehovah.b

17 De aarde opende zich en
slokte D _athan op,

ze bedekte Ab _iram met zijn
aanhang.c

18 Vuur laaide op in hun groep,
een vlam verteerde de
slechten.d

19 Ze maakten een kalf in H _oreb
en bogen zich neer voor een
metalen� beeld.e

20 Mijn glorie ruilden ze in
voor de afbeelding van een
grazende stier.f

21 Ze vergaten God,g hun
Redder,

die grote dingen had gedaan
in Egypte,h

22 wonderen in het land van
Cham, i

ontzagwekkende daden bij de
Rode Zee. j

23 Hij wilde bevel geven ze uit
te roeien,

maar Mozes, zijn uitverkorene,
pleitte bij hem�

om zijn vernietigendewoede
af te wenden.k

24 Toen verachtten ze het be-
geerlijke land, l

ze hadden geen geloof in zijn
belofte.m

25 Ze bleven klagen in hun
tenten,n

ze luisterden niet naar
Jehovah’s stem.o

26 Daarom hief hij zijn hand op
in een eed:

hij zou ze laten omkomen in
de woestijn,p

27 hij zou hun nakomelingen
laten omkomen onder de
volken,

hij zou ze verstrooien over
de landen.q

106:19 �Of ‘gegoten’. 106:23 �Lett.:
‘stelde zich vóór hem op de bres’.
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28 Toen deden ze mee met de
aanbidding van� Baäl van
P _eora

en aten ze de slachtoffers
voor de doden.�

29 Ze tergden God met hun
dadenb

en er brak een plaag onder
hen uit.c

30 Maar toen P _inehas opstond
en tussenbeide kwam,

kwam er een eind aan de
plaag.d

31 En het werd hem als recht-
vaardigheid toegerekend,

van generatie op generatie,
voor altijd.e

32 Ze tergden Hem bij het water
van M _eriba�

en brachten Mozes in moei-
lijkheden.f

33 Ze verbitterden zijn geest
en hij sprak overhaast met
zijn lippen.g

34 Ze roeiden de volken niet uit,h
zoals Jehovah ze had op-
gedragen. i

35 Maar ze vermengden zich
met de volken j

en namen hun praktijken
over.�k

36 Ze bleven hun afgoden
vereren, l

en die werden een valstrik
voor hen.m

37 Ze offerden hun zonen
en hun dochters aan
demonen.n

38 Ze vergoten onschuldig
bloed,o

het bloed van hun eigen
zonen en dochters

die ze offerden aan de
afgoden van Kanaän.p

Het land werd met bloed-
vergieten verontreinigd.

39 Ze werden onrein door hun
werken,

106:28 �Of ‘verbonden ze zich aan’.
�D.w.z. slachtoffers die aan dode men-
sen of aan levenloze goden werden ge-
bracht. 106:32 �Bet.: ‘ruzie’. 106:35
�Of ‘leerden’.

ze waren ontrouw aan God�
door hun daden.a

40 Toen laaide Jehovah’s woede
op tegen zijn volk,

hij kreeg een afkeer van zijn
erfdeel.

41 Hij gaf ze herhaaldelijk in
handen van de volken,b

zodat hun haters over hen
zouden heersen.c

42 Hun vijanden onderdrukten
hen

en ze werden aan hun
macht� onderworpen.

43 Vele malen bevrijdde hij
hen,d

maar ze werden steeds weer
opstandig en ongehoor-
zaame

en werden dan vernederd van-
wege hun overtredingen.f

44 Maar telkens zag hij hun
noodg

en hoorde hij hun hulp-
geroep.h

45 Ter wille van hen dacht hij
weer aan zijn verbond

en hij had medelijden,�
bewogen door zijn grote�
loyale liefde. i

46 Hij wekte medelijden voor
hen op

bij allen die hen gevangen-
hielden. j

47 Red ons, Jehovah, onze
God,k

breng ons bijeen uit de
volken, l

dan kunnen we uw heilige
naam prijzen

en u uitbundig loven.m
48 Jehovah, de God van Israël,

komt alle eer toe,
voor eeuwig en altijd.�n
En het hele volk moet
zeggen: ‘Amen!’�

Loof Jah!

106:39 �Of ‘bedreven geestelijke prosti-
tutie’. 106:42 �Lett.: ‘hand’. 106:45
�Of ‘voelde spijt’. �Of ‘overvloedige’.
106:48 �Of ‘van eeuwigheid tot eeuwig-
heid’. �Of ‘zo zij het!’
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107 Dank Jehovah, want hij
is goed.a

Eeuwig duurt zijn loyale
liefde.b

2 Laten zij die door Jehovah
zijn verlost� dat zeggen,

zij die hij uit de hand� van de
tegenstander heeft verlost,

3 die hij heeft bijeengebracht
uit de landen,

uit het oosten en het
westen,�

uit het noorden en het
zuiden.

4 Ze doolden rond in de
wildernis, in de woestijn,

en vonden geen weg naar een
stad om in te wonen.

5 Ze leden honger en dorst,
ze� bezweken van uitputting.

6 In hun nood bleven ze tot
Jehovah roepen.

Hij redde ze uit hun ellende.
7 Hij liet ze op de goede weg

wandelen
naar een stad om in te
wonen.

8 Laat iedereen Jehovah dan-
ken voor zijn loyale liefde

en zijn wonderen voor de
mensen.

9 Want hij gaf de dorstige� te
drinken

en gaf de hongerige� volop
goede dingen.

10 Sommigen woonden in de
diepste duisternis,

gevangen in ellende en ijzer.
11 Want ze hadden zich tegen

het woord van God verzet,
ze verachtten de raad van de
Allerhoogste.

12 Met moeilijkheden vernederde
hij daarom hun hart.

107:2 �Of ‘teruggekocht’. �Of ‘macht’.
107:3 �Of ‘van zonsopgang en van zons-
ondergang’. 107:5 �Of ‘hun zielen’.
107:9 �Of ‘de uitgedroogde ziel’. �Of
‘de hongerige ziel’.

Ze struikelden en er was
niemand die hielp.

13 In hun nood riepen ze tot
Jehovah om hulp.

Hij redde ze uit hun ellende.
14 Hij haalde ze uit de diepste

duisternis
en rukte hun ketens af.

15 Laat iedereen Jehovah dan-
ken voor zijn loyale liefde

en zijn wonderen voor de
mensen.

16 Want hij heeft de koperen
deuren opengebroken

en de ijzeren grendels stuk-
geslagen.

17 Ze waren dwaas en zaten in
diepe ellende

door hun overtredingen en
hun fouten.

18 Al het voedsel stond hun
tegen.�

Ze stonden vlak voor de
poorten van de dood.

19 In hun nood riepen ze tot
Jehovah om hulp.

Hij redde ze uit hun ellende.
20 Hij zond zijn woord en genas

hen,
hij bevrijdde hen uit de kui-
len waarin ze vastzaten.

21 Laat iedereen Jehovah dan-
ken voor zijn loyale liefde

en zijn wonderen voor de
mensen.

22 Laten ze dankoffers brengen
en juichend zijn daden
bekendmaken.

23 Zij die met schepen de zee
bevaren,

die handeldrijven op de
uitgestrekte wateren,

24 hebben de daden van
Jehovah gezien

en zijn wonderen in de
diepte.

25 Op zijn bevel steekt een
storm op,

107:18 �Of ‘hun ziel walgde van’.
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die de golven van de zee
opzweept.

26 Ze stijgen op tot de hemel,
ze vallen neer in de diepten.
Het naderende onheil ont-
neemt hun alle moed.�

27 Ze wankelen en waggelen als
een dronkaard

en al hun vaardigheid blijkt
nutteloos.

28 In hun nood roepen ze dan
tot Jehovah

en hij redt ze uit hun ellende.
29 Hij brengt de storm tot

bedaren,
de golven van de zee gaan
liggen.

30 Ze zijn blij als die tot rust
komen

en hij ze naar de gewenste
haven leidt.

31 Laat iedereen Jehovah dan-
ken voor zijn loyale liefde

en zijn wonderen voor de
mensen.

32 Laten ze hem prijzen in de
gemeente van het volk,

laten ze hem loven in de
raad� van oudsten.

33 Hij verandert rivieren in een
woestijn,

waterbronnen in uitge-
droogde grond

34 en vruchtbaar land in een
zilte woestenij

vanwege de slechtheid van
de bewoners.

35 Hij verandert de woestijn in
rietpoelen van water

en droge grond in water-
bronnen.

36 Daar laat hij de hongerigen
leven,

zodat ze er een stad stichten
om in te wonen.

37 Ze bezaaien akkers en
planten wijngaarden

die een rijke oogst op-
leveren.

107:26 �Of ‘hun ziel smelt weg door’.
107:32 �Lett.: ‘zetel’.

38 Hij zegent hen en ze worden
talrijk.

Hij laat hun veestapel niet
kleiner worden.

39 Maar opnieuw nemen ze in
aantal af en worden ze
vernederd

door onderdrukking, ellende
en verdriet.

40 Hij stort verachting uit over
prominenten

en laat ze ronddolen, spoor-
loos in de wildernis.

41 Maar de armen beschermt
hij� tegen onderdrukking,

hij maakt hun families zo
talrijk als een kudde.

42 De oprechten zien het en zijn
blij,

maar alle onrechtvaardigen
houden hun mond.

43 Wie wijs is, zal die dingen
waarnemen

en stilstaan bij Jehovah’s
daden van loyale liefde.

Een lied. Een psalm van David.

108 Mijn hart is standvastig,
o God.

Ik zal zingen en muziek maken
met mijn hele wezen.�a

2 Ontwaak, snaarinstrument,
en jij ook, harp.b

Ik zal de dageraad wekken.
3 Ik zal u loven onder de volken,

o Jehovah.
Voor u zal ik lofzangen
zingen� onder de naties.

4 Want uw loyale liefde is
groot, zo hoog als de
hemel,c

en uw trouw reikt tot aan de
wolken.

5 Verhef u boven de hemel,
o God.

Laat uw glorie over de hele
aarde zijn.d

107:41 �Of ‘brengt hij omhoog’, d.w.z.
buiten bereik, veilig. 108:1 �Lett.: ‘ja,
mijn heerlijkheid’. 108:3 �Of ‘muziek
maken’.
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6 Red ons met uw rechterhand
en antwoord mija

zodat degenen van wie u
houdt worden bevrijd.

7 God heeft in zijn heiligheid�
gezegd:

‘Ik zal juichen, ik zal Sichemb

als erfdeel geven,
het Dal� van S _ukkothc zal ik
uitmeten.

8 Gileadd is van mij, net als
Manasse.

Efraı̈m is de helm� voor mijn
hoofd,e

Juda mijn heersersstaf.f
9 Moab is mijn wasbekken.g

Op Edom zal ik mijn sandaal
werpen.h

Over Filist _ea zal ik triom-
fantelijk juichen.’ i

10 Wie zal me naar de vesting-
stad brengen?

Wie zal me tot aan Edom
leiden?j

11 Bent u het niet, God, ook al
hebt u ons verstoten,

onze God, die niet langer met
onze legers uittrekt?k

12 Help ons toch in onze
ellende, l

want redding door mensen
heeft geen nut.m

13 Door God zullen we kracht
opdoenn

en hij zal onze tegenstanders
vertrappen.o

Voor de koorleider.
Van David. Een psalm.

109 O God die ik loof,p blijf
niet zwijgen.

2 Want de slechte en de be-
drieger openen hun mond

en spreken met een leugen-
tong over mij.q

3 Ze sluiten mij in met hatelijke
woorden,

vallen me zonder reden
aan.r

108:7 �Of mogelijk ‘heilige plaats’. �Of
‘de Laagvlakte’. 108:8 �Lett.: ‘vesting’.

4 Ze beantwoorden mijn liefde
met weerstand,a

maar ik blijf bidden.
5 Ze vergelden mij goed met

kwaadb

en mijn liefde met haat.c
6 Stel een slecht man over

mijn vijand� aan.
Laat een tegenstander� aan
zijn rechterhand staan.

7 Mag hij schuldig worden be-
vonden als hij geoordeeld
wordt.

Laat zelfs zijn gebed als een
zonde worden bezien.d

8 Laten zijn dagen geteld zijn.e
Laat iemand anders zijn op-
zienersambt overnemen.f

9 Laten zijn kinderen� hun
vader verliezen,

laat zijn vrouw weduwe
worden.

10 Laten zijn kinderen� be-
delend rondzwerven,

speurend naar voedsel
vanuit het puin van hun
huizen.

11 Laat zijn schuldeiser beslag
leggen op� alles wat hij
heeft

en laten vreemden zijn
bezittingen plunderen.

12 Laat niemand hem goedheid�
tonen,

niemand medelijden hebben
met zijn vaderloze kinde-
ren.

13 Laten zijn nakomelingen
verwijderd worden.g

Laat hun naam binnen een
generatie worden uitge-
wist.

14 Mag Jehovah denken aan
de overtreding van zijn
voorvadersh

en laat de zonde van zijn
moeder niet worden uit-
gewist.

109:6 �Lett.: ‘hem’. �Of ‘beschuldiger’.
109:9, 10 �Lett.: ‘zonen’. 109:11 �Of ‘la-
ten woekeraars strikken spannen voor’.
109:12 �Of ‘loyale liefde’.
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15 Mag Jehovah altijd voor ogen
houden wat ze hebben ge-
daan

en mag hij de herinnering
aan hen van de aarde weg-
vagen.a

16 Want hij dacht er niet aan
goedheid� te tonen,b

maar hij bleef de onder-
drukte,c arme en gebroken�
man opjagen

om hem te doden.d
17 De vloek die hij graag uit-

sprak, kwam over hemzelf.
De zegen die hij anderen
misgunde, kreeg hij zelf
ook niet.

18 Vervloekingen droeg hij als
zijn gewaad,

ze werden in zijn lichaam
gegoten als water

en in zijn botten als olie.
19 Mogen zijn vervloekingen

zijn als de kleding waarin
hij zich hult,e

als een gordel die hij altijd
draagt.

20 Dat betaalt Jehovah als loon
aan wie mij weerstaatf

en aan wie kwaad over mij�
afroepen.

21 Maar, Soevereine Heer
Jehovah,

help mij omwille van uw
naam.g

Bevrijd mij, want uw loyale
liefde is goed.h

22 Ik ben hulpeloos en arm, i
en vanbinnen, in mijn hart,
ben ik doorboord. j

23 Ik verdwijn als een schaduw
die lengt,

ik word afgeschud als een
sprinkhaan.

24 Mijn knieën zijn slap van het
vasten,

mijn lichaam is vermagerd en
ik kwijn weg.�

109:16 �Of ‘loyale liefde’. �Lett.: ‘moe-
deloos van hart’. 109:20 �Of ‘mijn ziel’.
109:24 �Lett.: ‘mijn vlees is vermagerd,
zonder vet (olie)’.

25 Ik ben voor hen een mikpunt
van spot geworden.a

Als ze me zien, schudden ze
het hoofd.b

26 Help mij, Jehovah, mijn God.
Red mij met uw loyale liefde.

27 Mogen ze weten dat dit uw
hand is,

dat u, Jehovah, dit hebt
gedaan.

28 Zij mogen dan een vloek
uitspreken, als u maar een
zegen geeft.

Als ze tegen mij opstaan,
laat hen dan beschaamd
worden

maar laat uw dienaar vreugde
vinden.

29 Laten mijn tegenstanders
met schande bekleed
worden.

Laat schaamte hen omhullen
als een mantel.�c

30 Met mijn mond zal ik Jehovah
enthousiast loven,

ik zal hem loven in het bijzijn
van velen.d

31 Want hij zal aan de rechter-
hand van de arme staan

om hem te redden van wie
hem� veroordelen.

Van David. Een psalm.

110 Jehovah heeft tegen-
over mijn Heer
verklaard:

‘Ga aan mijn rechterhand
zittene

totdat ik je vijanden aan je
voeten leg als een voeten-
bank.’f

2 Jehovah zal de scepter van
je macht vanuit Sion uit-
strekken en zeggen:

‘Ga, onderwerp te midden
van je vijanden.’g

3 Op de dag dat je leger uit-
trekt,� zal je volk zich
bereidwillig aanbieden.

109:29 �Of ‘mouwlozemantel’. 109:31
�Of ‘zijn ziel’. 110:3 �Of ‘de dag van je
strijdkracht’.
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In prachtige heiligheid, uit de
schoot van de dageraad,

komt tot je een groep jonge
mannen als dauwdruppels.

4 Jehovah heeft een eed ge-
zworen en hij zal niet van
gedachten veranderen:�

‘Jij bent voor eeuwig een
priestera

zoals� Melchiz _edek!’b
5 Jehovah zal aan je rechter-

hand zijn,c
hij zal koningen verpletteren
op de dag van zijn woede.d

6 Hij zal het oordeel voltrekken
aan� de volken.e

Hij zal het land vullen met
lijken.f

Hij zal de leider� van een
groot land� verpletteren.

7 Hij� zal drinken uit de
stroom langs de weg.

Daarom zal hij zijn hoofd
opheffen.

111 Loof Jah!�g
� [alef]

Ik zal Jehovah loven met
heel mijn harth

� [beth]
in de samenkomst van op-
rechten en in de gemeente.

� [gimel]
2 De werken van Jehovah zijn

groot. i
� [daleth]

Wie er vreugde in vindt,
onderzoekt ze. j

� [he]
3 Wat hij doet, is glorieus en

prachtig.
� [waw]

Eeuwig duurt zijn recht-
vaardigheid.k

110:4 �Of ‘zal geen spijt voelen’. �Of
‘naar de wijze van’. 110:6 �Of ‘onder’.
�Lett.: ‘het hoofd’. �Of ‘van de hele
aarde’. 110:7 �Doelend op ‘mijn Heer’
in vs. 1. 111:1 �Of ‘Hallelujah!’ ‘Jah’ is
een verkorte vorm van de naam Jeho-
vah.

� [zajin]
4 Hij zorgt dat zijn wonderen

in de herinnering blijven.a
	 [cheth]

Jehovah is meelevend� en
barmhartig.b


 [teth]
5 Voedsel geeft hij aan wie

ontzag voor hem hebben.c
� [ jodh]

Hij denkt voor altijd aan zijn
verbond.d

� [kaf]
6 Hij liet zijn volk de kracht

van zijn daden zien
 [lamedh]

door ze het erfdeel van de
volken te geven.e

� [mem]
7 Het werk van zijn handen is

waarheid en recht,f
� [noen]

betrouwbaar zijn al zijn
geboden.g

� [samekh]
8 Ze zijn betrouwbaar,� voor

altijd en eeuwig,
� [ajin]

gebaseerd op waarheid en
rechtvaardigheid.h

� [pe]
9 Hij heeft zijn volk verlost. i

� [tsadhe]
Hij gebood dat zijn verbond
eeuwig zou duren.

� [qof]
Zijn naam is heilig en ontzag-
wekkend. j

� [resj]
10 Ontzag voor Jehovah is het

begin van wijsheid.k
� [sin]

Wie zijn geboden� opvolgen,
tonen goed inzicht. l

� [taw]
Voor eeuwig wordt hij
geprezen.

111:4 �Of ‘goedgunstig’. 111:8 �Of
‘goed gefundeerd’. 111:10 �Lett.: ‘ze’.
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112 Loof Jah!�a
� [alef]

Gelukkig is de mens die
ontzag heeft voor Jehovah,b

� [beth]
die veel vreugde vindt in zijn
geboden.c

� [gimel]
2 Zijn nakomelingen zullen

machtig zijn op aarde.
� [daleth]

De generatie van de oprechten
zal worden gezegend.d

� [he]
3 Zijn huis is vol rijkdom en

weelde,
� [waw]

eeuwig duurt zijn rechtvaar-
digheid.

� [zajin]
4 Voor de oprechten straalt hij

als licht in het duister.e
	 [cheth]

Hij is meelevend,� barm-
hartigf en rechtvaardig.


 [teth]
5 Wie vrijgevig� is en uitleent,

zal het goed gaan.g
� [ jodh]

Hij behartigt zijn zaken
volgens het recht.

� [kaf]
6 Hij zal nooit wankelen.h

 [lamedh]
De rechtvaardige zal nooit
vergeten worden. i

� [mem]
7 Slecht nieuws maakt hem

niet bang. j
� [noen]

Zijn hart is standvastig en
vertrouwt op Jehovah.k

� [samekh]
8 Zijn hart is vastberaden,�

hij heeft geen angst. l

112:1; 113:1 �Of ‘Hallelujah!’ ‘Jah’ is een
verkorte vorm van de naam Jehovah.
112:4, 5 �Of ‘goedgunstig’. 112:8 �Of
‘onwrikbaar’, ‘standvastig’.

� [ajin]
Uiteindelijk zal hij de onder-
gang van zijn tegenstanders
zien.a

� [pe]
9 Gul� deelt hij uit. Hij geeft

aan de armen.b
� [tsadhe]

Eeuwig duurt zijn recht-
vaardigheid.c

� [qof]
Zijn eigen kracht� zal geëerd
en geprezen worden.

� [resj]
10 De slechte zal het met

ergernis aanzien.
� [sjin]

Tandenknarsend zal hij
verdwijnen.�

� [taw]
De verlangens van slechte
mensen zullen vergaan.d

113 Loof Jah!�
Loof, dienaren van
Jehovah,

loof de naam van Jehovah.
2 Jehovah’s naam komt eer toe,

van nu tot in eeuwigheid.e
3 Van zonsopgang tot zons-

ondergang
moet Jehovah’s naam
geprezen worden.f

4 Jehovah is boven alle volken
verheven,g

zijn glorie is verheven boven
de hemel.h

5 Wie is als Jehovah, onze God, i
die hoog daarboven woont?�

6 Hij buigt zich diep om naar
de hemel en de aarde te
kijkenj

7 en tilt de onbeduidende uit
het stof.

De arme haalt hij uit de
ashoop�k

8 om hem bij hooggeplaatsten
te laten zitten,

112:9 �Of ‘wijd en zijd’. �Lett.: ‘hoorn’.
112:10 �Lett.: ‘oplossen’. 113:5 �Of
‘troont’. 113:7 �Of mogelijk ‘vuilstort-
plaats’.
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bij de hooggeplaatsten van
zijn volk.

9 De onvruchtbare vrouw geeft
hij een thuis

als een gelukkige moeder
van kinderen.�a

Loof Jah!

114 Toen Israël wegtrok uit
Egypte,b

het huis van Jakob een volk
met een vreemde taal
verliet,

2 werd Juda zijn heiligdom,�
Israël zijn domein.c

3 De zee zag het en vluchtte,d
de Jordaan trok zich terug.e

4 De bergen huppelden rond
als rammen,f

de heuvels als lammeren.
5 Zee, waarvoor vluchtte je?g

Jordaan, waarom trok je je
terug?h

6 Bergen, waarom huppelden
jullie rond als rammen,

en jullie, heuvels, als
lammeren?

7 Aarde, beef voor de Heer,
voor de God van Jakob, i

8 die de rots verandert in een
rietpoel van water,

de steenharde rots� in
waterbronnen. j

115 Niet ons, Jehovah, niet
ons�

maar uw naam komt eer toek

vanwege uw loyale liefde en
trouw. l

2 Waarom zouden de volken
zeggen:

‘Waar is hun God?’m
3 Onze God is in de hemel.

Wat hij wil, dat doet hij.
4 Hun afgoden zijn van zilver

en goud,
het werk van
mensenhanden.n

113:9; 115:14 �Lett.: ‘zonen’. 114:2 �Of
‘heilige plaats’. 114:8 �Lett.: ‘rots van
vuursteen’. 115:1 �Of ‘aan ons behoort
niets, Jehovah, aan ons behoort niets’.

5 Ze hebben een mond maar
kunnen niet spreken,a

ze hebben ogen maar kunnen
niet zien,

6 ze hebben oren maar kunnen
niet horen,

ze hebben een neus maar
kunnen niet ruiken,

7 ze hebben handen maar
kunnen niet voelen,

ze hebben voeten maar
kunnen niet lopen,b

geen geluid komt uit hun keel.c
8 Zoals zij, zo worden ook hun

makersd

en wie erop vertrouwen.e
9 Israël, vertrouw op Jehovahf

— hij is je hulp en je schild.g
10 Huis van Aäron,h vertrouw

op Jehovah
— hij is je hulp en je schild.

11 Jullie met ontzag voor Jeho-
vah, vertrouw op Jehovah i

— hij is je hulp en je schild. j
12 Jehovah denkt aan ons en zal

ons zegenen,
hij zal het huis van Israël
zegenen,k

hij zal het huis van Aäron
zegenen.

13 Jehovah zal zegenen wie
ontzag voor hem hebben,

klein en groot.
14 Jehovah zal jullie toename

geven,
jullie en je kinderen.�l

15 Mogen jullie gezegend worden
door Jehovah,m

deMaker van hemel en aarde.n
16 De hemel is van Jehovah,o

maar de aarde heeft hij aan
de mensen gegeven.p

17 Niet de doden loven Jah,q
niet degenen die afdalen in
de stilte van de dood.�r

18 Maar wij zullen Jah loven,
van nu tot in eeuwigheid.
Loof Jah!�

115:17 �Lett.: ‘in de stilte’. 115:18 �Of
‘Hallelujah!’ ‘Jah’ is een verkorte vorm
van de naam Jehovah.
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116 Ik houd van Jehovah,
want hij hoort� mijn
stem, mijn hulp-
geroep.a

2 Hij opent zijn oor voor� mijb
en ik zal hem aanroepen
zolang ik leef.�

3 De banden van de dood om-
sloten mij,

het Graf had me in zijn
greep.�c

Angst en verdriet overvielen
mij.d

4 Maar ik riep de naam van
Jehovah aan:e

‘Jehovah, red mij!’�
5 Jehovah is meelevend� en

rechtvaardig.f
Onze God is barmhartig.g

6 Jehovah beschermt de
onervarenen.h

Ik was uitgeput en hij redde
mij.

7 Laat mijn ziel� weer tot rust
komen,

want Jehovah is goed voor
mij geweest.

8 U hebt mij� gered van de
dood,

mijn oog van tranen, mijn
voet van struikelen. i

9 Ik zal Jehovah dienen� in het
land der levenden.

10 Omdat ik geloof had, sprak
ik. j

Ik voelde me heel ellendig.
11 Ik raakte in paniek en zei:

‘Alle mensen zijn leuge-
naars.’k

12 Hoe kan ik Jehovah ver-
goeden

wat hij allemaal voor me
heeft gedaan?

116:1 �Of mogelijk ‘ik heb lief omdat Je-
hovah (...) hoort’. 116:2 �Of ‘buigt zich
en luistert naar’. �Lett.: ‘in mijn dagen’.
116:3 �Lett.: ‘de benauwdheden van
Sjeool troffen mij’. 116:4, 8 �Of ‘mijn
ziel’. 116:5 �Of ‘goedgunstig’. 116:7
�Zie Woordenlijst. 116:9 �Lett.: ‘wande-
len vóór’.

13 Ik zal de beker van redding�
opheffen

en de naam van Jehovah
aanroepen.

14 Ik zal mijn geloften aan
Jehovah inlossen

in het bijzijn van heel zijn
volk.a

15 Jehovah beziet het als een
groot verlies�

als zijn loyalen sterven.b
16 Ik smeek u, Jehovah,

want ik ben uw dienaar.
Ik ben uw dienaar, de zoon
van uw slavin.

U hebt mijn ketens los-
gemaakt.c

17 Ik zal u een dankoffer
brengen,d

ik zal de naam van Jehovah
aanroepen.

18 Ik zal mijn geloften aan
Jehovah inlossene

in het bijzijn van heel zijn
volk,f

19 in de voorhoven van het huis
van Jehovah,g

in jouw midden, Jeruzalem.
Loof Jah!�h

117 Loof Jehovah, alle
naties, i

eer hem, alle volken.�j
2 Want zijn loyale liefde voor

ons is groot,k
eeuwig duurt de trouw l van
Jehovah.m

Loof Jah!�n

118 Dank Jehovah, want hij
is goed.o

Eeuwig duurt zijn loyale
liefde.

2 Laat Israël zeggen:
‘Eeuwig duurt zijn loyale
liefde.’

3 Laat het huis van Aäron
zeggen:

116:13 �Of ‘van grootse redding’. 116:15
�Lett.: ‘duur’. 116:19; 117:2 �Of ‘Halle-
lujah!’ ‘Jah’ is een verkorte vorm van de
naam Jehovah. 117:1 �Of ‘onderafdelin-
gen van de stammen’.
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‘Eeuwig duurt zijn loyale
liefde.’

4 Laten wie ontzag hebben
voor Jehovah zeggen:

‘Eeuwig duurt zijn loyale
liefde.’

5 In mijn nood riep ik Jah�
aan.

Jah antwoordde en bracht
mij naar een veilige�
plaats.a

6 Jehovah staat aan mijn kant,
ik zal niet bang zijn.b

Wat kan een mens mij doen?c
7 Jehovah staat aan mijn kant

als mijn helper,�d
ik zal de ondergang zien van
wie mij haten.e

8 Je kunt beter schuilen bij
Jehovah

dan vertrouwen op mensen.f
9 Je kunt beter schuilen bij

Jehovah
dan vertrouwen op leiders.g

10 Alle volken omsingelden mij,
maar in de naam van Jehovah
weerde ik ze af.h

11 Ze omsingelden mij, ik was
volledig ingesloten,

maar in de naam van Jehovah
weerde ik ze af.

12 Ze omsingelden mij als bijen
maar doofden net zo snel uit
als brandende doorns.

In de naam van Jehovah
weerde ik ze af. i

13 Ik werd hard geduwd� zodat
ik zou vallen,

maar Jehovah hielp me.
14 Jah is mijn schuilplaats en

kracht,
hij is mijn redding geworden. j

15 Het geluid van gejuich om
een overwinning�

is in de tenten van de recht-
vaardigen.

118:5 � ‘Jah’ is een verkorte vorm van
de naam Jehovah. �Of ‘ruime’. 118:7
�Of mogelijk ‘samen met wie mij hel-
pen’. 118:13 �Of mogelijk ‘je duwde
me hard’. 118:15 �Of ‘redding’.

De rechterhand van Jehovah
toont zijn macht.a

16 De rechterhand van Jehovah
verheft zich,

de rechterhand van Jehovah
toont zijn macht.b

17 Ik zal niet sterven maar
leven

om de werken van Jah
bekend te maken.c

18 Jah heeft me streng gecorri-
geerdd

maar me niet overgeleverd
aan de dood.e

19 Open voor mij de poorten
van rechtvaardigheid.f

Ik zal binnengaan en Jah
loven.

20 Dit is de poort van Jehovah.
Hier gaan de rechtvaardigen
binnen.g

21 Ik zal u loven, want u gaf me
antwoordh

en u was mijn redding.
22 De steen die de bouwers

hebben afgekeurd,
is juist de belangrijkste
hoeksteen� geworden. i

23 Dit is afkomstig van Jehovah j

en het is in onze ogen een
wonder.k

24 Dit is de dag die Jehovah
heeft gemaakt,

we zullen blij zijn en juichen.
25 Alstublieft, Jehovah, red ons

toch!
Alstublieft, Jehovah, geef
ons de overwinning!

26 Gezegend is degene die komt
in de naam van Jehovah. l

We zegenen jullie vanuit het
huis van Jehovah.

27 Jehovah is God,
hij geeft ons licht.m
Ga mee in de feestelijke
optocht met takken in
de hand,n

tot aan de hoorns van het
altaar.o

118:22 �Lett.: ‘het hoofd van de hoek’.
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28 U bent mijn God en ik zal u
loven.

Mijn God, ik zal u prijzen.a
29 Dank Jehovah,b want hij is

goed.
Eeuwig duurt zijn loyale
liefde.c

� [alef]

119 Gelukkig wie onberis-
pelijk� zijn in hun
weg,

wie in de wet van Jehovah
wandelen.d

2 Gelukkig wie zijn
richtlijnen� opvolgen,e

wie hem zoeken met heel
hun hart.f

3 Ze bedrijven geen onrecht,
ze bewandelen zijn wegen.g

4 U hebt ons opgedragen
uw bevelen strikt op te
volgen.h

5 Kon ik maar standvastig
blijven,�i

me aan uw voorschriften
houden!

6 Dan zou ik niet beschaamd
worden j

als ik stilsta bij al uw
geboden.

7 Ik zal u loven met een
oprecht hart

als ik uw rechtvaardige
bepalingen leer.

8 Ik zal me aan uw voor-
schriften houden.

Laat me niet voorgoed in de
steek.

� [beth]
9 Hoe kan een jonge man zijn

pad zuiver houden?
Door op te letten en te leven
naar uw woord.k

10 Met mijn hele hart zoek
ik u.

Laat me niet afdwalen van
uw geboden. l

119:1 �Of ‘rechtschapen’. 119:2, 14, 22
�Of ‘vermaningen’, ‘herinneringen’. 119:5
�Lett.: ‘o dat mijn wegen stevig bevestigd
waren’.

11 Uw woord bewaar ik als een
schat in mijn hart,a

zodat ik niet tegen u
zondig.b

12 U komt alle eer toe,
Jehovah.

Leer mij uw voorschriften.
13 Met mijn lippen

verkondig ik
alle oordelen die u hebt
uitgesproken.

14 Uw richtlijnen� geven me
veel vreugde,c

meer dan alle andere
waardevolle dingen.d

15 Ik zal uw bevelen over-
denken�e

en mijn ogen op uw paden
houden.f

16 Ik ben blij met uw voor-
schriften.

Ik zal uw woord niet
vergeten.g

� [gimel]
17 Wees goed voor uw dienaar,

dan zal ik leven en me
houden aan uw woord.h

18 Open mijn ogen, zodat ik
duidelijk zie

hoe wondermooi uw wet is.
19 Ik ben maar een vreemde-

ling in het land. i
Verberg uw geboden niet
voor mij.

20 Ik� word verteerd door
verlangen

naar uw bepalingen, de hele
tijd.

21 U bestraft de hoogmoedigen,
de vervloekten die afdwalen
van uw geboden. j

22 Verlos me van� minachting
en spot,

want ik heb uw richtlijnen�
opgevolgd.

23 Zelfs als vorsten tegen me
samenspannen,

119:15 �Of ‘onderzoeken’. 119:20 �Of
‘mijn ziel’. 119:22 �Lett.: ‘wentel van me
af’.
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overdenkt� uw dienaar uw
voorschriften.

24 Ik ben blij met uw richt-
lijnen,�a

het zijn mijn raadgevers.b
� [daleth]

25 Ik� lig languit in het stof.c
Houd me in leven zoals u
hebt beloofd.�d

26 Ik vertelde u over mijn
wegen en u antwoordde
mij.

Leer mij uw voorschriften.e
27 Laat mij de betekenis� van

uw bevelen begrijpen,
zodat ik uw wonderen kan
overdenken.�f

28 Ik� ben slapeloos geweest
van verdriet.

Sterk mij naar uw woord.
29 Houd mij ver van het pad

van bedrogg

en wees zo goed mij uw wet
te geven.

30 Ik kies het pad van trouw.h
Ik besef dat uw oordelen
juist zijn.

31 Ik klamp me vast aan uw
richtlijnen.�i

O Jehovah, laat me niet
teleurgesteld� worden. j

32 De weg van uw geboden
volg ik graag,�

want u maakt er plaats voor
in mijn hart.�

� [he]
33 Jehovah, leer mijk de weg

van uw voorschriften,
dan zal ik die tot het einde
toe volgen. l

34 Geef me verstand,
zodat ik me aan uw wet kan
houden

119:23 �Of ‘onderzoekt’. 119:24, 31, 36
�Of ‘vermaningen’, ‘herinneringen’.
119:25, 28 �Of ‘mijn ziel’. 119:25 �Of
‘naar uw woord’. 119:27 �Lett.: ‘weg’.
�Of ‘onderzoeken’. 119:31 �Of ‘be-
schaamd’. 119:32 �Lett.: ‘ik zal voort-
snellen over’. �Of mogelijk ‘geeft mijn
hart het vertrouwen’.

en er met mijn hele hart
naar kan leven.

35 Leid me� over het pad van
uw geboden,a

dat geeft me grote vreugde.
36 Richt mijn hart op uw

richtlijnen�
en niet op zelfverrijking.�b

37 Wend mijn ogen af van
waardeloze dingen.c

Houd me op uw weg in
leven.

38 Kom uw belofte� aan uw
dienaar na,

zodat men ontzag voor u
heeft.�

39 Houd de schande die ik
vrees ver van mij,

want uw oordelen zijn
goed.d

40 Zie hoe ik verlang naar uw
bevelen.

U bent rechtvaardig, houd
mij in leven.

� [waw]
41 Laat mij uw loyale liefde

ervaren, Jehovah,e
de redding zoals u die hebt
beloofd.�f

42 Dan zal ik antwoorden wie
mij belastert,�

want ik vertrouw op uw
woord.

43 Neem het woord van waar-
heid nooit weg uit mijn
mond,

want ik hoop� op uw
oordeel.

44 Ik zal voortdurend naar uw
wet leven,

voor altijd en eeuwig.g
45 Ik zal op een veilige� plaats

wandelen,h
want ik zoek uw bevelen.

119:35 �Of ‘laat me wandelen’. 119:36
�Of ‘winst’. 119:38 �Of ‘toezegging’.
�Ofmogelijk ‘die is gedaan aan wie ont-
zag voor u hebben’. 119:41 �Of ‘naar
uw toezegging’. 119:42 �Of ‘uitdaagt’.
119:43 �Of ‘wacht’. 119:45 �Of ‘rui-
me’.
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46 Voor koningen zal ik over
uw richtlijnen� spreken,

zonder me te schamen.a
47 Ik ben blij met uw geboden,

ja, ik heb ze lief.b
48 Ik zal mijn handen opheffen

naar uw geboden, die ik
liefheb,c

ik zal uw voorschriften
overdenken.�d

� [zajin]
49 Denk aan uw belofte� aan

uw dienaar,
waarmee u mij hoop geeft.�

50 Dat is mijn troost in mijn
ellende,e

want uw belofte� houdt me
in leven.

51 Hoe de hoogmoedigen mij
ook bespotten,

ik wijk niet af van uw wet.f
52 Aan uw oordelen van

oudsher denk ik,g
Jehovah,

en ze geven me troost.h
53 Grote woede grijpt me aan

vanwege de slechten,
die uw wet verwerpen. i

54 Uw voorschriften zijn voor
mij als liederen,

waar ik ook woon.�
55 In de nacht denk ik aan uw

naam, o Jehovah, j
om naar uw wet te kunnen
leven.

56 Dat is altijd mijn gewoonte
geweest,

ik heb uw bevelen opgevolgd.
	 [cheth]

57 Jehovah is mijn deel.k
Ik heb beloofd me aan uw
woorden te houden. l

58 Ik smeek u� met heel mijn
hart.m

119:46, 59 �Of ‘vermaningen’, ‘herin-
neringen’. 119:48 �Of ‘onderzoeken’.
119:49 �Of ‘woord’. �Of ‘waarop u mij
liet wachten’. 119:50 �Of ‘toezegging’.
119:54 �Of ‘in het huis waar ik als vreem-
deling woon’. 119:58 �Of ‘zoek de glim-
lach van uw gezicht’.

Toon mij gunsta zoals u hebt
beloofd.�

59 Ik heb mijn wegen onder-
zocht

om mijn voeten weer te
richten naar uw richt-
lijnen.�b

60 Ik haast me en aarzel niet
me te houden aan uw
geboden.c

61 Al omsluiten de touwen van
de slechten mij,

uw wet vergeet ik niet.d
62 Midden in de nacht sta ik op

om u te dankene

voor uw rechtvaardige
oordelen.

63 Ik ben een vriend van allen
die ontzag voor u hebben,

van allen die uw bevelen
opvolgen.f

64 Uw loyale liefde vult de
aarde, Jehovah.g

Leer mij uw voorschriften.

 [teth]

65 U bent goed geweest voor
uw dienaar,

Jehovah, zoals u hebt
beloofd.�

66 Geef mij verstand en
kennis,h

want ik vertrouw op uw
geboden.

67 Voordat ellende mij trof,
dwaalde ik vaak af,�

maar nu houd ik me aan uw
woord. i

68 U bent goed j en uw daden
zijn goed.

Leer mij uw voorschriften.k
69 De hoogmoedigen besmeu-

ren me met leugens,
maar ik volg uw bevelen op
met heel mijn hart.

70 Hun hart is ongevoelig,�l
maar ik ben blij met uw
wet.m

119:58 �Of ‘naar uw toezegging’. 119:65
�Of ‘naar uw woord’. 119:67 �Of ‘zon-
digde ik per ongeluk’. 119:70 �Lett.: ‘on-
gevoelig, net als vet’.
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71 Het is goed dat ik ellende
meemaak.a

Zo kan ik uw voorschriften
leren.

72 De wet uit uw mond is goed
voor mij,b

beter dan duizenden stukken
goud en zilver.c

� [ jodh]
73 Uw handen hebben mij

gemaakt en gevormd.
Geef mij verstand,
dan kan ik uw geboden
leren.d

74 Wie ontzag voor u hebben,
zien mij en zijn blij,

want uw woord is mijn
hoop.�e

75 Ik weet, Jehovah, dat uw
oordelen rechtvaardig
zijnf

en dat u me hebt gekweld in
uw trouw.g

76 Troost me alstublieft met
uw loyale liefde,h

zoals u uw dienaar hebt
beloofd.�

77 Heb medelijden met mij,�
zodat ik in leven blijf, i

want ik ben blij met uw
wet. j

78 Mogen de hoogmoedigen te
schande worden gemaakt,

want zonder reden� doen ze
me onrecht.

Maar ik zal uw bevelen
overdenken.�k

79 Laat bij me terugkomen wie
ontzag voor u hebben,

wie uw richtlijnen� kennen.
80 Mag ik met een onberispelijk

hart uw voorschriften
naleven, l

zodat ik niet beschaamd
word gemaakt.m

119:74, 81 �Of ‘ik wacht op uw woord’.
119:76 �Of ‘naar uw toezegging’. 119:77
�Of ‘wees mij barmhartig’. 119:78 �Of
mogelijk ‘met leugens’. �Of ‘onderzoe-
ken’. 119:79, 88 �Of ‘vermaningen’, ‘her-
inneringen’.

� [kaf]
81 Ik verlang� naar redding

door u,a
want uw woord is mijn
hoop.�

82 Mijn ogen verlangen naar
uw belofte.�b

Ik vraag: ‘Wanneer zult u
mij troosten?’c

83 Ik verschrompel als een
leren zak in de rook,

maar uw voorschriften
vergeet ik niet.d

84 Hoeveel dagen moet uw
dienaar wachten?

Wanneer zult u het oordeel
voltrekken aan mijn
vervolgers?e

85 De hoogmoedigen graven
kuilen voor mij,

zij die uw wet weerstaan.
86 Al uw geboden zijn be-

trouwbaar.
Mensen vervolgen mij
zonder reden. Help mij!f

87 Ze vaagden me bijna weg
van de aarde,

maar ik verlaat uw bevelen
niet.

88 Houd me in leven vanwege
uw loyale liefde,

zodat ik kan leven naar de
richtlijnen� uit uw mond.

 [lamedh]
89 O Jehovah, voor altijd

staat uw woord vast in de
hemel.g

90 Uw trouw gaat van generatie
op generatie.h

U hebt de aarde gegrond-
vest, zodat ze blijft staan. i

91 Dankzij uw bepalingen
bestaan ze� nog steeds,

want ze zijn allemaal uw
dienaren.

92 Als ik niet zo blij was
geweest met uw wet,

119:81 �Of ‘mijn ziel smacht’. 119:82
�Of ‘toezegging’. 119:91 �D.w.z. al zijn
scheppingswerken.
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zou ik van ellende zijn
vergaan.a

93 Ik zal uw bevelen nooit
vergeten,

want daardoor hebt u mij in
leven gehouden.b

94 Ik ben van u, red mij,c
want ik heb uw bevelen
gezocht.d

95 Slechte mensen zijn uit op
mijn ondergang,

maar ik luister goed naar
uw richtlijnen.�

96 Ik zie dat alle volmaaktheid
grenzen kent,

maar uw gebod is grenze-
loos.�

� [mem]
97 Hoe lief heb ik uw wet!e

De hele dag overdenk� ik
die.f

98 Uw gebod maakt me wijzer
dan mijn vijanden,g

omdat het altijd bij me is.
99 Ik heb meer inzicht dan al

mijn leraren,h
omdat ik uw richtlijnen�
overdenk.�

100 Ik gedraag me met meer
verstand dan oudere
mannen,

omdat ik uw bevelen
opvolg.

101 Ik weiger te wandelen op
elk pad dat slecht is. i

Zo kan ik me houden aan uw
woord.

102 Ik wijk niet af van uw
oordelen,

want u hebt mij onder-
wezen.

103 Hoe zoet zijn uw woorden
voor mijn gehemelte,

zoeter dan honing voor mijn
mond! j

104 Dankzij uw bevelen gedraag
ik me verstandig.k

119:95, 99, 111 �Of ‘vermaningen’, ‘her-
inneringen’. 119:96 �Lett.: ‘zeer veelom-
vattend’. 119:97, 99 �Of ‘onderzoek’.

Daarom haat ik elk leugen-
pad.a

� [noen]
105 Uw woord is een lamp voor

mijn voet
en een licht op mijn pad.b

106 Ik heb een eed gezworen
— daar zal ik me aan
houden —

om naar uw rechtvaardige
bepalingen te leven.

107 Ik zit in diepe ellende.c
O Jehovah, houd me in
leven zoals u hebt
beloofd.�d

108 Wees alstublieft blij met
mijn vrijwillige lofoffers,�e
Jehovah,

en leer me uw bepalingen.f
109 Mijn leven is voortdurend in

gevaar,�
maar ik vergeet uw wet
niet.g

110 Slechte mensen hebben
een valstrik voor me
gespannen,

maar ik wijk niet af van uw
bevelen.h

111 Uw richtlijnen� zijn voor
mij een blijvend bezit,�

ze zijn de vreugde van mijn
hart. i

112 Ik ben vastbesloten� om
uw voorschriften te
gehoorzamen,

altijd, tot het einde toe.
� [samekh]

113 Ik haat halfhartige
mensen,�j

maar uw wet heb ik lief.k
114 U bent mijn schuilplaats en

mijn schild, l
uw woord is mijn hoop.�m

119:107 �Of ‘naar uw woord’. 119:108
�Lett.: ‘de vrijwillige offers van mijn
mond’. 119:109 �Of ‘mijn ziel is voort-
durend in mijn hand’. 119:111 �Of ‘eeu-
wig erfdeel’. 119:112 �Lett.: ‘heb mijn
hart geneigd’. 119:113 �Of ‘mensen
met een verdeeld hart’. 119:114 �Of ‘ik
wacht op uw woord’.
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115 Ga weg van mij, boos-
doeners,a

zodat ik de geboden van
mijn God kan naleven.

116 Steun me zoals u hebt
beloofd,�b

zodat ik in leven blijf.
Laat mijn hoop niet om-
slaan in teleurstelling.�c

117 Steun me zodat ik word
gered.d

Dan zal ik me altijd op uw
voorschriften concen-
treren.e

118 U verwerpt wie van uw
voorschriften afwijken, f

want ze liegen en be-
driegen.

119 U ontdoet u van de slechten
op aarde als van waarde-
loze schuimslakken.g

Daarom heb ik uw richt-
lijnen� lief.

120 Uit angst voor u beeft mijn
lichaam,�

ik vrees uw oordelen.
� [ajin]

121 Ik heb gedaan wat juist en
rechtvaardig is.

Lever me niet over aan mijn
onderdrukkers!

122 Sta garant voor het welzijn
van uw dienaar.

Laat de hoogmoedigen mij
niet onderdrukken.

123 Mijn ogen zijn verzwakt
terwijl ik wacht op
redding door uh

en op uw rechtvaardige
belofte.�i

124 Toon uw dienaar uw loyale
liefde. j

Leer mij uw voorschriften.k
125 Ik ben uw dienaar, geef mij

verstand, l
zodat ik uw richtlijnen� leer
kennen.

119:116 �Of ‘naar uw toezegging’. �Of
‘niet beschaamd worden gemaakt’.
119:119, 125, 129 �Of ‘vermaningen’,
‘herinneringen’. 119:120 �Lett.: ‘vlees’.
119:123 �Of ‘toezegging’.

126 Het is tijd om in te grijpen,
Jehovah,a

want ze hebben uw wet
overtreden.

127 Daarom heb ik uw geboden
lief,

meer dan goud, zelfs
zuiver� goud.b

128 Alle instructies� van u zie
ik als juist.c

Ik haat elk leugenpad.d
� [pe]

129 Uw richtlijnen� zijn wonder-
baar.

Daarom houd ik� me eraan.
130 Het onthullen van uw

woorden brengt licht,e
geeft de onervarenen
verstand.f

131 Ik open mijn mond wijd en
zucht,�

want ik verlang naar uw
geboden.g

132 Wend u naar mij en toon mij
gunst,h

zoals u hebt bepaald voor
wie uw naam liefhebben. i

133 Leid mijn stappen veilig�
dankzij uw woord,

laat niets slechts over mij
heersen. j

134 Bevrijd� mij van onder-
drukkers.

Ik zal uw bevelen opvolgen.
135 Laat het licht van uw

gelaat over uw dienaar
schijnen�k

en leer mij uw voorschriften.
136 Tranen stromen uit mijn

ogen
omdat mensen zich niet aan
uw wet houden. l

� [tsadhe]
137 Jehovah, u bent recht-

vaardig,m
uw oordelen zijn eerlijk.n

119:127 �Of ‘gelouterd’. 119:128 �Of ‘be-
velen’. 119:129 �Of ‘mijn ziel’. 119:131
�Lett.: ‘hijg’. 119:133 �Of ‘maak (...)
vast’. 119:134 �Lett.: ‘verlos’. 119:135
�Of ‘glimlachen’.
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138 Uw richtlijnen� zijn recht-
vaardig

en volkomen betrouwbaar.
139 Mijn ijver verteert mij,a

omdat mijn tegenstanders
uw woorden zijn ver-
geten.

140 Uw woord is grondig
gelouterdb

en uw dienaar heeft het
lief.c

141 Ik ben onbeduidend en
word veracht.d

Toch ben ik uw bevelen niet
vergeten.

142 Uw rechtvaardigheid is
rechtvaardigheid voor
eeuwige

en uw wet is waarheid.f
143 Al word ik getroffen door

ellende en moeilijkheden,
ik ben nog steeds blij met
uw geboden.

144 Eeuwig is de rechtvaardig-
heid van uw richtlijnen.�

Geef mij verstand,g zodat ik
in leven blijf.

� [qof]
145 Ik roep met mijn hele hart.

Antwoord mij, o Jehovah.
Ik zal me aan uw voor-
schriften houden.

146 Ik roep u aan, red mij!
Ik zal uw richtlijnen�
opvolgen.

147 Nog voor het licht wordt,�
ben ik wakker en roep ik
om hulp,h

want uw woorden zijn mijn
hoop.�

148 Nog voor de nachtwaken
open ik mijn ogen,

zodat ik uw woord kan over-
denken.�i

149 Luister toch naar mijn stem
vanwege uw loyale liefde. j

119:138, 144, 146, 152, 157 �Of ‘verma-
ningen’, ‘herinneringen’. 119:147 �Of ‘in
de ochtendschemering’. �Of ‘ik wacht
op uw woorden’. 119:148 �Of ‘onder-
zoeken’.

Jehovah, u bent recht-
vaardig, houd me in leven.

150 Wie zich schaamteloos�
gedragen, komen dichtbij,

ver zijn ze afgeweken van
uw wet.

151 Jehovah, u bent dichtbija
en al uw geboden zijn
waarheid.b

152 Lang geleden heb ik over
uw richtlijnen� geleerd

dat u ze hebt ingesteld om
eeuwig te gelden.c

� [resj]
153 Zie mijn ellende en bevrijd

mij,d
want ik ben uw wet niet
vergeten.

154 Verdedig mij� en bevrijd
mij,e

houd me in leven zoals u
hebt beloofd.�

155 Voor slechte mensen is
redding ver weg,

want ze hebben uw voor-
schriften niet gezocht.f

156 Uw barmhartigheid is
groot, Jehovah.g

U bent rechtvaardig, houd
me in leven.

157 Mijn vervolgers en tegen-
standers zijn met velen,h

maar van uw richtlijnen�
wijk ik niet af.

158 Ik zie de verraders en ik
walg van ze,

want ze houden zich niet
aan uw woord. i

159 Zie toch hoeveel ik van uw
bevelen houd!

Jehovah, houd me in leven
vanwege uw loyale liefde. j

160 Waarheid is de essentie van
uw woord.k

Al uw rechtvaardige oorde-
len duren voor eeuwig.

� [sin of sjin]
161 Vorsten vervolgen me l

zonder reden,

119:150 �Of ‘obsceen’. 119:154 �Of ‘be-
pleit mijn rechtszaak’. �Of ‘naar uw toe-
zegging’.
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maar mijn hart is vol ontzag
voor uw woorden.a

162 Ik heb vreugde in uw
woord,b

als de vinder van een grote
buit.

163 Ik haat leugens — ik walg
ervan.c

Ik heb uw wet lief.d
164 Zeven keer per dag loof ik u

om uw rechtvaardige
oordelen.

165 Groot is de vrede voor wie
uw wet liefhebben,e

niets kan hen tot struikelen
brengen.�

166 Jehovah, ik hoop op uw
reddingsdaden

en ik leef naar uw geboden.
167 Ik� houd me aan uw

richtlijnen�
en ik heb ze innig lief.f

168 Ik volg uw bevelen en
richtlijnen� op,

want u bent u bewust van
alles wat ik doe.g

� [taw]
169 Mag mijn hulpgeroep u

bereiken, Jehovah.h
Geef mij verstand door uw
woord. i

170 Mag mijn verzoek om gunst
tot u komen.

Red mij, zoals u hebt
beloofd.�

171 Laten mijn lippen over-
vloeien van lof, j

want u leert mij uw voor-
schriften.

172 Laat mijn tong zingen over
uw woord,k

want al uw geboden zijn
rechtvaardig.

173 Sta voor me klaar met uw
helpende hand, l

want ik kies ervoor uw
bevelen te gehoorzamen.m

119:165 �Of ‘voor hen is er geen strui-
kelblok’. 119:167, 175; 120:2, 6 �Of
‘mijn ziel’. 119:167, 168 �Of ‘verma-
ningen’, ‘herinneringen’. 119:170 �Of
‘naar uw toezegging’.

174 Ik verlang naar uw redding,
Jehovah,

en ik ben blij met uw wet.a
175 Laat mij� in leven zodat ik u

kan loven,b
mogen uw oordelen mijn
hulp zijn.

176 Ik ben afgedwaald als een
verloren schaap.c Zoek
uw dienaar,

want ik ben uw geboden
niet vergeten.d

Een lied van de opgangen.�

120 In mijn ellende riep ik
tot Jehovahe

en hij antwoordde mij.f
2 Jehovah, bevrijd me� van

leugenlippen
en van de bedrieglijke tong.

3 Wat zal Hij je aandoen
en waarmee zal Hij je
straffen,�

jij bedrieglijke tong?g

4 Met scherpe pijlenh van een
strijder

en vurige koleni van brem-
hout.

5 Wee mij, want ik woon als
vreemdeling in M _esech! j

Ik woon bij de tenten van
K _edar.k

6 Ik� woon al veel te lang
bij mensen die vrede haten. l

7 Ik ben voor vrede, maar als
ik spreek,

zijn zij voor oorlog.
Een lied van de opgangen.�

121 Ik kijk omhoog naar de
bergen.m

Waar zal mijn hulp vandaan
komen?

2 Mijn hulp komt van
Jehovah,n

de Maker van hemel en
aarde.

3 Hij zal nooit toelaten dat
je voet uitglijdt.�o

120:Ops; 121:Ops �Zie Woordenlijst.
120:3 �Lett.: ‘en wat zal Hij je toevoegen’.
121:3 �Of ‘wankelt’.
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Hij die je beschermt zal nooit
slaperig zijn.

4 Nee, hij zal nooit slaperig
zijn of in slaap vallen.

Hij beschermt Israël.a
5 Jehovah beschermt je.

Jehovah is de schaduwb aan
je rechterhand.c

6 Overdag zal de zon je niet
steken,d

’s nachts zal de maan je niet
schaden.e

7 Jehovah beschermt je tegen
al het kwaad.f

Hij waakt over je leven.�g
8 Jehovah beschermt je bij

alles wat je doet,�
van nu tot in eeuwigheid.

Een lied van de opgangen.� Van David.

122 Wat was ik blij toen ze
tegen me zeiden:

‘Laten we naar het huis van
Jehovah gaan.’h

2 En nu staan onze voeten
binnen je poorten,
Jeruzalem. i

3 Jeruzalem is gebouwd als
een stad

die hecht aaneengesloten is. j
4 Daarheen zijn de stammen

opgegaan,
de stammen van Jah,�
volgens de richtlijn� voor
Israël

om de naam van Jehovah te
loven.k

5 Daar zijn de tronen voor het
gerecht opgesteld, l

de tronen van het huis van
David.m

6 Vraag om vrede voor
Jeruzalem.n

Wie je liefhebben, o stad,
zullen veilig zijn.

7 Mag er vrede heersen binnen
je vestingmuren,

121:7 �Of ‘ziel’. 121:8 �Lett.: ‘je uit-
gaan en je ingaan’. 122:Ops; 123:Ops;
124:Ops �Zie Woordenlijst. 122:4 � ‘Jah’
is een verkorte vorm van de naam Jeho-
vah. �Of ‘vermaning’, ‘herinnering’.

veiligheid binnen je
versterkte torens.

8 Omwille van mijn broeders
en vrienden zeg ik:

‘Mag er vrede in je zijn.’
9 Omwille van het huis van

Jehovah, onze God,a
vraag ik het goede voor je.

Een lied van de opgangen.�

123 Naar u sla ik mijn
ogen op,b

naar u die in de hemel troont.
2 Zoals de ogen van een slaaf

gericht zijn op de hand van
zijn meester

en de ogen van een slavin
op de hand van haar
meesteres,

zo zijn onze ogen gericht op
Jehovah, onze God,c

totdat hij ons gunst toont.d
3 Toon ons gunst, Jehovah,

toon ons gunst,
want we zijn overladen met
minachting.e

4 We zijn overladen met�
spot door zelfverzekerde
mensen

en met minachting door de
hoogmoedigen.

Een lied van de opgangen.� Van David.

124 ‘Als Jehovah niet met
ons was geweest’f

— laat Israël het herhalen —
2 ‘als Jehovah niet met ons

was geweestg
toen mensen ons wilden
aanvallen,h

3 dan hadden ze ons levend
verslonden, i

zo woedend waren ze op
ons. j

4 Dan had het water ons
meegesleurd,

de stroom ons� overspoeld.k
5 Het kolkende water had ons�

overspoeld.

123:4 �Of ‘onze ziel heeft meer dan ge-
noeg gehad van’. 124:4, 5 �Of ‘onze
ziel’.
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6 Jehovah komt alle eer toe,
want hij heeft ons niet ten
prooi gegeven aan hun
tanden.

7 We� zijn als een vogel die
is ontsnapt uit het net van
de jager.a

Het net is gescheurd
en we zijn ontsnapt.b

8 Onze hulp is in de naam van
Jehovah,c

de Maker van hemel en
aarde.’
Een lied van de opgangen.�

125 Wie op Jehovah ver-
trouwend

zijn als de berg Sion, die
onwankelbaar is

en voor eeuwig staat.e
2 Zoals bergen Jeruzalem

omringen,f
zo omringt Jehovah zijn
volk,g

van nu tot in eeuwigheid.
3 De scepter van het kwaad zal

niet blijven heersen over
het toegewezen land van de
rechtvaardigen,h

zodat de rechtvaardigen
zich� niet wenden tot
kwaaddoen. i

4 Wees goed voor wie goed
zijn, Jehovah, j

voor wie oprecht van hart
zijn.k

5 Maar wie een verdorven pad
inslaan

zal Jehovah verwijderen met
de boosdoeners. l

Laat er vrede zijn over
Israël.
Een lied van de opgangen.�

126 Toen Jehovah de ge-
vangenen van Sion
terugbracht,m

dachten we dat we droom-
den.

124:7 �Of ‘onze ziel’. 125:Ops; 126:Ops;
127:Ops �Zie Woordenlijst. 125:3 �Of
‘hun handen’.

2 Gelach vulde onze mond,
onze tong brak uit in
gejuich.a

Onder de volken werd
gezegd:

‘Jehovah heeft grote dingen
voor hen gedaan.’b

3 Jehovah heeft grote dingen
voor ons gedaan,c

we zijn overgelukkig.
4 Breng de gevangenen terug,�

Jehovah,
als stromen in de N _egeb.�

5 Wie zaaien met tranen,
zullen oogsten met gejuich.

6 Wie op weg gaat, al is het
huilend,

terwijl hij een zak zaad
draagt,

zal juichend terugkomend

en zijn schoven dragen.e
Een lied van de opgangen.�

Van Salomo.

127 Als Jehovah het huis
niet bouwt,

heeft het geen zin dat
de bouwers er hard aan
werken.f

Als Jehovah de stad niet
bewaakt,g

heeft het geen zin dat de
wachter wakker blijft.

2 Het heeft geen zin dat je
vroeg opstaat,

dat je lang opblijft,
dat je zwoegt voor je
voedsel,

want hij zorgt voor zijn dier-
baren en geeft ze slaap.h

3 Zonen� zijn een erfdeel van
Jehovah, i

de vrucht van de buik is een
beloning. j

4 Als pijlen in de hand van een
sterke man,

zo zijn de zonen, geboren in
je jeugd.k

5 Gelukkig de man die zijn
pijlkoker ermee vult. l

126:4 �Of ‘herstel’. �Of ‘wadi’s in het
zuiden’. 127:3 �Of ‘kinderen’.
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Ze zullen niet beschaamd
worden,

want ze zullen met vijanden
spreken in de stadspoort.
Een lied van de opgangen.�

128 Gelukkig wie ontzag
heeft voor Jehovah,a

wie de weg volgt die hij
wijst.b

2 Je zult de vruchten van je
arbeid� eten.

Je zult gelukkig zijn en het
zal je goed gaan.c

3 Je vrouw wordt als een
vruchtbare wijnstok in je
huis.d

Je zonen worden als olijf-
boomscheuten rond je
tafel.

4 Ja, zo wordt gezegend
de man die ontzag heeft voor
Jehovah.e

5 Jehovah zal je zegenen
vanuit Sion.

Je zult zien dat het Jeruzalem
goed gaat, alle dagen van je
leven,f

6 en je zult de zonen van je
zonen zien.

Laat er vrede zijn over
Israël.
Een lied van de opgangen.�

129 ‘Vanaf mijn jeugd
hebben ze me steeds
aangevallen’g

— laat Israël het herhalen —
2 ‘vanaf mijn jeugd hebben ze

me steeds aangevallen,h
maar ze hebben me niet
verslagen. i

3 Ploegers hebben over mijn
rug geploegd j

en lange voren gemaakt.’
4 Maar Jehovah is recht-

vaardig.k
De touwen van de slechten
heeft hij doorgesneden. l

128:Ops; 129:Ops; 130:Ops �Zie Woor-
denlijst. 128:2 �Of ‘waar je handen
voor hebben gezwoegd’.

5 Ze zullen te schande worden
gemaakt en zich vol
schaamte terugtrekken,

allen die Sion haten.a
6 Ze worden als gras op de

daken
dat al verdort voordat het
wordt uitgetrokken,

7 dat de hand van de oogster
niet vult

en ook de armvan de schoven-
binder niet.

8 Geen voorbijganger zal
zeggen:

‘Mag Jehovah jullie zegenen.
We zegenen jullie in de naam
van Jehovah.’
Een lied van de opgangen.�

130 Uit de diepten roep ik
tot u, Jehovah.b

2 O Jehovah, hoor mijn stem.
Mogen uw oren gericht zijn
op mijn hulpgeroep.

3 Als u op zonden zou letten,�
Jah,�

wie kan dan standhouden,
Jehovah?c

4 Want bij u is echte ver-
geving,d

daarom heeft men ontzag
voor u.e

5 Ik hoop op Jehovah, mijn
hele wezen� hoopt op hem.

Ik wacht op zijn woord.
6 Ik� wacht vol verlangen op

Jehovah, f
meer dan wachters op de
morgen,g

ja, meer dan wachters op de
morgen.

7 Laat Israël op Jehovah blijven
wachten,

want Jehovah is loyaal in zijn
liefdeh

en groot is zijn macht om te
verlossen.

8 Hij zal Israël verlossen van
alle zonden.

130:3 �Of ‘zonden zou bijhouden’. � ‘Jah’
is een verkorte vorm van de naam Jeho-
vah. 130:5, 6 �Of ‘mijn ziel’.
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Een lied van de opgangen.� Van David.

131 Jehovah, mijn hart is
niet hoogmoedig,

mijn ogen zijn niet trots.a
Ik streef niet naar dingen die
te groot zijnb

of die onbereikbaar voor me
zijn.

2 Nee, ik heb mijn ziel� ge-
kalmeerd en tot rust
gebracht,c

zoals een gespeend kind bij
zijn moeder.

Ik� ben zo tevreden als een
gespeend kind.

3 Laat Israël op Jehovah
wachten,d

van nu tot in eeuwigheid.
Een lied van de opgangen.�

132 Jehovah, denk toch aan
David

en al zijn lijden,e
2 hoe hij Jehovah heeft

gezworen,
hoe hij de Machtige van
Jakob de gelofte deed:f

3 ‘Mijn tent, mijn huis, ga ik
niet binnen.g

Opmijn rustbank, mijn bed,
lig ik niet,

4 mijn ogen gun ik geen slaap,
mijn oogleden geen sluimer,

5 voordat ik een plaats vind
voor Jehovah,

een mooie woning� voor de
Machtige van Jakob.’h

6 We hoorden ervan in
_Efratha, i

we vonden het in de velden
van het woud. j

7 Laten we zijn woning� binnen-
gaan,k

laten we ons neerbuigen aan
zijn voetenbank. l

8 Sta op, o Jehovah, en kom
naar uw rustplaats,m

u en de ark, het teken van uw
kracht.n

131:Ops; 132:Ops �Zie Woordenlijst.
131:2 �Of ‘mezelf’. ZieWoordenlijst. �Of
‘mijn ziel’. 132:5, 7 �Of ‘grootse taber-
nakel’.

9 Laten uw priesters zich
bekleden met rechtvaardig-
heid,

laten uw loyalen juichen van
vreugde.

10 Wijs omwille van uw dienaar
David

uw gezalfde� niet af.a
11 Jehovah heeft aan David

gezworen
en op zijn belofte� komt hij
niet terug:

‘Een van je nakomelingen�
zet ik op je troon.b

12 Als je zonen zich houden aan
mijn verbond

en aan de richtlijnen� die ik
ze leer,c

zullen ook hun zonen
voor eeuwig op je troon
zitten.’d

13 Jehovah heeft Sion uit-
gekozen,e

hij heeft het als zijn woon-
plaats begeerd:f

14 ‘Dit is voor altijd mijn
rustplaats,

hier zal ik wonen,g want hier
heb ik naar verlangd.

15 Ik zal het rijkelijk zegenen
met voedsel,

de armen zal ik volop brood
geven.h

16 De priesters zal ik bekleden
met redding, i

de loyalen zullen juichen van
vreugde. j

17 Daar laat ik de kracht� van
David groeien.

Voor mijn gezalfde maak ik
een lamp klaar.k

18 Zijn vijanden zal ik bekleden
met schaamte,

maar de kroon� op zijn hoofd
zal schitteren.’ l

132:10 �Lett.: ‘het gezicht van uw gezalf-
de’. 132:11 �Lett.: ‘woord’. �Lett.: ‘van
de vrucht van je schoot’. 132:12 �Of
‘vermaningen’, ‘herinneringen’. 132:17
�Lett.: ‘hoorn’. 132:18 �Of ‘diadeem’.
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Een lied van de opgangen.� Van David.

133 Hoe goed is het, hoe
aangenaam

als broeders in eenheid bij
elkaar wonen!a

2 Het is als goede olie, uit-
gegoten op het hoofd,b

die neerdruipt in de baard,
de baard van Aäron,c
en neerdruipt op de boord
van zijn kleding.

3 Het is als de dauw van de
H _ermon,d

die neerdaalt op de bergen
van Sion.e

Daar gaf Jehovah zijn zegen:
eeuwig leven.

Een lied van de opgangen.�

134 Loof Jehovah,
dienaren van Jehovah,f

jullie die nacht aan nacht
in het huis van Jehovah
staan.g

2 Hef je handen oph in heilig-
heid�

en loof Jehovah.
3 Mag Jehovah, de Maker van

hemel en aarde,
je zegenen vanuit Sion.

135 Loof Jah!�
Loof de naam van
Jehovah,

loof hem, dienaren van
Jehovah, i

2 jullie die in het huis van
Jehovah staan,

in de voorhoven van het huis
van onze God. j

3 Loof Jah, want Jehovah is
goed.k

Bezing� zijn naam, want dat
is aangenaam.

4 Jah heeft Jakob voor
zichzelf uitgekozen,

Israël als zijn speciale bezit.�l

133:Ops; 134:Ops �Zie Woordenlijst.
134:2 �Of mogelijk ‘in het heiligdom’.
135:1 �Of ‘Hallelujah!’ ‘Jah’ is een ver-
korte vorm van de naam Jehovah. 135:3
�Of ‘maak muziek voor’. 135:4 �Of
‘kostbare eigendom’.

5 Ik weet heel goed dat
Jehovah groot is,

onze Heer is groter dan alle
andere goden.a

6 Alles wat Jehovah wil, doet
hij,b

in de hemel en op aarde, in
de zeeën en de diepten.

7 Hij laat wolken� opstijgen
van de uiteinden van de
aarde,

hij maakt bliksemflitsen bij�
de regen,

hij haalt de wind uit zijn
opslagplaatsen.c

8 Hij doodde de eerstgeborenen
van Egypte,

van mens en dier.d
9 Hij bracht tekenen en

wonderen in je midden,
Egypte,e

over de farao en al zijn
dienaren.f

10 Hij versloeg vele volkeng

en doodde machtige
koningen:h

11 S _ihon, de koning van de
Amorieten, i

Og, de koning van B _asan, j
en alle koninkrijken van
Kanaän.

12 Hun land gaf hij als erfdeel,
als erfdeel aan Israël, zijn
volk.k

13 Jehovah, uw naam blijft voor
eeuwig.

Jehovah, in alle generaties
houdt uw roem� aan. l

14 Want Jehovah zal zijn volk
verdedigen,�m

hij zal medelijden hebben
met� zijn dienaren.n

15 De afgoden van de volken
zijn van zilver en goud,

het werk van
mensenhanden.o

135:7 �Of ‘dampen’. �Of mogelijk ‘slui-
zen voor’. 135:13 �Of ‘naam’. Lett.: ‘ge-
dachtenis’. 135:14 �Of ‘de zaak van zijn
volk bepleiten’. �Of ‘spijt voelen over’.
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16 Ze hebben een mond maar
kunnen niet spreken,a

ze hebben ogen maar kunnen
niet zien,

17 ze hebben oren maar kunnen
niet horen.

Geen adem komt uit hun
mond.b

18 Zoals zij, zo worden ook hun
makersc

en wie erop vertrouwen.d
19 Huis van Israël, loof

Jehovah.
Huis van Aäron, loof
Jehovah.

20 Huis van Levi, loof Jehovah.e
Loof Jehovah, jullie met
ontzag voor Jehovah.

21 Laat Jehovah geprezen wor-
den vanuit Sion, f

hij die in Jeruzalemwoont.g
Loof Jah!h

136 Dank Jehovah, want hij
is goed. i

Eeuwig duurt zijn loyale
liefde. j

2 Dank de God der godenk

— eeuwig duurt zijn loyale
liefde.

3 Dank de Heer der heren
— eeuwig duurt zijn loyale
liefde.

4 Alleen hij doet grote en
bijzondere dingenl

— eeuwig duurt zijn loyale
liefde.m

5 Vaardig� maakte hij de
hemeln

— eeuwig duurt zijn loyale
liefde.

6 Hij spreidde de aarde uit
over het watero

— eeuwig duurt zijn loyale
liefde.

7 Hij maakte de grote lichtenp

— eeuwig duurt zijn loyale
liefde —

8 de zon om over de dag te
heersenq

136:5 �Of ‘met verstand’.

— eeuwig duurt zijn loyale
liefde —

9 de maan en de sterren om
over de nacht te heersena

— eeuwig duurt zijn loyale
liefde.

10 Hij doodde de eerstgeborenen
van Egypteb

— eeuwig duurt zijn loyale
liefde.

11 Hij leidde Israël weg uit hun
middenc

— eeuwig duurt zijn loyale
liefde —

12 met een sterke handd en een
uitgestrekte arm

— eeuwig duurt zijn loyale
liefde.

13 Hij spleet de Rode Zee in
tweeën�e

— eeuwig duurt zijn loyale
liefde.

14 Hij liet Israël daar midden
doorheen gaanf

— eeuwig duurt zijn loyale
liefde.

15 Hij schudde de farao en zijn
leger af in de Rode Zeeg

— eeuwig duurt zijn loyale
liefde.

16 Hij leidde zijn volk door de
woestijnh

— eeuwig duurt zijn loyale
liefde.

17 Hij versloeg grote koningen i

— eeuwig duurt zijn loyale
liefde.

18 Hij doodde machtige
koningen

— eeuwig duurt zijn loyale
liefde —

19 S _ihon, j de koning van de
Amorieten

— eeuwig duurt zijn loyale
liefde —

20 en Og,k de koning van B _asan
— eeuwig duurt zijn loyale
liefde.

21 Hun land gaf hij als erfdeel l
— eeuwig duurt zijn loyale
liefde —

136:13 �Lett.: ‘stukken’.
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22 als erfdeel aan zijn dienaar
Israël

— eeuwig duurt zijn loyale
liefde.

23 Hij dacht aan ons toen we het
zwaar haddena

— eeuwig duurt zijn loyale
liefde.b

24 Hij bevrijdde ons van onze
tegenstandersc

— eeuwig duurt zijn loyale
liefde.

25 Hij geeft voedsel aan alles
wat leeft�d

— eeuwig duurt zijn loyale
liefde.

26 Dank de God van de hemel
— eeuwig duurt zijn loyale
liefde.

137 Aan de rivieren van
Babylon,e daar
zaten we.

We huilden als we aan Sion
dachten.f

2 Aan de populieren in haar�
midden

hingen we onze harpen.g
3 Daar vroegen zij die ons

gevangenhielden om een
lied,h

onze bespotters wilden
vermaak:

‘Zing voor ons een van de
liederen van Sion.’

4 Hoe kunnen we het lied van
Jehovah zingen

op vreemde grond?
5 Als ik jou zou vergeten,

Jeruzalem,
laat mijn rechterhand dan
vergeten.�i

6 Laat mijn tong aan mijn
gehemelte kleven

als ik niet meer aan je denk,
als ik Jeruzalem niet stel
boven

mijn voornaamste redenen
voor vreugde. j

136:25 �Lett.: ‘alle vlees’. 137:2 �Doe-
lend op Babylon. 137:5 �Of mogelijk
‘verdorren’.

7 Jehovah, denk terug aan
wat de Edomieten zeiden op
de dag van Jeruzalems val:

‘Haal die stad omver! Maak
haar met de grond gelijk!’�a

8 Dochter Babylon, binnenkort
word je verwoest.b

Gelukkig wie jou vergeldt
wat je ons hebt aangedaan.c

9 Gelukkig hij die jouw kinderen
grijpt

en ze tegen de rotsen ver-
plettert.d

Van David.

138 Ik zal u loven met heel
mijn hart.e

Voor de ogen van andere
goden

zal ik lofzangen zingen.�
2 Ik zal me neerbuigen naar uw

heilige tempel,�f
ik zal uw naam loveng

vanwege uw loyale liefde en
trouw.

U laat uw woord en uw naam
al het andere overtreffen.�

3 Op de dag dat ik riep,
antwoordde u mij.h

U maakte mij moedig� en
sterk. i

4 Alle koningen van de aarde
zullen u loven, Jehovah, j

want ze zullen de beloften uit
uw mond gehoord hebben.

5 Ze zullen zingen over de
wegen van Jehovah,

want de glorie van Jehovah
is groot.k

6 Jehovah is hoog en toch
heeft hij aandacht voor de
nederige, l

maar de hoogmoedige kent
hij alleen van een afstand.m

7 Al is mijn weg vol gevaren,
u houdt mij in leven.n

137:7 �Lett.: ‘Leg het bloot tot op het
fundament daarin!’ 138:1 �Of moge-
lijk ‘ik trotseer andere goden en maak
muziek voor u’. 138:2 �Of ‘heiligdom’.
�Of mogelijk ‘u hebt uw woord grootge-
maakt boven heel uw naam’. 138:3 �Of
‘moedig in mijn ziel’.
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U strekt uw hand uit tegen de
woede van mijn vijanden,

uw rechterhand zal mij
redden.

8 Jehovah zal alles uitvoeren
wat in mijn belang is.

Jehovah, eeuwig duurt uw
loyale liefde.a

Laat de werken van uw
handen niet in de steek.b

Voor de koorleider.
Van David. Een psalm.

139 O Jehovah, u hebt mij
doorgrond en u kent
mij.c

2 U weet het als ik ga zitten en
als ik opsta.d

Van verre onderscheidt u
mijn gedachten.e

3 U ziet� mij als ik op weg ben
en als ik ga liggen,

u bent vertrouwd met al mijn
wegen.f

4 Er is geen woord op mijn
tong,

Jehovah, of u weet het al
heel goed.g

5 Van achteren en van voren
omsluit u mij,

u legt uw hand op mij.
6 Die kennis gaat mijn begrip

te boven,�
is voor mij te hoog om erbij
te kunnen.�h

7 Waar kan ik aan uw geest
ontkomen

en waar kan ik heen vluchten
zodat u mij niet ziet?�i

8 Steeg ik op naar de hemel,
daar zou u zijn,

zette ik mijn bed in het
Graf,� ook daar zou u zijn. j

9 Vloog ik weg op de vleugels
van de dageraad

en ging ik wonen aan de
meest afgelegen zee,

139:3 �Lett.: ‘meet’. 139:6 �Of ‘is te
wonderlijk voor mij’. �Of ‘te veel om
te bevatten’. 139:7 �Lett.: ‘waarheen
kan ik uw gezicht ontlopen?’ 139:8 �Of
‘Sjeool’, het collectieve graf van de mens-
heid. Zie Woordenlijst.

10 ook daar zou uw hand mij
leiden

en zou uw rechterhand mij
vasthouden.a

11 Zei ik: ‘De duisternis ver-
bergt me wel!’,

dan zou de nacht licht
worden om me heen.

12 Zelfs de duisternis zou voor
u niet te donker zijn,

maar de nacht zou net zo
licht zijn als de dag.b

Duisternis is voor u gelijk
aan licht.c

13 U hebt mijn nieren voort-
gebracht,

u hebt me afgeschermd� in
de buik van mijn moeder.d

14 Ik loof u omdat ik op een
ontzagwekkende en wonder-
bare manier ben gemaakt.e

Uw werken zijn wonderbaar,f
dat weet ik� heel goed.

15 Mijn gebeente was voor u
niet verborgen

toen ik in het geheim werd
gemaakt,

toen ik werd geweven in de
diepten van de aarde.g

16 Uw ogen zagen mij zelfs als
embryo.

In uw boek waren alle delen
ervan beschreven,

de dagen dat ze werden
gevormd,

voordat ook maar één ervan
bestond.

17 Wat zijn uw gedachten
kostbaar voor mij!h

O God, hoe groot is de som
ervan! i

18 Als ik probeer ze te tellen,
overtreffen ze de zand-
korrels in aantal. j

Als ik wakker word, ben ik
nog steeds bij u.�k

139:13 �Of mogelijk ‘samengeweven’.
139:14 �Of ‘mijn ziel’. 139:18 �Of mo-
gelijk ‘zou ik nog steeds bezig zijn ze te
tellen’.
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19 O God, bracht u de slechte
mensen maar om!a

Dan zouden gewelddadige
mensen� bij me weggaan.

20 Ze zeggen dingen over u met
slechte bedoelingen.�

Ze zijn uw tegenstanders en
misbruiken uw naam.b

21 Haat ik niet wie u haten,
Jehovah,c

en walg ik niet van wie tegen
u in opstand komen?d

22 Niets dan haat voel ik voor
hen.e

Het zijn echte vijanden van
me geworden.

23 Doorgrond mij, God, en ken
mijn hart.f

Onderzoek mij en ken mijn
angstige� gedachten.g

24 Zie of er in mij een schadelijke
weg ish

en leid miji op de weg die
eeuwig is.

Voor de koorleider.
Een psalm van David.

140 Bevrijd mij, Jehovah,
van slechte mensen.

Bescherm mij tegen geweld-
dadige mensenj

2 die in hun hart slechte
dingen bedenkenk

en de hele dag onrust stoken.
3 Hun tong is scherp als die

van een slang, l
het gif van adders is achter
hun lippen.m (sela)

4 Jehovah, houd me uit de han-
den van slechte mensen.n

Bescherm me tegen geweld-
dadige mensen

die me ten val proberen te
brengen.

5 De hoogmoedigen verbergen
een val voor mij,

met touwen spreiden ze een
net uit naast het pad.o

139:19 �Of ‘mensen met bloedschuld’.
139:20 �Of ‘overeenkomstig hun denk-
beeld’. 139:23 �Of ‘verontrustende’.

Ze zetten strikken voor mij.a
(sela)

6 Ik zeg tegen Jehovah: ‘U bent
mijn God.

Jehovah, luister toch naar
mijn hulpgeroep.’b

7 Soevereine Heer Jehovah,
mijn sterke Redder,

u beschermt mijn hoofd op
de dag van de strijd.c

8 Jehovah, geef slechte mensen
niet wat ze verlangen.

Doorkruis hun plannen, zo-
dat ze zich niet verheffen.d
(sela)

9 Laat het hoofd van mijn
belagers

bedekt worden met het
kwaad van hun eigen
lippen.e

10 Laat het vurige kolen op ze
regenen.f

Laten ze in het vuur gegooid
worden,

in diepe kuilen�g waaruit ze
nooit meer opstaan.

11 Laat de lasteraar geen plek
vinden op aarde.�h

Laat het kwaad gewelddadige
mensen achtervolgen en
vernietigen.

12 Ik weet dat Jehovah de
zwakken zal verdedigen

en de arme mensen recht zal
doen. i

13 De rechtvaardigen zullen uw
naam beslist loven,

de oprechten zullen in uw
nabijheid� wonen. j

Een psalm van David.

141 O Jehovah, ik roep u
aan.k

Kom mij snel te hulp. l
Heb aandacht voor mij
wanneer ik tot u roep.m

2 Laat mijn gebed zijn als wie-
rookn die voor u is bereid,o

140:10 �Of ‘in waterkuilen’. 140:11 �Of
‘in het land’. 140:13 �Lett.: ‘voor uw ge-
zicht’.
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mijn opgeheven handen als
het avondgraanoffer.a

3 Zet een wacht voor mijn
mond, Jehovah,

een wachtpost bij de deur
van mijn lippen.b

4 Laat mijn hart zich niet
richten op iets slechts,c

laat me niet samen met de
slechten walgelijke dingen
doen.

Laat me nooit genieten van
hun lekkernijen.

5 Zou de rechtvaardige mij
slaan, het zou een daad van
loyale liefde zijn.d

Zou hij mij terechtwijzen, het
zou als olie op mijn hoofd
zijne

— mijn hoofd zou die nooit
weigeren.f

Zelfs tijdens zijn ellende blijf
ik bidden.

6 Al gooien ze hun rechters
van de steile rots,

het volk zal aandacht hebben
voor mijn woorden, omdat
die aangenaam zijn.

7 Zoals de grond wordt ge-
ploegd en omgewoeld,

zo zijn onze botten verspreid
bij de muil van het Graf.�

8 Maar ik richt mijn ogen
op u, Soevereine Heer
Jehovah.g

Bij u zoek ik bescherming.
Neem mijn leven niet weg.�

9 Bescherm me tegen de
klauwen van de val die ze
voor me hebben gezet,

tegen de strikken van boos-
doeners.

10 Slechte mensen zullen
allemaal in hun eigen
netten vallen,h

terwijl ik veilig doorloop.

141:7 �Of ‘Sjeool’, het collectieve graf
van de mensheid. Zie Woordenlijst.
141:8 �Of ‘giet mijn ziel niet uit’.

Een maskil.� Van David, toen hij
in de grot was.a Een gebed.

142 Met mijn stem roep ik
tot Jehovah om hulp,b

met mijn stem smeek ik
Jehovah om medelijden.

2 Bij hem stort ik mijn zorgen
uit,

bij hem klaag ik luid over
mijn noodc

3 als mijn geest� in mij
bezwijkt.

Dan waakt u over mijn weg.d
Op het pad dat ik ga
is een val voor mij ver-
borgen.

4 Kijk naar mijn rechterhand
en zie

dat niemand om me geeft.�e
Nergens kan ik heen,f
niemand maakt zich druk om
mij.�

5 Ik roep tot u om hulp,
Jehovah.

Ik zeg: ‘U bent mijn schuil-
plaats,g

alles wat ik heb� in het land
der levenden.’

6 Heb aandacht voor mijn
hulpgeroep,

want ik ben helemaal uit-
geput.

Bevrijd me van mijn ver-
volgers,h

want ze zijn sterker dan ik.
7 Haal me� uit de kerker

om uw naam te loven.
Laten de rechtvaardigen me
omringen

omdat u goed voor me bent.
Een psalm van David.

143 O Jehovah, hoor mijn
gebed, i

luister naar mijn hulpgeroep.
Antwoord mij in uw trouw en
uw rechtvaardigheid.

142:ops �Zie Woordenlijst. 142:3 �Of
‘kracht’. 142:4 �Lett.: ‘me erkent’.
142:4, 7 �Of ‘mijn ziel’. 142:5 �Lett.:
‘mijn deel’.
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2 Daag uw dienaar niet voor
het gerecht,

want niemand die leeft, kan
voor u rechtvaardig zijn.a

3 De vijand achtervolgt mij,�
hij heeft mijn leven tot in de
grond vertrapt.

Door hemwoon ik in duister-
nis, als zij die allang dood
zijn.

4 Mijn geest� bezwijkt,b
mijn hart is verdoofd in mijn
binnenste.c

5 Ik denk aan de dagen van
vroeger,

ik mediteer over alles wat u
doet.d

Met genoegen peins ik over�
het werk van uw handen.

6 Ik strek mijn handen naar u
uit,

ik� ben als een uitgedroogd
land dat dorst naar u.e
(sela)

7 Antwoord me snel, Jehovah.f
Ik ben aan het eind van mijn
krachten.�g

Verberg uw gezicht niet voor
mij,h

anders word ik als zij die
afdalen in de kuil.�i

8 Laat me in de morgen uw
loyale liefde horen,

want op u vertrouw ik.
Maak me bekend welke weg
ik moet gaan, j

want tot u wend ik mij.�
9 Bevrijd me van mijn vijanden,

Jehovah.
Bij u zoek ik bescherming.k

10 Leer me uw wil te doen, l
want u bent mijn God.
Uw geest is goed,
laat die mij leiden over effen
grond.�

143:3, 6, 11, 12 �Of ‘mijn ziel’. 143:4
�Of ‘kracht’. 143:5 �Of ‘onderzoek ik’.
143:7 �Lett.: ‘geest’. �Of ‘het graf’.
143:8 �Of ‘hef ik mijn ziel op’. 143:10
�Of ‘in het land van oprechtheid’.

11 Jehovah, houd me in leven
omwille van uw naam.

U bent rechtvaardig, bevrijd
me� uit mijn ellende.a

12 Leg in uw loyale liefde mijn
vijanden het zwijgen op.b

Vernietig iedereen die me�
belaagt,c

want ik ben uw dienaar.d
Van David.

144 Alle eer komt toe aan
Jehovah, mijn Rots,e

die mijn handen oefent voor
de strijd,

mijn vingers voor de oorlog.f
2 Hij is mijn loyale liefde en

mijn vesting,
mijn veilige toevlucht� en
mijn redder,

mijn schild en degene bij wie
ik schuil,g

degene die volken aan mij
onderwerpt.h

3 Jehovah, wat is de mens dat
u hem zou opmerken,

de zoon van de sterveling dat
u aandacht voor hem zou
hebben?i

4 De mens lijkt op niets meer
dan een ademtocht, j

zijn dagen zijn als een voor-
bijgaande schaduw.k

5 Jehovah, laat� uw hemel
neer en daal af, l

raak de bergen aan zodat ze
roken.m

6 Laat de bliksem flitsen en
drijf de vijand uiteen,n

schiet uw pijlen af en breng
hen in verwarring.o

7 Strek uw handen uit van
omhoog.

Red me en bevrijd me uit het
kolkende water,

uit de hand� van vreemde-
lingenp

8 die leugens spreken met hun
mond

144:2 �Of ‘veilige hoogte’. 144:5 �Of
‘buig’. 144:7 �Of ‘greep’.
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en hun rechterhand opheffen
voor een valse eed.�

9 Ik zal een nieuw lied voor u
zingen, o God.a

Begeleid door een tiensnarig
instrument zal ik lofzangen
zingen� voor u,

10 die koningen de overwinning�
geeft,b

die zijn dienaar David redt
van het dodelijke zwaard.c

11 Red me en bevrijd me uit de
hand van vreemdelingen

die leugens spreken met hun
mond

en hun rechterhand opheffen
voor een valse eed.

12 Dan worden onze zonen
als jonge planten die snel
opschieten,

onze dochters als hoekzuilen
die een paleis sieren.

13 Onze opslagplaatsen zullen
rijk gevuld zijn met allerlei
voedsel,

de schapen en geiten op onze
velden zullen zich met dui-
zenden vermenigvuldigen,
ja, met tienduizenden.

14 Onze runderen zullen drach-
tig zijn, zonder ongeval� of
misdracht.

Op onze pleinen zal geen ge-
schreeuw of gejammer zijn.

15 Gelukkig het volk dat het zo
vergaat!

Gelukkig het volk dat Jehovah
als God heeft!d
Een lofzang van David.

� [alef]

145 Ik zal u prijzen, mijn
God de Koning,e

voor altijd en eeuwig zal ik
uw naam loven.f

� [beth]
2 De hele dag zal ik u loven,g

voor altijd en eeuwig zal ik
uw naam loven.h

144:8 �Lett.: ‘en hun rechterhand is
een rechterhand van leugen’. 144:9 �Of
‘muziek maken’. 144:10 �Of ‘redding’.
144:14 �Of ‘breuk’, ‘scheur’.

� [gimel]
3 Jehovah is groot en verdient

alle eer.a
Zijn grootheid is ondoor-
grondelijk.�b

� [daleth]
4 Generatie na generatie zal

uw werken loven.
Ze zullen vertellen over uw
machtige daden.c

� [he]
5 Over de glorieuze pracht

van uw majesteit zullen ze
spreken.d

Over uw wonderen zal ik
mediteren.

� [waw]
6 Ze zullen spreken over uw

ontzagwekkende daden.�
Ik zal uw grootheid bekend-
maken.

� [zajin]
7 Ze worden uitbundig als ze

terugdenken aan uw over-
vloedige goedheid.e

Ze zullen juichen van
vreugde over uw recht-
vaardigheid.f

	 [cheth]
8 Jehovah is barmhartig� en

meelevend,g
hij wordt niet snel kwaad en
is vol loyale liefde.h


 [teth]
9 Jehovah is goed voor ieder-

eeni

en zijn barmhartigheid blijkt
uit al zijn werken.

� [ jodh]
10 Al uw werken zullen u eren,

Jehovah, j
en uw loyalen zullen u
loven.k

� [kaf]
11 De glorie van uw koningschap

zullen ze verkondigen, l
over uw macht zullen ze
spreken.m

145:3 �Of ‘gaat het verstand te boven’.
145:6 �Of ‘ontzagwekkende macht’.
145:8 �Of ‘goedgunstig’.

PSALM 144
a Ps 33:3

Ps 40:3
Ps 96:1
Jes 42:10
Opb 5:9
Opb 14:3

b 2Sa 5:19
Ps 18:50

c 1Sa 17:45, 46
2Sa 21:15, 17

d Ps 33:12
Ps 37:9
Ps 37:37
Ps 146:5

��������������������

PSALM 145
e Jes 33:22

Opb 11:17

f 1Kr 29:10

g Ps 119:164

h Ps 146:2
��������������������

2de kolom
a Ps 150:2

Ro 1:20
Opb 15:3

b Job 26:14
Ps 139:6
Ro 11:33

c Ex 12:26, 27

d Ps 8:1

e 1Kon 8:66
Ps 13:6
Ps 31:19
Jes 63:7
Jer 31:12

f Ps 51:14
Opb 15:3

g 2Kr 30:9
Ef 2:4

h Ex 34:6
Ne 9:17

i Ps 25:8
Na 1:7
Mt 5:44, 45
Han 14:17
Jak 1:17

j Ps 19:1

k Ps 30:4
Heb 13:15

l Lu 10:8, 9

m De 3:24
1Kr 29:11
Opb 15:3

PSALM 144:9–145:11 868



 [lamedh]
12 Ze zullen de mensen vertellen

over uw machtige daden,a
over de glorieuze pracht van
uw koningschap.b

� [mem]
13 Uw koningschap is een

eeuwig koningschap,
u zult regeren in alle genera-
ties.c

� [samekh]
14 Jehovah ondersteunt ieder-

een die valt,d
wie gebukt gaat, richt hij op.e

� [ajin]
15 Alle ogen zien hoopvol uit

naar u.
U geeft ze hun voedsel op de
juiste tijd.f

� [pe]
16 U opent uw hand

en vervult het verlangen van
alles wat leeft.g

� [tsadhe]
17 Jehovah is rechtvaardig in al

zijn wegenh

en loyaal in alles wat hij doet.i
� [qof]

18 Jehovah is dicht bij iedereen
die hem aanroept, j

iedereen die hem aanroept in
oprechtheid.�k

� [resj]
19 Hij vervult het verlangen

van wie ontzag voor hem
hebben. l

Hij hoort hun hulpgeroep en
hij redt hen.m

� [sjin]
20 Jehovah beschermt wie hem

liefhebben,n
maar de slechte mensen zal
hij uitroeien.o

� [taw]
21 Mijn mond zal de lof van

Jehovah bekendmaken.p
Laat alles wat leeft� zijn
heilige naam loven, voor
altijd en eeuwig.q

145:18 �Of ‘waarheid’. 145:21 �Lett.:
‘alle vlees’.

146 Loof Jah!�a
Laat mijn hele wezen�
Jehovah loven.b

2 Ik zal Jehovah mijn hele leven
loven.

Ik zal lofzangen zingen� voor
mijn God zolang ik leef.

3 Vertrouw niet op mensen
met macht,�

vertrouw niet op de mens,
die niet redden kan.c

4 Zijn geest� gaat uit, hij keert
terug naar de grond.d

Op die dag vergaan zijn
gedachten.e

5 Gelukkig wie de God van
Jakob als helper heeft,f

wie hoopt op Jehovah, zijn
God.g

6 Hij is de Maker van de hemel,
de aarde,

de zee en alles wat ze
bevatten.h

Hij blijft altijd trouw. i
7 Hij doet recht aan wie zijn

afgezet,
hij geeft brood aan wie
honger hebben. j

Jehovah bevrijdt de ge-
vangenen.�k

8 Jehovah opent de ogen van
de blinden, l

Jehovah richt wie gebukt
gaan op,m

Jehovah houdt van de recht-
vaardigen.

9 Jehovah beschermt de
vreemdelingen,

hij steunt het vaderloze kind
en de weduwe,n

maar de plannen van slechte
mensen doorkruist hij.�o

10 Jehovah zal voor eeuwig
Koning zijn,p

jouw God, o Sion, van genera-
tie op generatie.

Loof Jah!

146:1 �Of ‘Hallelujah!’ ‘Jah’ is een verkor-
te vorm van de naam Jehovah. �Of ‘mijn
ziel’. 146:2 �Of ‘muziek maken’. 146:3
�Of ‘op edelen’. 146:4 �Of ‘adem’.
146:7 �Lett.: ‘gebondenen’. 146:9 �Of
‘de weg van de slechten maakt hij krom’.

PSALM 145
a Ps 98:1
b Ps 103:19
c Ps 146:10

1Ti 1:17
d Ps 37:23, 24

Ps 94:18
e Ps 146:8
f Ge 1:30
Ps 136:25

g Ps 104:27, 28
Ps 107:9
Ps 132:14, 15

h Ge 18:25
De 32:4

i Ps 18:25
Opb 15:3, 4

j Ps 34:18
Jak 4:8

k Ps 17:1
l Ps 34:9
m Ps 37:39, 40

Ps 50:15
n Ps 31:23

Ps 97:10
o Sp 2:22
p Ps 34:1

Ps 51:15
q Ps 117:1

Ps 150:6
��������������������

2de kolom
��������������������

PSALM 146
a Opb 19:6
b Ps 103:1
c Ps 62:9

Ps 118:8, 9
Jes 2:22
Jer 17:5

d Ge 3:19
Ps 104:29
Pr 3:20
Pr 12:7

e Pr 9:5, 10
Jes 38:18

f Ps 46:7
g Ps 71:5

Jer 17:7
h Han 4:24

Opb 14:7
i De 7:9
j Ps 107:9
Ps 145:16

k Ps 107:14
Ps 142:7

l Jes 29:18
Jes 35:5

m Ps 145:14
2Kor 7:6

n De 10:18
Ps 68:5

o Ps 145:20
p Ex 15:18

Da 6:26
Opb 11:15

869 PSALM 145:12–146:10



147 Loof Jah!�
Het is goed lofzangen
te zingen� voor onze
God.

Wat is het aangenaam en
passend om hem te loven!a

2 Jehovah bouwt Jeruzalem.b
Hij brengt de Israëlieten bij-
een die verdreven zijn.c

3 Hij geneest mensen met een
gebroken hart,

hij verbindt hun wonden.
4 Hij telt het aantal sterren,

hij noemt ze alle bij naam.d
5 Onze Heer is groot en sterk

in kracht,e
zijn verstand is niet te
meten.f

6 Jehovah richt de zacht-
moedigen op,g

maar slechte mensen werpt
hij op de grond.

7 Zing voor Jehovah een
danklied,

zing lofzangen voor onze
God, begeleid door de
harp.

8 Hij bedekt de hemel met
wolken,

hij voorziet de aarde van
regen,h

hij laat gras opschieten op
de bergen. i

9 Aan de dieren geeft hij
voedsel, j

aan de jonge raven die erom
roepen.k

10 De kracht van het paard
geeft hem geen vreugde, l

hij is niet onder de indruk
van de sterke benen van
een man.m

11 Jehovah is blij met wie ontzag
voor hem hebben,n

wie op zijn loyale liefde
wachten.o

12 Jeruzalem, eer Jehovah.
Sion, loof je God.

147:1; 148:1 �Of ‘Hallelujah!’ ‘Jah’ is een
verkorte vorm van de naam Jehovah.
147:1 �Of ‘muziek te maken’.

13 Hij maakt de grendels van je
poorten sterk,

hij zegent je zonen.
14 Hij brengt vrede in je gebied,a

hij verzadigt je met de beste�
tarwe.b

15 Hij stuurt zijn bevel naar de
aarde,

met grote snelheid rent zijn
woord.

16 Hij stuurt sneeuw als wol,c
hij strooit rijp uit als as.d

17 Hij werpt zijn hagelstenen�
neer als brokken brood.e

Wie is bestand tegen zijn
kou?f

18 Op zijn bevel� smelten ze.
Hij laat de wind waaieng en
het water stroomt.

19 Hij maakt zijn woord bekend
aan Jakob,

zijn voorschriften en be-
palingen aan Israël.h

20 Met geen ander volk heeft hij
dat gedaan, i

zij weten niets van zijn
bepalingen.

Loof Jah! j

148 Loof Jah!�
Loof Jehovah vanuit
de hemel,k

loof hem in de hoogten.
2 Loof hem, al zijn engelen. l

Loof hem, heel zijn leger.m
3 Loof hem, zon en maan.

Loof hem, alle stralende
sterren.n

4 Loof hem, hoogste hemel�
en wateren boven de hemel.

5 Laten ze de naam van
Jehovah loven,

want op zijn bevel zijn ze
geschapen.o

6 Hij houdt ze in stand, voor
altijd en eeuwig.p

Hij heeft een besluit uit-
gevaardigd dat niet zal
verdwijnen.q

147:14 �Lett.: ‘het vet van’. 147:17
�Of ‘ijs’. 147:18 �Lett.: ‘woord’. 148:4
�Lett.: ‘hemel der hemelen’.
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7 Loof Jehovah vanaf de
aarde,

alle grote zeedieren en
waterdiepten,

8 bliksem en hagel, sneeuw en
dichte wolken,

stormwind die zijn woord
uitvoert,a

9 alle bergen en heuvels,b
alle vruchtbomen en ceders,c

10 alle wilde en tamme dieren,d
kruipende dieren en vogels,

11 koningen van de aarde en
alle volken,

vorsten en alle rechters van
de aarde,e

12 jonge mannen en jonge
vrouwen,�

ouderen en jongeren� samen.
13 Laten ze de naam van

Jehovah loven,
want alleen zijn naam is
onbereikbaar hoog.f

Zijn majesteit gaat aarde en
hemel te boven.g

14 Hij zal de kracht� van zijn
volk vergroten

tot lof van al zijn loyalen,
van de zonen van Israël, het
volk dat hem nabij is.

Loof Jah!

149 Loof Jah!�
Zing voor Jehovah een
nieuw lied,h

loof hem in de gemeente van
de loyalen. i

2 Laat Israël juichen over zijn
grote Maker, j

laten de zonen van Sion blij
zijn over hun Koning.

3 Laten ze zijn naam loven met
dansk

en lofzangen voor hem
zingen,� begeleid met
tamboerijn en harp. l

148:12 �Lett.: ‘maagden’. �Of ‘oude en
jonge mannen’. 148:14 �Lett.: ‘hoorn’.
149:1; 150:1 �Of ‘Hallelujah!’ ‘Jah’ is
een verkorte vorm van de naam Jeho-
vah. 149:3 �Of ‘muziek voor hem ma-
ken’.

4 Want Jehovah vindt vreugde
in zijn volk.a

Hij siert de zachtmoedigen
met redding.b

5 Laten de loyalen jubelen in
glorie,

laten ze juichen van vreugde
op hun bed.c

6 Laten de lofliederen voor
God uit hun keel komen,

laat een tweesnijdend
zwaard in hun hand zijn

7 omwraak te nemen op de
naties

en de volken te bestraffen,
8 om hun koningen te binden

met ketens
en hun leiders met ijzeren
boeien,

9 om het geschreven vonnis
aan hen te voltrekken.d

Die eer komt al zijn loyalen
toe.

Loof Jah!

150 Loof Jah!�e
Loof God in zijn heilige
plaats.f

Loof hem in het uitspansel
van� zijn kracht.g

2 Loof hem om zijn machtige
werken.h

Loof hem om zijn onover-
troffen grootheid. i

3 Loof hem met hoorn-
geschal.j

Loof hem met het snaar-
instrument en de harp.k

4 Loof hem met de tamboerijnl

en de rondedans.
Loof hem met snarenm en
de fluit.�n

5 Loof hem met de klinkende
cimbalen.

Loof hem met de schallende
cimbalen.o

6 Laat alles wat adem heeft
Jah loven.

Loof Jah!p

150:1 �Of ‘in de hemel die getuigt van’.
150:4 �Of ‘schalmei’.
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SPREUKEN
I N H O U D

1 Doel van spreuken (1-7)
Gevaren van slechte omgang (8-19)
Ware wijsheid roept op straat (20-33)

2 Waarde van wijsheid (1-22)
Zoek wijsheid als
verborgen schatten (4)
Denkvermogen een bescherming (11)
Immoraliteit leidt tot ellende (16-19)

3 Wees wijs en vertrouw op Jehovah (1-12)
Eer Jehovah met waardevolle
dingen (9)

Wijsheid maakt gelukkig (13-18)
Wijsheid geeft veilig gevoel (19-26)
Goed gedragen tegenover
anderen (27-35)
Doe goed waar mogelijk (27)

4 Wijze lessen vader (1-27)
Streef boven alles naar wijsheid (7)
Vermijd het slechte pad (14, 15)
Pad rechtvaardigen steeds
helderder (18)
‘Bescherm je hart’ (23)

5 Waarschuwing voor immorele
vrouwen (1-14)
Wees blij met je vrouw (15-23)

6 Voorzichtig met borg staan
voor lening (1-5)
‘Ga naar de mier, luiaard’ (6-11)
Slechte, waardeloze man (12-15)
Zeven dingen die Jehovah haat (16-19)
Pas op voor slechte vrouw (20-35)

7 Neem Gods geboden aan
en blijf leven (1-5)
Naı̈eve jonge man verleid (6-27)

‘Als een stier naar de slacht’ (22)
8 De wijsheid spreekt (1-36)

‘Ik ben het eerste van
Gods werken’ (22)
‘Een meesterwerker naast God’ (30)
‘Bijzonder gesteld op de mensen’ (31)

9 Uitnodiging van ware wijsheid (1-12)
‘Door mij zullen je dagen
talrijk zijn’ (11)

Uitnodiging van domme vrouw (13-18)
‘Gestolen water smaakt zoet’ (17)

SPREUKEN VAN SALOMO (10:1–24:34)

10 Wijze zoon maakt vader blij (1)
IJverige handen maken rijk (4)
Bij veel woorden fout onvermijdelijk (19)
Zegen van Jehovah maakt rijk (22)
Ontzag voor Jehovah verlengt leven (27)

11 Wijsheid is bij bescheidenen (2)
Afvallige richt anderen te gronde (9)
‘Met veel raadgevers behaal je
succes’ (14)
Vrijgevig mens zal gedijen (25)
Wie op rijkdom vertrouwt,
komt ten val (28)

12 Wie terechtwijzing haat, is dom (1)
‘Ondoordachte woorden zijn als
dolksteken’ (18)
Vrede bevorderen brengt vreugde (20)
Jehovah walgt van lippen die liegen (22)
Bezorgdheid maakt hart
neerslachtig (25)

13 Wie advies inwint is wijs (10)
Uitgestelde hoop maakt hart ziek (12)
Betrouwbare afgezant brengt
genezing (17)
Wie met wijzen omgaat wordt wijs (20)
Correctie uiting van liefde (24)

14 Alleen eigen hart kent je verdriet (10)
Weg die recht lijkt kan eindigen
in dood (12)
Naı̈eveling gelooft elk woord (15)
Rijke heeft veel vrienden (20)
Kalm hart geeft lichaam leven (30)

15 Vriendelijk antwoord keert woede af (1)
Jehovah’s ogen zijn overal (3)
Gebed van oprechten maakt God blij (8)
Plannen mislukken zonder overleg (22)
Mediteren voordat je antwoordt (28)

16 Jehovah onderzoekt motieven (2)
Vertrouw wat je doet
aan Jehovah toe (3)
Eerlijke weegschaal komt
van Jehovah (11)
Hoogmoed komt voor de val (18)
Grijs haar een prachtige kroon (31)



17 Vergeld niet goed met kwaad (13)
Ga weg voordat ruzie uitbreekt (14)
Echte vriend blijft liefde tonen (17)
‘Een vrolijk hart is een goed
geneesmiddel’ (22)
Iemand met inzicht houdt
woorden in (27)

18 Afzonderen zelfzuchtig en
onverstandig (1)
Jehovah’s naam een sterke toren (10)
Rijkdom is denkbeeldige
bescherming (11)
Verstandig beide kanten
aan te horen (17)
Vriend trouwer dan broer (24)

19 Inzicht remt woede af (11)
Ruziezoekende vrouw als lekkend dak (13)
Verstandige vrouw komt van Jehovah (14)
Corrigeer kind terwijl er hoop is (18)
Wijs om naar raad te luisteren (20)

20 Wijn is een spotter (1)
Luiaard ploegt niet in winter (4)
Gedachten mens als diepe wateren (5)
Waarschuwing voor overhaaste
geloften (25)
Pracht jonge mensen is hun kracht (29)

21 Jehovah leidt hart koning (1)
Gerechtigheid beter dan slachtoffer (3)
IJver leidt tot succes (5)
Wie arme negeert,
wordt niet gehoord (13)
Geen wijsheid tegen Jehovah (30)

22 Goede naam beter dan grote rijkdom (1)
Jong geleerd, oud gedaan (6)
Luiaard bang voor leeuw (13)
Correctie verwijdert dwaasheid (15)
Vaardig werker dient koningen (29)

23 Wees bescheiden als je gastvrijheid
geniet (2)
Sloof je niet uit voor rijkdom (4)
Rijkdom kan wegvliegen (5)
Bevind je niet onder zware drinkers (20)
Alcohol bijt als slang (32)

24 Wees niet jaloers op slechte mensen (1)
Door wijsheid wordt huis opgebouwd (3)
Rechtvaardige valt, staat weer op (16)
Neem geen wraak (29)
Luiheid leidt tot armoede (33, 34)

SPREUKEN VAN SALOMO OPGESCHREVEN DOOR
HIZKIA’S MANNEN (25:1–29:27)

25 Vertrouwelijkheid (9)
Woord op juiste moment (11)
Privacy respecteren (17)
Vurige kolen op hoofd vijand (21, 22)
Goed bericht als koud water (25)

26 Beschrijving luie mensen (13-16)
Niet met andermans ruzie bemoeien (17)
Anderen niet beetnemen (18, 19)
Geen hout, geen vuur (20, 21)
Woorden lasteraar als
lekkernijen (22)

27 Terechtwijzing van vriend nuttig (5, 6)
Zoon, verheug mijn hart (11)
IJzer scherpt ijzer (17)
Ken je kudde (23)
Rijkdom duurt niet eeuwig (24)

28 Gebed van wie wet negeert walgelijk (9)
Bekentenis leidt tot barmhartigheid (13)
Snelle rijkdom niet onschuldig (20)
Terechtwijzing beter dan vleierij (23)
Gulle gever komt niets tekort (27)

29 Kind dat alles mag
brengt schande (15)
Volk bandeloos zonder visioenen (18)
Driftkop lokt ruzie uit (22)
Nederige krijgt eer (23)
Mensenvrees is strik (25)

30 WOORDEN VAN AGUR (1-33)
Geef me geen armoede of
rijkdom (8)
Dingen die nooit worden
verzadigd (15, 16)
Dingen die geen spoor
nalaten (18, 19)
Overspelige vrouw (20)
Instinctief wijze dieren (24)

31 WOORDEN VAN KONING LEMU ¨
EL (1-31)

Wie kan bekwame vrouw vinden? (10)
Is ijverig en werkt hard (17)
Goedheid is op haar tong (26)
Kinderen en man prijzen haar (28)
Charme en schoonheid vergaan (30)
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SPREUKEN 1:1-23 874

1 De spreuken van Salomo,a de
zoon van David,b de koning

van Israël.c
2 Ze bieden� wijsheidd en

correctie,�
ze laten je wijze woorden
begrijpen.

3 Ze geven je correctiee die
leidt tot inzicht,

rechtvaardigheid,f een goed
oordeel�g en oprechtheid.�

4 Ze maken iemand die
onervaren is verstandigh

en geven een jonge man
kennis en denkvermogen. i

5 Wie wijs is, luistert en neemt
meer onderwijs in zich op. j

Wie verstandig is, zoekt
deskundige leiding�k

6 om een spreuk en een moeilijk
spreekwoord� te begrijpen,

de woorden van de wijzen en
hun raadsels. l

7 Ontzag voor Jehovah is het
begin van kennis.m

Alleen dwazen minachten
wijsheid en correctie.n

8 Mijn zoon, luister naar de
correctie van je vadero

en verwerp het onderwijs�
van je moeder niet.p

9 Ze zijn een mooie krans voor
je hoofdq

en een sierlijke ketting voor
je hals.r

10 Mijn zoon, als zondaars je
proberen over te halen, ga
daar dan niet op in.s

11 Als ze zeggen: ‘Ga met ons
mee.

Laten we op de loer gaan
liggen om bloed te vergieten.

We verbergen ons en wachten
onschuldige mensen op,
zomaar.

12 We verslinden ze levend,
zoals het Graf� doet,

1:2 �Lett.: ‘om te kennen’. �Zie Woor-
denlijst. 1:3 �Of ‘recht’. �Of ‘eerlijk-
heid’, ‘billijkheid’. 1:5 �Of ‘wijze raad’.
1:6 �Of ‘een gelijkenis’. 1:8 �Of ‘de
wet’. 1:12 �Of ‘Sjeool’, het collectieve
graf van de mensheid. Zie Woordenlijst.

met huid en haar, zoals de
kuil mensen opslokt.

13 Laten we al hun kostbaar-
heden meenemen.

We vullen onze huizen met
buit.

14 Sluit je bij ons aan,�
dan verdelen we eerlijk wat
we stelen.’�

15 Mijn zoon, ga niet met ze
mee.

Zet geen voet op hun pad,a
16 want hun voeten snellen

naar slechtheid.
Ze haasten zich om bloed te
vergieten.b

17 Een net spannen als de vogel
het kan zien, heeft natuur-
lijk geen zin.

18 Daarom liggen ze op de loer
om bloed te vergieten.

Ze verbergen zich om
anderen van het leven�
te beroven.

19 Zo doen mensen die uit zijn
op oneerlijke winst.

De bezitters ervan zullen het
leven� verliezen.c

20 De ware wijsheidd roept luid
op straat.e

Ze blijft haar stem verheffen
op de pleinen.f

21 Op de hoek� van de drukke
straten roept ze.

Bij de ingangen van de
stadspoorten zegt ze:g

22 ‘Onervarenen, hoelang
blijven jullie onervarenheid
liefhebben?

Spotters, hoelang blijven
jullie genieten van spot?

En dwazen, hoelang blijven
jullie kennis haten?h

23 Luister naar mijn terecht-
wijzing.�i

Dan stort ik mijn geest voor
jullie uit.

1:14 �Of ‘werp je lot in ons midden’.
�Of ‘hebben we een gezamenlijke (geld)-
buidel’. 1:18, 19 �Of ‘hun ziel’. 1:21
�Lett.: ‘het hoofd’. 1:23 �Of ‘keer je om
als ik je terechtwijs’.
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875 SPREUKEN 1:24–2:13
Ik maak mijn woorden aan
jullie bekend.a

24 Omdat ik riep maar jullie me
bleven afwijzen,

ik mijn hand uitstak maar
niemand er aandacht voor
had,b

25 jullie al mijn advies in de
wind bleven slaan

en mijn terechtwijzing
bleven negeren,

26 daarom zal ik lachen als
ellende jullie treft.

Ik zal spotten als wat jullie
vrezen komt,c

27 als wat jullie vrezen komt als
een storm,

en ongeluk jullie treft als een
stormwind,

als ellende en moeilijkheden
over jullie komen.

28 In die tijd zullen ze me blijven
roepen, maar ik zal niet
antwoorden.

Ze zullen me blijven zoeken,
maar ze zullen me niet
vinden,d

29 omdat ze kennis hebben
gehaate

en hebben geweigerd ontzag
voor Jehovah te tonen.f

30 Ze hebben mijn advies
afgewezen.

Ze hebben al mijn terecht-
wijzingen veracht.

31 Daarom zullen ze de gevolgen
dragen van hun gedrag,�g

en ze zullen vol zijn van hun
eigen raad.�

32 Want de koppigheid van de
onervarenen zal hun dood
worden

en de gemakzucht van de
dwazen hun ondergang.

33 Maar wie naar mij luistert,
zal zich veilig voelen�h

en niet gekweld worden door
angst voor tegenspoed.’ i

1:31 �Lett.: ‘eten van de vrucht van
hun weg’. �Of ‘listen’, ‘plannen’. 1:33
�Lett.: ‘in veiligheid wonen’.

2 Mijn zoon, als je mijn
woorden aanneemt

en mijn geboden als een
schat bewaarta

2 door naar wijsheid je oor te
spitsenb

en naar inzicht je hart te
neigen,c

3 als je bovendien roept om
verstandd

en je stem verheft om inzicht,e
4 als je ernaar blijft zoeken als

naar zilverf

en ernaar blijft speuren als
naar verborgen schatten,g

5 dan ga je begrijpen wat
ontzag voor Jehovah ish

en dan zul je de kennis van
God vinden. i

6 Want Jehovah zelf geeft
wijsheid, j

uit zijn mond komen kennis
en inzicht.

7 Hij heeft een schat aan prak-
tische wijsheid voor de
oprechten.

Hij is een schild voor wie
oprecht� hun weg gaan.k

8 Hij waakt over de paden van
het recht

en hij beschermt de weg van
zijn loyalen. l

9 Dan zul je begrijpen wat
rechtvaardig, eerlijk en
oprecht is,

wat de goede weg is.m
10 Als wijsheid in je hart komtn

en kennis aangenaamwordt
voor je ziel,�o

11 zal denkvermogen over je
wakenp

en inzicht je beschermen
12 om je te redden van het

slechte pad,
van de man die verkeerde
dingen spreekt,q

13 van hen die de oprechte
paden verlaten

omdewegen van de duisternis
te bewandelen,r

2:7 �Of ‘rechtschapen’. 2:10 �Zie Woor-
denlijst.

HFST. 1
a Jes 54:13

b Jes 65:12

c Re 10:13, 14

d Klg 3:44

e Ho 4:6

f Re 5:8

g Jer 6:19
Ga 6:7

h Jes 48:18

i 2Kon 6:15, 16
Jes 26:3
2Pe 2:9

��������������������

2de kolom
��������������������

HFST. 2
a De 6:6, 8

b Sp 1:5

c Heb 5:14

d 1Kon 3:11, 12
Sp 9:10
2Ti 2:7

e Fil 1:9

f Ps 19:9, 10

g Job 28:15-18

h Job 28:28
Sp 8:13
Jer 32:40

i Jer 9:24
1Jo 5:20

j Ex 31:2, 3
1Kon 4:29
2Ti 3:16, 17
Jak 3:17

k Ps 41:12
Sp 28:18

l Ps 97:10

m Pr 12:13
Mi 6:8
Mt 22:37-40

n Ps 119:111

o Han 17:11

p Pr 7:12

q Sp 8:13

r Jo 3:19



SPREUKEN 2:14–3:15 876
14 van hen die genieten van

kwaaddoen,
die een pervers genoegen
hebben in slechtheid,

15 die op kromme paden lopen
en van wie alle wegen sluw
zijn.

16 Het zal je redden van de
verdorven� vrouw,

van de gladde� woorden van
de immorele� vrouw,a

17 die de goede vriend� van
haar jeugd verlaatb

en het verbond� van haar
God vergeet.

18 Want haar huis zinkt weg in
de dood

en haar paden� leiden naar
wie machteloos zijn in de
dood.c

19 Wie omgang met haar
hebben,� keren nooit terug,

ze bereiken de paden van het
leven niet meer.d

20 Volg dus de weg van goede
mensen

en blijf op de paden van de
rechtvaardigen,e

21 want alleen de oprechten
zullen op de aarde wonen

en de onberispelijken� zullen
daar blijven.f

22 De slechte mensen zullen van
de aardeworden verwijderdg

en de verraders zullen ervan
worden weggerukt.h

3 Mijn zoon, vergeet mijn on-
derwijs� niet

en laat je hart mijn geboden
gehoorzamen,

2 want ze geven je veel dagen
en jaren van leven en vrede. i

2:16 �Lett.: ‘vreemde’. Kennelijk een
vrouw die moreel vervreemd is van God.
�Of ‘verleidende’. �Lett.: ‘buitenland-
se’. Kennelijk een vrouw die moreel ver-
vreemd is van God. 2:17 �Of ‘de echtge-
noot’. 2:17; 3:11, 15 �Zie Woordenlijst.
2:18 �Lett.: ‘sporen’. 2:19 �Lett.: ‘bij
haar binnengaan’. 2:21 �Of ‘degenen die
rechtschapen blijven’. 3:1 �Of ‘wet’.

3 Mogen loyale liefde en
trouw� je niet verlaten.a

Bind ze om je hals.
Schrijf ze op je hart.�b

4 Dan krijg je gunst en goed
inzicht

in de ogen van God en
mensen.c

5 Vertrouw op Jehovahd met
heel je hart

en vertrouw� niet op je eigen
verstand.e

6 Houd hem voor ogen in al je
wegenf

en hij zal je paden recht-
maken.g

7 Word niet wijs in je eigen
ogen.h

Heb ontzag voor Jehovah en
ga het kwaad uit de weg.

8 Het zal je lichaam� genezing
brengen

en je botten verkwikking.
9 Eer Jehovah met je waarde-

volle dingen, i
met het allerbeste� van heel
je oogst.�j

10 Dan zullen je opslagplaatsen
helemaal gevuld zijnk

en je kuipen� overlopen van
nieuwe wijn.

11 Mijn zoon, wijs de correctie�
van Jehovah niet afl

en veracht zijn terechtwijzing
niet,m

12 want Jehovah wijst degenen
terecht van wie hij houdt,n

zoals een vader dat doet met
een geliefde zoon.o

13 Gelukkig is de mens die
wijsheid vindtp

en de mens die inzicht krijgt.
14 Dat levert meer op dan zilver

en geeft meer profijt dan
goud.q

15 Ze is kostbaarder dan
koralen.�

3:3 �Of ‘waarheid’. �Of ‘op de tafel
van je hart’. 3:5 �Lett.: ‘steun’. 3:8
�Lett.: ‘navel’. 3:9 �Of ‘de eerstelin-
gen’. Zie Woordenlijst. �Of ‘inkomen’.
3:10 �Of ‘wijnpersen’.

HFST. 2
a Ge 39:10-12

Sp 6:23, 24
Sp 7:4, 5

b Ge 2:24
Sp 5:18

c Sp 5:3, 5
Sp 5:20, 23
Sp 9:16-18
Ef 5:5

d Pr 7:26
Opb 22:15

e Sp 13:20

f Ps 37:11, 29

g Ps 104:35
Sp 10:7
Mt 25:46

h De 28:45, 63
��������������������

HFST. 3
i De 5:16
��������������������

2de kolom
a Ho 12:6

b De 6:6, 8

c 2Kor 8:21

d Jes 26:4
Jer 17:7

e Sp 28:26
Jer 10:23
1Kor 3:18

f 1Sa 23:2, 4
Ne 1:11
Fil 4:6

g Joz 1:7
Ps 25:9
Jak 1:5

h Sp 26:12
Ro 12:16

i Nu 31:50
De 16:16
Lu 16:9
1Ti 6:18

j Ex 23:19

k 2Kr 31:10
Mal 3:10

l Sp 15:32
Heb 12:5, 6

m Ps 94:12

n Opb 3:19

o De 8:5
Heb 12:7, 9

p Pr 7:12

q Job 28:15, 18



877 SPREUKEN 3:16–4:5
Alles wat je ooit zou kunnen
wensen verbleekt erbij.

16 Een lang leven is in haar
rechterhand,

rijkdom en eer zijn in haar
linkerhand.

17 Haar wegen zijn aangenaam
en al haar paden zijn vreed-
zaam.a

18 Ze is een levensboom voor
wie haar vastgrijpt,

en wie haar goed vasthoudt,
is gelukkig te prijzen.b

19 Jehovah heeft de aarde met
wijsheid gegrondvest.c

Hij heeft de hemel met
inzicht gevestigd.d

20 Door zijn kennis werden de
waterdiepten gespleten

en druppelde de dauw uit de
wolkenhemel.e

21 Mijn zoon, verlies ze� niet uit
het oog.

Bescherm praktische wijsheid
en denkvermogen.

22 Ze zullen je� leven geven
en een sieraad zijn voor je
hals.

23 Dan zul je veilig je weg gaan
en zul je niet struikelen.�f

24 Als je gaat liggen, hoef je
niet bang te zijn.g

Je zult liggen en heerlijk
slapen.h

25 Je zult niet bang zijn voor
plotselinge paniek i

of voor de storm die slechte
mensen treft. j

26 Want Jehovah zal je bron van
vertrouwen zijn.k

Hij houdt je voet uit de
valstrik. l

27 Onthoud het goede niet aan
wie je het hoort te geven�m

als het in je macht� ligt te
helpen.n

3:21 �Kennelijk de eigenschappen van
God die in de voorgaande verzen ge-
noemd zijn. 3:22 �Of ‘je ziel’. 3:23
�Of ‘zal je voet nergens tegen stoten’.
3:27 �Of ‘aan wie het toekomt’. �Of ‘in
de macht van je hand’.

28 Zeg niet tegen je naaste: ‘Ga
weg, kom morgen maar te-
rug, dan zal ik het je geven’,

als je het nu kunt geven.
29 Smeed geen plannen om je

naaste kwaad te doena

als hij onbezorgd bij je woont.
30 Zoek niet zomaar ruzie met

iemandb

als hij je geen kwaad heeft
gedaan.c

31 Wees niet jaloers� op de man
van geweldd

en kies geen van zijn wegen.
32 Want Jehovah heeft een

hekel aan wie sluw is,e
maar hij is een goede vriend
van de oprechten.f

33 De vloek van Jehovah rust op
het huis van wie slecht is,g

maar hij zegent het huis van
de rechtvaardigen.h

34 Hij spot met de spotters i

maar toont de zachtmoedigen
gunst.j

35 De wijzen zullen eer ont-
vangen,

maar de dwazen zijn trots op
oneer.k

4 Luister, mijn zonen, naar de
correctie� van een vader. l

Let goed op, dan word je
verstandig.

2 Want ik zal je goed onderwijs
geven.

Sla mijn lessen� niet in de
wind.m

3 Ik was een echte zoon voor
mijn vadern

en de lieveling van mijn
moeder.o

4 Hij leerde mij: ‘Houd met
heel je hart vast aan mijn
woorden.p

Volg mijn geboden op en blijf
leven.q

5 Streef naar wijsheid, verkrijg
verstand.r

Vergeet niet wat ik zeg en
wijk er niet van af.

3:31 �Of ‘afgunstig’. 4:1 �Zie Woor-
denlijst. 4:2 �Of ‘wet’.

HFST. 3
a Fil 4:9
b Ps 1:1, 2
c Ps 104:24
d Sp 8:27

Jer 10:12
e Job 36:27

Job 38:37
Jer 10:13

f Jes 26:7
g Ps 3:5

Sp 6:22
h Pr 5:12
i Ps 27:1
j Ps 73:12, 19
k Sp 10:29

Sp 28:1
l Ps 91:14
m Jak 2:15, 16
n De 15:7, 8

Sp 28:27
��������������������

2de kolom
a Sp 6:16, 18
b Sp 18:6

Sp 20:3
c Ro 12:18
d Ps 37:1

Sp 23:17
e Sp 6:16, 17
f Ps 15:1, 2
Ps 24:3, 4
Ps 25:14

g De 28:15
Joz 7:24, 25
Es 9:24, 25

h Job 42:12, 13
Ps 37:25

i Sp 19:29
j Ps 37:11
Ps 138:6
Jes 57:15
Jak 4:6

k Es 6:11, 12
Sp 12:8

��������������������

HFST. 4
l De 6:6, 7
Sp 19:20
Ef 6:1

m 1Kr 28:9
n 1Kon 2:12
o 1Kon 1:16-21
p De 4:9
q Le 18:5
r Ne 8:3, 8

Sp 9:10



SPREUKEN 4:6–5:3 878
6 Verlaat de wijsheid niet en ze

zal je beschermen.
Heb haar lief en ze zal je
behoeden.

7 Wijsheid is het belangrijkst,�a
streef dus naar wijsheid

en voeg aan alles wat je krijgt
verstand toe.b

8 Acht haar hoog en ze zal je
verheffen.c

Ze zal je eer geven omdat je
haar omarmt.d

9 Ze zal een sierlijke krans op
je hoofd zetten.

Ze zal je sieren met een
prachtige kroon.’

10 Luister, mijn zoon, en neem
mijn woorden aan,

dan zullen de jaren van je
leven talrijk zijn.e

11 Ik zal je de weg van wijsheid
leren.f

Ik zal je in de sporen van
oprechtheid leiden.g

12 Als je loopt, zullen je voet-
stappen niet belemmerd
worden

en als je rent, zul je niet
struikelen.

13 Houd vast aan correctie, laat
niet los.h

Bescherm haar, ze betekent
je leven. i

14 Ga niet het pad op van wie
slecht is

en loop niet op de weg van
slechte mensen. j

15 Vermijd die, volg die niet.k
Keer je ervan af en ga eraan
voorbij. l

16 Want als ze geen kwaad doen,
kunnen ze niet slapen.

Als ze niemand ten val
brengen, liggen ze wakker.

17 Ze eten het brood van
slechtheid

en drinken de wijn van
geweld.

18 Maar het pad van de recht-
vaardigen is als het heldere
morgenlicht

4:7 �Of ‘voornaamste’.

dat steeds helderder wordt
tot het klaarlichte dag is.a

19 De weg van slechte mensen
is als het duister.

Ze struikelen en weten niet
waarover.

20 Mijn zoon, heb aandacht
voor mijn woorden.

Luister goed� naar mijn
uitspraken.

21 Verlies ze niet uit het oog.
Bewaar ze diep in je hart.b

22 Ze betekenen leven voor wie
ze vindenc

en genezing voor hun hele
lichaam.�

23 Bescherm je hart, meer dan al
het andere dat je bewaakt,d

want daar ontspringen de
bronnen van het leven.

24 Doe sluwe spraak van je wege

en houd listige woorden ver
van je vandaan.

25 Laat je ogen recht vooruit-
kijken.

Richt je blik� recht vooruit.f
26 Effen� de weg voor je

voeteng

en al je paden zullen zeker
zijn.

27 Wijk niet af naar rechts of
naar links.h

Leid je voeten weg van het
slechte.

5 Mijn zoon, let op mijn wijs-
heid.

Luister goed� naar mijn
inzicht i

2 om je denkvermogen te
beschermen

en met je lippen kennis te
bewaren. j

3 Want de lippen van een ver-
dorven� vrouw druipen als
een honingraatk

en haar mond is gladder dan
olie. l

4:20 �Lett.: ‘neig je oor’. 4:22 �Lett.:
‘vlees’. 4:25 �Of ‘stralende ogen’. 4:26
�Of mogelijk ‘denk goed na over’. 5:1
�Lett.: ‘neig je oor’. 5:3 �Lett.: ‘vreemde’.
Zie Sp 2:16.

HFST. 4
a Pr 7:12

b Sp 15:14
Mt 13:23
Heb 5:14

c Da 1:17, 20

d 1Kon 4:29

e De 5:16

f 1Kon 4:29

g Jes 26:7

h Sp 8:10
Heb 2:1
Heb 12:5, 6

i De 32:45-47
Heb 12:11

j Ps 1:1
1Kor 15:33

k Am 5:15
Ef 5:11

l Sp 5:3, 8
1Th 5:22

��������������������

2de kolom
a 2Sa 23:3, 4

Ps 119:105
1Kor 13:12
2Kor 4:6
2Pe 1:19

b Ps 40:8
Sp 2:1

c 1Ti 4:8

d Jer 17:9
Mr 7:21-23
Ef 6:14

e 1Pe 2:1

f Mt 6:22

g Ef 5:15

h De 12:32
Joz 1:7

��������������������

HFST. 5
i 1Kon 4:29
Jak 1:19

j Sp 15:7

k Sp 7:14-21

l Sp 9:16, 17



879 SPREUKEN 5:4–6:3
4 Maar uiteindelijk is ze zo

bitter als alsema

en zo scherp als een twee-
snijdend zwaard.b

5 Haar voeten dalen af naar de
dood.

Haar voetstappen leiden
regelrecht naar het Graf.�

6 Ze is niet geı̈nteresseerd in
de weg naar het leven.

Ze zwerft rond, ze weet niet
waar haar weg heen leidt.

7 Mijn zonen, luister naar mij
en keer je niet af van wat ik
zeg.

8 Blijf ver bij haar vandaan.
Kom niet in de buurt van de
ingang van haar huis.c

9 Anders verlies je het respect
van anderend

en oogst je jaren van wreed-
heid.e

10 Anders wordt je bezit� door
vreemden verbrastf

en gaat alles waar je voor
hebt gezwoegd naar het
huis van een onbekende.

11 Anders zul je aan het eind van
je leven zuchten en kreunen

terwijl je vlees en lichaam
wegteren.g

12 Je zult zeggen: ‘Wat heb ik
correctie� gehaat!

Wat had ik een hartgrondige
hekel aan terechtwijzingen!

13 Ik luisterde niet naar de stem
van mijn onderwijzers

en sloot mijn oren voor mijn
leraren.

14 Ik sta aan de rand van de
afgrond

in het zicht van de hele
gemeente.’�h

15 Drink water uit je eigen
waterput,

stromend� water uit je eigen
bron. i

5:5 �Of ‘Sjeool’, het collectieve graf van
de mensheid. ZieWoordenlijst. 5:10 �Of
‘kracht’. 5:12 �Zie Woordenlijst. 5:14
�Lett.: ‘in het midden van de vergadering
en de gemeente’. 5:15 �Of ‘fris’.

16 Moeten je bronnen soms
over de straat stromen

en je waterstromen zich over
de pleinen verspreiden?a

17 Houd ze voor jezelf alleen
en deel ze niet met vreem-
den.b

18 Laat je eigen bron gezegend
zijn

en wees blij met de vrouw
van je jeugd,c

19 een lieflijke hinde en een
sierlijke steengeit.d

Laten haar borsten je altijd
genot schenken.�

Laat je steeds meevoeren
door haar liefde.e

20 Mijn zoon, waarom zou je je
laten meeslepen door een
verdorven� vrouw

of de boezem van een immo-
rele� vrouw omhelzen?f

21 Want Jehovah richt zijn ogen
op de wegen van een man.

Hij onderzoekt al zijn paden.g
22 Wie slecht is raakt verstrikt

in zijn eigen overtredingen,
hij wordt gevangen in de tou-
wen van zijn eigen zonde.h

23 Hij zal sterven door gebrek
aan correctie

en afdwalen door zijn grote
dwaasheid.

6 Mijn zoon, als je borg staat
voor je naaste, i

als je een vreemde een
handdruk geeft,�j

2 als je verstrikt bent door je
belofte,

gevangenzit door de woorden
van je mond,k

3 doe dan het volgende, mijn
zoon, en bevrijd je,

want je bent in handen van je
naaste gevallen:

verneder je en ga bij hem
smeken. l

5:19 �Of ‘vreugdedronken maken’. 5:20
�Lett.: ‘vreemde’. Zie Sp 2:16. �Lett.:
‘buitenlandse’. Zie Sp 2:16. 6:1 �D.w.z.
bij een belofte.

HFST. 5
a Pr 7:26

b Sp 6:32, 33

c Sp 9:14, 15

d Sp 29:3

e Sp 6:33-35
Sp 7:23

f Sp 31:3
Lu 15:30

g Sp 7:22, 23

h Sp 6:27-29

i 1Kor 7:3
Heb 13:4

��������������������

2de kolom
a Sp 5:20

b Ge 2:24

c De 24:5
Pr 9:9

d Hgl 2:9

e Ge 26:8
Ge 29:20
Hgl 8:6

f Sp 22:14

g 2Kr 16:9
Ps 11:4
Ps 17:3
Jer 17:10
Heb 4:13

h Ps 7:14-16
Ga 6:7

��������������������

HFST. 6
i Sp 17:18

j Sp 11:15
Sp 20:16

k Sp 18:7

l Mt 5:25



SPREUKEN 6:4-29 880
4 Gun je ogen geen slaap

en laat je oogleden niet
rusten.

5 Bevrijd je als een gazelle uit
de greep van de jager,

als een vogel uit de hand van
de vogelvanger.

6 Ga naar de mier, jij luiaard,a
kijk goed naar wat hij doet
en word wijs.

7 Hoewel hij geen aanvoerder,
opzichter of leider heeft,

8 zorgt hij in de zomer voor
voedselb

en verzamelt hij voorraden
tijdens de oogst.

9 Hoelang, luiaard, blijf je nog
liggen?

Wanneer sta je op uit je
slaap?

10 Nog even slapen, nog even
sluimeren,

nog even de handen over
elkaar om te rusten,c

11 en armoede zal je overvallen
als een rover,

gebrek als een gewapend
man.d

12 Een slechte, waardeloze man
gaat rond met sluwe
spraak.e

13 Hij knipoogt, f seint met zijn
voet en geeft tekens met
zijn vingers.

14 Zijn hart is verdorven,
altijd heeft hij kwaad in de
zing en lokt hij ruzies uit.h

15 Daarom zal zijn ongeluk
plotseling komen.

Ineens wordt hij gebroken,
onherstelbaar. i

16 Er zijn zes dingen die Jehovah
haat,

zeven dingen waar hij� een
hekel aan heeft:

17 ogen die trots kijken, j een
tong die liegtk en handen
die onschuldig bloed
vergieten, l

6:16 �Of ‘zijn ziel’.

18 een hart dat misdadige
plannen smeedta en voeten
die snel naar het slechte
rennen,

19 een valse getuige die leugens
ademtb

en iemand die onrust zaait
onder broeders.c

20 Mijn zoon, houd je aan het
gebod van je vader

en verwerp het onderwijs�
van je moeder niet.d

21 Bind ze voor altijd op je hart.
Hang ze om je hals.

22 Als je onderweg bent, zal het
je leiden,

als je gaat liggen, zal het de
wacht over je houden

en als je wakker wordt, zal
het je toespreken.�

23 Want het gebod is een lamp,e
dewet is een lichtf
en terechtwijzing en correctie�
zijn deweg naar het leven.g

24 Ze zullen je beschermen
tegen de slechte vrouw,h

tegen de verleidelijke tong
van de immorele� vrouw. i

25 Verlang in je hart niet naar
haar schoonheid j

en laat je niet verlokken door
haar mooie ogen.

26 Want een hoer brengt een
man tot droog brood,k

maar de vrouw van een
ander maakt jacht op zijn
kostbare leven.�

27 Kan een man vuur in zijn
boezem halen zonder dat
zijn kleren vlam vatten? l

28 Of kan een man op gloeiende
kolen lopen zonder zijn
voeten te branden?

29 Zo gaat het ook met iemand
die met de vrouw van een
ander slaapt:

wie haar aanraakt, blijft niet
ongestraft.m

6:20 �Of ‘de wet’. 6:22 �Of ‘raad geven’.
6:23 �Zie Woordenlijst. 6:24 �Lett.: ‘bui-
tenlandse’. Zie Sp 2:16. 6:26 �Of ‘ziel’.

HFST. 6
a Sp 10:26

Sp 26:13-15

b Sp 30:24, 25

c Sp 20:13
Sp 24:33, 34
Pr 4:5

d Sp 13:4
Sp 20:4
Sp 24:30-34

e Sp 16:27
Jak 3:6

f Sp 10:10
Sp 16:30

g Ps 36:1, 4
Jes 32:7
Mi 2:1

h Sp 16:28
Ro 16:17

i Ps 73:12, 18

j Ps 101:5
Sp 8:13
Sp 16:5

k Sp 12:22
Opb 21:8

l Ge 4:8, 10
Nu 35:31
De 27:25

��������������������

2de kolom
a Sp 11:20

Za 8:17
Mal 2:16

b Ex 23:1

c Le 19:16
Ga 5:20, 21
Jak 3:14, 15

d De 21:18, 21
Ef 6:1

e Ps 119:105

f Jes 51:4

g Sp 4:13
Heb 12:11

h Pr 7:26

i Sp 5:3
Sp 7:4, 5

j Mt 5:28
Jak 1:14, 15

k Sp 29:3
Lu 15:16, 30

l Ga 6:7

m 2Sa 11:4
2Sa 12:10, 11
Sp 6:32-35
Heb 13:4



881 SPREUKEN 6:30–7:18
30 Een dief wordt niet veracht

als hij steelt om zijn honger
te stillen.�

31 Maar als hij wordt betrapt,
moet hij het zevenvoudig
vergoeden.

Alle waardevolle dingen in
zijn huis moet hij afstaan.a

32 Wie overspel pleegt met een
vrouw, heeft geen ver-
stand.�

Wie dat doet, bewerkt zijn
eigen ondergang.�b

33 Schade en schande zullen
het gevolg zijn.c

Zijn smaad zal niet worden
uitgewist.d

34 Want jaloezie maakt een
echtgenoot razend.

Zijn wraak zal meedogenloos
zijn.e

35 Hij zal geen enkele ver-
goeding� accepteren.

Zelfs het grootste geschenk
kalmeert hem niet.

7 Mijn zoon, houd je aan mijn
woorden

en bewaar mijn geboden als
een schat.f

2 Gehoorzaam mijn geboden
en blijf leven.g

Waak over mijn onderwijs�
als je oogappel.

3 Bind ze om je vingers.
Schrijf ze op je hart.�h

4 Zeg tegen de wijsheid: ‘Je
bent mijn zus’

en noem het verstand ‘mijn
familie’

5 om je te beschermen tegen
de verdorven� vrouw, i

tegen de immorele�
vrouw met haar gladde�
woorden. j

6:30 �Of ‘om zijn ziel te vullen als hij hon-
ger heeft’. 6:32 �Lett.: ‘heeft gebrek aan
hart’. �Of ‘de ondergang van zijn ziel’.
6:35 �Of ‘losprijs’. 7:2 �Of ‘wet’. 7:3
�Of ‘op de tafel van je hart’. 7:5 �Lett.:
‘vreemde’. Zie Sp 2:16. �Lett.: ‘buiten-
landse’. Zie Sp 2:16. �Of ‘verleidende’.

6 Vanuit het venster van mijn
huis,

door het traliewerk, keek ik
naar beneden.

7 Ik bekeek de onervarenen�
en zag bij de jongeren een
jongen zonder verstand.�a

8 Hij liep door de straat, kwam
bij haar hoek

en stapte in de richting van
haar huis.

9 Het was in de schemering, in
de avond,b

toen de nacht aanbrak en het
donker werd.

10 Toen zag ik een vrouw naar
hem toe gaan,

gekleed als� een hoer,c met
een listig hart.

11 Ze is brutaal en uitdagend.d
Ze blijft� nooit thuis.

12 Nu eens loopt ze op straat,
dan weer op de pleinen,

op elke hoek staat ze op de
loer.e

13 Ze grijpt hem vast en kust
hem.

Met een schaamteloze blik
zegt ze:

14 ‘Ik moest vredeoffers�
brengen.f

Vandaag heb ik mijn geloften
ingelost.

15 Daarom ben ik naar buiten
gegaan, naar jou toe,

om je te zoeken, en nu heb ik
je gevonden!

16 Ik heb mijn bed opgemaakt
met schitterende spreien,

met kleurig linnen uit Egypte.g
17 Ik heb mijn bed besprenkeld

met mirre, aloë en kaneel.h
18 Kom, laten we ons aan de

liefde bedrinken tot de
morgen toe.

Laten we hartstochtelijk de
liefde bedrijven.

7:7 �Of ‘naı̈evelingen’. �Lett.: ‘met ge-
brek aan hart’. 7:10 �Of ‘met het ge-
waad van’. 7:11 �Lett.: ‘haar voeten
blijven.’ 7:14 �Of ‘gemeenschapsoffers’.
Zie Woordenlijst.

HFST. 6
a Ex 22:1, 4

b Sp 2:18, 19
Sp 5:20, 23
Mal 3:5
1Kor 6:9, 10
Heb 13:4

c Sp 5:8, 9

d 1Kon 15:5
1Kr 5:1
Mt 1:6

e Ge 39:19, 20
��������������������

HFST. 7
f Sp 10:14

g Le 18:5
De 5:16
Jes 55:3
Jo 12:50

h Sp 2:10, 11

i Sp 23:27, 28

j Sp 2:11, 16
Sp 5:3
Sp 6:23, 24

��������������������

2de kolom
a Sp 6:32

Sp 9:16, 17

b Job 24:15

c Jer 4:30

d Sp 9:13-18

e Sp 23:27, 28

f Le 19:5

g Ez 27:7

h Hgl 3:6
Hgl 4:14



SPREUKEN 7:19–8:15 882
19 Want mijn man is niet thuis,

hij is vertrokken voor een
verre reis.

20 Hij heeft een buidel met geld
meegenomen

en komt pas terug op de dag
van de vollemaan.’

21 Met grote overredingskracht
haalt ze hem over.a

Met gladde woorden verleidt
ze hem.

22 Plotseling gaat hij haar
achterna, als een stier
naar de slacht,

als een dwaas die gestraft zal
worden in het blok,�b

23 tot een pijl zijn lever door-
boort.

Als een vogel die een vang-
net in vliegt, beseft hij niet
dat het hem zijn leven� zal
kosten.c

24 En nu, mijn zonen, luister
naar mij.

Heb aandacht voor wat ik zeg.
25 Laat je hart niet afdwalen

naar haar wegen.
Dool niet rond op haar pa-
den.d

26 Want velen zijn haar slacht-
offer geworden,e

en talloos zijn degenen die ze
heeft gedood.f

27 Haar huis is een weg naar
het Graf,�

die afdaalt naar de kamers
van de dood.

8 Roept de wijsheid niet?
Laat het inzicht zijn stem
niet horen?g

2 Op de hoge plaatsenh langs
de weg,

op het kruispunt, neemt ze
haar plaats in.

3 Naast de poorten die toegang
geven tot de stad,

bij de ingangen van de
poorten,

roept ze luid:i

7:22 �Of ‘de ketens’. 7:23 �Of ‘ziel’.
7:27 �Of ‘Sjeool’, het collectieve graf
van de mensheid. Zie Woordenlijst.

4 ‘Mensen, ik roep tot jullie,
ik laat iedereen� mijn stem
horen.

5 Onervarenen, word toch
verstandig.a

Dwazen, ontwikkel toch een
wijs hart!�

6 Luister, want wat ik zeg is
belangrijk.

Mijn lippen spreken wat
juist is.

7 Mijn mond spreekt zachtjes
wat waar is

en mijn lippen haten wat
slecht is.

8 Alle woorden uit mijn mond
zijn rechtvaardig,

niets daarvan is verdraaid of
vals.

9 Ze zijn duidelijk voor wie
inzicht heeft

en juist voor wie kennis heeft
gevonden.

10 Verkies mijn correctie�
boven zilver

en kennis boven het zuiver-
ste goud.b

11 Wijsheid is beter dan
koralen.

Alles wat je ooit zou kunnen
wensen verbleekt erbij.

12 Ik, wijsheid, woon bij het
verstand.

Ik heb kennis en denk-
vermogen gevonden.c

13 Ontzag voor Jehovah betekent
het kwaad te haten.d

Zelfverheerlijking, trots,e de
slechte weg en verdorven
spraakf haat ik.

14 Ik bezit goed advies en
praktische wijsheid.g

Verstandh en macht, i ze zijn
van mij.

15 Door mij blijven koningen
regeren

en nemen hoge ambtenaren
rechtvaardige besluiten. j

8:4 �Lett.: ‘de zonen van de mensen’.
8:5 �Lett.: ‘begrijp het hart’. 8:10 �Zie
Woordenlijst.

HFST. 7
a Sp 5:3

b 1Kor 6:18

c Sp 5:8-11

d Sp 5:8

e Pr 7:26

f 1Kor 10:8
��������������������

HFST. 8
g Sp 1:20, 21

h Mt 10:27

i Han 20:20
��������������������

2de kolom
a Ps 19:7

b Ps 19:9, 10
Ps 119:72, 127
Sp 3:13-15

c Sp 2:11
Sp 5:1, 2

d Ps 97:10
Ps 101:3
Sp 16:6
Ro 12:9

e Ps 101:5
1Pe 5:5

f Sp 4:24

g Sp 2:7

h Sp 4:7

i Sp 24:5

j Ps 72:1



883 SPREUKEN 8:16–9:2
16 Door mij blijven vorsten

heersen
en oordelen edelen recht-
vaardig.

17 Ik heb lief wie mij liefheeft,
en wie mij zoekt, zal me
vinden.a

18 Rijkdom en eer zijn bij mij,
duurzame rijkdom� en
rechtvaardigheid.

19 Mijn vrucht is beter dan
goud, het zuiverste goud,

en mijn opbrengst is beter
dan het beste zilver.b

20 Op het pad van rechtvaardig-
heid wandel ik,

midden op de wegen van het
recht.

21 Ik geef een grote erfenis aan
wie mij liefhebben,

ik vul hun schatkamers.
22 Jehovah bracht mij voort als

het begin van zijn weg,c
het eerste van zijn werken
van lang geleden.d

23 In het verre verleden� ben ik
aangesteld,e

vanaf het begin, vanaf tijden
eerder dan de aarde.f

24 Ik werd voortgebracht� toen
er nog geen diepe wateren
waren,g

toen er geen bronnen waren,
overlopend van water.

25 Voordat de bergen waren
neergezet,

vóór de heuvels, werd ik
voortgebracht,

26 toen hij de aarde en haar vel-
den nog niet had gemaakt,

toen de eerste kluit grond er
nog niet was.

27 Toen hij de hemel maakte,h
was ik daar,

toen hij de horizon� aftekende
op het watervlak, i

28 toen hij daarboven de wolken
plaatste,�

8:18 �Of ‘overgeërfde waarden’. 8:23
�Of ‘sinds onheuglijke tijden’. 8:24 �Of
‘voortgebracht als met weeën’. 8:27
�Lett.: ‘een kring’. 8:28 �Lett.: ‘sterk
maakte’.

toen hij de bronnen van de
waterdiepte vestigde,

29 toen hij grenzen stelde aan
de zee

zodat het water zijn gebod
niet zou overschrijden,a

toen hij de fundamenten van
de aarde legde,�

30 toen was ik naast hem als
een meesterwerker.b

Ik was degene op wie
hij bijzonder gesteld was,c
elke dag weer.

Ik was altijd vrolijk bij hem.d
31 Ik was blij over de aarde, die

bewoond kon worden,
en ik was bijzonder gesteld
op de mensen.�

32 En nu, mijn zonen, luister
naar mij.

Gelukkig zijn degenen die
mijn wegen volgen.

33 Luister naar correctiee en
word wijs.

Sla die niet in de wind.
34 Gelukkig is de mens die naar

mij luistert,
die elke dag vroeg aan mijn
deur staat,�

die bij mijn deurposten
wacht.

35 Want wie mij vindt, vindt
levenf

en krijgt goedkeuring van
Jehovah.

36 Maar wie mij negeert,
schaadt zichzelf�

en wie mij haat, heeft de
dood lief.’g

9 De ware wijsheid heeft haar
huis gebouwd.

Ze heeft haar zeven zuilen
uitgehouwen.

2 Ze heeft haar vlees bereid,�
ze heeft haar wijn gemengd,
ook heeft ze haar tafel
gedekt.

8:29 �Of ‘verordende’. 8:31 �Lett.: ‘men-
senzonen’. 8:34 �Of ‘waakt aan mijn
deur’. 8:36 �Of ‘zijn ziel’. 9:2 �Lett.:
‘ze heeft haar slachting geslacht’.

HFST. 8
a Sp 2:4, 5

b Sp 3:13, 14

c Jo 1:1-3, 14

d Kol 1:15-17

e Mi 5:2

f Jo 8:58
Jo 17:5

g Ge 1:2

h Ps 33:6
Jer 10:12

i Ge 1:6, 7
Job 26:10

��������������������

2de kolom
a Job 38:8-11

Ps 33:7
Ps 104:6-9
Jer 5:22

b Ge 1:26
Jo 1:1, 3
Jo 17:5
Kol 1:15, 16

c Jes 42:1
Mt 3:17

d Job 38:7

e Sp 3:11
Sp 4:13
Heb 12:7, 9

f Sp 13:14

g Sp 5:23



SPREUKEN 9:3–10:7 884
3 Ze heeft haar dienaressen

gestuurd
om vanaf de hoge plaatsen
van de stad te roepen:a

4 ‘Wie onervaren is moet
hierheen komen!’

Ze zegt tegen degene zonder
verstand:�

5 ‘Kom, eet mijn brood
en drink van de wijn die ik
gemengd heb.

6 Laat je onervarenheid�
achter je en blijf leven.b

Ga rechtdoor op de weg van
het verstand.’c

7 Wie een spotter corrigeert,
haalt zich schande op de
halsd

en wie een slecht mens
terechtwijst, zal eronder
lijden.

8 Wijs een spotter niet terecht,
want hij zal je haten.e

Geef een wijze een terecht-
wijzing en hij zal van je
houden.f

9 Deel iets met een wijze en hij
zal wijzer worden.g

Onderwijs een rechtvaardige
en zijn kennis neemt toe.

10 Ontzag voor Jehovah is het
begin van wijsheidh

en kennis van de Aller-
heiligstei — dat is verstand.

11 Want door mij zullen je dagen
talrijk zijn j

en worden jaren aan je leven
toegevoegd.

12 Als je wijs wordt, is dat in je
eigen voordeel,

maar als je spot, moet je zelf
de gevolgen dragen.

13 Een domme vrouw is
brutaal.k

Ze is onnozel en weet
helemaal niets.

14 Ze zit voor de ingang van
haar huis,

op een zetel op de hoge
plaatsen van de stad. l

9:4, 16 �Lett.: ‘met gebrek aan hart’.
9:6 �Of ‘de onervarenen’.

15 Ze roept naar voorbij-
gangers,

naar wie rechtdoor gaan op
de weg:

16 ‘Wie onervaren is moet
hierheen komen!’

Zij zegt tegen degenen
zonder verstand:�a

17 ‘Gestolen water smaakt zoet
en stiekem gegeten brood is
heerlijk.’b

18 Maar ze weten niet dat daar
degenen zijn die machte-
loos zijn in de dood,

dat haar gasten zich in
de diepten van het Graf�
bevinden.c

10 Spreuken van Salomo.d
Een wijze zoon maakt zijn
vader blij,e

een dwaze zoon doet zijn
moeder verdriet.

2 Oneerlijk verkregen schatten
leveren niets op,

maar rechtvaardigheid redt
van de dood.f

3 Jehovah laat de rechtvaar-
dige� geen honger lijden,g

maar hij weigert slechte
mensen wat ze verlangen.

4 Luie handen brengen
armoede,h

maar ijverige handen maken
rijk. i

5 De verstandige zoon haalt in
de zomer de oogst binnen,

maar de schaamteloze zoon
slaapt diep tijdens de
oogst. j

6 Zegen rust op het hoofd van
de rechtvaardige,k

maar de mond van wie slecht
is verhult geweld.

7 De herinnering aan� de
rechtvaardige leidt tot
zegen, l

maar de naam van wie slecht
is zal wegrotten.m

9:18 �Of ‘Sjeool’, het collectieve graf van
de mensheid. ZieWoordenlijst. 10:3 �Of
‘de ziel van de rechtvaardige’. 10:7 �Of
‘reputatie van’.

HFST. 9
a Sp 1:20-22

b Ps 119:130

c Sp 4:5
Sp 13:20

d Sp 15:12

e 1Kon 21:20, 21
1Kon 22:8
2Kr 25:15, 16
Mt 7:6

f Ps 141:5
Sp 27:6
Sp 28:23

g Sp 1:5
Sp 15:31
Sp 17:10
Sp 25:12

h Ps 111:10

i 1Kr 28:9
Mt 11:27
Jo 17:3

j De 6:1, 2
Sp 8:35
Sp 10:27

k Sp 7:10, 11

l Sp 23:27, 28
��������������������

2de kolom
a Sp 6:32

b Sp 7:18, 19

c Sp 2:18, 19
Sp 7:23, 26
Sp 23:27, 28

��������������������

HFST. 10
d Sp 1:1

e Sp 13:1
Sp 27:11

f Sp 11:4

g Ps 33:18, 19
Ps 37:25
Mt 6:33

h Sp 20:4
Pr 10:18

i Sp 12:24
Sp 13:4
Sp 21:5

j Sp 6:6, 9

k Ex 23:25
Sp 28:20

l Ps 112:6
Pr 7:1

m Ps 9:5



885 SPREUKEN 10:8-30
8 Wie wijs van hart is neemt

raad� aan,a
maar wie domme dingen zegt
komt ten val.b

9 Wie oprecht� wandelt,
wandelt veilig,c

maar wie zijn wegen ver-
draait, wordt betrapt.d

10 Wie sluw knipoogt veroor-
zaakt pijne

en wie domme dingen zegt
komt ten val.f

11 De mond van de rechtvaardige
is een bron van leven,g

maar de mond van een slecht
mens verhult geweld.h

12 Haat ontketent ruzies
maar liefde bedekt alle
overtredingen. i

13 De verstandige heeft wijsheid
op zijn lippen, j

maar de verstandeloze�
krijgt de stok� op zijn rug.k

14 Wie wijs is verzamelt kennis
als een schat, l

maar de mond van de dwaas
vraagt om ellende.m

15 De rijkdom� van een rijke is
zijn vesting.

De armoede van de arme is
zijn ondergang.n

16 De activiteit van de recht-
vaardige leidt tot leven,

maar de opbrengst van de
slechte leidt tot zonde.o

17 Wie naar correctie� luistert
is een weg naar het leven,�

maar wie terechtwijzing
negeert brengt anderen op
een dwaalspoor.

18 Wie zijn haat verbergt
spreekt leugensp

en wie laster� verspreidt is
dwaas.

19 Bij een overvloed van
woorden is een fout niet
te vermijden,q

10:8 �Lett.: ‘geboden’. 10:9 �Of ‘recht-
schapen’. 10:13 �Lett.: ‘degene met ge-
brek aan hart’. �Of ‘roede’. 10:15 �Of
‘het waardevolle’. 10:17 �Zie Woorden-
lijst. �Of mogelijk ‘is op de weg naar het
leven’. 10:18 �Of ‘geruchten’.

maar wie zijn lippen in
bedwang houdt is ver-
standig.a

20 De tong van de rechtvaardige
is als het beste zilver,b

maar het hart van een slecht
mens is van weinig waarde.

21 De lippen van de rechtvaar-
dige voeden� velen,c

maar de dwazen sterven
door gebrek aan verstand.d

22 Het is de zegen van Jehovah
die je rijk maakte

en hij voegt er geen verdriet�
aan toe.

23 Voor de dwaas is schaamte-
loos gedrag een spel,

maar wijsheid is voor de man
met inzicht.f

24 Wat een slecht mens vreest,
zal hem overkomen.

Wat de rechtvaardige ver-
langt, zal hij krijgen.g

25 Als de storm voorbij is, is de
goddeloze verdwenen,h

maar de rechtvaardige is als
een eeuwig fundament. i

26 Als azijn voor de tanden en
als rook voor de ogen,

zo is een luiaard voor wie
hem eropuit stuurt.�

27 Ontzag voor Jehovah ver-
lengt het leven, j

maar de jaren van slechte
mensen worden verkort.k

28 De verwachting� van de
rechtvaardigen leidt tot
vreugde, l

maar de hoop van de godde-
lozen zal vergaan.m

29 De weg van Jehovah is een
vesting voor de onberispe-
lijken

maar betekent de ondergang
voor boosdoeners.o

30 De rechtvaardige zal nooit
ten val worden gebracht,p

maar slechte mensen zullen
de aarde niet meer be-
wonen.q

10:21 �Of ‘geven leiding aan’. 10:22
�Of ‘smart’, ‘ellende’. 10:26 �Of ‘voor
zijn baas’. 10:28 �Of ‘hoop’.

HFST. 10
a De 4:6

Ps 19:7
Ps 119:34
Ps 119:100

b Sp 18:6
c Ps 25:21
d 1Ti 5:24
e Sp 6:12, 13
f Sp 18:21
g Sp 11:30
h Mt 12:35

Jak 3:5
i Sp 17:9
1Kor 13:4, 7
1Pe 4:8

j Jes 50:4
k Sp 26:3
l Sp 9:9
m Sp 13:3

Sp 18:7
n Sp 19:7

Sp 30:8, 9
Pr 7:12

o Mt 7:17
p 1Sa 18:17, 21
q Pr 5:2
��������������������

2de kolom
a Ps 39:1

Sp 17:27
Sp 21:23
Jak 1:19

b Sp 12:18
Sp 16:13

c Jer 3:15
d Ho 4:6
e De 8:17, 18

Ps 37:22
1Ti 6:6

f Sp 2:10, 11
Sp 14:9
Sp 15:21

g Ps 37:4
1Jo 5:14

h Ps 37:10
i Mt 7:24, 25
j Ps 91:15, 16
k Ps 55:23
l Ps 16:9
Ro 12:12

m Sp 11:7
n Sp 18:10

Jes 40:31
o Ro 2:6-8
p Ps 16:8
q Ps 37:9



SPREUKEN 10:31–11:18 886
31 De mond van de rechtvaardi-

ge spreekt� wijsheid,
maar de bedrieglijke tong zal
worden afgesneden.

32 De lippen van de recht-
vaardige weten wat aan-
genaam is,

maar de mond van de godde-
loze is vol bedrog.

11 Jehovah walgt van een
oneerlijke� weegschaal,

maar zuivere gewichten�
maken hem blij.a

2 Waar hoogmoed is komt
schande,b

maar wijsheid is bij de
bescheidenen.c

3 De oprechten laten zich
leiden door hun oprecht-
heid,�d

maar de onbetrouwbaren
gaan ten onder aan hun
bedrog.e

4 Rijkdom� zal je niet helpen
op de dag van woede, f

maar rechtvaardigheid redt
van de dood.g

5 De rechtvaardigheid van de
onberispelijke maakt zijn
weg recht,

maar wie slecht is komt door
zijn eigen slechtheid ten
val.h

6 De oprechten worden gered
door hun rechtvaardig-
heid, i

maar de onbetrouwbaren
worden gevangen in hun
eigen verlangens. j

7 Als een slecht mens sterft,
vergaat zijn hoop.

Ook verwachtingen ge-
baseerd op zijn eigen
kracht vergaan.k

8 De rechtvaardige wordt uit
moeilijkheden gered

en wie slecht is neemt zijn
plaats in. l

10:31 �Of ‘draagt de vrucht van’. 11:1
�Of ‘bedrieglijke’. �Of ‘een volkomen
weegsteen’. 11:3 �Of ‘rechtschapen-
heid’. 11:4 �Of ‘waardevolle dingen’.

9 Met zijn mond richt de afval-
lige� zijn naaste te gronde,

maar door kennis worden de
rechtvaardigen gered.a

10 De goedheid van de recht-
vaardigen maakt een stad
blij

en als de slechte mensen
vergaan, klinkt er gejuich.b

11 Door de zegen van de op-
rechten wordt een stad
groot,c

maar de mond van slechte
mensen haalt haar neer.d

12 Wie geen verstand heeft�
kleineert� zijn naaste,

maar de man met inzicht
houdt zich stil.e

13 Een lasteraar gaat rond om
vertrouwelijke gesprekken
te onthullen, f

maar iemand die betrouw-
baar� is kan iets ver-
trouwelijk houden.�

14 Zonder deskundige leiding�
komt het volk ten val,

maar met veel raadgevers
behaal je succes.�g

15 Wie garant staat voor de
lening van een vreemde zal
het slecht vergaan,h

maar wie niet met een
handdruk belooft,� zal
veilig zijn.

16 Een innemende� vrouw oogst
roem, i

maar meedogenloze mannen
eigenen zich rijkdom toe.

17 Wie vriendelijk is� heeft daar
zelf ook voordeel van,�j

maar wie wreed is bezorgt
zichzelf ellende.�k

18 De goddeloze ontvangt een
bedrieglijk loon, l

11:9 �Of ‘de goddeloze’. 11:12 �Lett.:
‘degene met gebrek aan hart’. �Of ‘ver-
acht’. 11:13 �Lett.: ‘getrouw van geest’.
�Lett.: ‘bedekt een zaak’. 11:14 �Of ‘wij-
ze raad’. �Of ‘redding’. 11:15 �Of ‘wie
handslag haat’. 11:16 �Of ‘aantrekkelij-
ke’. 11:17 �Of ‘wie loyale liefde heeft’.
�Of ‘doet zijn ziel goed’. �Of ‘schande’.

HFST. 11
a Le 19:36

b Sp 16:18
Lu 14:8, 9

c Mi 6:8
1Pe 5:5

d Ps 26:1
Sp 13:6

e Sp 28:18

f Ez 7:19
Mt 16:26

g Ge 7:1

h 2Sa 17:23
Es 7:10
Sp 5:22

i Jer 39:18

j Sp 1:32

k Ex 15:9, 10
Lu 12:18-20

l Es 7:9
Sp 21:18
Da 6:23, 24

��������������������

2de kolom
a Sp 2:10-12

b Ex 15:20, 21
Es 9:19, 22

c Sp 14:34

d Jak 3:6

e Sp 17:27
1Pe 2:23

f Le 19:16
Sp 20:19
Sp 26:22

g Sp 15:22
Sp 20:18
Sp 24:6

h Sp 6:1, 5
Sp 20:16

i 1Sa 25:39
1Pe 3:3, 4

j Lu 6:38

k Jak 5:3, 4

l Job 27:13, 14



887 SPREUKEN 11:19–12:7
maar wie rechtvaardigheid
zaait krijgt een echte
beloning.a

19 Wie voor rechtvaardigheid
staat vindt leven,b

maar wie het slechte najaagt
de dood.

20 Jehovah walgt van mensen
met een oneerlijk hart,c

maar hij is blij met wie
onberispelijk leeft.�d

21 Hier kun je van op aan:�
wie slecht is blijft niet
ongestraft,e

maar de kinderen van
de rechtvaardigen zullen
ontkomen.

22 Als een gouden ring in een
varkenssnuit

is een mooie vrouw die haar
verstand niet gebruikt.

23 Het verlangen van de recht-
vaardigen leidt tot het
goede, f

maar de hoop van slechte
mensen eindigt in woede.

24 De een geeft gul� en krijgt
steeds meer,g

de ander geeft niet wat hij
hoort te geven en wordt
arm.h

25 Een vrijgevig mens� zal
gedijen�i

en wie anderen verkwikt,�
zal zelf worden verkwikt. j

26 Het volk vervloekt wie koren
achterhoudt

maar zegent wie het ver-
koopt.

27 Wie het goede nastreeft,
zoekt gunst,k

maar wie op het kwade uit is,
wordt door kwaad getrof-
fen. l

28 Wie op zijn rijkdom ver-
trouwt, komt ten val,m

11:20 �Of ‘met de weg van de onberis-
pelijke’. 11:21 �Lett.: ‘hand op hand’.
11:24 �Lett.: ‘strooit rond’. 11:25 �Of
‘vrijgevige ziel’. �Lett.: ‘zal vet wor-
den gemaakt’. �Lett.: ‘rijkelijk te drin-
ken geeft’.

maar de rechtvaardigen
zullen gedijen als het jonge
loof.a

29 Wie ellende� brengt over zijn
huisgezin zal wind erven,b

en de dwaas wordt de slaaf
van wie wijs is van hart.

30 De vrucht van de rechtvaar-
dige is een levensboomc

en wie zielen� wint, is wijs.d
31 Als de rechtvaardige op

aarde zijn loon krijgt,
dan helemaal de goddeloze
en de zondaar!e

12 Wie correctie� liefheeft,
heeft kennis lief, f

maar wie terechtwijzing
haat, is dom.�g

2 Een goed mens krijgt
Jehovah’s goedkeuring,

maar wie kwade plannen
heeft, wordt door Hem
veroordeeld.h

3 Geen mens kan veilig zijn
door het slechte te doen, i

maar de rechtvaardigen
zullen nooit worden ont-
worteld.

4 Een bekwame vrouw is een
kroon voor haar man, j

maar de vrouw die zich
schandelijk gedraagt is als
verrotting in zijn botten.k

5 Rechtvaardige mensen
bedenken rechtvaardige
dingen,

maar slechte mensen geven
bedrieglijke raad.�

6 Dewoorden van de goddelozen
zijn een dodelijke hinder-
laag,�l

maar de mond van de op-
rechten biedt redding.m

7 De goddelozen worden om-
vergeworpen en bestaan
niet meer,

maar het huis van de recht-
vaardigen blijft staan.n

11:29 �Of ‘schande’. 11:30; 12:1 �Zie
Woordenlijst. 12:1 �Of ‘redeloos’. 12:5
�Of ‘leiding’. 12:6 �Lett.: ‘loeren op
bloed’.

HFST. 11
a Ga 6:7, 8

b Han 10:34, 35
Opb 2:10

c Ps 18:26
Sp 3:32

d Ps 51:6
Sp 15:8

e Pr 8:13
Ez 18:4

f Jes 26:9
Mt 5:6

g De 15:10
Sp 19:17
Pr 11:1, 2

h Hag 1:6

i Han 20:35
2Kor 9:6

j Lu 6:38

k Sp 12:2

l Es 7:10
Ps 10:2

m Job 31:24, 28
Ps 52:5, 7

��������������������

2de kolom
a Ps 1:2, 3

Ps 52:8

b Joz 7:15

c Sp 15:4

d 1Kor 9:20-22
Jak 5:19, 20

e Ez 18:24
2Th 1:6
1Pe 4:18

��������������������

HFST. 12
f Sp 4:13

g Ps 32:9

h De 25:1
1Kon 8:31, 32

i Ps 37:10, 38

j Sp 18:22
Sp 19:14

k 1Kon 21:25

l 2Sa 17:1, 2

m Es 7:3, 4
Sp 14:3

n Sp 24:3
Mt 7:24, 25



SPREUKEN 12:8-28 888
8 Een mens wordt geprezen om

zijn woorden� van inzicht,a
maar iemand met een ver-
dorven hart wordt veracht.b

9 Beter weinig aanzien maar
met een knecht,

dan zelfverheerlijking maar
zonder eten.�c

10 De rechtvaardige zorgt goed
voor zijn dieren,�d

maar de slechte is zelfs in
zijn medelijden� wreed.

11 Wie zijn land bebouwt, wordt
met voedsel verzadigd,e

maar wie zinloze dingen na-
jaagt, heeft geen verstand.�

12 De goddeloze is jaloers�
op de prooi van andere
slechte mensen,

maar de wortel van de
rechtvaardige brengt
vrucht voort.

13 De boosdoener raakt ver-
strikt door zijn eigen
zondige woorden, f

maar de rechtvaardige
ontsnapt aan ellende.

14 De vrucht van zijn woorden�
verzadigt een mens met het
goede,g

en het werk van zijn handen
beloont hem.

15 De dwaas denkt dat zijn weg
recht is,�h

maar de wijze neemt advies�
aan. i

16 Een dwaas toont meteen�
zijn ergernis, j

maar de verstandige negeert�
een belediging.

17 Een betrouwbare getuige
vertelt de waarheid,�

maar een valse getuige
spreekt leugens.

12:8, 14 �Lett.: ‘mond’. 12:9 �Lett.:
‘brood’. 12:10 �Of ‘de ziel van zijn vee’.
�Of ‘barmhartigheid’. 12:11 �Lett.:
‘heeft gebrek aan hart’. 12:12 �Of ‘af-
gunstig’. 12:15 �Of ‘de weg van de
dwaas is recht in zijn eigen ogen’. �Of
‘raad’. 12:16 �Of ‘op dezelfde dag’.
�Lett.: ‘bedekt’. 12:17 �Lett.: ‘wat recht-
vaardig is’.

18 Ondoordachte woorden zijn
als dolksteken,

maar de tong van de wijze is
genezing.a

19 Lippen die waarheid spreken
blijven voor altijd,b

maar een leugentong houdt
slechts een ogenblik
stand.c

20 Bedrog is in het hart van wie
kwaad smeden,

maar wie vrede bevorderen�
hebben vreugde.d

21 De rechtvaardige zal geen
kwaad overkomen,e

maar wie slecht is, wordt
bedolven onder ellende.f

22 Jehovah walgt van lippen die
liegen,g

maar wie betrouwbaar
handelt, maakt hem blij.

23 Een verstandig mens ver-
bergt wat hij weet,

maar de dwaas� kraamt
onzin uit.h

24 IJverige personen� zullen
heersen, i

maar luie mensen moeten
dwangarbeid verrichten. j

25 Bezorgdheid maakt het
hart van een man neer-
slachtig,�k

maar een goed woord
vrolijkt het op. l

26 De rechtvaardige zoekt zijn
weiden uit,

maar de slechte mens volgt
een dwaalspoor.

27 Wie lui is jaagt de prooi niet
na,m

maar ijver is voor de mens
een kostbare schat.

28 Het pad van rechtvaardig-
heid leidt naar het leven.n

Haar wegen leiden niet naar
de dood.

12:20 �Lett.: ‘zij die raadgevers van vre-
de zijn’. 12:23 �Lett.: ‘het hart van de
dwaas’. 12:24 �Lett.: ‘de hand van de
ijverigen’. 12:25 �Of ‘maakt hem de-
pressief’.

HFST. 12
a Ge 41:39

1Sa 16:18

b 1Sa 25:14, 17
Mt 27:3, 4

c Sp 13:7

d Ge 33:12-14
Ex 23:12
De 22:4, 10
De 25:4
Jon 4:11

e Sp 28:19
Ef 4:28

f 1Kon 2:23, 24
Ps 5:6
Pr 5:6

g Sp 13:2
Sp 18:20

h Sp 3:7
Sp 26:12

i Sp 1:5

j Sp 29:11
��������������������

2de kolom
a Sp 16:24

b 1Pe 3:10

c Sp 19:9
Han 5:3, 5

d Mt 5:9

e Ps 91:9, 10

f Sp 1:30, 31
Jes 48:22

g Ps 5:6
Sp 6:16, 17
Opb 21:8

h Sp 10:19

i Ge 39:4
1Kon 11:28

j Sp 19:15

k Ps 38:6
Sp 13:12
Sp 15:13

l Sp 16:24
Jes 50:4

m Sp 26:13-15

n Ps 37:27
Sp 10:7
Hab 2:4



889 SPREUKEN 13:1-21

13 Een wijze zoon aanvaardt
de correctie� van zijn
vader,a

maar de spotter luistert niet
naar een terechtwijzing.b

2 De vrucht van zijn woorden�
verzadigt een mens met
het goede,c

maar het verlangen� van
de onbetrouwbare gaat uit
naar geweld.

3 Wie zijn mond� bewaakt
beschermt zijn leven,�d

maar wie zijn lippen wijd
opent gaat ten onder.e

4 Een lui mens verlangt wel
maar hij� heeft niets, f

maar een ijverig persoon�
krijgt meer dan genoeg.�g

5 De rechtvaardige haat
leugens,h

maar de daden van slechte
mensen brengen smaad en
schande.

6 Rechtvaardigheid beschermt
de onschuldige op zijn weg, i

maar aan slechtheid gaat de
zondaar ten onder.

7 De een doet zich rijk voor
maar heeft niets. j

De ander doet zich arm voor
maar is schatrijk.

8 De rijkdom van een mens is de
losprijs voor zijn leven,�k

maar de armen worden niet
eens bedreigd.�l

9 Het licht van de rechtvaar-
digen schijnt helder,�m

maar de lamp van slechte
mensen wordt uitgedoofd.n

10 Hoogmoed leidt alleen maar
tot ruzie.o

Wijsheid is bij hen die advies
inwinnen.�p

13:1 �Zie Woordenlijst. 13:2 �Lett.:
‘mond’. �Of ‘de ziel’. 13:3 �Of ‘wat hij
zegt’. 13:3, 8, 19 �Of ‘ziel’. 13:4 �Of
‘zijn ziel’. �Of ‘de ziel van de ijverige’.
�Lett.: ‘zal vet worden gemaakt’. 13:8
�Lett.: ‘horen geen bestraffing’. 13:9
�Lett.: ‘verheugt zich’. 13:10 �Of ‘samen
beraadslagen’.

11 Snel verdiende rijkdom� is zo
verdwenen,a

maar rijkdom die je langzaam
opbouwt� blijft groeien.

12 Uitgestelde verwachting�
maakt het hart ziek,b

maar een vervuld verlangen
is een levensboom.c

13 Wie instructie� veracht moet
daarvoor boeten,d

maar wie het gebod respec-
teert wordt beloond.e

14 Het onderwijs� van de wijze
is een bron van leven,f

het houdt je weg van de
strikken van de dood.

15 Goed inzicht wint gunst,
maar de weg van de onbe-
trouwbare is hard.

16 Een verstandig mens handelt
met kennis,g

maar de dwaas onthult zijn
eigen dwaasheid.h

17 Een goddeloze boodschapper
komt in de problemen, i

maar een betrouwbare af-
gezant brengt genezing. j

18 Wie correctie negeert vervalt
tot armoede en schande,

maar wie correctie� aan-
neemt krijgt eer.k

19 Een vervuld verlangen is
aangenaam voor een
mens�l

en het kwaad vermijden is
voor dwazen afschuwelijk.m

20 Wie met wijzen omgaat�
wordt wijs,n

maar wie zich met dwazen
inlaat zal het slecht ver-
gaan.o

21 Tegenspoed achtervolgt
zondaars,p

maar voorspoed is de
beloning van de recht-
vaardigen.q

13:11 �Of ‘rijkdom uit ijdelheid’. �Lett.:
‘met de hand verzamelt’. 13:12 �Of
‘hoop’. 13:13 �Of ‘het woord’. 13:14
�Of ‘de wet’. 13:18 �Of ‘terechtwijzing’.
13:20 �Lett.: ‘wandelt’.

HFST. 13
a Heb 12:7, 9

b 1Sa 2:22-25
Sp 9:7

c Sp 12:14
Sp 18:20

d Ps 39:1
Ps 141:3
Sp 21:23

e Sp 10:19
Mt 12:36

f Sp 26:13-15

g Sp 10:4
Sp 12:24

h Ps 119:163
Sp 8:13
Ef 4:25

i Ps 25:21

j Sp 12:9

k Jer 41:8

l Jer 39:10

m Ps 97:11

n Sp 24:20

o Re 8:1

p Sp 11:2
Sp 24:6
Han 15:5, 6

��������������������

2de kolom
a Sp 28:8

Jer 17:11

b Ps 143:7

c Ge 21:5-7
Lu 2:29, 30

d 2Kr 36:15, 16

e Ps 19:8, 11
Sp 13:18

f Sp 24:14

g Sp 14:15

h 1Sa 25:25

i 2Sa 4:9, 10

j Sp 25:25

k Ps 141:5
Sp 15:32
Heb 12:11

l 1Kon 1:47, 48

m Am 5:10

n Han 4:13

o Ge 34:1, 2

p De 28:20

q Ro 2:9, 10



SPREUKEN 13:22–14:18 890
22 Een goed mens laat een

erfenis na aan zijn klein-
kinderen,

maar de zondaar spaart zijn
rijkdom op voor de recht-
vaardige.a

23 Het geploegde land van
de arme levert veel
voedsel op,

maar onrecht kan het�
wegvagen.

24 Wie zijn zoon de stok�
bespaart, haat hem,b

maar wie van hem houdt,
laat niet na hem te corri-
geren.�c

25 De rechtvaardige eet en
raakt verzadigd,�d

maar de buik van de godde-
lozen is leeg.e

14 De vrouw die echt wijs is,
bouwt haar huis op,f

maar de dwaze breekt het
met eigen handen af.

2 Wie oprecht zijn weg gaat,
heeft ontzag voor Jehovah,

maar wie slinkse� wegen
volgt, veracht hem.

3 De stok van hoogmoed ligt in
de mond van een dwaas,

maar de lippen van wijzen
bieden bescherming.

4 Waar geen runderen zijn, is
de voederbak schoon,

maar de kracht van een stier
levert een rijke oogst op.

5 Een betrouwbare getuige
liegt niet,

maar een valse getuige
ademt leugens.g

6 De spotter zoekt wijsheid
maar vindt niets,

maar voor de verstandige
is kennis makkelijk te
vinden.h

7 Blijf uit de buurt van een
dwaas,

13:23 �Of ‘hem’. 13:24 �Of ‘roede’, ‘cor-
rectie’, ‘straf’. �Of mogelijk ‘corrigeert
hem meteen’. 13:25 �Of ‘en zijn ziel
raakt verzadigd’. 14:2 �Of ‘kromme’.

want op zijn lippen vind je
geen kennis.a

8 Door wijsheid begrijpt de
verstandige welke weg hij
gaat,

maar dwazen bedriegen zich-
zelf� met hun dwaasheid.b

9 Dwazen lachen om schuld,�c
maar de oprechten zijn be-
reid het goed te maken.�

10 Alleen je eigen hart kent je
verdriet�

en geen buitenstaander kan
in je vreugde delen.

11 Het huis van de goddelozen
wordt verwoest,d

maar de tent van de oprechten
heeft voorspoed.

12 Een weg die recht lijkt voor
een mense

kan toch eindigen in de
dood.f

13 Zelfs onder het lachen kan
het hart pijn hebben,

en vreugde kan eindigen in
verdriet.

14 Wie opstandig van hart is
oogst de gevolgen van zijn
wegen,g

maar een goed mens plukt de
vruchten van zijn daden.h

15 De naı̈eveling� gelooft elk
woord,

maar de verstandige over-
denkt elke stap. i

16 De wijze is voorzichtig en
vermijdt slechtheid,

maar de dwaas is roekeloos�
en overmoedig.

17 Wie snel kwaad wordt doet
domme dingen. j

Wie alles overdenkt� wordt
gehaat.

18 De naı̈evelingen� erven
dwaasheid,

maar de verstandigen worden
met kennis gekroond.k

14:8 �Of mogelijk ‘anderen’. 14:9 �Of
‘vergoeding’. �Of ‘zijn inschikkelijk’.
14:10 �Of ‘de bitterheid van je ziel’.
14:15 �Of ‘onervarene’. 14:16 �Of ‘ra-
zend’. 14:17 �Of ‘de man van denkver-
mogen’. 14:18 �Of ‘onervarenen’.

HFST. 13
a De 6:10, 11

b 1Sa 3:12, 13
1Kon 1:5, 6
Sp 29:15

c De 6:6, 7
Sp 19:18
Sp 22:15
Ef 6:4
Heb 12:6

d Ps 34:10
Ps 37:25

e Jes 65:13
��������������������

HFST. 14
f Sp 24:3
Sp 31:26

g Sp 6:16, 19
Sp 19:5

h Sp 18:15
��������������������

2de kolom
a Sp 13:20

b Sp 14:12

c Sp 10:23
Sp 30:20

d Sp 21:12

e Sp 30:12

f Sp 16:25

g Sp 1:32

h Ga 6:7, 8

i Ne 6:2, 3
Sp 27:12

j Sp 12:16
Sp 16:32

k Sp 4:7-9



891 SPREUKEN 14:19–15:6
19 Slechte mensen zullen moe-

ten buigen voor de goede
en de goddelozen zullen
buigen bij de poorten van
de rechtvaardigen.

20 De arme wordt zelfs door zijn
naasten gehaat,a

maar de rijke heeft veel
vrienden.b

21 Wie zijn naaste veracht,
zondigt.

Wie medegevoel heeft met de
armen is gelukkig.c

22 Is het niet zo dat wie kwaad
smeedt afdwaalt?

Maar wie goed wil doen,
krijgt loyale liefde en
trouw.d

23 Elk hard werk levert iets op,
maar praatjes leiden tot
gebrek.e

24 De kroon van de wijzen is
hun rijkdom,

maar de dwaasheid van de
dwazen is alleen maar
dwaasheid.f

25 Een ware getuige redt
levens,�

maar een valse getuige
ademt leugens.

26 Ontzag voor Jehovah geeft
een sterk vertrouweng

en zal een veilige plaats zijn
voor je kinderen.h

27 Ontzag voor Jehovah is een
bron van leven,

het houdt je weg van de
strikken van de dood.

28 Een groot volk is de pracht
van een koning, i

maar een heerser zonder
onderdanen gaat ten onder.

29 Wie niet snel kwaad wordt
heeft veel inzicht, j

maar wie ongeduldig is toont
zijn dwaasheid.k

30 Een kalm hart geeft je lichaam
leven,�

maar jaloezie vreet aan je
botten. l

14:25 �Of ‘zielen’. 14:30 �Of ‘gezond-
heid’.

31 Wie de arme afzet, beledigt
zijn Maker,a

maar wie medegevoel toont
met de arme, eert Hem.b

32 De slechte komt ten val door
zijn eigen slechtheid,

maar de rechtvaardige vindt
bescherming in zijn op-
rechtheid.�c

33 Wijsheid rust stil in het hart
van een verstandig mens,d

maar bij de dwazen moet ze
zich laten horen.

34 Rechtvaardigheid verheft
een natie,e

maar zonde brengt schande
over het volk.

35 De koning is blij met een
dienaar die inzicht toont, f

maar zijn woede treft wie
zich schandelijk gedraagt.g

15 Een vriendelijk� antwoord
keert woede af,h

maar harde� woorden wekken
woede op. i

2 De tong van de wijzen maakt
goed gebruik van kennis, j

maar de mond van de dwaas
kraamt onzin uit.

3 De ogen van Jehovah zijn
overal,

hij let op de goeden en de
slechten.k

4 Een beheerste tong� is een
levensboom, l

maar verdraaide woorden
veroorzaken wanhoop.�

5 Een dwaas minacht de cor-
rectie� van zijn vader,m

maar wie verstandig is neemt
correctie� aan.n

6 Het huis van de rechtvaardige
is vol schatten,

maar wat de slechte binnen-
brengt� bezorgt hem
ellende.o

14:32 �Of ‘rechtschapenheid’. 15:1 �Of
‘zacht’. �Of ‘kwetsende’. 15:4 �Of ‘een
tong die geneest’. �Lett.: ‘het verbrijze-
len van de geest’. 15:5 �Zie Woorden-
lijst. �Of ‘terechtwijzing’. 15:6 �Of ‘het
inkomen van de slechte’.

HFST. 14
a Sp 19:7

b Sp 19:4

c Ps 41:1
Sp 19:17
Jes 58:7, 8

d Job 42:10
Ps 25:10

e Sp 28:19

f Sp 27:22

g Ps 34:9
Ro 8:31

h Sp 18:10
Jer 15:11

i 1Kon 4:21

j Sp 17:27
Jak 1:19

k Sp 25:28
Sp 29:11
Pr 7:9

l Ge 37:3, 4
1Sa 18:8, 9

��������������������

2de kolom
a De 24:14, 15

Ps 12:5

b Mt 19:21

c Sp 2:7
Sp 10:9

d Sp 15:28

e De 4:6

f 2Sa 15:32-34
Sp 22:29

g 1Kon 2:44, 46
��������������������

HFST. 15
h Re 8:2, 3

1Sa 25:32, 33
Sp 25:15

i 1Kon 12:14, 16

j Sp 16:23
Jes 50:4

k 2Kr 16:9
Ps 11:4
Heb 4:13

l Sp 12:18
Sp 16:24
Sp 17:27

m 1Sa 2:22-25

n Ps 141:5
Sp 13:1
Heb 12:11

o Jak 5:3, 4



SPREUKEN 15:7-28 892
7 De lippen van de wijzen

verspreiden kennisa

maar het hart van de dwaas
niet.b

8 Jehovah walgt van het slacht-
offer van de slechten,c

maar het gebed van de
oprechten maakt hem blij.d

9 Jehovah veracht de weg van
de slechte,e

maar hij houdt van wie
rechtvaardigheid najaagt.f

10 Voor wie het rechte pad ver-
laat lijkt correctie slecht,�g

maar wie terechtwijzing haat
zal sterven.h

11 Het Graf� en de plaats van
vernietiging� zijn voor Je-
hovah duidelijk zichtbaar. i

Hoeveel te meer het hart van
mensen! j

12 De spotter houdt niet van
wie hem corrigeert.�k

Hij zal de wijze niet om raad
vragen. l

13 Een vrolijk hart maakt het
gezicht blij,

maar een hart vol pijn breekt
de geest.m

14 Het verstandige hart zoekt
kennis.n

De mond van de dwazen voedt
zich met� dwaasheid.o

15 Voor de ellendige zijn alle
dagen slecht,p

maar voor iemand met een
vrolijk hart is het altijd
feest.q

16 Beter weinig bezit met ont-
zag voor Jehovahr

dan grote rijkdom met veel
zorgen.�s

17 Beter een schotel groente
waar liefde ist

dan een vetgemeste� stier
waar haat is.u

15:10 �Of ‘hard’. 15:11, 24 �Of ‘Sjeool’,
het collectieve graf van de mensheid.
Zie Woordenlijst. 15:11 �Of ‘en Abad-
don’. 15:12 �Of ‘terechtwijst’. 15:14
�Of ‘streeft naar’. 15:16 �Of ‘verwar-
ring’. 15:17 �Lett.: ‘aan de voederbak
gemeste’.

18 Een heethoofd wakkert strijd
aan,a

maar wie kalm is,� sust een
ruzie.b

19 De weg van de luiaard is vol
doornstruiken,c

maar het pad van de op-
rechten is geëffend.d

20 Een wijze zoon maakt zijn
vader blij,e

maar een dwaas veracht zijn
moeder.f

21 Dwaasheid is een vreugde
voor wie geen verstand
heeft,�g

maar een mens met inzicht
houdt het rechte pad.h

22 Plannen mislukken als er
geen overleg� is,

maar met veel raadgevers
komt iets tot stand. i

23 Een mens is blij als hij een
passend antwoord geeft,�j

en wat fijn is een woord op
het juiste moment!k

24 Voor een mens met inzicht
loopt het levenspad om-
hoog. l

Zo ontkomt hij aan het Graf�
beneden.m

25 Jehovah breekt het huis van
trotse mensen af,n

maar hij beschermt de grens
van de weduwe.o

26 Jehovah walgt van de plannen
van slechte mensen,p

maar aangename woorden
zijn zuiver voor hem.q

27 Wie oneerlijke winst maakt
brengt ellende� over zijn
eigen huisgezin,r

maar wie steekpenningen
haat zal blijven leven.s

28 Het hart van de rechtvaar-
dige mediteert voordat het
antwoordt,�t

15:18 �Of ‘wie niet snel kwaad wordt’.
15:21 �Lett.: ‘degene met gebrek aan
hart’. 15:22 �Of ‘vertrouwelijk gesprek’.
15:23 �Lett.: ‘in het antwoord van zijn
mond’. 15:27 �Of ‘schande’. 15:28 �Of
‘overdenkt goed wat het moet antwoor-
den’, ‘denkt na voordat het spreekt’.

HFST. 15
a Ps 37:30

Mt 10:27
b Mt 12:34, 35
c Jes 1:11
d Jak 5:16

1Pe 3:12
1Jo 3:21, 22

e Ps 146:9
f Jes 26:7
g 1Kon 18:17, 18
h Le 26:21

Sp 1:32
i Ps 139:8
j Jer 17:10
Heb 4:13

k Sp 9:7
Jo 3:20
Jo 7:7

l 2Kr 18:6, 7
m Sp 12:25

Sp 17:22
n Ps 119:97

Han 17:11
o Jes 30:9, 10
p Job 3:11
q Han 16:23-25
r Ps 37:16
s Sp 15:17
t Ps 133:1
u Sp 17:1
��������������������

2de kolom
a Sp 10:12
b Ge 13:8, 9

1Sa 25:23, 24
Sp 25:15
Jak 1:19

c Sp 26:13-15
d Jes 30:21
e Sp 27:11
f Sp 23:22
Sp 30:17

g Sp 26:18, 19
Pr 7:4

h Sp 10:23
Ef 5:15, 16
Jak 3:13

i Sp 20:18
j Ef 4:29
k 1Sa 25:32, 33

Sp 25:11
l Mt 7:13, 14
m Sp 8:35, 36
n Lu 18:14
o Ps 146:9
p Sp 6:16, 18
q Ps 19:14
r De 16:19

1Sa 8:1, 3
Sp 1:19

s Jes 33:15, 16
t Sp 16:23



893 SPREUKEN 15:29–16:18
maar de mond van de slechte
mens kraamt allerlei
slechts uit.

29 Jehovah is ver van slechte
mensen,

maar hij hoort het gebed van
de rechtvaardigen.a

30 Stralende ogen� maken het
hart blij.

Een goed bericht versterkt
de botten.�b

31 Wie luistert naar een leven-
gevende terechtwijzing

voelt zich thuis bij de wijzen.c
32 Wie correctie weigert,

minacht zijn leven,�d
maar wie naar terechtwijzing
luistert, krijgt inzicht.�e

33 Ontzag voor Jehovah is een
opleiding in wijsheid, f

nederigheid gaat vooraf aan
eer.g

16 Een mens ordent de ge-
dachten van zijn hart,

maar het antwoord dat hij
geeft,� komt van Jehovah.h

2 Een mens denkt dat al zijn
wegen goed� zijn, i

maar Jehovah onderzoekt
zijn motieven.�j

3 Vertrouw alles wat je doet
aan Jehovah toe�k

en je plannen zullen slagen.
4 Jehovah laat alles bijdragen

aan zijn doel,�
zelfs de slechte mens op de
dag van onheil. l

5 Jehovah walgt van iemand
die trots van hart is.m

Reken er maar op� dat hij
niet ongestraft blijft.

6 Door loyale liefde en trouw
wordt zonde verzoendn

en door ontzag voor Jehovah
vermijd je het kwaad.o

15:30 �Of ‘een vrolijke blik’. �Lett.:
‘maakt de botten vet’. 15:32 �Of ‘ziel’.
�Lett.: ‘hart’. 16:1 �Of ‘het juiste ant-
woord’. Lett.: ‘het antwoord van de tong’.
16:2 �Lett.: ‘zuiver’. �Lett.: ‘geesten’.
16:3 �Lett.: ‘wentel je werken op Jehovah’.
16:4 �Of ‘voornemen’. 16:5 �Lett.: ‘hand
op hand’.

7 Als Jehovah ingenomen is
met iemands wegen,

geeft hij hem zelfs vrede met
zijn vijanden.a

8 Beter weinig met recht-
vaardigheidb

dan veel inkomsten met
onrecht.c

9 Een mens stippelt in zijn hart
zijn weg uit,

maar Jehovah leidt zijn
stappen.d

10 Op de lippen van een koning
hoort een geı̈nspireerd
besluit� te zijn.e

Nooit mag hij het recht
buigen.f

11 De eerlijke weegschaal en
balans komen van Jehovah,

de hele buidel gewichten is
zijn werk.g

12 Koningen verfoeien slechte
praktijken,h

want de troon wordt bevestigd
door rechtvaardigheid.i

13 Koningen waarderen oprechte
woorden.

Ze houden van iemand die
eerlijk spreekt. j

14 De woede van een koning is
als een boodschapper van
de dood,k

maar de wijze man kalmeert�
die. l

15 Het stralende gezicht van de
koning betekent leven,

zijn gunst is als een wolk die
lenteregen brengt.m

16 Je kunt veel beter wijsheid
krijgen dan goud.n

En verstand is te verkiezen
boven zilver.o

17 De oprechten vermijden de
weg van het kwaad.

Wie oppast welke weg hij
volgt, blijft in leven.�p

18 Trots komt voor de onder-
gang,

hoogmoed� komt voor de val.q

16:10 �Of ‘een besluit van God’. 16:14
�Of ‘vermijdt’. 16:17 �Of ‘behoudt zijn
ziel’. 16:18 �Lett.: ‘een hoogmoedige
geest’.

HFST. 15
a Ps 34:15, 16

Ps 138:6
Ps 145:19
Jo 9:31

b Sp 16:24
Sp 25:25

c Sp 9:8
Sp 19:20

d Sp 5:12, 14
Heb 12:25

e Sp 13:18
Mt 7:24, 25

f Ps 111:10
g Sp 18:12

Jak 4:10
��������������������

HFST. 16
h Jer 1:9

Lu 12:11, 12
i 1Sa 15:13, 14
Ps 36:1, 2
Sp 21:2
Jer 17:9

j 1Sa 16:6, 7
Sp 24:12

k Ps 37:5
Fil 4:6, 7

l Ex 14:4
Ro 9:21

m Sp 6:16, 17
Sp 8:13
Sp 21:4

n Han 3:19
o Ne 5:8, 9

2Kor 7:1
��������������������

2de kolom
a Ge 31:24

Ex 34:24
b 1Ti 6:6
c Ps 37:16

Jer 17:11
d Sp 16:1

Jer 10:23
e De 17:18, 19

1Kon 3:28
f Ps 72:1, 14
g Le 19:36

Sp 11:1
h Sp 20:26
i Sp 29:14
Opb 19:11

j Ps 101:6
k 1Sa 22:17, 18

1Kon 2:29
l Pr 10:4
m Ps 72:1, 6
n Pr 7:12
o Sp 4:7
p Sp 10:9
q Sp 11:2

Da 4:30-32



SPREUKEN 16:19–17:7 894
19 Beter een nederig leven� met

de zachtmoedigena

dan de buit verdelen met de
hoogmoedigen.

20 Wie inzicht toont in een
kwestie zal succes hebben,�

en gelukkig is hij die op
Jehovah vertrouwt.

21 Wie wijs van hart is, wordt
verstandig genoemd,b

en wie vriendelijk spreekt,�
heeft overtuigingskracht.c

22 Inzicht is een bron van leven
voor wie het bezitten,

maar dwazen worden ge-
corrigeerd door hun eigen
dwaasheid.

23 Het hart van de wijze geeft
zijn mond inzichtd

en geeft zijn woorden over-
tuigingskracht.

24 Aangename woorden zijn een
honingraat,

zoet voor de ziel� en genezing
voor de botten.e

25 Een weg die recht lijkt voor
een mens

kan toch eindigen in de dood.f
26 Eetlust� laat de werker

zwoegen,
want zijn honger� drijft hem
voort.g

27 Een waardeloze man graaft
slechtheid oph

en zijn woorden zijn als een
verterend vuur. i

28 Een onruststoker� zaait
verdeeldheid j

en een lasteraar drijft goede
vrienden uit elkaar.k

29 Een gewelddadige man
verlokt zijn naaste

en leidt hem het verkeerde
pad op.

30 Hij knipoogt terwijl hij
slechte plannen smeedt.

16:19 �Of ‘ootmoedig van geest’. 16:20
�Lett.: ‘het goede vinden’. 16:21 �Of
‘aangename woorden spreekt’. Lett.:
‘zoetheid van lippen’. 16:24 �Zie Woor-
denlijst. 16:26 �Of ‘de ziel’. �Lett.:
‘mond’. 16:28 �Of ‘intrigant’.

Hij perst zijn lippen samen
en richt kwaad aan.

31 Grijs haar is een prachtige�
kroona

als het gevonden wordt op de
weg van rechtvaardigheid.b

32 Wie niet snel kwaad wordtc
is beter dan een dappere
strijder

en wie zich beheerst� meer
dan wie een stad verovert.d

33 In de schoot wordt het lot
geworpen,e

maar elke beslissing ervan
komt van Jehovah.f

17 Beter een stuk droog
brood en vrede� erbij,g

dan een feestmaal� in een
huis vol ruzie.h

2 Een dienaar met inzicht zal
heersen over de zoon die
zich schandelijk gedraagt.

Hij zal samen met de broers
in de erfenis delen.

3 De smeltkroes is voor zilver
en de smeltoven voor
goud, i

maar Jehovah onderzoekt
het hart. j

4 Een slecht mens luistert
graag naar gemene
woorden

en een bedrieger hoort graag
een boosaardige tong.k

5 Wie de arme bespot beledigt
zijn Maker l

en wie geniet van andermans
ellende blijft niet onge-
straft.m

6 Kleinzonen� zijn een kroon
voor ouderen

en vaders� zijn de trots van
hun zonen.�

7 Oprechte� woorden passen
niet bij een dwaas.n

Hoeveel te minder leugens
bij een heerser!�o

16:31 �Of ‘eervolle’. 16:32 �Lett.: ‘over
zijn geest heerst’. 17:1 �Of ‘rust’.
�Lett.: ‘slachtoffers’. 17:6 �Of ‘klein-
kinderen’. �Of ‘ouders’. �Of ‘kinderen’.
17:7 �Of ‘goede’. �Of ‘edele’.

HFST. 16
a Jes 57:15

b Sp 4:7

c Lu 4:22
Kol 4:6

d Sp 22:17, 18
Mt 12:35

e Sp 4:20-22
Sp 12:18

f Sp 14:12
Mt 7:22, 23

g Pr 6:7

h Sp 6:12, 14

i Jak 3:6

j Jak 3:16

k Ge 3:1
1Sa 24:9
Ro 16:17

��������������������

2de kolom
a Le 19:32

Job 32:7
Sp 20:29

b Ps 92:12-14

c Sp 14:29
Jak 1:19

d Sp 25:28

e Nu 26:55
Sp 18:18

f 1Sa 14:41, 42
Han 1:24, 26

��������������������

HFST. 17
g Ps 37:16

h Sp 15:16, 17
Sp 21:9, 19

i Sp 27:21

j Ps 26:2
Sp 21:2
Sp 24:12

k Jer 5:31

l Sp 14:31

m Sp 24:17
Ob 12

n Sp 26:7

o Sp 16:10



895 SPREUKEN 17:8-28
8 Een geschenk is voor de be-

zitter als een edelsteen.�a
Het brengt hem succes, waar
hij ook heen gaat.b

9 Wie een fout vergeeft� zoekt
liefde,c

maar wie steeds op een zaak
terugkomt drijft goede
vrienden uit elkaar.d

10 Een terechtwijzing maakt
op een verstandige een
diepere indruke

dan honderd slagen op een
dwaas.f

11 Een slecht mens wil alleen
maar opstand,

maar er wordt een wrede
boodschapper gestuurd om
hem te straffen.g

12 Je kunt beter een berin
tegenkomen die haar
jongen kwijt is

dan een dwaas in al zijn
dwaasheid.h

13 Als iemand goed met kwaad
vergeldt,

zal het kwaad zijn huis niet
verlaten. i

14 Een ruzie beginnen is alsof je
de sluizen openzet.�

Ga dus weg voordat de ruzie
uitbreekt. j

15 Wie de goddeloze vrijspreekt
en wie de rechtvaardige
veroordeelt:k

allebei zijn ze walgelijk voor
Jehovah.

16 Wat moet een dwaas met de
mogelijkheid omwijsheid
te verkrijgen

als hij het niet van harte wil?�l
17 Een echte vriend blijft altijd

liefde tonenm

en is een broeder geboren
voor tijden van nood.n

18 Een mens zonder verstand�
stemt met een handdruk toe

17:8 �Of ‘een steen die de bezitter gunst
brengt’. 17:9 �Lett.: ‘bedekt’. 17:14
�Of ‘als een opening maken in een dam’.
Lett.: ‘wateren de vrije loop laten’. 17:16
�Of ‘geen verstand heeft’. 17:18 �Lett.:
‘met gebrek aan hart’.

om zich borg te stellen in
de aanwezigheid van zijn
naaste.a

19 Wie van ruzie houdt, houdt
van overtreding.b

Wie een hoge ingang maakt,
zoekt zijn eigen ondergang.c

20 Wie sluw van hart is zal geen
succes hebben,�d

en wie leugens vertelt komt
ten val.

21 Wie vader wordt van een
dwaas krijgt verdriet

en de vader van een kind
zonder verstand kent geen
vreugde.e

22 Een vrolijk hart is een goed
geneesmiddel,�f

maar een gebroken geest
berooft je van je kracht.�g

23 Een slecht mens neemt
in het geheim� steek-
penningen aan

om de paden van het recht te
buigen.h

24 Een verstandig mens houdt
wijsheid voor ogen,

maar de ogen van de dwaas
dwalen naar de einden van
de aarde. i

25 Een dwaze zoon bezorgt zijn
vader verdriet

en doet wie hem gebaard
heeft pijn.�j

26 Het is niet juist een recht-
vaardige te straffen�

en respectabele mensen slaan
is in strijd met het recht.

27 Wie kennis heeft houdt zijn
woorden ink

en iemand met inzicht blijft
kalm.�l

28 Zelfs een dwaas lijkt wijs als
hij zwijgt,

en wie zijn lippen op elkaar
houdt lijkt verstandig.

17:20 �Lett.: ‘niet het goede vinden’.
17:22 �Of ‘bevordert de genezing’. �Of
‘droogt de botten uit’. 17:23 �Lett.:
‘uit de boezem’. 17:25 �Lett.: ‘bitter-
heid’. 17:26 �Of ‘een boete op te leg-
gen’. 17:27 �Lett.: ‘kalm van geest’.

HFST. 17
a Ge 32:20

2Sa 16:1

b 1Sa 25:18, 35
Sp 18:16
Sp 19:6

c Sp 10:12
1Pe 4:8

d Sp 16:28

e Ps 141:5
Sp 9:8

f Sp 27:22

g 2Sa 18:15
2Sa 20:1, 22
1Kon 2:22, 24

h Sp 27:3

i 2Sa 12:8-10

j Ge 13:8, 9
Sp 25:8
Mt 5:39
Ro 12:18

k Ex 23:7
1Kon 21:13
Jes 5:22, 23

l Sp 1:22
Ro 1:20, 21

m Sp 18:24
Jo 15:13

n Ru 1:16, 17
1Sa 19:2

��������������������

2de kolom
a Sp 11:15

Sp 22:26, 27

b Jak 3:16

c 2Sa 15:2-4

d Ps 18:26
Sp 6:14, 15

e 1Sa 2:22-25
1Sa 8:1-3
2Sa 15:14

f Sp 12:25
Sp 15:13

g Sp 18:14

h Ex 23:8

i Pr 2:14

j Sp 15:20

k Sp 10:19
Jak 1:19

l Sp 15:4
Pr 9:17
Jak 3:13



SPREUKEN 18:1-23 896

18 Wie zich afzondert, volgt
zijn eigen zelfzuchtige
verlangens.

Hij verwerpt� alle praktische
wijsheid.

2 Een dwaas is niet geı̈nteres-
seerd in inzicht.

Hij laat liever zien wat er in
zijn eigen hart leeft.a

3 Waar een slecht mens komt,
komt ook verachting,

en met schande komt
smaad.b

4 De woorden uit de mond
van een man zijn diepe
wateren.c

De bron van wijsheid is een
opwellende beek.

5 Het is niet goed partij te
kiezen voor de slechted

of de rechtvaardige zijn
recht te onthouden.e

6 De woorden van de dwaas
leiden tot ruzief

en zijn mond vraagt om
slaag.g

7 De mond van de dwaas is zijn
ondergangh

en zijn lippen vormen een
valstrik voor hem.�

8 De woorden van een lasteraar
zijn als lekkernijen�i

die men graag naar binnen
laat glijden, tot diep in de
buik. j

9 Wie lui is in zijn werk
is een broeder van de
verwoester.k

10 De naam van Jehovah is een
sterke toren. l

De rechtvaardige snelt er
binnen en krijgt bescher-
ming.�m

11 De rijkdom van een rijke is
zijn vesting.

In zijn verbeelding is het een
beschermende muur.n

18:1 �Of ‘toont minachting voor’. 18:7
�Of ‘zijn ziel’. 18:8 �Of ‘dingen die
gulzig worden ingeslikt’. 18:10 �Lett.:
‘en wordt omhooggebracht’, d.w.z. bui-
ten bereik, veilig.

12 Hoogmoed in je hart komt
voor de vala

en nederigheid gaat vooraf
aan eer.b

13 Wie op een zaak antwoordt
voordat hij de feiten hoort,

is dwaas en maakt zich
belachelijk.c

14 Geestkracht kan je staande
houden tijdens ziekte,d

maar wie houdt het vol met
een gebroken geest?�e

15 Het hart van de verstandige
doet kennis opf

en het oor van de wijze zoekt
kennis.

16 Een geschenk opent deuren,g
het geeft je toegang tot
prominenten.

17 Wie als eerste zijn zaak be-
pleit lijkt gelijk te hebben,h

totdat de tegenpartij komt en
hem ondervraagt.�i

18 Loten maakt een eind aan
geschillen j

en beslist tussen� de groot-
ste rivalen.

19 Een gekwetste broeder is
onverzettelijker dan een
vestingk

en geschillen kunnen als de
grendel van een burcht
zijn. l

20 Een man vult zijn buik
met de vrucht van zijn
woorden.�m

Hij wordt verzadigd met de
opbrengst van zijn lippen.

21 Dood en leven zijn in de
macht van de tong.n

Wie hem graag gebruikt zal
zijn vruchten eten.o

22 Wie een goede vrouw vindt,
vindt iets goeds,p

en hij krijgt gunst� van
Jehovah.q

23 De arme smeekt als hij
spreekt,

maar de rijke antwoordt ruw.

18:14 �Of ‘totale wanhoop’. 18:17 �Of
‘doorvorst’. 18:18 �Lett.: ‘scheidt’.
18:20 �Lett.: ‘mond’. 18:22 �Of ‘goede
wil’.

HFST. 18
a Sp 10:19

b Sp 11:2

c Sp 10:11

d De 1:16, 17
Sp 28:21

e 1Kon 21:9, 10

f Sp 13:10

g Sp 19:19

h Sp 13:3

i Le 19:16

j Sp 26:22

k Sp 10:4

l 1Sa 17:45, 46
Ps 20:1

m Ps 18:2
Ps 91:14

n Ps 49:6, 7
Sp 11:4
Jer 9:23
Lu 12:19-21

��������������������

2de kolom
a Sp 11:2

Da 5:23, 30
Han 12:21-23

b Sp 22:4
1Pe 5:5

c Sp 25:8

d Job 1:21
2Kor 4:16
2Kor 12:10

e Sp 17:22

f 1Kon 3:7-9
Sp 9:9

g Ge 43:11
Sp 17:8

h 2Sa 16:3, 4

i 2Sa 19:25-27
Sp 25:8

j Joz 14:1, 2
Ne 11:1
Sp 16:33

k Ge 27:41
2Sa 13:22

l 2Sa 14:28
Han 15:37-39

m Sp 12:14
Sp 13:2

n Mt 15:18
Ef 4:29
Jak 3:6, 9

o Pr 10:12

p Sp 31:10

q Sp 19:14
Pr 9:9



897 SPREUKEN 18:24–19:20
24 Er zijn vrienden die elkaar

kapot kunnen maken,a
maar er bestaat een vriend
die trouwer is dan een
broer.b

19 Je kunt beter arm zijn en
oprecht� wandelenc

dan dwaas zijn en leugens
spreken.d

2 Het is niet goed als iemand�
zonder kennis is,e

en wie overhaast te werk
gaat,� zondigt.

3 De mens belandt op een
kromme weg door zijn
eigen dwaasheid,

maar zijn hart wordt woe-
dend op Jehovah.

4 Rijkdom maakt veel vrien-
den,

maar de arme houdt geen
vriend over.f

5 Een valse getuige blijft niet
ongestraftg

en wie leugens ademt zal niet
ontkomen.h

6 Velen willen in de gunst
komen bij een vooraan-
staand persoon�

en iedereen is een vriend
van de man die geschenken
geeft.

7 Een arme wordt gehaat door
al zijn broedersi

en zijn vrienden mijden hem
al helemaal! j

Hij loopt ze smekend
achterna, maar niemand
reageert.

8 Wie verstand krijgt� heeft
zichzelf� lief.k

Wie inzicht koestert zal
succes hebben.�l

9 Een valse getuige blijft niet
ongestraft

en wie leugens ademt zal
vergaan.m

19:1 �Of ‘rechtschapen’. 19:2 �Of ‘een
ziel’. �Lett.: ‘zich haast met zijn voeten’.
19:6 �Of ‘een vrijgevigman’. 19:8 �Lett.:
‘hart verwerft’. �Of ‘zijn ziel’. �Lett.:
‘het goede vinden’.

10 Het is niet passend dat een
dwaas in weelde leeft

en nog minder dat een die-
naar over vorsten heerst!a

11 Het inzicht van een mens
remt zijn woede afb

en het siert hem als hij
een fout� door de vingers
ziet.�c

12 Dewoede van een koning is als
het gebrul van een leeuw,�d

maar zijn gunst is als dauw
op het gras.

13 Een dwaze zoon is een ramp
voor zijn vadere

en een vrouw die altijd ruzie
zoekt� is als een dak dat
altijd lekt.f

14 Een huis en vermogen erf je
van je vader,

maar een verstandige vrouw
komt van Jehovah.g

15 Luiheid veroorzaakt diepe
slaap

en wie laks is� zal honger
lijden.h

16 Wie zich aan het gebod houdt
blijft in leven.�i

Wie zich niet bekommert om
zijn wegen zal sterven. j

17 Wie goed is voor een arme
leent aan Jehovah,k

en Hij zal hem terugbetalen�
voor wat hij doet. l

18 Corrigeer je zoon terwijl er
nog hoop ism

en word niet verantwoorde-
lijk voor� zijn dood.n

19 Een heethoofd zal moeten
boeten.

Als je hemwilt sparen, kun je
dat wel blijven doen.o

20 Luister naar raad en aan-
vaard correctie,�p

dan word je in de toekomst
wijs.q

19:11 �Of ‘overtreding’. �Lett.: ‘voorbij-
gaat’. 19:12 �Of ‘een jonge leeuw met
manen’. 19:13 �Of ‘zeurt’. 19:15 �Of
‘een lakse ziel’. 19:16 �Of ‘behoudt zijn
ziel’. 19:17 �Of ‘belonen’. 19:18 �Of
‘verlang niet naar’. Lett.: ‘hef je ziel niet
op naar’. 19:20 �Zie Woordenlijst.

HFST. 18
a 2Sa 15:31

Mt 26:49
b 1Sa 19:2, 4

Sp 17:17
��������������������

HFST. 19
c Sp 15:16

Jak 2:5
d Sp 28:6
e Ro 10:2
f Sp 14:20
g De 19:18, 19
h Sp 19:9
i Sp 14:20
j Pr 9:14, 15
Jak 2:2, 3

k Sp 15:32
l Sp 2:2, 5
m Sp 19:5

Opb 21:8
��������������������

2de kolom
a 2Sa 3:24

2Sa 3:38, 39
Sp 30:21, 22
Pr 10:7

b Sp 14:29
Sp 16:32
Jak 1:19

c Ge 50:19-21
Mt 18:21, 22
Ef 4:32

d Sp 16:14
Sp 20:2
Da 2:12

e 2Sa 16:21, 22
f Sp 21:9, 19
Sp 27:15

g Ge 24:14
Sp 18:22
Sp 31:10

h Sp 23:21
Sp 24:33, 34
2Th 3:10

i Sp 16:17
j Sp 15:32
k De 15:7, 8

Ps 37:25, 26
Heb 13:16

l Sp 11:24
Mt 5:7
Heb 6:10

m Sp 13:24
Sp 22:6, 15

n 1Sa 3:12, 13
o 1Sa 24:16-18

1Sa 26:21
p Sp 4:13
q De 8:14, 16

Heb 12:7, 11



SPREUKEN 19:21–20:14 898
21 Het hart van een mens maakt

veel plannen,
maar het is de raad� van
Jehovah die zal slagen.a

22 Het aantrekkelijke in een
mens is zijn loyale liefde.b

En het is beter arm te zijn
dan een leugenaar.

23 Ontzag voor Jehovah leidt
tot leven.c

Wie het heeft kan rustig sla-
pen, hem overkomt niets.d

24 De luiaard steekt zijn hand in
de feestschaal

maar neemt niet eens de
moeite hem naar zijn mond
te brengen.e

25 Sla de spotterf zodat de on-
ervarene verstandig wordtg

en wijs de verstandige
terecht zodat hij meer
kennis krijgt.h

26 Wie zijn vader slecht behan-
delt en zijn moeder verjaagt,

is een zoon die smaad en
schande veroorzaakt. i

27 Mijn zoon, als je niet meer
naar correctie luistert,

zul je afwijken van de
woorden van kennis.

28 Een waardeloze getuige spot
met het recht, j

en de mond van slechte
mensen smult van kwaad.k

29 Spotters wacht het oordeel l
en de rug van de dwazen
wacht slaag.m

20 Wijn is een spotter,n
alcohol is een lawaai-
schopper.�o

Wie erdoor afdwaalt is niet
wijs.p

2 De dreiging� van een koning
is als het gebrul van een
leeuw.�q

Wie zijn woede uitlokt
riskeert zijn leven.r

3 Het strekt een man tot eer
een ruzie te vermijden,s

19:21 �Of ‘het doel’, ‘het voornemen’.
20:1 �Of ‘onhandelbaar’. 20:2 �Of ‘af-
schrikwekkendheid’. �Of ‘een jonge
leeuw met manen’.

maar elke dwaas raakt erbij
betrokken.a

4 Een luiaard ploegt niet in de
winter,

dus zal hij bedelen in
de oogsttijd, als hij niets
heeft.�b

5 De gedachten� in het hart
van een mens zijn als diepe
wateren,

maar iemand met inzicht
haalt ze naar boven.

6 Veel mensen verkondigen
hun loyale liefde,

maar wie kan iemand vinden
die echt trouw is?

7 De rechtvaardige wandelt in
oprechtheid.�c

Gelukkig zijn zijn kinderen�
die na hem komen.d

8 Als de koning op de troon zit
om te oordelen,e

zift hij al het kwaad uit met
zijn ogen.f

9 Wie kan zeggen: ‘Ik heb mijn
hart gezuiverd,g

ik ben rein van zonde’?h

10 Wegen met twee gewichten,
meten met twee maten,�

het is allebei walgelijk voor
Jehovah. i

11 Zelfs een kind� laat zich
kennen door zijn daden,

je ziet daaraan of zijn gedrag
zuiver en goed is. j

12 Het horende oor en het
ziende oog,

Jehovah heeft beide
gemaakt.k

13 Heb de slaap niet lief, anders
word je arm. l

Open je ogen, dan word je
verzadigd met brood.m

14 ‘Waardeloos! Waardeloos!’,
zegt de koper.

20:4 �Of mogelijk ‘hij zal zoeken tij-
dens de oogst maar niets vinden’. 20:5
�Of ‘bedoelingen’. Lett.: ‘raad’. 20:7
�Of ‘rechtschapenheid’. �Lett.: ‘zonen’.
20:10 �Of ‘oneerlijke gewichten en valse
maatkannen’. 20:11 �Of ‘jongen’.

HFST. 19
a Ge 11:6, 7

Ge 50:19, 20
Sp 21:30
Da 4:35
Han 5:38, 39

b Mi 6:8
c Sp 14:27

Mal 3:16
d Sp 12:21
e Sp 6:9-11

Sp 15:19
Sp 24:30, 31
Sp 26:14, 15

f De 25:2
g Sp 15:5
h Sp 9:9

Sp 21:11
i Ex 20:12
Le 20:9
Sp 20:20
Sp 30:17

j 1Kon 21:9, 10
k Sp 4:16, 17
l Sp 9:12
m Sp 10:13

Sp 26:3
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HFST. 20
n Ge 9:20, 21

Sp 23:29-35
o Jes 28:7
p 1Kor 6:10

Ga 5:21
Ef 5:18

q Sp 19:12
Pr 10:4

r 1Kon 2:22-24
s Sp 14:29

2Ti 2:23
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2de kolom
a Sp 18:6

Pr 7:9
b Sp 6:10, 11

2Th 3:10
c Job 1:1

Lu 1:5, 6
d Ps 37:25, 26
e 1Kon 7:7
f 1Kon 3:28
Ps 72:1, 4
Sp 16:12

g Job 14:4
h Ps 51:5

Pr 7:20
Jak 3:2

i Sp 11:1
Am 8:5
Mi 6:11

j Sp 22:15
k Ex 4:11
l Sp 10:4
m Sp 12:11



899 SPREUKEN 20:15–21:6
Dan gaat hij weg en schept
op over zichzelf.a

15 Goud is er, ook veel koraal,
maar de lippen van kennis
zijn iets kostbaars.b

16 Staat iemand borg voor een
vreemde, neem dan zijn
mantel.c

Doet hij dat voor een buiten-
landse vrouw,� neem dan
zijn onderpand.d

17 Gestolen� brood smaakt
lekker,

maar later heb je een mond
vol kiezels.e

18 Door overleg� zullen plannen
slagen.�f

Voer je oorlog met deskundige
leiding.�g

19 Een lasteraar gaat rond
en onthult vertrouwelijke
gesprekken.h

Ga niet om met iemand die
van roddelen houdt.�

20 Als je je vader en je moeder
vervloekt,

zal je lamp worden uitgedoofd
wanneer de duisternis valt.i

21 Een erfenis die aanvankelijk
door hebzucht is verkregen,

zal uiteindelijk geen zegen
zijn. j

22 Zeg niet: ‘Ik zal kwaad
vergelden!’k

Hoop op Jehovahl en hij zal
je redden.m

23 Oneerlijke gewichten� zijn
walgelijk voor Jehovah

en een bedrieglijke weeg-
schaal is niet goed.

24 Jehovah leidt de voetstap-
pen van een mens.n

Hoe kan een mens zijn eigen
weg begrijpen?�

20:16 �Of ‘een buitenlander’. 20:17
�Of ‘door bedrog verkregen’. 20:18 �Of
‘raad’. �Of ‘tot stand komen’. �Of ‘wij-
ze raad’. 20:19 �Of ‘die met zijn lippen
verleidt’. 20:23 �Of ‘twee verschillen-
de weegstenen’. 20:24 �Of ‘weten welke
weg hij moet gaan’.

25 Het is voor de mens een
valstrik overhaast ‘Heilig!’
te roepena

en pas later te overdenken
welke geloften hij heeft
gedaan.b

26 Een wijze koning zift slechte
mensen uitc

en dorst ze onder het rad.d
27 De adem van de mens is de

lamp van Jehovah,
die hem diep vanbinnen
doorzoekt.

28 Loyale liefde en trouw
beschermen de koning.e

Op loyale liefde steunt zijn
troon.f

29 De pracht van jonge mensen
is hun krachtg

en het sieraad van oude
mensen is hun grijze haar.h

30 Kneuzingen en wonden
verwijderen het kwaad�i

en slagen zuiveren iemand
diep vanbinnen.

21 Het hart van een koning
is als waterstromen in
Jehovah’s hand. j

Hij leidt het waarheen hij
maar wil.k

2 Een mens denkt dat al zijn
wegen goed zijn, l

maar Jehovah onderzoekt de
harten.�m

3 Dat je doet wat goed en
juist is,

heeft Jehovah liever dan een
slachtoffer.n

4 Hoogmoedige ogen en een
arrogant hart

— de lamp die slechte mensen
leidt is zonde.o

5 De plannen van wie ijverig is
leiden zeker tot succes,�p

maar wie haastig is stuurt
zeker aan op armoede.q

6 Schatten verkregen door een
leugentong

20:30 �Of ‘schuren het kwaad weg’.
21:2 �Of ‘motieven’. 21:5 �Of ‘voor-
deel’.

HFST. 20
a Le 19:13

Sp 21:6
b Sp 3:13-15
c Sp 11:15
d Sp 27:13
e Sp 6:30, 31
f Sp 15:22
g Sp 11:14

Sp 24:6
Lu 14:31, 32

h Le 19:16
Sp 11:13
Sp 25:9, 23

i Ex 20:12
Le 20:9
Sp 19:26

j Sp 28:8, 20
1Ti 6:9, 10

k De 32:35
Sp 24:29
Mt 5:38, 39
Ro 12:17, 19
1Th 5:15

l Ps 37:34
m Ps 34:7

1Pe 4:19
n Ps 37:23

Jer 10:23
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2de kolom
a Le 27:9
b Nu 30:2

Pr 5:4, 6
Mt 5:33

c Ps 101:8
d Jes 28:27
e Ps 61:6, 7
f Ps 21:7
g Pr 11:9
h Le 19:32

Sp 16:31
i Ps 119:71
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HFST. 21
j Ex 14:4
Ezr 7:27

k Ne 2:7, 8
Jes 44:28
Opb 17:17

l Ps 36:1, 2
Sp 16:2

m 1Sa 16:6, 7
Sp 24:12
Jer 17:10

n 1Sa 15:22, 23
Ho 6:6
Mi 6:7, 8
Mt 12:7

o Ps 10:4
p Sp 13:4
q Sp 14:29



SPREUKEN 21:7-27 900
zijn als een vervagende
nevel, als een dodelijke
valstrik.�a

7 Het geweld van slechte
mensen zal hen wegvagen,b

want ze weigeren recht te
doen.

8 De weg van een schuldig
mens is krom,

maar de daden van een zuiver
mens zijn oprecht.c

9 Je kunt beter op een hoek
van het dak wonen

dan het huis delen met
een vrouw die altijd ruzie
zoekt.�d

10 Een slecht mens� verlangt
naar wat slecht is.e

Hij toont geen medelijden
met zijn naaste.f

11 Als een spotter wordt gestraft,
worden de onervarenen
wijzer,

en als een wijze inzicht
krijgt, krijgt hij kennis.�g

12 De Rechtvaardige houdt het
huis van de slechte in het
oog.

Hij stort slechte mensen in
het verderf.h

13 Wie zijn oren sluit voor het
hulpgeroep van de arme,

zal geen antwoord krijgen als
hij zelf roept. i

14 Een heimelijk geschenk
beteugelt woede j

en verborgen steekpenningen�
razernij.

15 Voor de rechtvaardige is het
een vreugde recht te doen,k

maar voor wie kwaad doen is
het iets verschrikkelijks.

16 Wie afdwaalt van de weg van
inzicht

zal rusten in het gezelschap
van wie machteloos zijn in
de dood. l

21:6 �Of mogelijk ‘voor wie de dood zoe-
ken’. 21:9, 19 �Of ‘zeurt’. 21:10 �Of
‘de ziel van een slecht mens’. 21:11
�Of ‘weet hij wat hij moet doen’. 21:14
�Lett.: ‘steekpenningen in de boezem’.

17 Wie van feesten houdt�
vervalt tot armoede.a

Wie van wijn en olie houdt
wordt niet rijk.

18 De goddeloze is een losprijs
voor de rechtvaardige

en de onbetrouwbare voor de
oprechten.b

19 Je kunt nog beter in de
woestijn wonen

dan met een humeurige
vrouw die altijd ruzie
zoekt.�c

20 Een kostbare schat en olie
vind je in het huis van de
wijze,d

maar de dwaas verkwanselt�
wat hij heeft.e

21 Wie rechtvaardigheid en
loyale liefde najaagt,

vindt leven, rechtvaardig-
heid en eer.f

22 Een wijze kan de stad
van sterke mannen
beklimmen�

en de kracht waarop ze
vertrouwen ondermijnen.g

23 Wie zijn mond en zijn tong
bewaakt,

bespaart zichzelf� proble-
men.h

24 Iemand wordt een verwaande,
arrogante opschepper
genoemd

als hij met roekeloze
overmoed handelt. i

25 Waar een luiaard naar ver-
langt wordt zijn dood,

want zijn handen weigeren te
werken. j

26 De hele dag verlangt hij
hebzuchtig naar meer,

maar de rechtvaardige geeft
en houdt niets achter.k

27 Het slachtoffer van de slechte
is walgelijk, l

vooral als hij het met kwade
bedoelingen� offert!

21:17 �Of ‘graag plezier maakt’. 21:20
�Lett.: ‘slokt op’. 21:22 �Of ‘overwin-
nen’. 21:23 �Of ‘zijn ziel’. 21:27 �Of
‘met schaamteloos gedrag’.

HFST. 21
a Sp 1:19

Sp 20:21

b Ps 7:14-16

c Ps 37:37
Sp 16:17
1Pe 1:22

d Sp 17:1
Sp 21:19
Sp 25:24
Sp 27:15

e Ge 6:5
Ps 36:1, 4

f 1Sa 25:10, 11

g Sp 9:9
Sp 19:25

h Ge 19:29
Ps 37:10, 20
2Pe 2:4
2Pe 3:5, 6

i De 15:9
Sp 28:27
Jak 5:4

j Sp 18:16

k Ps 106:3

l Jak 1:15
2Pe 2:21
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2de kolom
a Pr 7:4

Lu 15:13, 14

b Es 7:10

c Sp 17:1
Sp 21:9
Sp 25:24
Sp 27:15

d Sp 15:6
Pr 5:19

e Lu 15:13, 14

f Sp 15:9
Sp 22:4
Mt 5:6
Ro 2:6, 7

g Pr 7:19
2Kor 10:4

h Ps 141:3
Sp 10:19
Pr 10:20

i Nu 14:44
Es 6:4

j Sp 6:6-11
Sp 13:4
Sp 19:24

k Ps 37:25, 26
Ps 112:9
Lu 6:30

l 1Sa 15:22, 23
Sp 15:8
Jes 1:11



901 SPREUKEN 21:28–22:18
28 Een getuige die liegt zal

vergaan,a
maar wie luistert zal met
succes getuigen.�

29 De slechte zet een brutaal
gezicht,b

maar de oprechte volgt een
weg die zeker is.�c

30 Er is geen wijsheid, geen
inzicht en geen raad tegen
Jehovah.d

31 Het paardwordt klaargemaakt
voor de dag van strijd,e

maar redding behoort
Jehovah toe.f

22 Een goede naam� is te
verkiezen boven grote
rijkdom.g

Gerespecteerd worden� is
beter dan zilver en goud.

2 De rijke en de arme hebben
dit gemeen:�

Jehovah heeft ze allebei
gemaakt.h

3 Wie verstandig is ziet het
gevaar en verbergt zich,

maar wie onervaren is gaat
gewoon door en moet de
gevolgen dragen.�

4 Het resultaat van nederigheid
en ontzag voor Jehovah

is rijkdom, eer en leven. i
5 Doorns en valstrikken zijn op

het pad van een verdorven
mens.

Als je leven� je lief is, blijf je
er ver vandaan. j

6 Leer een jongen welke weg
hij moet gaan.�k

Zelfs als hij oud is geworden,
zal hij er niet van afwijken. l

7 De rijke heerst over de
armen

en wie leent is een slaaf van
wie uitleent.m

21:28 �Lett.: ‘zal voor altijd spreken’.
21:29 �Of ‘maakt zijn weg vast’. 22:1
�Of ‘een goede reputatie’. Lett.: ‘een
naam’. �Lett.: ‘gunst’. 22:2 �Lett.: ‘ko-
men samen’. 22:3 �Of ‘de straf onder-
gaan’. 22:5 �Of ‘ziel’. 22:6 �Of ‘leid
een kind op in de juiste weg’.

8 Wie onrecht zaait zal ellende
oogsten,a

en de stok van zijn woede
wordt gebroken.b

9 Wie vrijgevig is� wordt
gezegend,

want hij deelt zijn voedsel
met de arme.c

10 Verjaag de spotter
en ruzie verdwijnt.
Geschillen� en beledigingen
houden op.

11 Wie een zuiver hart liefheeft
en vriendelijk spreekt,

zal de koning als vriend
hebben.d

12 De ogen van Jehovah
beschermen kennis,

maar hij weerlegt de woorden
van de onbetrouwbare.e

13 Een luiaard zegt: ‘Er is een
leeuw buiten!

Hij zal me doden midden op
het plein!’f

14 De mond van verdorven�
vrouwen is een diepe kuil.g

Wie door Jehovah wordt ver-
oordeeld, zal erin vallen.

15 Dwaasheid zit diep geworteld
in het hart van een
jongen,�h

maar de stok� van correctie�
zal die ver van hem ver-
wijderen. i

16 Wie de arme afzet om zelf
rijker te worden j

en wie geschenken aan de
rijke geeft:

ze eindigen allebei in
armoede.

17 Spits je oren en luister naar
de woorden van de wijzenk

om mijn kennis in je hart op
te nemen, l

18 want het is goed om ze
diep in je binnenste te
bewaren,m

22:9 �Lett.: ‘hij die een goed oog heeft’.
22:10 �Of ‘rechtszaken’. 22:14 �Lett.:
‘vreemde’. Zie Sp 2:16. 22:15 �Of ‘kind’,
‘jongere’. �Of ‘roede’. �Zie Woorden-
lijst.
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a De 19:18, 19

Sp 19:5

b Sp 28:14
Sp 29:1

c Sp 11:5

d Nu 23:7, 8
Sp 19:21
Han 5:38, 39
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Ps 33:17
Jes 31:1

f 2Kr 20:15, 17
Ps 68:20
Opb 7:10
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g Pr 7:1

h Han 17:26

i Ps 34:9
Sp 18:12

j Sp 4:14, 15

k Ge 18:19
De 6:6, 7
Ef 6:4

l 2Ti 3:14, 15

m 2Kon 4:1
Mt 18:25
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2de kolom
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b Ps 125:3

c De 15:7, 8
Sp 11:25
Heb 6:10

d Ps 45:2
Sp 16:13
Mt 5:8

e Han 13:8-10

f Sp 26:13-15

g Sp 5:3
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h Ge 8:21

i Sp 13:24
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j Ps 12:5
Sp 14:31

k Sp 13:20

l Sp 15:14

m Sp 2:10
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SPREUKEN 22:19–23:13 902
zodat ze allemaal steeds op
je lippen zijn.a

19 Om je op Jehovah te laten
vertrouwen,

geef ik je nu kennis.
20 Heb ik je niet al geschreven,

je advies en kennis gegeven
21 om je ware, betrouwbare

woorden te leren,
zodat je nauwkeurig verslag
kunt uitbrengen aan degene
die je heeft gestuurd?

22 Beroof de arme niet omdat
hij arm isb

en vertrap de zwakke niet in
de stadspoort,c

23 want Jehovah zelf zal hun
zaak bepleitend

en hij zal degenen die hen af-
zetten het leven ontnemen.�

24 Ga niet om met een heet-
hoofd

en laat je niet in met iemand
die snel kwaad wordt,

25 zodat je nooit zijn wegen gaat
volgen

en voor jezelf� een valstrik
zet.e

26 Meng je niet onder hen
die met een handdruk een
belofte doen,

die borg staan voor
leningen.f

27 Als je niets hebt om te
betalen,

wordt je bed onder je
vandaan gehaald!

28 Verzet geen oude grens-
tekens

die je voorvaders hebben
geplaatst.g

29 Heb je een man gezien die
vaardig is in zijn werk?

Hij zal voor koningen staanh

en niet voor gewone mensen.

23 Als je bij een koning gaat
eten,

let dan goed op wat er voor
je staat.

22:23 �Of ‘van de ziel beroven’. 22:25
�Of ‘je ziel’.

2 Zet een mes op je keel�
als je een grote eetlust� hebt.

3 Verlang niet naar zijn
lekkernijen,

want het is bedrieglijk
voedsel.

4 Sloof je niet uit voor rijk-
dom.a

Stop en toon je verstand.�
5 Als je je ogen erover laat

gaan, is het verdwenen.b
Het krijgt vleugels als een
arend en vliegt weg, de
lucht in.c

6 Eet niet het voedsel van een
vrek.�

Verlang niet naar zijn lekker-
nijen.

7 Want hij is als iemand die
alles bijhoudt.�

‘Eet en drink’, zegt hij tegen
je, maar hij meent het niet.�

8 Wat je hebt gegeten zul je
uitbraken

en je complimenten zul je
verspild hebben.

9 Praat niet in de oren van een
dwaas,d

want hij zal neerkijken op de
wijsheid van je woorden.e

10 Verzet geen oude grens-
tekensf

en leg geen beslag op het
veld van een wees.�

11 Want hunVerdediger� is
sterk.

Hij zal hun zaak tegen je
verdedigen.g

12 Open je hart voor correctie�
en je oren voor de woorden
van kennis.

13 Onthoud een jongen� geen
correctie.h

23:2 �Of ‘houd je in’. �Of ‘een ziel vol
verlangen’. 23:4 �Of mogelijk ‘ga niet
af op je eigen verstand’. 23:6 �Of ‘van
iemand die een boos oog heeft’. 23:7
�Of ‘in zijn ziel berekeningen maakt’.
�Lett.: ‘zijn hart is niet met je’. 23:10
�Of ‘vaderloos kind’. 23:11 �Lett.: ‘Ver-
losser’. 23:12 �Zie Woordenlijst. 23:13
�Of ‘kind’, ‘jongere’.

HFST. 22
a Sp 15:7

b Sp 23:10

c Ex 23:6
Am 5:12

d 1Sa 24:12
Ps 12:5

e Sp 13:20

f Sp 6:1-3

g De 19:14
Sp 23:10
Ho 5:10

h 1Sa 16:18, 19
1Kon 7:13, 14
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a Sp 28:20

Jo 6:27
1Ti 6:9, 10

b 1Jo 2:16, 17

c Sp 27:24

d Sp 9:7
Sp 26:4

e Mt 7:6

f De 19:14
Sp 22:28

g Ex 22:22, 23
Ps 10:14

h Sp 13:24
Sp 19:18
Ef 6:4



903 SPREUKEN 23:14-35
Als je hem met de stok�
slaat, zal hij niet sterven.

14 Sla hem met de stok�
om hem� te redden van het
Graf.�

15 Mijn zoon, als je hart wijs
wordt,

zal mijn eigen hart blij zijn.a
16 Diep vanbinnen� heb ik

vreugde
als je lippen spreken wat
juist is.

17 Laat je hart niet jaloers� zijn
op zondaars,b

maar heb de hele dag door
ontzag voor Jehovah,c

18 want dan heb je een toekomstd
en zal je hoop niet verdwijnen.

19 Luister, mijn zoon, en word
wijs,

en leid je hart op de goede
weg.

20 Bevind je niet onder hen die
te veel wijn drinken,e

onder hen die zich volvreten
aan vlees,f

21 want een dronkaard en een
veelvraat vervallen tot ar-
moedeg

en slaperigheid zal je met
lompen bekleden.

22 Luister naar je vader, die je
verwekt heeft,

en veracht je moeder niet
omdat ze oud is geworden.h

23 Koop� waarheid en verkoop
haar nooit. i

Dat geldt ook voor wijsheid,
correctie en verstand. j

24 De vader van een recht-
vaardige zal zeker vreugde
hebben.

Wie vader wordt van een
wijze, zal blij met hem zijn.

25 Je vader en je moeder zullen
blij zijn

en zij die je gebaard heeft,
zal vreugde hebben.

23:13, 14 �Of ‘roede’. 23:14 �Of ‘zijn
ziel’. �Of ‘Sjeool’, het collectieve graf
van demensheid. ZieWoordenlijst. 23:16
�Lett.: ‘mijn nieren’. 23:17 �Of ‘afgun-
stig’. 23:23 �Of ‘verkrijg’.

26 Mijn zoon, geef me toch je
hart

en vind vreugde� in mijn
wegen.a

27 Want een hoer is een diepe
kuil

en een immorele� vrouw een
nauwe put.b

28 Ze ligt als een rover op de
loer,c

ze vergroot het aantal on-
trouwe mannen.

29 Wie heeft wee? Wie heeft
ongemak?

Wie heeft ruzie? Wie heeft
klachten?

Wie heeft wonden zonder
reden? Wie heeft troebele�
ogen?

30 Zij die lang bij de wijn blijven
hangen,d

zij die gemengde wijn uit-
zoeken.�

31 Kijk niet naar de rode kleur
van wijn

terwijl hij fonkelt in de beker
en zo makkelijk naar binnen
glijdt.

32 Uiteindelijk bijt hij als een
slang

en spuit hij gif als een adder.
33 Je ogen zullen vreemde

dingen zien
en je hart zal verkeerde
dingen spreken.e

34 Je zult zijn als iemand die
midden op zee ligt,

als iemand in de top van een
scheepsmast.

35 Je zult zeggen: ‘Ze hebben
me geslagen, maar ik
voelde niets.�

Ze hebben me afgerost, maar
ik merkte het niet.

Wanneer zal ik wakker
worden?f

Ik neem er nog een.’�

23:26 �Of ‘mogen je ogen vreugde vin-
den’. 23:27 �Lett.: ‘vreemde’. Zie Sp
2:16. 23:29 �Of ‘dofheid van’. 23:30
�Of ‘samenkomen om (...) uit te probe-
ren’. 23:35 �Of ‘geen pijn’. �Of ‘ik zal
het nog eens zoeken’.

HFST. 23
a Sp 27:11

3Jo 4

b Ps 37:1

c Ps 111:10
2Kor 7:1

d Ps 37:37
Sp 24:14

e Sp 20:1
Jes 5:11
Ro 13:13
1Pe 4:3

f Sp 28:7
1Kor 10:31

g De 21:20, 21
Sp 21:17

h Ex 20:12
Ex 21:17
Mt 15:5, 6
Ef 6:1

i Fil 3:7, 8

j Sp 4:5
Sp 16:16

��������������������

2de kolom
a Ps 107:43

b Sp 22:14

c Sp 7:10, 12
Pr 7:26

d Sp 20:1
Ef 5:18

e Ho 4:11

f Ge 19:33



SPREUKEN 24:1-22 904

24 Wees niet jaloers� op
slechte mensen

en verlang niet naar hun
gezelschap.a

2 Want hun hart mediteert
over geweld

en hun lippen spreken over
ellende.

3 Door wijsheid wordt een
huis� opgebouwdb

en door inzicht wordt het
stabiel.

4 Door kennis worden de
kamers gevuld

met allerlei mooie en kost-
bare schatten.c

5 Een wijze man is sterkd

en door kennis krijgt een
man meer kracht.

6 Voer je oorlog met deskundige
leiding,�e

met veel raadgevers behaal
je de overwinning.�f

7 Ware wijsheid is onbereik-
baar voor een dwaas.g

In de stadspoort heeft hij
niets te zeggen.

8 Iedereen die kwaad in de zin
heeft,

wordt een meester in listige
plannen genoemd.h

9 Wat de dwaas verzint� is
zondig

en mensen walgen van een
spotter. i

10 Als je de moed laat zakken
op de dag van ellende,�

zul je weinig kracht hebben.
11 Red hen die worden weg-

gevoerd naar de dood
en houd hen tegen die naar
de slachting wankelen. j

12 Als je zegt: ‘Maar we wisten
er niets van’,

zal hij die de harten� onder-
zoekt het dan niet merken?k

Hij die je� in het oog houdt,
weet het

24:1, 19 �Of ‘afgunstig’. 24:3 �Of ‘huis-
gezin’. 24:6 �Of ‘wijze raad’. �Of ‘suc-
ces’, ‘redding’. 24:9 �Of ‘domme plan-
nen’. 24:10 �Of ‘in moeilijke tijden’.
24:12 �Of ‘motieven’. �Of ‘je ziel’.

en zal elk mens vergelden
naar zijn daden.a

13 Mijn zoon, eet honing, want
dat is goed.

Raathoning smaakt zoet.
14 Besef ook dat wijsheid goed

voor je� is.b
Als je die vindt zul je een
toekomst hebben

en zal je hoop niet ver-
dwijnen.c

15 Wees niet zo slecht een
hinderlaag te leggen bij het
huis van de rechtvaardige.

Vernietig zijn verblijfplaats
niet.

16 De rechtvaardige kan zeven
keer vallen en hij zal weer
opstaan,d

maar de goddelozen zullen
door rampspoed tot strui-
kelen worden gebracht.e

17 Als je vijand valt, wees dan
niet blij,

en als hij struikelt, laat je hart
dan geen vreugde voelen.f

18 Anders zal Jehovah toe-
kijken en het afkeuren

en Hij zal zijn woede van
hem� afkeren.g

19 Wind je niet op� over slechte
mensen.

Wees niet jaloers� op
boosdoeners,

20 want er is geen toekomst
voor wie slecht is.h

De lamp van slechte mensen
wordt uitgedoofd. i

21 Mijn zoon, heb ontzag voor
Jehovah en voor de koning j

en laat je niet in met op-
standige mensen.�k

22 Want plotseling zal hun
ongeluk komen. l

Wie weet wat voor ondergang
beiden� over hen zullen
brengen?m

24:14 �Of ‘zoet voor je ziel’. 24:18
�D.w.z. de vijand. 24:19 �Of ‘betoon je
niet verhit’. 24:21 �Of ‘wie voor veran-
dering zijn’. 24:22 �D.w.z. Jehovah en
de koning.

HFST. 24
a Ps 26:5

Sp 1:10

b Sp 9:1
Sp 14:1

c 1Kon 10:23
Sp 15:6

d Sp 8:14
Sp 21:22

e Sp 20:18
Lu 14:31, 32

f Sp 11:14
Sp 13:10
Sp 15:22
Han 15:5, 6

g Sp 14:6
1Kor 2:14

h Sp 6:12-14

i Sp 22:10

j Ps 82:4

k Sp 5:21
Sp 17:3
Sp 21:2
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2de kolom
a Ps 62:12

Mt 16:27
Ro 2:5, 6

b Ps 19:9, 10
Ps 119:103

c Sp 23:18

d Ps 34:19
2Kor 1:10

e 1Sa 26:9, 10
Es 7:10

f Job 31:29
Sp 17:5
Sp 25:21, 22

g Ez 26:2, 3
Za 1:15

h Ps 73:18, 27
Sp 10:7

i Sp 13:9

j 1Sa 24:6, 7
1Pe 2:17

k 2Sa 15:12

l Nu 16:2, 31

m Sp 20:2



905 SPREUKEN 24:23–25:12
23 Ook deze woorden zijn van

de wijzen:
partijdig oordelen is niet
goed.a

24 Wie tegen de slechte zegt:
‘Je bent rechtvaardig’,b

wordt door de volken ver-
vloekt en door de naties
veroordeeld.

25 Maar het zal goed gaan met
wie hem terechtwijzen.c

Ze zullen gezegend worden
met goede dingen.d

26 Mensen zullen de lippen
kussen van iemand die een
eerlijk antwoord geeft.�e

27 Regel eerst je werk buiten en
maak alles klaar op het land.

Bouw daarna je huis.�
28 Getuig niet tegen je naaste

zonder enige grond.f
Gebruik je lippen niet om
anderen te bedriegen.g

29 Zeg niet: ‘Wat hij mij heeft
aangedaan doe ik hem aan.

Ik zet het hem betaald.’h
30 Ik kwam langs het veld van

een luiaard, i
langs de wijngaard van ie-
mand zonder verstand.�

31 Ik zag dat het overwoekerd
was met onkruid.

De grond was bedekt met
netels

en de stenen muur lag in
puin. j

32 Ik keek ernaar en nam het
ter harte,

ik zag het en leerde de
volgende les:�

33 nog even slapen, nog even
sluimeren,

nog even de handen over
elkaar om te rusten,

34 en armoede zal je overvallen
als een rover,

gebrek als een gewapend
man.k

24:26 �Of mogelijk ‘een eerlijk ant-
woord is als een kus’. 24:27 �Of ‘huis-
gezin’. 24:30 �Lett.: ‘met gebrek aan
hart’. 24:32 �Lett.: ‘en aanvaardde de
correctie’.

25 Ook dit zijn spreuken van
Salomo,a die de mannen

van koning Hizk _iab van Juda heb-
ben opgeschreven:�
2 Het eert God dat hij een zaak

geheimhoudtc
en het eert koningen dat ze
een zaak onderzoeken.

3 Zoals de hemel hoog is en de
aarde diep,

zo is het hart van koningen
onpeilbaar.

4 Haal de schuimslakken uit
het zilver

en het komt volledig gelouterd
tevoorschijn.d

5 Haal de slechte mens weg bij
de koning

en zijn troon zal bevestigd
worden in rechtvaardig-
heid.e

6 Eer jezelf niet voor de koningf

en neem niet plaats bij de
prominenten,g

7 want het is beter dat hij
tegen je zegt ‘Kom hier-
heen, hogerop’

dan dat hij je vernedert in
het bijzijn van een voor-
aanstaand persoon.h

8 Stort je niet overhaast in een
rechtszaak,

want wat zul je uiteindelijk
doen als je naaste je te
schande maakt?i

9 Bepleit je zaak bij je naaste, j
maar onthul niet wat je in
vertrouwen is verteld.�k

10 Anders zal degene die luistert
je in verlegenheid brengen

en verspreid je een slecht
bericht� dat niet terug te
nemen is.

11 Als gouden appels in zilveren
snijwerk�

is een woord op het juiste
moment. l

12 Als een gouden oorring en een
sieraad van zuiver goud

25:1 �Of ‘gekopieerd en verzameld’.
25:9 �Of ‘de geheimen van anderen’.
25:10 �Of ‘boosaardig gerucht’. 25:11
�Of ‘zettingen’.

HFST. 24
a Le 19:15

De 1:16, 17
De 16:19
2Kr 19:7
1Ti 5:21

b Sp 17:15

c Le 19:17
1Ti 5:20

d Sp 28:23

e Sp 27:5

f Ex 20:16

g Ef 4:25

h Sp 20:22
Ro 12:17, 19
1Th 5:15

i Sp 6:10, 11

j Sp 20:4
Sp 22:13
Pr 10:18

k Sp 10:4
Sp 23:21
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2de kolom
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HFST. 25
a 1Kon 4:29, 32

Pr 12:9

b 2Kr 29:1

c De 29:29
Ro 11:33

d Sp 17:3

e 1Kon 2:44, 46
Sp 20:28
Sp 29:14

f Sp 27:2

g Ps 131:1

h Lu 14:8-10
1Pe 5:5

i Sp 18:17
Mt 5:25

j Mt 18:15

k Sp 11:13

l Sp 15:23
Jes 50:4



SPREUKEN 25:13–26:4 906
is de terechtwijzing van een
wijze voor een horend oor.a

13 Als de koelte van sneeuw op
de dag van de oogst

is een betrouwbare bood-
schapper voor wie hem
sturen,

want hij verkwikt zijn
meester.�b

14 Als wolken en wind die geen
regen brengen

is een man die opschept over
een geschenk dat hij nooit
geeft.�c

15 Door geduld laat een aan-
voerder zich overhalen,

een vriendelijke� tong kan
botten breken.d

16 Als je honing vindt, eet dan
alleen wat je nodig hebt,

want als je te veel neemt,
braak je het misschien
weer uit.e

17 Zet je voet niet te vaak in het
huis van je naaste,

anders krijgt hij genoeg van
je en gaat hij je haten.

18 Als een strijdknots en een
zwaard en een scherpe pijl

is een man die een vals ge-
tuigenis aflegt tegen zijn
naaste.f

19 Zoals een gebroken tand of
een wankelende voet,

zo is het vertrouwen op een
onbetrouwbaar persoon�
in moeilijke tijden.

20 Als kleding uittrekken op
een koude dag

en als azijn gieten bij soda,�
is liedjes zingen voor een
somber hart.g

21 Als je vijand� honger heeft,
geef hem dan brood te eten.

Als hij dorst heeft, geef hem
dan water te drinken.h

25:13 �Of ‘de ziel van zijn meester’.
25:14 �Lett.: ‘een leugenachtig ge-
schenk’. 25:15 �Of ‘zachte’. 25:19 �Of
mogelijk ‘verrader’. 25:20 �Of ‘alkali’.
25:21 �Lett.: ‘wie je haat’.

22 Want zo stapel je vurige
kolen op zijn hoofd,�a

en Jehovah zal je belonen.
23 De noordenwind brengt

zware regenval
en een roddelende tong een
boos gezicht.b

24 Je kunt beter op een hoek
van het dak wonen

dan het huis delen met
een vrouw die altijd ruzie
zoekt.�c

25 Als koud water voor een
vermoeide ziel�

is een goed bericht uit een
ver land.d

26 Als een troebele bron en een
vervuilde put

is een rechtvaardige die toe-
geeft aan� een slecht mens.

27 Te veel honing eten is niet
goede

en op je eigen eer uit zijn is
niet eervol.f

28 Als een stad met open-
gebroken muren

is de man die zich niet kan
beheersen.�g

26 Zoals sneeuw niet bij de
zomer past en regen niet
bij de oogsttijd,

zo past eer niet bij een dwaas.h
2 Net zoals een vogel reden

heeft om te vluchten en
een zwaluw om te vliegen,

zo komt een vervloeking niet
zonder werkelijke reden.�

3 Een zweep is voor het paard,
een toom is voor de ezel, i

en een stok� is voor de rug
van de dwaas. j

4 Antwoord een dwaas niet
naar zijn dwaasheid,

25:22 �D.w.z. om iemand zachter te ma-
ken en zijn hardheid te laten wegsmelten.
25:24 �Of ‘zeurt’. 25:25 �Zie Woorden-
lijst. 25:26 �Of ‘een compromis sluit
met’. Lett.: ‘wankelt voor’. 25:28 �Of
‘die zijn geest niet in bedwang heeft’.
26:2 �Of mogelijk ‘zo komt een onterech-
te vervloeking niet uit’. 26:3 �Of ‘roede’.

HFST. 25
a Ps 141:5

Sp 1:8, 9
Sp 9:8

b Sp 13:17

c Mt 5:37

d Ge 32:4, 5
Sp 15:1

e Sp 25:27

f Ex 20:16

g Ps 137:3, 4

h Ex 23:5
2Kon 6:21, 22
Sp 24:17
Mt 5:44
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2de kolom
a Ro 12:20

b Ps 101:5

c Sp 21:9, 19
Sp 27:15

d Sp 15:30
Jes 52:7

e Sp 25:16

f Sp 27:2
Jo 5:44
Fil 2:3

g 1Sa 20:33
Sp 16:32
Sp 22:24, 25
Sp 29:11

��������������������

HFST. 26
h Sp 30:21, 22

Pr 10:7

i Ps 32:9

j Sp 27:22



907 SPREUKEN 26:5-28
anders stel je je op zijn
niveau.�

5 Antwoord een dwaas naar
zijn dwaasheid,

anders denkt hij dat hij wijs is.a
6 Als iemand die zijn eigen

voeten verminkt en zich-
zelf schade toebrengt,�

is de man die zaken toe-
vertrouwt aan een dwaas.

7 Even slap� als de benen van
een verlamde

is een spreuk in de mond van
een dwaas.b

8 Als iemand die een steen
vastbindt aan een slinger,

is de man die eer geeft aan
een dwaas.c

9 Als een doornstruik in de
hand van een dronkaard

is een spreuk in de mond van
een dwaas.

10 Als een boogschutter die in
het wilde weg schiet,�

is iemand die een dwaas of
een voorbijganger inhuurt.

11 Zoals een hond terugkeert
naar zijn braaksel,

zo herhaalt de dwaas zijn
dwaasheid.d

12 Heb je een man gezien die
denkt dat hij wijs is?e

Er is meer hoop voor een
dwaas dan voor hem.

13 Een luiaard zegt: ‘Er is een
jonge leeuw op de weg,

een leeuw op het plein!’f
14 Een deur draait op zijn

scharnieren�
en de luiaard op zijn bed.g

15 De luiaard steekt zijn hand in
de feestschaal

maar is te moe om hem naar
zijn mond te brengen.h

16 De luiaard denkt dat hij
wijzer is

dan zeven mensen die een
verstandig antwoord geven.

26:4 �Of ‘zodat je je niet aan hem ge-
lijk maakt’. 26:6 �Lett.: ‘geweld drinkt’.
26:7 �Of ‘bungelend’. 26:10 �Of ‘die
iedereen verwondt’. 26:14 �Of ‘pengat’.

17 Als iemand die een hond bij
zijn oren grijpt,

is een voorbijganger die zich
boos maakt over� een ruzie
die hem niet aangaat.a

18 Zoals een waanzinnige die
brandende projectielen en
dodelijke pijlen� afschiet,

19 zo is de man die een ander
beetneemt en zegt: ‘Het
was maar een grap!’b

20 Waar geen hout is, gaat het
vuur uit,

en waar geen lasteraar is,
houdt ruzie op.c

21 Als houtskool op smeulende
kolen en hout op het vuur

is een ruziemaker die een
ruzie laat oplaaien.d

22 De woorden van een laste-
raar zijn als lekkernijen�

diemen graag naar binnen laat
glijden, tot diep in de buik.e

23 Als zilverglazuur op een
potscherf

zijn lieve woorden uit� een
slecht hart.f

24 Wie anderen haat, verbloemt
dat met zijn lippen,

maar in zijn binnenste
schuilt bedrog.

25 Al praat hij vriendelijk,
vertrouw hem niet,

want in zijn hart huizen zeven
walgelijke dingen.�

26 Hoewel bedrog zijn haat
verhult,

zal zijn slechtheid onthuld
worden in de gemeente.

27 Wie een kuil graaft valt er
zelf in

enwie een steenwegrolt wordt
er zelf door getroffen.g

28 De leugentong haat de mensen
die hij verplettert

en een vleiende mond is
verwoestend.h

26:17 �Of mogelijk ‘zich bemoeit met’.
26:18 �Of ‘en pijlen en dood’. 26:22
�Of ‘dingen die gulzig worden ingeslikt’.
26:23 �Lett.: ‘vurige lippen met’. 26:25
�Of ‘want zijn hart is compleet walgelijk’.

HFST. 26
a Mt 21:23-25

b Sp 17:7

c Sp 19:10
Sp 26:1

d 2Pe 2:22

e Sp 12:15
1Kor 3:18
1Kor 8:2

f Sp 22:13

g Sp 6:9
Sp 19:15
Sp 24:33, 34

h Sp 19:24
��������������������

2de kolom
a 1Th 4:11

1Pe 4:15

b Sp 15:21

c Sp 22:10
Jak 3:6

d Sp 3:30
Sp 16:28
Sp 17:14

e Sp 18:8

f 2Sa 20:9, 10

g Es 7:10
Ps 9:15
Sp 28:10
Pr 10:8

h Sp 29:5



SPREUKEN 27:1-21 908

27 Schep niet op over morgen,
want je weet niet wat de
dag brengen zal.�a

2 Laat een ander� je prijzen en
niet je eigen mond,

anderen� en niet je eigen
lippen.b

3 Een steen is zwaar en zand
weegt veel,

maar de ergernis die
een dwaas veroorzaakt is
zwaarder dan beide.c

4 Woede is wreed en boosheid
is als een stortvloed,

maar wie is bestand tegen
jaloezie?d

5 Openlijke terechtwijzing is
beter dan verborgen
liefde.e

6 Uit trouw brengt een vriend
wonden toe,f

maar een vijand overstelpt je
met kussen.�

7 Als je� genoeg gegeten hebt,
sla je raathoning af,

maar als je honger hebt,�
smaakt het bittere nog zoet.

8 Als een vogel die wegvliegt�
van zijn nest,

is een man die weggaat� van
zijn huis.

9 Olie en wierook maken het
hart vrolijk,

net als warme vriendschap
die ontstaat uit oprechte
raad.�g

10 Laat je vriend niet vallen,
ook die van je vader niet,

en ga niet naar het huis van
je broer op de dag van el-
lende.

Beter een buurman dichtbij
dan een broer ver weg.h

11 Wees wijs, mijn zoon, en
verheug mijn hart, i

27:1 �Lett.: ‘zal baren’. 27:2 �Lett.:
‘vreemde’. �Lett.: ‘een buitenlander’.
27:6 �Of mogelijk ‘geeft onoprechte kus-
sen’. 27:7 �Of ‘een ziel’, �Of ‘voor de
hongerige ziel’. 27:8 �Of ‘wegvlucht’.
27:9 �Of ‘uit de raad van de ziel’.

dan heb ik een weerwoord
voor hemdie mij belastert.�a

12 Wie verstandig is ziet het
gevaar en verbergt zich,b

maar wie onervaren is gaat
gewoon door en moet de
gevolgen dragen.�

13 Staat iemand borg voor een
vreemde, neem dan zijn
mantel.

Doet hij dat voor een buiten-
landse vrouw,� neem dan
zijn onderpand.c

14 Als iemand een ander ’s mor-
gens vroeg luidkeels zegent,

wordt het hem als een vloek
aangerekend.

15 Een vrouw die altijd ruzie
zoekt� is als een dak dat
altijd lekt wanneer het
regent.d

16 Wie haar in bedwang kan
houden, kan de wind in
bedwang houden

en kan olie in zijn rechter-
hand houden.

17 IJzer scherpt ijzer.
Zo scherpt een man zijn
vriend.�e

18 Wie voor een vijgenboom
zorgt zal zijn vruchten etenf

en wie voor zijn meester
zorgt zal geëerd worden.g

19 Zoals water iemands gezicht
weerspiegelt,

zoweerspiegelt het hart van de
enemens dat van de ander.

20 Het Graf en de plaats van
vernietiging� raken nooit
verzadigdh

en ook de ogen van een mens
hebben nooit genoeg.

21 De smeltkroes is voor zilver
en de smeltoven voor goud. i

Zo wordt iemand getoetst
door de lof die hij krijgt.�

27:11 �Of ‘uitdaagt’, ‘hoont’. 27:12 �Of
‘de straf ondergaan’. 27:13 �Of ‘een
buitenlander’. 27:15 �Of ‘zeurt’. 27:17
�Lett.: ‘het gezicht van zijn vriend’.
27:20 �Of ‘Sjeool en Abaddon’. 27:21
�Of ‘zo is een man overeenkomstig zijn
lof’.

HFST. 27
a Lu 12:19, 20

Jak 4:13, 14

b Sp 25:27
Jer 9:23
2Kor 10:18

c 1Sa 25:25

d Ge 37:9-11
Sp 14:30
Han 17:5

e Le 19:17
Mt 18:15

f 2Sa 12:7, 9
Ps 141:5
Opb 3:19

g 1Sa 23:16
Sp 15:23
Sp 16:24

h Sp 17:17
Sp 18:24

i Sp 10:1
Sp 23:15
2Jo 4

��������������������

2de kolom
a Job 1:8, 9

b Sp 18:10
Jes 26:20
Heb 11:7

c Sp 20:16

d Sp 21:9, 19

e 1Sa 23:16
Heb 10:24, 25

f Sp 13:4

g Ge 39:2
Sp 17:2

h Sp 30:15, 16

i Sp 17:3



909 SPREUKEN 27:22–28:16
22 Al stamp je een dwaas met

een stamper
zoals je graan plet in eenvijzel,
hij zal zijn dwaasheid niet
kwijtraken.

23 Je moet je kudde goed
kennen.�

Zorg goed voor� je schapen,a
24 want rijkdom duurt niet

eeuwigb

en een kroon� blijft niet
generaties lang.

25 Het groene gras verdwijnt,
nieuw gras verschijnt

en de plantengroei van de
bergen wordt verzameld.

26 De jonge rammen leveren
kleding

en de bokken leveren de prijs
van een veld.

27 En er zal voldoende geiten-
melk zijn om jou te voeden,

om je gezin te voeden en om
je dienstmeisjes te voeden.

28 De slechten vluchten
terwijl niemand ze
achtervolgt,

maar de rechtvaardigen zijn
zo moedig als een leeuw.�c

2 Als er opstand� in het land
is, komt de ene vorst na de
andere.d

Maar krijgt een vorst� hulp
van iemand met inzicht
en kennis, dan blijft hij
jarenlang aan.e

3 Een arme man die zwakken
afzet,f

is als een regenbui die al het
voedsel wegspoelt.

4 Wie de wet niet naleven
prijzen de slechte,

maar wie de wet wel naleven
zijn verontwaardigd over
hen.g

5 Slechte mensen begrijpen
niets van het recht,

27:23 �Of ‘je moet goed weten hoe je
kudde eruitziet’. �Of ‘zet je hart op’,
‘geef aandacht aan’. 27:24 �Of ‘dia-
deem’. 28:1 �Of ‘een jonge leeuw’.
28:2 �Of ‘overtreding’. �Lett.: ‘hij’.

maar wie Jehovah zoeken
kunnen alles begrijpen.a

6 Beter een arme die oprecht�
wandelt

dan een rijke die corrupt
handelt.�b

7 Een verstandige zoon houdt
zich aan de wet,

maar een vriend van veel-
vraten maakt zijn vader te
schande.c

8 Wie zijn vermogen ver-
meerdert door rented en
woekerwinst,

verzamelt het voor iemand
die goed is voor de armen.e

9 Als iemand weigert te
luisteren naar de wet,

is zelfs zijn gebed iets walge-
lijks.f

10 Wie oprechte mensen het
verkeerde pad op leidt zal
in zijn eigen kuil vallen,g

maar wie onberispelijk is, zal
het goede erven.h

11 Een rijke is wijs in zijn eigen
ogen, i

maar een arme met inzicht
doorziet hem. j

12 Als de rechtvaardigen over-
winnen, krijgt alles glans,

maar komen de slechten aan
de macht, dan zoeken de
mensen dekking.k

13 Wie zijn fouten bedekt zal
geen succes hebben, l

maar wie ze bekent en ver-
mijdt, ondervindt barmhar-
tigheid.m

14 Gelukkig is de mens die altijd
op zijn hoede is,�

maar wie zijn hart verhardt
wacht ellende.n

15 Als een brullende leeuw en
een dreigende beer

is een slecht mens die over
een weerloos volk heerst.o

16 Een leider zonder inzicht
misbruikt zijn macht,p

28:6 �Of ‘rechtschapen’. �Of ‘wiens
weg corrupt is’. 28:14 �Of ‘die nooit
zonder angst is’.

HFST. 27
a Kol 3:23

b Sp 23:4, 5
1Ti 6:17

��������������������

HFST. 28
c Da 3:16, 17

Han 4:13

d 1Kon 16:8, 15
1Kon 16:22

e Da 4:27

f Sp 14:31

g Nu 25:6-8
1Sa 15:22, 23
Ef 5:11
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2de kolom
a Ps 25:14

Mr 4:11, 12
Jak 1:5

b Sp 16:8
Sp 19:1

c Sp 23:20
1Kor 15:33

d De 23:19

e Sp 13:22
Sp 19:17

f Ps 66:18
Sp 15:29
Jes 1:15

g Ps 7:14-16

h De 7:12
Ps 37:11, 18
Ps 84:11

i Sp 18:11

j Mr 10:21

k 1Kon 17:1-3
Sp 29:2

l 1Sa 15:13-15

m 2Sa 12:13
2Kr 33:12, 13
Ps 32:3, 5
Ps 51:1

n Ex 7:22
Ne 9:29
Sp 29:1
Jer 16:12, 13

o Ze 3:3
Mt 2:16

p Ne 5:15
Am 4:1



SPREUKEN 28:17–29:10 910
maar wie oneerlijke winst
haat verlengt zijn leven.a

17 Wie met bloedschuld� beladen
is, blijft vluchten tot aan het
graf.�b

Laat niemand hem helpen.
18 Wie onberispelijk wandelt

wordt gered,c
maar wie zijn wegen verdraait
komt plotseling ten val.d

19 Wie zijn land bebouwt zal
volop brood hebben,

maar wie zinloze dingen
najaagt zal volop armoede
kennen.e

20 Wie betrouwbaar is krijgt
veel zegeningen, f

maar wie snel rijk wil worden
blijft niet onschuldig.g

21 Het is niet goed partijdig te
zijn,h

maar iemand kan al de fout
ingaan voor een stuk brood.

22 Een jaloers� man jaagt rijk-
dom na

en beseft niet dat armoede
hem zal treffen.

23 Wie een ander terechtwijst i
krijgt uiteindelijk meer
waarderingj

dan iemand die zijn tong
voor vleierij gebruikt.

24 Wie zijn vader en moeder
berooft en zegt: ‘Het is
niets verkeerds’,k

is een vriend van de ver-
woester. l

25 Wie hebzuchtig is� ontketent
ruzie,

maar wie op Jehovah ver-
trouwt zal het goed gaan.�m

26 Wie op zijn eigen hart ver-
trouwt is dwaas,n

maar wie in wijsheid wandelt
zal ontkomen.o

27 Wie aan de arme geeft zal
niets tekortkomen,p

28:17 �Of ‘met het bloed van een ziel’.
�Of ‘de kuil’. 28:22 �Of ‘afgunstig’,
‘hebzuchtig’. 28:25 �Of mogelijk ‘de
arrogante ziel’. �Lett.: ‘zal vet worden
gemaakt’.

maar veel vervloekingen
wachten degene die zijn
ogen ervoor sluit.

28 Als de slechten aan de macht
komen zoekt men dekking,

maar als ze ten onder gaan
nemen de rechtvaardigen
weer toe.a

29 Wie na veel terechtwijzin-
gen halsstarrig blijft,�b

wordt plotseling gebroken
zonder hoop op genezing.c

2 Als er veel rechtvaardigen
zijn is het volk gelukkig,

maar onder een slechte
heerser zucht het volk.d

3 Wie wijsheid liefheeft maakt
zijn vader blij,e

maar wie met hoeren omgaat
jaagt zijn vermogen er-
doorheen.f

4 Met gerechtigheid maakt een
koning een land stabiel,g

maar wie graag steekpennin-
gen aanneemt ruı̈neert het.

5 Wie een ander vleit,
spant een net voor zijn
voeten.h

6 Een slecht mens raakt ver-
strikt in zijn overtredingen, i

maar de rechtvaardige juicht
en is blij. j

7 De rechtvaardige heeft aan-
dacht voor de rechten van
de armen,k

maar de slechte is daar niet
in geı̈nteresseerd. l

8 Opscheppers zetten een stad
in brand,m

maar wijzen brengen woede
tot bedaren.n

9 Als een wijze een geschil
heeft met een dwaas,

zal er gelach en geschreeuw
zijn maar geen genoeg-
doening.o

10 De bloeddorstigen haten de
onschuldigen�p

29:1 �Lett.: ‘zijn nek verhardt’. 29:10
�Of ‘onberispelijken’.

HFST. 28
a Jes 33:15, 16
b Ge 9:6

1Kon 21:19
Mt 27:3-5

c Ps 25:21
d Ps 73:12, 18

1Th 5:3
Opb 3:3

e Sp 23:21
Lu 15:13, 14

f 1Sa 18:5
Ne 7:2
Ps 101:6

g 2Kon 5:20-22
Jer 17:11
1Ti 6:9

h Le 19:15
Sp 18:5
Jak 2:1

i 2Sa 12:7, 9
Ga 2:11

j Ps 141:5
Sp 27:6

k Mr 7:10, 11
l Sp 19:26
m 1Kon 3:11-13
n Sp 3:5

Jer 17:9
o Job 28:28
p De 15:7, 10

Ps 41:1
Sp 19:17
Heb 13:16
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2de kolom
a Es 8:17
��������������������

HFST. 29
b Ex 11:10

2Kr 36:11-13
c 1Sa 2:22-25

2Kr 36:15, 16
d Es 3:13, 15
e Sp 27:11
f Sp 5:8-10
Sp 6:26
Lu 15:13, 14

g 2Sa 8:15
Ps 89:14
Jes 9:7

h Sp 26:28
Ro 16:18

i Sp 5:22
j Ps 97:11
k Ps 41:1
l Jer 5:28
m Jak 3:6
n Han 19:29, 35
o Sp 26:4
p Ge 27:41

1Sa 20:31
1Jo 3:11, 12



911 SPREUKEN 29:11–30:4
en zijn eropuit de oprechten
van het leven� te beroven.�

11 Een dwaas geeft lucht aan al
zijn emoties,�a

maar een wijze beheerst ze
en blijft kalm.b

12 Als een heerser naar leugens
luistert,

zullen al zijn dienaren slecht
zijn.c

13 De arme en de onderdrukker
hebben dit gemeen:�

Jehovah geeft beiden het
licht in de ogen.�

14 Als een koning eerlijk oor-
deelt over de armen,d

komt zijn troon nooit in ge-
vaar.e

15 De stok� en terechtwijzing
geven wijsheid,f

maar een kind dat alles mag,
maakt zijn moeder te
schande.

16 Hoe meer slechte mensen,
hoe meer overtredingen,

maar de rechtvaardigen
zullen hun ondergang zien.g

17 Corrigeer je zoon en hij zal je
rust geven.

Hij zal een bron van vreugde
voor je� zijn.h

18 Zonder visioenen� wordt het
volk bandeloos, i

maar wie zich aan de wet
houden zijn gelukkig. j

19 Met woorden laat een slaaf
zich niet corrigeren,

want hij begrijpt ze wel maar
stoort zich er niet aan.k

20 Heb je weleens iemand
gezien die snel met zijn
woorden klaarstaat? l

Er is voor een dwaas meer
hoop dan voor hem.m

29:10 �Of ‘hun ziel’. �Of mogelijk ‘maar
de oprechte probeert zijn leven te be-
schermen’. 29:11 �Lett.: ‘geest’. 29:13
�Lett.: ‘ontmoeten elkaar’. �D.w.z. hij
geeft ze leven. 29:15 �Of ‘roede’, ‘cor-
rectie’, ‘straf’. 29:17 �Of ‘je ziel’. 29:18
�Of ‘leiding van God’.

21 Als je een slaaf van jongs af
aan verwent,

wordt hij later ondankbaar.
22 Iemand die opvliegend is

ontketent ruziea

en een driftkop maakt veel
fouten.b

23 Trots zal een mens ver-
nederen,c

maar wie een nederige geest
heeft zal eer krijgen.d

24 De handlanger van een dief
haat zichzelf.�

Hij hoort dat er getuigen
worden opgeroepen,� maar
hij meldt niets.e

25 Beven voor mensen is� een
strik,f

maar wie op Jehovah ver-
trouwt wordt beschermd.g

26 Velen willen gehoord worden
door� een heerser,

maar het is Jehovah die een
mens recht doet.h

27 De rechtvaardige walgt van
de onrechtvaardige, i

maar de slechte walgt van
wie oprecht wandelt. j

30 De gewichtige boodschap
in de woorden van _Agur, de

zoon van J _ake, die hij sprak tot
_Ithiël, tot _Ithiël en _Uchal.
2 Ik ben dommer dan ieder

anderk

en ik mis het verstand dat
een mens moet hebben.

3 Ik heb geen wijsheid geleerd
en ik heb geen kennis van de
Allerheiligste.

4 Wie is naar de hemel opgeste-
gen en weer neergedaald?l

Wie heeft de wind verzameld
in de palm van zijn handen?

Wie heeft de wateren in zijn
mantel gewikkeld?m

Wie heeft alle einden van de
aarde bepaald?�n

29:24 �Of ‘zijn eigen ziel’. �Of ‘mis-
schien hoort hij een eed met een ver-
vloeking’. 29:25 �Of ‘mensenvrees legt’.
29:26 �Of mogelijk ‘zoeken de gunst van’.
Lett.: ‘zoeken het gezicht van’. 30:4
�Lett.: ‘opgericht’.

HFST. 29
a Sp 12:16

Sp 25:28

b Sp 14:29

c 1Kon 21:8-11
Jer 38:4, 5

d Ps 72:1, 2

e Sp 20:28
Sp 25:5
Jes 9:7

f Sp 22:6
Sp 22:15
Sp 23:13
Ef 6:4

g Ps 37:34
Opb 18:20

h Heb 12:11

i Ho 4:6

j Sp 19:16
Jo 13:17
Jak 1:25

k Sp 26:3

l Pr 5:2
Jak 1:19

m Sp 14:29
Sp 21:5
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2de kolom
a Sp 15:18

b 1Sa 18:8, 9
Jak 3:16

c Es 6:6, 10
Jak 4:6

d Sp 18:12
Mt 18:4
Fil 2:8, 9

e Le 5:1

f Mt 10:28
Mt 26:75

g 2Kr 14:11
Sp 18:10

h Ps 62:12
Lu 18:6, 7

i Ps 119:115
Ps 139:21

j Jo 7:7
1Jo 3:13
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HFST. 30
k Job 42:3

l Jo 3:13

m Jes 40:12

n Job 38:4



SPREUKEN 30:5-23 912
Wat is zijn naam en de naam
van zijn zoon — als je het
weet?

5 Elk woord van God is
gelouterd.a

Hij is een schild voor wie be-
scherming bij hem zoekt.b

6 Voeg niets aan zijn woorden
toe,c

anders wijst hij je terecht
en blijk je een leugenaar.

7 Twee dingen vraag ik van u.
Weiger ze mij niet voordat ik
sterf.

8 Houd onwaarheid en leugens
ver van mij.d

Geef me geen armoede en
ook geen rijkdom.

Laat me slechts mijn portie
voedsel eten,e

9 anders zou ik misschien
verzadigd raken en u
verloochenen en zeggen:
‘Wie is Jehovah?’f

Laat ook niet toe dat ik arm
word, ga stelen en de naam
van mijn God te schande
maak.�

10 Belaster een slaaf niet bij zijn
meester,

anders zal hij je vervloeken en
word je schuldig bevonden.g

11 Er is een generatie die haar
vader vervloekt

en haar moeder niet zegent.h
12 Er is een generatie die zuiver

is in haar eigen ogen i

maar die niet gereinigd is van
haar vuiligheid.�

13 Er is een generatie met trotse
ogen,

met zo’n arrogante blik in de
ogen! j

14 Er is een generatie met
tanden als zwaarden

en met kaken als slacht-
messen.

Ze verslinden de zwakken
van de aarde

en de armen van de mens-
heid.k

30:9 �Of ‘en me vergrijp aan’. 30:12
�Lett.: ‘uitwerpselen’.

15 De bloedzuigers hebben twee
dochters die roepen ‘geef,
geef’.

Er zijn drie dingen die niet
worden verzadigd,

vier die nooit zeggen ‘genoeg’:
16 het Graf�a en een onvrucht-

bare moederschoot,
een land met gebrek aan
water

en vuur dat nooit zegt
‘genoeg’.

17 Het oog dat een vader
bespot en gehoorzaamheid
aan een moeder veracht,b

zal door de raven van het
dal� worden uitgepikt

en door de jonge arenden
worden opgegeten.c

18 Er zijn drie dingen die mijn
begrip te boven gaan,�

vier die ik niet begrijp:
19 de weg van een arend door

de lucht,
de weg van een slang over
een rots,

de weg van een schip op
open zee

en de weg van een man bij
een jonge vrouw.

20 Dit is de weg van een over-
spelige vrouw:

ze eet en veegt haar mond af
en zegt dan: ‘Ik heb niets
verkeerds gedaan.’d

21 Er zijn drie dingen die de aar-
de laten schudden,

vier die ze niet kan verdragen:
22 een slaaf die regeert als

koning,e
een dwaas die zich volpropt
met eten,

23 een gehate� vrouw die tot
echtgenote wordt genomen

en een slavin die de plaats in-
neemt van haarmeesteres.�f

30:16 �Of ‘Sjeool’, het collectieve graf
van de mensheid. Zie Woordenlijst.
30:17 �Of ‘de wadi’. 30:18 �Of ‘te won-
derlijk voor mij zijn’. 30:23 �Of ‘onbe-
minde’. �Of ‘haar meesteres verdringt’.

HFST. 30
a Ps 12:6

b Ge 15:1
2Sa 22:31
Ps 84:11

c De 4:2
Opb 22:18

d Sp 12:22

e Mt 6:11
1Ti 6:8

f De 6:10-12

g Da 6:24

h Le 20:9
Sp 19:26
Mr 7:10, 11

i Ps 36:1, 2
Jes 65:5
1Jo 1:8

j Ps 101:5
Sp 6:16, 17

k Ps 14:4
Sp 22:16
Jes 32:7
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2de kolom
a Sp 27:20

b Sp 23:22

c Le 20:9
De 21:18, 21
Sp 20:20

d Sp 7:10, 11

e Sp 19:10
Pr 10:7
Jes 3:4

f Ge 16:5



913 SPREUKEN 30:24–31:13
24 Vier dingen horen bij de

kleinste op aarde,
maar ze zijn instinctief� wijs:a

25 Mieren zijn geen sterke
dieren,�

maar in de zomer zorgen ze
al voor voedsel.b

26 Klipdassenc zijn geen
krachtige dieren,�

maar ze maken hun huis in
de rotsen.d

27 Sprinkhanene hebben geen
koning,

maar ze trekken allemaal in
slagorde� op.f

28 De gekkog hecht zich met
zijn poten vast

en loopt zo het paleis van
een koning in.

29 Er zijn er drie die een
imposante tred hebben,

vier die imposant voort-
schrijden:

30 de leeuw, de machtigste
onder de dieren,

die voor niemand terug-
deinst,h

31 de windhond, de geitenbok
en een koning aan het hoofd
van zijn leger.

32 Als je zo dwaas bent jezelf te
verheffen i

of als je dat van plan bent,
leg dan je hand op je mond. j

33 Want als je melk karnt krijg
je boter,

als je op de neus slaat krijg je
bloed

en als je woede opstookt
krijg je ruzie.k

31 De woorden van koning L _e-
muël, de gewichtige bood-

schap die zijn moeder hem als
raad gaf:l
2 Wat moet ik je zeggen, mijn

zoon,
wat, o zoon die ik gedragen
heb,

30:24 �Of ‘buitengewoon’. 30:25 �Lett.:
‘een volk, niet sterk’. 30:26 �Lett.: ‘een
volk, niet machtig’. 30:27 �Of ‘in groe-
pen verdeeld’.

ja, wat, o zoon van mijn gelof-
ten?a

3 Verspil je krachten niet aan
vrouwenb

en volg niet de wegen die ko-
ningen te gronde richten.c

4 Het past een koning niet,
o L _emuël,

het past een koning niet om
wijn te drinken,

en leiders horen niet te zeg-
gen: ‘Waar is de drank?’d

5 Anders gaan ze drinken en
vergeten ze de wet

en schenden ze de rechten
van de armen.

6 Geef alcohol aan wie de dood
nabij ise

en wijn aan mensen in bittere
ellende.�f

7 Laat ze drinken en hun
armoede vergeten

en niet meer aan hun proble-
men denken.

8 Spreek voor wie niet spreken
kan,

verdedig de rechten van allen
die de dood nabij zijn.g

9 Spreek en oordeel recht-
vaardig,

verdedig de rechten� van de
zwakke en de arme.h

� [alef]
10 Wie kan een bekwame�

vrouw vinden?i

Ze is veel meer waard dan
koralen.

� [beth]
11 Haar man vertrouwt op haar

met heel zijn hart
en het ontbreekt hem aan
niets.

� [gimel]
12 Ze is goed voor hem, nooit

slecht,
alle dagen van haar leven.

� [daleth]
13 Ze zorgt voor wol en linnen

en werkt graag met haar
handen. j

31:6 �Of ‘die bitter van ziel zijn’. 31:9
�Of ‘bepleit de zaak’. 31:10 �Of ‘uit-
stekende’.

HFST. 30
a Job 35:11

b Sp 6:6-8

c Le 11:5

d Ps 104:18

e Ex 10:14
Joë 1:4

f Joë 2:7

g Le 11:29, 30

h Nu 23:24
Jes 31:4

i Sp 26:12

j Sp 27:2

k Sp 26:21
��������������������

HFST. 31
l Sp 1:8
2Ti 1:5
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2de kolom
a 1Sa 1:11, 28

b Ho 4:11

c De 17:15, 17
1Kon 11:1-3
Ne 13:26

d Pr 10:17
Jes 28:7

e Ps 104:15
Mt 27:34

f Jer 16:7

g Ps 82:4

h De 1:16, 17
2Sa 8:15
Ps 72:1, 2
Jes 11:4

i Ru 3:10, 11
Sp 12:4
Sp 19:14

j 1Sa 2:18, 19
Tit 2:3-5



SPREUKEN 31:14-31 914
� [he]

14 Ze is als de schepen van een
koopmana

en haalt haar voedsel van ver.
� [waw]

15 Ze staat al op als het nog
nacht is

en geeft iedereen in haar
huis te eten,

ook haar dienstmeisjes geeft
ze hun deel.b

� [zajin]
16 Ze zet haar zinnen op een

veld en koopt het.
Ze plant een wijngaard van
wat ze heeft verdiend.�

	 [cheth]
17 Ze staat klaar voor zwaar

werk�c
en maakt haar armen sterk.


 [teth]
18 Ze ziet dat haar handel winst-

gevend is.
’s Nachts gaat haar lamp niet
uit.

� [ jodh]
19 Haar handen pakken het

spinrokken,
haar handen grijpen de spoel
vast.�d

� [kaf]
20 Ze strekt haar handpalm

naar de zwakke uit
en opent haar handen voor
de armen.e

 [lamedh]
21 Ze is niet bezorgd om haar

gezin vanwege de sneeuw,
want iedereen in haar huis
heeft warme� kleren.

� [mem]
22 Ze maakt haar eigen spreien.

Haar kleding is van linnen en
purperen wol.

31:16 �Of ‘van haar eigen inspannin-
gen’. Lett.: ‘van de vrucht van haar han-
den’. 31:17 �Lett.: ‘omgordt haar heu-
pen met kracht’. 31:19 �Het spinrokken
en de spoel waren stokken die werden
gebruikt bij het spinnen of om draad en
garen te maken. 31:21 �Lett.: ‘dubbele’.

� [noen]
23 Haar man is bekend in de

stadspoorten,a
waar hij zit met de oudsten
van het land.

� [samekh]
24 Ze maakt en verkoopt linnen

kleding�
en levert gordels aan de
kooplieden.

� [ajin]
25 Ze is gekleed met kracht en

pracht
en ziet de toekomst met
vertrouwen tegemoet.�

� [pe]
26 Ze opent haar mond in

wijsheidb

en de wet van goedheid� is
op haar tong.

� [tsadhe]
27 Ze waakt over haar huis-

houden
en het brood van luiheid eet
ze niet.c

� [qof]
28 Haar kinderen staan op en

prijzen haar gelukkig,
haar man staat op en spreekt
vol lof over haar.

� [resj]
29 Er zijn veel bekwame�

vrouwen,
maar jij — jij overtreft ze
allemaal!

� [sjin]
30 Charme kan bedriegen en

schoonheid kan vergaan,�d
maar de vrouw met ontzag
voor Jehovah wordt
geprezen.e

� [taw]
31 Laat haar de vruchten

plukken van� haar werk�f
en laten haar daden haar
loven in de stadspoorten.g

31:24 �Of ‘onderkleding’. 31:25 �Of
‘lacht een toekomstige dag toe’. 31:26
�Of ‘liefdevol onderwijs’, ‘de wet van
loyale liefde’. 31:29 �Of ‘uitstekende’.
31:30 �Of ‘kan leeg zijn’. 31:31 �Of ‘geef
haar de beloning voor’. �Lett.: ‘handen’.

HFST. 31
a 2Kr 9:21

b 1Ti 5:9, 10

c Ge 24:15, 20

d Ex 35:25

e 1Sa 25:18
Sp 19:17
1Ti 2:10
Heb 13:16
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2de kolom
a Ru 4:1

Job 29:7, 8

b Re 13:22, 23
1Sa 25:30, 31
Es 5:8
Tit 2:3

c Sp 14:1
1Ti 5:9, 10
Tit 2:3-5

d 2Kon 9:30
Es 1:10-12
Sp 6:25, 26

e Ge 24:60
Re 5:7
1Pe 3:3, 4

f Ru 3:10, 11

g Ro 16:1, 2



1 De woorden van de bijeen-
brenger,�a de zoon van David,

de koning in Jeruzalem.b
2 ‘Volkomen zinloos!’,� zegt de

bijeenbrenger.
‘Volkomen zinloos! Alles is
zinloos!’c

1:1 �Of ‘hij die verzamelt’, ‘hij die bijeen-
roept’. 1:2 �Of ‘de grootste ijdelheid’.

3 Wat heeft een mens aan al
zijn harde werk,

aan al zijn gezwoeg onder
de zon?a

4 Een generatie gaat, een
generatie komt,

maar de aarde blijft altijd
bestaan.�b

1:4 �Lett.: ‘staan’.

PREDIKER
I N H O U D

1 Alles is zinloos (1-11)
Aarde blijft altijd bestaan (4)
Natuurlijke kringlopen (5-7)
Niets nieuws onder de zon (9)

Menselijke wijsheid beperkt (12-18)
Najagen van wind (14)

2 Salomo evalueert projecten (1-11)
Relatieve waarde menselijke
wijsheid (12-16)
Hard werk zinloos (17-23)
Eet, drink en geniet van werk (24-26)

3 Voor alles is er een tijd (1-8)
Genieten van leven is geschenk
van God (9-15)
Eeuwigheid in hart van mensen (11)

God oordeelt iedereen (16, 17)
Alle mensen en dieren sterven (18-22)

Keren allemaal tot stof terug (20)

4 Onderdrukking erger dan dood (1-3)
Evenwichtige kijk op werk (4-6)
Waarde van vriend (7-12)

Twee beter dan één (9)
Leven heerser kan zinloos zijn (13-16)

5 Nader God met gepast ontzag (1-7)
Hoge in gaten gehouden door nog
hogere (8, 9)
Rijkdom zinloos (10-20)

Wie van geld houdt,
heeft nooit genoeg (10)
Arbeider slaapt goed (12)

6 Bezittingen zonder plezier (1-6)
Genieten van wat je nu hebt (7-12)

7 Goede naam en sterfdag (1-4)
Terechtwijzing van wijze (5-7)
Einde beter dan begin (8-10)
Voordeel van wijsheid (11, 12)
Goede en slechte dagen (13-15)
Uitersten vermijden (16-22)
Waarnemingen bijeenbrenger (23-29)

8 Onvolmaakt menselijk bestuur (1-17)
Bevelen koning gehoorzamen (2-4)
Menselijke overheersing schadelijk (9)
Als iets niet snel wordt bestraft (11)
Eet, drink en geniet (15)

9 Voor iedereen dezelfde afloop (1-3)
Genieten van leven ondanks dood (4-12)

Doden weten niets (5)
Geen activiteit in Graf (10)
Tijd en toeval (11)

Wijsheid niet altijd gewaardeerd (13-18)

10 Wijsheid bedorven door
kleine dwaasheid (1)
Gevaren van onkunde (2-11)
Droevige situatie van dwazen (12-15)
Dwaasheid onder heersers (16-20)

Vogel kan woorden herhalen (20)

11 Gelegenheden aangrijpen (1-8)
Brood uitwerpen over water (1)
Zaad zaaien van morgen tot avond (6)

Verantwoord genieten van jeugd (9, 10)

12 Aan Schepper denken
voor je oud wordt (1-8)
Slotconclusie van bijeenbrenger (9-14)

Wijze woorden als ossenprikkels (11)
Ontzag voor de ware God (13)

HFST. 1
a 1Kon 8:1, 22
b 1Kon 2:12

2Kr 9:30
c Ps 39:5

Ro 8:20
��������������������

2de kolom
a Pr 2:11

Mt 16:26
Jo 6:27

b Ps 78:69
Ps 104:5
Ps 119:90
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5 De zon komt op,� de zon gaat
onder

en haast zich� dan naar
de plaats waar hij weer
opkomt.a

6 De wind waait naar het zuiden
en draait weer naar het
noorden.

Constant draait de wind in
cirkels, hij draait en draait
maar rond.

7 Alle rivieren� stromen naar
de zee en toch raakt de zee
nooit vol.b

De rivieren keren terug naar
waar ze zijn begonnen om
opnieuw te gaan stromen.c

8 Alles is vermoeiend,
zelfs erover praten lukt
niemand.

Het oog wordt niet verzadigd
van kijken,

het oor raakt niet vol van
horen.

9 Wat er was zal er weer zijn
en wat gedaan is zal opnieuw
worden gedaan.

Er is niets nieuws onder de
zon.d

10 Is er ook maar iets waarvan
je kunt zeggen: ‘Kijk, iets
nieuws’?

Lang geleden was het er al,
het was er lang voor onze
tijd.

11 Niemand denkt aan mensen
van vroeger,

niemand denkt aan wie er
later komen.

En ze zullen niet herdacht
worden door wie nog weer
later komen.e

12 Ik, de bijeenbrenger, werd
in Jeruzalem koning over Israël.f
13 Ik zette mijn hart erop met
wijsheidg alles te bestuderen en
te onderzoeken wat er onder

1:5 �Of ‘gaat stralen’. �Of ‘gaat hij-
gend terug’. 1:7 �Of ‘winterse stro-
men’, ‘seizoensgebonden stromen’.

de hemel is gedaan,a de trieste
bezigheid die God de mensen�
heeft gegeven en die ze bezig-
houdt.
14 Ik heb alles gezien wat onder

de zon wordt gedaan
en ik zag dat alles zinloos
was, het najagen van wind.b

15 Wat krom is kan niet recht
worden gemaakt

en wat ontbreekt kan onmo-
gelijk worden geteld.

16 Toen zei ik bij mezelf:� ‘Ik
heb veel wijsheid gekregen, meer
dan iedereen die vóór mij in Je-
ruzalem was.c Mijn hart heeft veel
wijsheid en kennis vergaard.’d
17 Ik legde me met heel mijn hart
erop toe te ontdekken wat wijs-
heid is, wat waanzin� is en wat
dwaasheid is.e Ook dat is het na-
jagen van wind.
18 Want veel wijsheid brengt

veel ergernis.
En wie meer kennis krijgt,
krijgt meer verdriet.f

2 Toen zei ik bij mezelf:� ‘Kom,
laat ik het in plezier� zoe-

ken om te zien wat voor goeds
dat oplevert.’ Maar ook dat bleek
zinloos.
2 Ik zei over lachen: ‘Het is

waanzin!’
en over plezier: ‘Wat heb je
eraan?’

3 Naar hartenlust deed ik on-
derzoek door te genieten van
wijn,g maar ik behield mijn wijs-
heid. Ik omarmde zelfs dwaas-
heid om erachter te komen wat
mensen het beste kunnen doen
tijdens hun weinige levensdagen
onder de hemel. 4 Ik ondernam
grote dingen.h Ik bouwde huizeni

en plantte wijngaarden voor me-
zelf. j 5 Ik legde tuinen en par-
ken aan voor mezelf en plantte

1:13 �Of ‘mensenzonen’. 1:16; 2:1 �Lett.:
‘in mijn hart’. 1:17 �Of ‘grote dwaas-
heid’. 2:1 �Of ‘vreugde’.

HFST. 1
a Ge 8:22

Ps 19:6

b Job 38:8, 10

c Job 36:27, 28
Jes 55:10
Am 5:8

d Ge 8:22
Pr 1:4

e Pr 2:16
Pr 9:5
Jes 40:6

f 1Kon 11:42
Pr 1:1

g 1Kon 4:29, 30
��������������������

2de kolom
a Pr 8:16

b Ps 39:5, 6
Pr 2:11, 18
Pr 2:26
Lu 12:15

c Pr 2:9

d 1Kon 3:28
1Kon 4:29-31
2Kr 1:10-12

e Pr 2:2, 3
Pr 2:12
Pr 7:25

f Pr 2:15
Pr 12:12

��������������������

HFST. 2
g Ps 104:15

Pr 10:19

h 1Kon 9:17-19
2Kr 9:15, 16

i 1Kon 7:1, 8

j 1Kon 4:25
Hgl 8:11
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daarin allerlei fruitbomen. 6 Ik
legde voor mezelf vijvers aan om
een bos met jonge bomen te be-
vloeien. 7 Ik kwam in het bezit
van slaven en slavinnen,a en er
werden slaven in mijn huis ge-
boren.� Ook kreeg ik veel vee
— runderen, schapen en geitenb —
meer dan mijn voorgangers in Je-
ruzalem. 8 Ik verzamelde zilver
en goud voor mezelf,c de schat-
ten van� koningen en van provin-
cies.d Ik zorgde voor zangers en
zangeressen, en ook wat mensen
veel plezier bezorgt: een vrouw,
ja, veel vrouwen.� 9 Ik groeide
in aanzien en overtrof iedereen
vóór mij in Jeruzalem.e En ik be-
hield mijn wijsheid.

10 Ik onthield mezelf niets wat
ik verlangde.�f Ik gunde mijn hart
elk pleziertje.� Ik� genoot van al
mijn harde werk en dat was mijn
beloning� voor mijn gezwoeg.g
11 Maar toen ik nadacht over al-
les wat ik met mijn eigen handen
had gedaan en over alles wat ik
met hard werk en gezwoeg had
bereikt,h zag ik dat alles zinloos
was, het najagen van wind.i Er
was niets van echte waarde� on-
der de zon. j

12 Toen richtte ik mijn aan-
dacht op wijsheid en waanzin
en dwaasheid.k (Want wat kan
de mens doen die na de koning
komt? Alleen maar wat al gedaan
is.) 13 En ik zag dat wijsheid
nuttiger is dan dwaasheid, l net
zoals licht nuttiger is dan duis-
ternis.

14 De wijze heeft ogen in zijn
hoofd,�m maar de dwaas loopt
in duisternis rond.n Ook ben
ik gaan beseffen dat er één af-

2:7 �Lett.: ‘en zonen van het huis’. 2:8
�Of ‘het bezit dat kenmerkend is voor’.
�Of ‘een dame, ja, dames’. 2:10 �Lett.:
‘waar mijn ogen om vroegen’. �Of ‘elke
vreugde’. �Lett.: ‘mijn hart’. �Of ‘deel’.
2:11 �Of ‘dat voordeel opleverde’. 2:14
�Of ‘heeft zijn ogen open’.

loop is die hen allemaal treft.a
15 Toen zei ik bij mezelf:� ‘Wat
met de dwaas gebeurt, zal ook
met mij gebeuren.’b Wat heb ik
er dan aan gehad zo ontzet-
tend wijs te worden? Dus zei ik
bij mezelf:� ‘Ook dat is zinloos.’
16 Want zowel aan de wijze als
aan de dwaas is er geen blijven-
de herinnering.c In de dagen die
komen wordt iedereen vergeten.
En hoe sterft de wijze? Samen
met de dwaas.d

17 Ik ging het leven haten,e
want alles wat onder de zon
wordt gedaan, vond ik frustre-
rend. Alles was zinloos,f het na-
jagen van wind.g 18 Ik ging al-
les haten waarvoor ik zo hard had
gewerkt onder de zon,h omdat ik
het moet achterlaten voor dege-
ne die na mij komt. i 19 En wie
weet of hij wijs zal zijn of dwaas? j

Toch zal hij heersen over alles
wat ik met zo veel moeite en wijs-
heid bereikt heb onder de zon.
Ook dat is zinloos. 20 In mijn
hart voelde ik de wanhoop opko-
men over al mijn harde werk en
gezwoeg onder de zon. 21 Want
een mens kan hard werken, geleid
door wijsheid, kennis en vaar-
digheid, maar hij zal alles� moe-
ten overdragen aan iemand die er
niet voor heeft gewerkt.k Ook dat
is zinloos en heel triest.�

22 Wat heeft een mens eigen-
lijk aan al zijn harde werk en de
ambitie die hem motiveert� om
hard te werken onder de zon?l
23 Want zijn hele leven lang� lei-
den zijn bezigheden tot verdriet
en frustratie,m en zelfs ’s nachts
krijgt zijn hart nog geen rust.n
Ook dat is zinloos.

24 Er is niets beters voor een
mens dan te eten en te drinken

2:15 �Lett.: ‘in mijn hart’. 2:21 �Of ‘zijn
deel’. �Of ‘een grote rampspoed’. 2:22
�Lett.: ‘het streven van zijn hart’. 2:23
�Lett.: ‘al zijn dagen’.

HFST. 2
a 1Sa 8:10, 13

1Kon 9:22
b 1Kon 4:22, 23
c 1Kon 9:14, 28

1Kon 10:10
2Kr 1:15

d 1Kon 10:14, 15
2Kr 9:13, 14

e 1Kon 3:13
1Kon 10:23

f Pr 11:9
g Pr 3:22

Pr 5:18
Pr 9:9

h 1Kon 7:1
i Ps 49:10
Pr 1:14
Pr 2:16
1Ti 6:7

j Pr 1:3
Pr 2:17

k Pr 1:17
Pr 7:25

l Sp 4:7
Pr 7:11, 12

m Sp 4:25
n Sp 14:8

Sp 17:24
Jo 3:19
1Jo 2:11
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2de kolom
a Pr 3:19, 20

Pr 9:2, 3
Pr 9:11

b Ps 49:10
c Ex 1:8

Pr 1:11
d Pr 6:8

Ro 5:12
e 1Kon 19:2, 4

Jer 20:17, 18
f Job 7:6
Pr 2:21
Ro 8:20

g Pr 1:14
Pr 5:16

h Pr 2:4-8
i Ps 39:6
Lu 12:20

j 1Kon 12:6, 8
2Kr 12:1, 9

k Pr 2:18
Pr 5:15, 16

l Pr 1:3
Pr 3:9

m Job 14:1, 2
Lu 12:29

n Ge 31:40, 41
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en te genieten� van zijn harde
werk.a Ook dat komt uit de hand
van de ware God,b besefte ik,
25 want wie eet en wie drinkt er
beter dan ik?c

26 De ware God geeft wijs-
heid, kennis en vreugde aan de
mens die hem blij maakt,d maar
de zondaar houdt hij bezig met
verzamelen en opsparen om het
dan over te dragen aan degene
die hem blij maakt.e Ook dat is
zinloos, het najagen van wind.

3 Voor alles is er een tijd,
een tijd voor elke activiteit

onder de hemel:
2 een tijd voor geboorte en een

tijd om te sterven,
een tijd om te planten en een
tijd om te ontwortelen,

3 een tijd om te doden en een
tijd om te genezen,

een tijd om neer te halen en
een tijd om op te bouwen,

4 een tijd om te huilen en een
tijd om te lachen,

een tijd om te jammeren en
een tijd om te dansen,�

5 een tijd om stenen weg te
gooien en een tijd om
stenen te verzamelen,

een tijd om te omhelzen
en een tijd om niet te
omhelzen,

6 een tijd om te zoeken en een
tijd om als verloren op te
geven,

een tijd om te bewaren en
een tijd omweg te gooien,

7 een tijd om uit elkaar te
scheurenf en een tijd om
aan elkaar te naaien,

een tijd om te zwijgeng en
een tijd om te spreken,h

8 een tijd om lief te hebben en
een tijd om te haten, i

een tijd voor oorlog en een
tijd voor vrede.

2:24 �Of ‘en zijn ziel het goede te laten
zien’. 3:4 �Lett.: ‘springen’, ‘rondhup-
pelen’.

9 Wat heeft de werker aan al
zijn inspanningen?a 10 Ik heb
de bezigheden gezien die God
aan de mensen heeft gegeven
om ze bezig te houden. 11 Hij
heeft alles mooi� gemaakt op
zijn tijd.b Hij heeft zelfs eeuwig-
heid in hun hart gelegd. Toch
zal de mensheid het werk dat
de ware God heeft gedaan nooit
van begin tot eind doorgronden.

12 Ik ben tot de conclusie ge-
komen dat er voor hen niets be-
ters is dan vrolijk te zijn en
goed te doen tijdens hun leven,c
13 en ook dat iedereen eet en
drinkt en geniet van al zijn harde
werk. Het is een geschenk van
God.d

14 Ik ben te weten gekomen
dat alles wat de ware God maakt
eeuwig zal standhouden. Daar
is niets aan toe te voegen en
niets van af te doen. De ware
God heeft het zo gemaakt, zodat
mensen ontzag voor hem krij-
gen.e

15 Wat er gebeurt is al ge-
beurd en wat zal komen is al ge-
weest.f Maar de ware God zoekt
wat is nagejaagd.�

16 Ik heb nog iets onder de
zon gezien: op de plaats van het
recht was slechtheid en op de
plaats van rechtvaardigheid was
slechtheid.g 17 Ik zei bij me-
zelf:� ‘De ware God zal zowel
de rechtvaardigen als de slech-
ten oordelen,h want er is een tijd
voor elke daad en elke activiteit.’

18 Ik zei ook bij mezelf� dat
de ware God de mensen zal tes-
ten en ze zal laten zien dat ze net
als dieren zijn. 19 Want er is
een afloop voor mensen en een
afloop voor dieren — ze hebben
allemaal dezelfde afloop. i Zoals
de één sterft, zo sterft de an-

3:11 �Of ‘ordelijk’, ‘juist’, ‘passend’.
3:15 �Of mogelijk ‘wat voorbijgegaan is’.
3:17, 18 �Lett.: ‘in mijn hart’.

HFST. 2
a De 12:18

Pr 3:22
Pr 8:15
Han 14:17

b Pr 3:12, 13
Pr 5:18, 19

c 1Kon 4:7
1Kon 4:22, 23
1Kon 10:4, 5
1Kon 10:21

d 1Sa 18:14
Sp 3:32, 33
Jes 3:10

e De 6:10, 11
Sp 13:22
Sp 28:8
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HFST. 3
f 2Sa 3:31

g Ps 39:1

h 1Sa 19:4
1Sa 25:23, 24
Es 4:13, 14
Ps 145:11
Sp 9:8

i Ps 139:21
Ro 12:9
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2de kolom
a Pr 1:3

Pr 5:15, 16

b Ge 1:31
Ro 1:20

c Ps 37:3
1Th 5:15

d Pr 5:18, 19
Jes 65:21, 22

e Jer 10:7
Opb 15:4

f Pr 1:9

g Ps 82:2
Ps 94:16, 21

h Pr 12:14
Han 17:31
Ro 2:5, 6

i Job 14:10
Ps 39:5
Ps 89:48
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der, en ze hebben allemaal maar
één geest.a De mens heeft dus
niets voor op de dieren, want
alles is zinloos. 20 Ze gaan al-
lemaal naar dezelfde plaats.b Ze
zijn allemaal uit stof ontstaanc

en ze keren allemaal tot stof te-
rug.d 21 Wie weet eigenlijk of
de geest van mensen opstijgt
naar boven en of de geest van
dieren afdaalt naar de aarde?e

22 En ik zag dat er niets beters
is dan dat een mens geniet van
zijn werk f — dat is zijn beloning.�
Want wie kan hem in staat stellen
te zien wat er zal gebeuren als hij
er niet meer is?g

4 Opnieuw richtte ik mijn aan-
dacht op alle onderdrukking

die er is onder de zon. Ik zag de
tranen van de onderdrukten, en
er was niemand om ze te troos-
ten.h Hun onderdrukkers hadden
de macht, en er was niemand om
ze te troosten. 2 De mensen die
al gestorven waren, prees ik ge-
lukkiger dan de mensen die nog in
leven waren.i 3 Maar nog beter
af is degene die nog niet is gebo-
ren, j die niets heeft gezien van de
wandaden die onder de zon wor-
den begaan.k

4 Ik heb gezien dat moeite�
en vaardig werk vaak voortkomen
uit rivaliteit tussen mensen.l Ook
dat is zinloos, het najagen van
wind.

5 De dwaas zit met zijn han-
den over elkaar terwijl zijn vlees
wegteert.�m

6 Beter is een hand vol rust
dan twee handen vol hard werk
en het najagen van wind.n

7 Ik richtte mijn aandacht op
nog iets anders dat zinloos is
onder de zon: 8 Er is een man
die helemaal alleen is, zonder
vriend. Hij heeft geen zoon of
broer en er komt geen eind aan

3:22 �Of ‘deel’. 4:4 �Of ‘hard werk’.
4:5 �Lett.: ‘en eet zijn eigen vlees’.

al zijn harde werk. Zijn ogen krij-
gen nooit genoeg van rijkdom.a
Maar vraagt hij zich weleens af:
‘Voor wie werk ik zo hard en ont-
zeg ik me� zo veel goede din-
gen?’b Ook dat is zinloos en een
trieste bezigheid.c

9 Twee zijn beter dan éénd

omdat hun harde werk een goe-
de beloning� oplevert. 10 Want
als de een valt, kan de ander
hem overeind helpen. Maar wat
gebeurt er met degene die valt
als hij niemand heeft om hem
overeind te helpen?

11 En als er twee bij elkaar
gaan liggen, blijven ze warm. Maar
hoe kun je in je eentje warm blij-
ven? 12 Iemand alleen kan door
een ander overmeesterd worden,
maar met zijn tweeën kun je te-
gen hem op. En een drievoudig
koord kun je niet zo makkelijk�
kapottrekken.

13 Beter is een arm maar wijs
kind dan een oude maar dwaze
koninge die niet meer wil luiste-
ren naar een waarschuwing.f
14 Want hij� kwam uit de ge-
vangenis om koning te worden,g
ook al was hij tijdens het koning-
schap van de ander arm gebo-
ren.h 15 Ik zag wat er gebeurde
met alle levenden die onder de
zon rondliepen en met de jonge
opvolger die opstond in de plaats
van de ander. 16 Zijn aanhan-
gers waren niet te tellen, maar
degenen die later komen zullen
niet blij met hem zijn. i Ook dat
is zinloos, het najagen van wind.

5 Let op wat je doet� als je
naar het huis van de ware

God gaat. j Je kunt beter naderen
om te luisterenk dan om te offe-
ren zoals de dwazen, l want ze be-
seffen niet dat het slecht is wat
ze doen.

4:8 �Of ‘mijn ziel’. 4:9 �Of ‘meer voor-
deel’. 4:12 �Of ‘snel’. 4:14 �Mogelijk
het wijze kind. 5:1 �Lett.: ‘je voeten’.

HFST. 3
a Ge 7:22

Ps 104:29
Pr 12:7

b Pr 9:10

c Ge 2:7, 19

d Ge 3:19
Job 10:9

e Ps 146:3, 4
Pr 3:19
Pr 9:10

f De 12:7
Pr 5:18

g Job 14:21
Pr 6:12
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HFST. 4
h Ps 69:20

Ps 142:4

i Job 3:17
Pr 2:17

j Jer 20:18

k Pr 1:14

l Ga 5:26

m Sp 6:10, 11
Sp 20:4

n Ps 37:16
Sp 15:16
Sp 16:8
Sp 17:1
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2de kolom
a Sp 27:20

Pr 5:10

b Ps 39:6
Lu 12:18-20

c Pr 2:22, 23

d Ge 2:18
Sp 27:17

e Sp 19:1
Sp 28:6, 16

f 1Kon 22:8
2Kr 25:15, 16

g Ge 41:14, 40

h 2Sa 7:8
Job 5:11

i 2Sa 20:1
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HFST. 5
j Ps 15:1, 2

k De 31:12
Han 17:11

l 1Sa 13:12, 13
1Sa 15:22
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2 Wees niet te vlug met je
woorden en spreek niet overhaast
vanuit je hart voor de ware God.a
Want de ware God is in de he-
mel maar jij bent op aarde. Wees
daarom zuinig met je woorden.b
3 Want te veel zorgen�c leiden tot
dromen en te veel woorden tot
dwaas geklets.d 4 Als je een ge-
lofte aan God doet, kom die dan
zonder uitstel na,e want hij is niet
gesteld op dwazen.f Kom je ge-
loften na.g 5 Je kunt beter geen
gelofte doen dan een gelofte niet
nakomen.h 6 Laat niet toe dat je
mond je� doet zondigen i en zeg
niet in het bijzijn van de engel�
dat het een vergissing was.j Waar-
om zou je de ware God kwaad
maken met wat je zegt zodat hij
het werk van je handen moet ver-
nietigen?k 7 Want zoals veel zor-
gen tot dromen leiden, l zo lei-
den veel woorden tot iets zinloos.
Maar heb ontzag voor de ware
God.m

8 Als je ziet dat de arme wordt
onderdrukt en dat recht en recht-
vaardigheid geweld wordt aan-
gedaan in je gebied, verbaas je
daar dan niet over.n Want de hoge
ambtenaar wordt in de gaten ge-
houden door iemand die hoger is
dan hij, en er zijn anderen die nog
hoger zijn dan zij.

9 Ook wordt de opbrengst van
het land onder hen allemaal ver-
deeld. Zelfs de koning wordt ge-
diend door het veld.o

10 Wie van zilver houdt raakt
nooit verzadigd van zilver en wie
van rijkdom houdt niet van in-
komsten.p Ook dat is zinloos.q

11 Hoe meer goede dingen,
hoe meer mensen die ze opma-
ken.r En wat heeft de eigenaar
eraan? Hij kan er alleen met zijn
ogen naar kijken.s

5:3 �Of ‘te veel dingen die je bezighou-
den’. 5:6 �Lett.: ‘je vlees’. �Of ‘bood-
schapper’.

12 De dienaar slaapt goed, of
hij nu weinig eet of veel, maar
de rijke kan door zijn overvloed
niet slapen.

13 Ik zag iets onder de zon
dat heel triest� was: iemand die
rijkdommen oppot maar zichzelf
daarmee schaadt. 14 Door een
rampzalige onderneming� gaat
die rijkdom verloren en wanneer
hij vader wordt van een zoon,
heeft hij geen bezit meer over.a

15 Zo naakt als je uit de buik
van je moeder bent gekomen, zo
naakt zul je weer gaan, precies
zoals je bent gekomen.b En je
kunt niets meenemen voor al je
harde werk.c

16 Ook dit is heel triest:� pre-
cies zoals je bent gekomen, zo
zul je weer gaan. Dus wat heb je
eraan om maar te blijven zwoe-
gen voor de wind?d 17 Ook eet
je elke dag in duisternis, met
veel frustratie, ziekte en erger-
nis.e

18 Ik heb gezien dat dit goed
en passend is: eten, drinken en
genieten van al je harde werkf

en gezwoeg onder de zon tijdens
de weinige levensdagen die de
ware God je heeft gegeven, want
dat is je beloning.�g 19 En als
de ware God een mens rijkdom
en bezittingen geefth en hem in
staat stelt ervan te genieten, dan
moet hij zijn beloning nemen en
blij zijn met zijn harde werk.
Dat is een geschenk van God. i
20 Hij zal nauwelijks merken dat
de dagen van zijn leven voorbij-
gaan,� omdat de ware God hem
bezighoudt met wat zijn hart blij
maakt.j

6 Ik heb onder de zon nog iets
gezien dat triest� is, en het

komt onder de mensen veel voor:
2 De ware God geeft een mens

5:13, 16 �Of ‘een grote rampspoed’.
5:14 �Of ‘bezigheid’. 5:18 �Of ‘deel’.
5:20 �Of ‘denken aan zijn levensda-
gen’. 6:1 �Of ‘een rampspoed’.
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rijkdom, bezittingen en eer, zo-
dat hij alles heeft waar hij naar
verlangt.� Toch stelt de ware
God hem niet in staat ervan te
genieten. Een vreemde heeft er
misschien plezier van. Dat is zin-
loos en dieptreurig. 3 Als een
man honderd keer vader wordt,
vele jaren leeft en een hoge leef-
tijd bereikt maar hij� niet geniet
van al zijn goede dingen voor-
dat hij in het graf belandt,� dan
zeg ik: een doodgeboren kind
is beter af dan hij.a 4 Want het
kwam tevergeefs en verdween
in het duister, en zijn naam is
gehuld in duisternis. 5 Ook al
heeft het de zon nooit gezien en
nooit iets geweten, het is toch
beter af� dan die man.b 6 Wat
heb je eraan twee keer duizend
jaar te leven als je niet kunt ge-
nieten? Gaat niet iedereen naar
dezelfde plaats?c

7 Al het harde werk van een
mens dient om zijn mond te vul-
len,d maar zijn honger� wordt
nooit gestild. 8 Wat heeft de wij-
ze voor op de dwaas?e Wat heeft
de arme eraan dat hij weet hoe
hij moet overleven?� 9 Je kunt
beter genieten van wat je ogen
zien dan achter je verlangens aan
lopen.� Ook dat is zinloos, het na-
jagen van wind.

10 Alles wat tot bestaan is ge-
komen, heeft al een naam gekre-
gen. En het is bekend wat een
mens is; hij kan niet in discussie
gaan met� degene die machtiger
is dan hij. 11 Hoe meer woor-
den,� hoe minder zinvol. En wat
heeft een mens eraan? 12 Wie

6:2 �Of ‘het hem aan niets ontbreekt
voor zijn ziel’. 6:3 �Of ‘zijn ziel’. �Of
‘en zelfs het graf hem niet ten deel is
gevallen’. 6:5 �Lett.: ‘heeft meer rust’.
6:7 �Of ‘ziel’. 6:8 �Lett.: ‘hoe hij on-
der de levenden moet wandelen’. 6:9
�Of ‘dan het rondwandelen van de ziel’.
6:10 �Of ‘zijn zaak niet bepleiten bij’.
6:11 �Of mogelijk ‘dingen’.

weet wat een mens in het le-
ven het beste kan doen tijdens
de weinige dagen van zijn zinlo-
ze bestaan, dat als een schaduw
voorbijgaat?a Wie kan hem ver-
tellen wat er onder de zon zal ge-
beuren als hij er niet meer is?

7 Een goede naam� is beter dan
goede olieb en de sterfdag

beter dan de geboortedag. 2 Je
kunt beter naar een huis gaan
waar rouw is dan naar een huis
waar feest is.c Dat is immers het
einde van elk mens en de leven-
de moet het ter harte nemen.
3 Verdriet is beter dan lachen,d
want een droevig gezicht maakt
het hart beter.e 4 Het hart van
de wijze is in een huis van rouw,
maar het hart van de dwaas is in
een huis van vreugde.�f

5 Je kunt beter luisteren naar
de terechtwijzing van een wijzeg

dan naar het lied van dwazen.
6 Want zoals doorns knetteren
onder de pot, zo knettert het ge-
lach van de dwaas.h Ook dat is
zinloos. 7 Maar onderdrukking
kan een wijze tot waanzin bren-
gen en steekpenningen maken
het hart corrupt. i

8 Beter het einde van een zaak
dan het begin. Beter geduldig dan
hoogmoedig.�j 9 Erger je niet te
snel,�k want ergernis woont in het
hart van dwazen.�l

10 Zeg niet: ‘Waarom was het
vroeger beter dan nu?’ Zo’n vraag
getuigt niet van wijsheid.m

11 Wijsheid samen met een er-
fenis is iets goeds en biedt voor-
deel voor wie het daglicht zien.�
12 Want wijsheid is een bescher-
ming,n net als geld,o maar het

7:1 �Of ‘een goede reputatie’. Lett.: ‘een
naam’. 7:4 �Of ‘plezier’. 7:8 �Lett.:
‘een hoogmoedige geest’. 7:9 �Lett.:
‘haast je niet in je geest om geërgerd
te raken’. �Of mogelijk ‘is het kenmerk
van een dwaas’. 7:11 �D.w.z. de leven-
den.
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voordeel van kennis en wijsheid
is dat ze de bezitter ervan in le-
ven houden.a

13 Kijk naar het werk van de
ware God, want wie kan recht
maken wat hij krom heeft ge-
maakt?b 14 Is de dag goed, laat
dan zien dat het goed gaat,c maar
is de dag rampzalig, bedenk dan
dat God beide heeft gemaakt.d
Mensen kunnen niet weten� wat
hun in de toekomst zal overko-
men.e

15 In mijn zinloze levenf heb
ik alles al gezien: van de recht-
vaardige die ondanks zijn recht-
vaardigheid sterftg tot de slechte
die ondanks zijn slechtheid lang
leeft.h

16 Wees niet al te rechtvaar-
dig i en doe niet al te wijs. j Waar-
om zou je jezelf te gronde rich-
ten?k 17 Wees niet al te slecht
en wees niet dwaas. l Waarom zou
je sterven vóór je tijd?m 18 Je
kunt het beste de ene waarschu-
wing vasthouden zonder de an-
dere los te laten,n want wie ont-
zag heeft voor God luistert naar
beide.

19 Wijsheid maakt een wijze
man machtiger dan tien sterke
mannen in een stad.o 20 Er is
geen rechtvaardig mens op aar-
de die altijd het goede doet en
nooit zondigt.p

21 Besteed ook niet te veel
aandacht� aan elk woord dat
mensen zeggen,q anders hoor je
nog dat je dienaar je vervloekt.�
22 Want in je hart weet je maar
al te goed hoe vaak je zelf ande-
ren hebt vervloekt.�r

23 Dat alles onderzocht ik met
mijn wijsheid en ik zei: ‘Ik zal
wijs worden.’ Maar het bleef onbe-
reikbaar voor me. 24 Wat tot be-

7:14 �Of ‘ontdekken’. 7:21 �Lett.: ‘geef
je hart niet’. �Of ‘kwaad over je af-
smeekt’. 7:22 �Of ‘kwaad over ande-
ren hebt afgesmeekt’.

staan is gekomen, is onbereikbaar
en buitengewoon diep. Wie kan
het begrijpen?a 25 Met heel mijn
hart probeerde ik wijsheid en de
achterliggende reden voor din-
gen te kennen, te onderzoeken
en te doorgronden, en te begrij-
pen hoe slecht dwaasheid is en
hoe dwaas waanzin is.b 26 Toen
ontdekte ik dit: Bitterder dan de
dood is de vrouw die als een
vangnet is. Haar hart is als een
sleepnet en haar handen zijn als
boeien. Wie de ware God behaagt
zal aan haar ontsnappen,c maar
de zondaar wordt door haar ge-
vangen.d

27 ‘Kijk, dit heb ik gevonden’,
zegt de bijeenbrenger.e ‘Ik heb
het een na het ander onderzocht
om tot mijn conclusie te komen,
28 maar waar ik� steeds naar
zocht, heb ik niet gevonden. On-
der duizend mensen vond ik één
man,� maar ik vond geen vrouw
onder hen. 29 Dit is het enige
dat ik heb gevonden: de ware
God heeft de mensen oprecht ge-
maakt,f maar zij hebben allerlei
plannen bedacht.’g

8 Wie is als de wijze? Wie weet
de oplossing voor een pro-

bleem?� De wijsheid van een mens
laat zijn gezicht stralen en ver-
zacht zijn strenge aanblik.

2 Ik zeg: ‘Gehoorzaam de be-
velen van de koningh uit eerbied
voor de eed aan God. i 3 Haast
je niet om bij hem vandaan te
gaan. j Neem geen stelling voor
iets slechts.k Hij kan immers
doen wat hij wil, 4 want het
woord van de koning is bindend.l
Wie kan tegen hem zeggen: “Wat
doet u?”’

5 Wie het gebod opvolgt komt
niet in moeilijkheden,m en het wij-
ze hart kent de juiste tijd en pro-

7:28 �Of ‘mijn ziel’. �Of ‘oprechte man’.
8:1 �Of ‘de uitleg van een zaak’.
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cedure.�a 6 Voor alles is er een
tijd en procedure,b want de mens-
heid heeft een overvloed aan pro-
blemen. 7 Niemand weet wat er
zal gebeuren, dus wie kan zeggen
hoe het zal gebeuren?

8 Zoals geen mens macht
heeft over de geest� of de geest
in bedwang kan houden, zo heeft
niemand zeggenschap over de
sterfdag.c Zoals niemand verlof
krijgt tijdens een oorlog, zo staat
de slechtheid van mensen hun
niet toe te ontsnappen.�

9 Dat alles heb ik gezien, en ik
legde me met heel mijn hart toe
op alles wat onder de zon is ge-
daan, in een tijd waarin de ene
mens over de andere mens heeft
geheerst ten koste van de an-
der.�d 10 En ik zag dat de slech-
te mensen werden begraven, de-
genen die de heilige plaats steeds
in en uit gingen. Maar al snel
werden ze vergeten in de stad
waar ze zich zo hadden gedra-
gen.e Ook dat is zinloos.

11 Omdat een slechte daad
niet snel wordt bestraft, f voelt
het hart van mensen zich gesterkt
om kwaad te doen.g 12 Een zon-
daar kan wel honderd keer kwaad
doen en toch lang leven. Maar ik
besef ook dat het goed zal aflo-
pen met hen die ontzag hebben
voor de ware God, omdat ze ont-
zag voor hem hebben.h 13 Met
de slechte mens zal het echter
niet goed aflopeni en hij zal zijn
dagen, die als een schaduw zijn,
niet verlengen, j omdat hij geen
ontzag heeft voor God.

14 Er gebeurt iets op aarde
dat zinloos� is: er zijn rechtvaar-
dige mensen die behandeld wor-
den alsof ze zich slecht hebben

8:5 �Of ‘oordeel’. 8:8 �Of ‘adem’, ‘wind’.
�Of mogelijk ‘zo kunnen slechte mensen
niet worden gered door hun slechtheid’.
8:9 �Of ‘tot diens nadeel’. 8:14 �Of ‘frus-
trerend’.

gedragena en slechte mensen die
behandeld worden alsof ze zich
rechtvaardig hebben gedragen.b
Ook dat, zeg ik, is zinloos.

15 Dus prees ik vreugde aan,c
want er is onder de zon niets be-
ters voor de mens dan te eten en
te drinken en te genieten. Die�
moet hem vergezellen bij zijn
harde werk tijdens de levensda-
gend die de ware God hem geeft
onder de zon.

16 Ik legde me met heel mijn
hart erop toe wijsheid te krijgen
en alles� te zien wat op aarde
gebeurt,e en ik offerde er zelfs
slaap voor op, dag en nacht.�
17 Toen overdacht ik al het
werk van de ware God en ik be-
sefte dat de mensen niet kunnen
begrijpen wat er onder de zon
gebeurt.f Wat mensen ook pro-
beren, ze kunnen het niet door-
gronden. Ook al beweren ze wijs
genoeg te zijn om het te weten,
ze kunnen het niet echt begrij-
pen.g

9 Ik nam dat alles ter harte en
kwam tot de conclusie dat de

rechtvaardigen en de wijzen, en
ook hun werken, in de handen
van de ware God zijn.h Mensen
zijn zich niet bewust van de lief-
de en de haat die er vóór hen
was. 2 Voor iedereen is de af-
loop hetzelfde, i of je nu recht-
vaardig of slecht bent, j goed en
rein of onrein, of je nu slachtof-
fers brengt of geen slachtoffers
brengt, of je nu een goed mens
bent of een zondaar, of je nu
een eed zweert of juist voor-
zichtig bent met het zweren van
een eed. 3 Dit is iets veront-
rustends dat onder de zon ge-
beurt: omdat voor iedereen de
afloop hetzelfde is,k zit het hart
van mensen vol slechtheid. Er

8:15 �D.w.z. vreugde. 8:16 �Of ‘elke
bezigheid’. �Of mogelijk ‘dat mensen
overdag en ’s nachts geen slaap zien’.
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is waanzin in hun hart tijdens
hun leven en daarna sterven
ze!�

4 Er is hoop voor wie onder
de levenden is, want een leven-
de hond is beter af dan een dode
leeuw.a 5 Want de levenden we-
ten� dat ze zullen sterven,b maar
de doden weten helemaal nietsc

en ze hebben ook geen beloning�
meer, omdat elke herinnering
aan hen verloren gaat.d 6 Ook
hun liefde, hun haat en hun ja-
loezie zijn al vergaan. Ze hebben
geen deel meer aan wat er onder
de zon wordt gedaan.e

7 Ga, eet je voedsel met vreug-
de en drink je wijn met een vro-
lijk hart,f want de ware God is
al ingenomen met wat je doet.g
8 Laat je kleding altijd wit� zijn
en vergeet nooit olie op je hoofd
te doen.h 9 Geniet van het leven
met de vrouw van wie je houdt, i
alle dagen die Hij je heeft ge-
geven in dit zinloze leven onder
de zon, alle dagen van je zinloze
bestaan. Want dat is je lot� in dit
leven van hard werken en zwoe-
gen onder de zon. j 10 Doe wat
je hand te doen vindt met heel
je kracht, want er is geen werk,
geen plan, geen kennis en geen
wijsheid in het Graf,�k waar je
naartoe gaat.

11 Ik heb nog iets gezien on-
der de zon: de snellen winnen
niet altijd de wedstrijd of de ster-
ken de oorlog, l de wijzen hebben
niet altijd het voedsel of de slim-
me mensen de rijkdom,m en per-
sonen met kennis hebben niet al-
tijd succes.n Want tijd en toeval�
treffen hen allemaal. 12 Boven-

9:3 �Lett.: ‘en daarna — naar de do-
den!’ 9:5 �Of ‘zijn zich ervan bewust’.
�Of ‘loon’. 9:8 �D.w.z. geen sombere
rouwkleding maar vrolijke kleding. 9:9
�Of ‘deel’. 9:10 �Of ‘Sjeool’, het collec-
tieve graf van de mensheid. Zie Woorden-
lijst. 9:11 �Of ‘en onvoorziene gebeur-
tenissen’.

dien weet de mens zijn tijd niet.a
Zoals vissen worden gevangen
in een gemene fuik en vogels in
een net, zo raken mensen ver-
strikt als ze plotseling overval-
len worden door een tijd van el-
lende.�

13 Ik heb onder de zon ook
het volgende gezien over wijs-
heid en het maakte indruk op
me. 14 Er was een kleine stad
met een paar mannen erin. Een
machtige koning trok ertegen op,
omsingelde haar en bouwde er
grote belegeringswerktuigen te-
gen. 15 Er was daar een arme
maar wijze man, en hij redde
de stad door zijn wijsheid. Maar
niemand dacht nog aan die arme
man.b 16 En ik zei tegen mezelf:
‘Wijsheid is beter dan macht,c
maar de wijsheid van een arme
wordt veracht en naar zijn woor-
den wordt niet geluisterd.’d

17 Je kunt beter luisteren naar
de kalme woorden van wijzen dan
naar het geschreeuw van een
heerser onder dwazen.

18 Wijsheid is beter dan oor-
logswapens, maar één zondaar
kan veel goeds kapotmaken.e

10 Zoals dode vliegen geuri-
ge olie bederven en laten

stinken, zo bederft een kleine
dwaasheid je wijsheid en eer.f

2 Het hart van de wijze leidt
hem op de goede weg,� maar
het hart van de dwaas leidt hem
op het verkeerde pad.�g 3 Wel-
ke weg de dwaas ook gaat, het
ontbreekt hem aan verstand,�h
en hij laat iedereen weten dat hij
een dwaas is. i

4 Als de woede� van een heer-
ser tegen je oplaait, verlaat dan
je plaats niet, j want kalmte be-
dwingt grote zonden.k

9:12 �Of ‘rampspoed’. 10:2 �Lett.: ‘is
aan zijn rechterhand’. �Lett.: ‘is aan zijn
linkerhand’. 10:3 �Lett.: ‘hart’. 10:4
�Lett.: ‘geest’, ‘adem’.
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d Job 7:9, 10
Pr 2:16

e Pr 9:10

f De 12:7
Ps 104:15
Pr 2:24

g De 16:15
Han 14:17

h Da 10:2, 3

i Sp 5:18

j Pr 5:18

k Ps 115:17
Ps 146:3, 4
Jes 38:18

l 1Sa 17:50
Ps 33:16

m Pr 2:15

n 2Sa 17:23
��������������������

2de kolom
a Pr 8:8

Jak 4:13, 14

b Pr 9:11

c Sp 21:22
Sp 24:5
Pr 7:12, 19
Pr 9:18

d Mr 6:3
1Kor 2:8

e Joz 22:20
1Kor 5:6
Heb 12:15

��������������������

HFST. 10
f Nu 20:10, 12
2Sa 12:9-11

g Sp 14:8
Sp 17:16

h Sp 10:23

i Sp 13:16
Sp 18:7

j Pr 8:2, 3

k 1Sa 25:23, 24
Sp 25:15
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5 Ik heb iets verontrustends
gezien onder de zon, een fout
die machthebbers vaak maken:a
6 dwazen krijgen allerlei hoge
posities, terwijl rijken� op lage
posities blijven.

7 Ik heb slaven te paard ge-
zien maar vorsten die te voet
gaan als slaven.b

8 Wie een kuil graaft, kan erin
vallen.c En wie een stenen muur
doorbreekt, kan gebeten worden
door een slang.

9 Wie stenen uithouwt, kan
zich verwonden, en wie hout
klooft, loopt gevaar.�

10 Als een bijl bot is en je
slijpt de snede niet, moet je veel
kracht zetten. Maar met wijsheid
heb je meer kans van slagen.

11 Als een slang bijt voordat
hij bezworen is, heb je niets aan
een vaardige bezweerder.�

12 De woorden uit de mond
van de wijze leiden tot gunst,d
maar de lippen van de dwaas
worden zijn ondergang.e 13 De
eerste woorden uit zijn mond
zijn dwaasheidf en zijn laatste
woorden zijn rampzalige waanzin.
14 Maar de dwaas blijft maar pra-
ten.g

Een mens weet niet wat er zal
gebeuren. Wie kan hem vertellen
wat er na hem komen zal?h

15 Het harde werk van de
dwaas put hem uit. Hij weet niet
eens de weg naar de stad te vin-
den.

16 Wee het land waar de ko-
ning nog maar een kind is i en
de bestuurders ’s morgens vroeg
al aan het feestmaal beginnen!
17 Gelukkig het land waar de
koning een man van adel is en
de bestuurders op gepaste tijden
aan tafel gaan om kracht op te

10:6 �Of ‘bekwame mensen’. 10:9 �Of
mogelijk ‘moet daar voorzichtig mee
zijn’. 10:11 �Lett.: ‘de heer van de
tong’.

doen, niet om dronken te wor-
den!a

18 Wegens grote luiheid ver-
zakken de balken van het dak en
wegens slappe handen gaat het
huis lekken.b

19 Brood� zorgt voor plezier
en wijn maakt het leven aange-
naam,c maar geld voorziet in alle
behoeften.d

20 Vervloek� de koning niet,e
zelfs niet in gedachten,� en ver-
vloek de rijke niet in je slaap-
kamer, want een vogel� kan het
geluid� meevoeren, wat vleu-
gels heeft kan herhalen wat ge-
zegd is.

11 Werp� je brood uit over
het water, f want je vindt

het na veel dagen weer terug.g
2 Geef een deel aan zeven of
zelfs aan acht,h want je weet niet
wat voor ramp er op aarde ge-
beuren zal.

3 Als de wolken vol water
zijn, zal het regenen op de aar-
de. En of een boom nu naar het
zuiden valt of naar het noorden,
op de plaats waar de boom valt,
daar zal hij liggen.

4 Wie op de wind let zal niet
zaaien en wie naar de wolken
kijkt zal niet oogsten. i

5 Net zoals je niet weet hoe
de geest werkt in het gebeente
van het kind in de buik� van een
zwangere vrouw, j zo weet je niet
wat het werk is van de ware God,
die alle dingen doet.k

6 Zaai je zaad in de morgen
en laat tot de avond je hand niet
rusten, l want je weet niet wat
succes zal hebben, het een of
het ander, of allebei.

10:19 �Of ‘voedsel’. 10:20 �Of ‘smeek
geen kwaad af over’. �Of mogelijk ‘op
je bed’. �Lett.: ‘vliegend schepsel van
de hemel’. �Of ‘de boodschap’. 11:1
�Of ‘zend’. 11:5 �Lett.: ‘de botten in
de schoot’.

HFST. 10
a 1Sa 26:21

1Kon 12:13, 14

b Sp 30:21-23

c Sp 26:27

d 1Kon 10:6, 8
Ps 37:30
Lu 4:22
Ef 4:29

e Ps 64:2, 8
Sp 10:14, 21
Sp 14:3

f 1Sa 25:10, 11

g Sp 10:19
Sp 15:2

h Sp 27:1
Pr 6:12
Jak 4:13, 14

i 2Kr 13:7
2Kr 36:9
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2de kolom
a Sp 31:4, 5

b Sp 21:25
Sp 24:33, 34

c Ps 104:15
Pr 9:7

d Pr 7:12

e Ex 22:28
��������������������

HFST. 11
f Sp 22:9

g De 15:10, 11
Sp 19:17
Lu 14:13, 14
Heb 6:10

h Ps 37:21
Lu 6:38
2Kor 9:7
1Ti 6:18

i Sp 20:4

j Ps 139:15

k Job 26:14
Ps 40:5
Pr 8:17
Ro 11:33

l Pr 9:10
2Kor 9:6
Kol 3:23

925 PREDIKER 10:5–11:6



7 Het licht is aangenaam en
het doet de ogen goed de zon te
zien. 8 Al leeft een mens vele
jaren, laat hij genieten van elke
dag.a Maar hij moet bedenken
dat er misschien nog veel don-
kere dagen komen. Alles wat nog
komt is zinloos.b

9 Geniet, jonge man, zolang
je nog jong bent, en laat je hart
blij zijn in de dagen van je jeugd.
Volg de wegen van je hart en
ga waar je ogen je naartoe lei-
den. Maar weet dat de ware God
je voor dat alles ter verantwoor-
ding zal roepen.�c 10 Verwijder
daarom zorgen uit je hart en
houd schadelijke dingen bij je li-
chaam� vandaan, want jeugd en
de bloei van het leven zijn zin-
loos.d

12 Denk aan je Grootse Schep-
per in de dagen van je

jeugd,e voordat de ellendige� da-
gen komenf en de jaren aanbre-
ken waarin je zegt: ‘Ik geniet
er niet meer van.’ 2 Voordat de
zon en het licht en de maan en
de sterren duister wordeng en de
wolken terugkeren na� de stort-
regen. 3 Op de dag dat de be-
wakers van het huis gaan tril-
len, de sterke mannen gebogen
lopen, de maalsters ermee op-
houden omdat er maar weinig
over zijn en de vrouwen die
door de vensters kijken het
donker vinden.h 4 Als de deu-
ren naar de straat zijn gesloten,
het geluid van de molen zwak
wordt, je al opstaat bij het geluid
van een vogel en alle dochters
van het lied vaag gaan klinken. i
5 Je bent bang voor hoogten en
vindt het gevaarlijk op straat. De
amandelboom bloeit, j de sprink-
haan sleept zich voort en de

11:9 �Of ‘je aan zijn oordeel onderwerpt’.
11:10 �Lett.: ‘vlees’. 12:1 �Of ‘ramp-
spoedige’. 12:2 �Of mogelijk ‘met’.

kapperbes barst open, want de
mens is op weg naar zijn blij-
vende woninga en op straat lo-
pen ze te rouwen.b 6 Voordat
het zilveren koord wordt verwij-
derd, de gouden schaal wordt
verbrijzeld, de kruik bij de bron
wordt gebroken en het scheprad
voor de waterput wordt verbrij-
zeld. 7 Dan keert het stof te-
rug naar de aarde,c net zoals het
was, en de geest� keert terug
naar de ware God, die hem ge-
geven heeft.d

8 ‘Volkomen zinloos!’,� zegt
de bijeenbrenger.e ‘Alles is zin-
loos.’f

9 De bijeenbrenger was wijs
geworden en leerde het volk
steeds wat hij wist.g Hij dacht
diep na en stelde een grondig
onderzoek in om veel spreuken
te verzamelen.�h 10 De bijeen-
brenger probeerde aangename
woorden i te vinden en zuivere
woorden van waarheid vast te
leggen.

11 De woorden van de wijzen
zijn als ossenprikkels�j en hun
verzamelde uitspraken als stevig
ingeslagen spijkers. Ze zijn ge-
geven door één herder. 12 Voor
al het andere, mijn zoon, geldt
deze waarschuwing: er worden
zo veel boeken geschreven, er
komt geen eind aan. Je daar te
veel aan wijden, zal je� uitput-
ten.k

13 Nu alles is gehoord, is dit
de slotconclusie: heb ontzag voor
de ware Godl en leef zijn gebo-
den na,m want dat is de hele ver-
plichting van de mens.n 14 Van
alles wat je doet, ook wat verbor-
gen is, zal de ware God oordelen
of het goed is of slecht.o

12:7 �Of ‘levenskracht’. 12:8 �Of ‘de
grootste ijdelheid’. 12:9 �Of ‘geordend
samen te stellen’. 12:11 �Zie Woorden-
lijst ‘Prikkel’. 12:12 �Lett.: ‘het vlees’.

HFST. 11
a Pr 5:18

Pr 8:15

b Pr 12:1

c Pr 3:17
Pr 12:14
Ro 2:6

d Ps 25:7
2Ti 2:22
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HFST. 12
e Ps 71:17

Ps 148:7, 12
Lu 2:48, 49
2Ti 3:15

f Ps 90:10

g 1Sa 4:15

h Ge 48:10

i 2Sa 19:34, 35

j Sp 16:31
��������������������

2de kolom
a Job 30:23

Pr 9:10

b Ge 50:7, 10

c Ge 3:19
Ps 146:4

d Ge 2:7
Job 27:3
Job 34:14, 15
Ps 104:29
Jes 42:5

e 1Kon 8:1

f Pr 1:2, 14

g 1Kon 10:1, 3
1Kon 10:6, 8

h 1Kon 4:29, 32
Sp 1:1

i Sp 16:24
Sp 25:11

j Han 2:37
Heb 4:12

k Pr 1:18

l Job 28:28
Ps 111:10
Sp 1:7

m 1Jo 5:3

n De 6:1, 2
De 10:12

o Ps 62:12
Pr 11:9
Mt 12:36, 37
Han 17:31
2Kor 5:10
1Ti 5:24
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HET HOOGLIED
I N H O U D

HET SULAMMITISCHE MEISJE IN HET KAMP VAN
KONING SALOMO (1:1–3:5)

1 Mooiste lied (1)
Meisje (2-7)
Dochters van Jeruzalem (8)
Koning (9-11)

‘We zullen gouden sieraden
voor je maken’ (11)

Meisje (12-14)
‘Mijn lief is als een
geurig zakje mirre’ (13)

Herder (15)
‘Wat ben je mooi, mijn liefste’

Meisje (16, 17)
‘Jij bent mooi, mijn lief’ (16)

2 Meisje (1)
‘Een saffraan ben ik slechts’

Herder (2)
‘Mijn liefste is als een lelie’

Meisje (3-14)
‘Roep geen liefde wakker
voordat ze dat wil’ (7)
Herder geciteerd (10b-14)

‘Kom met me mee, mijn
schoonheid’ (10b, 13)

Broers van het meisje (15)
‘Vang de vossen voor ons’

Meisje (16, 17)
‘Mijn lief is van mij
en ik ben van hem’ (16)

3 Meisje (1-5)
‘In de nacht zocht ik
naar mijn lief’ (1)

HET SULAMMITISCHE MEISJE IN JERUZALEM (3:6–8:4)

3 Dochters van Sion (6-11)
Beschrijving Salomo’s gevolg

4 Herder (1-5)
‘Wat ben je mooi, mijn liefste!’ (1)

Meisje (6)
Herder (7-16a)

‘Je hebt mijn hart veroverd,
mijn bruid’ (9)

Meisje (16b)

5 Herder (1a)
Vrouwen van Jeruzalem (1b)

‘Word dronken van liefdesuitingen!’
Meisje (2-8)

Vertelt haar droom
Dochters van Jeruzalem (9)

‘Wat maakt jouw geliefde
beter dan alle anderen?’

Meisje (10-16)
‘Onder tienduizenden valt hij op’ (10)

6 Dochters van Jeruzalem (1)
Meisje (2, 3)

‘Ik ben van mijn lief,
en mijn lief is van mij’ (3)

Koning (4-10)
‘Je bent zo mooi als Tirza’ (4)
Vrouwen geciteerd (10)

Meisje (11, 12)
Koning (en anderen) (13a)
Meisje (13b)
Koning (en anderen) (13c)

7 Koning (1-9a)
‘Wat ben je lieflijk, lief meisje’ (6)

Meisje (9b-13)
‘Ik ben van mijn lief,
en hij verlangt naar mij’ (10)

8 Meisje (1-4)
‘Was je maar als een broer van me’ (1)

HET SULAMMITISCHE MEISJE KOMT TERUG,
HAAR TROUW BEWEZEN (8:5-14)

8 Broers van het meisje (5a)
‘Wie komt daar uit de woestijn,
leunend op haar geliefde?’

Meisje (5b-7)
‘De liefde is zo sterk als de dood’ (6)

Broers van het meisje (8, 9)
‘Als ze een muur is, (...)
maar als ze een deur is (...)’ (9)

Meisje (10-12)
‘Ik ben een muur’ (10)

Herder (13)
‘Laat mij je stem horen’

Meisje (14)
‘Wees zo snel als een gazelle’



HOOGLIED 1:1–2:3 928

1 Het mooiste lied,� dat van Sa-
lomo is:a

2 ‘Kus mij met de kussen van je
mond,

want jouw uitingen van liefde
zijn beter dan wijn.b

3 Heerlijk is de geur van je olie.c
Je naam is als geurige olie
die wordt uitgegoten.d

Daarom houden de meisjes
van jou.

4 Neem� me met je mee, laten
we wegrennen!

De koning heeft me naar zijn
binnenkamers gebracht!

Laten we blij zijn en samen
vrolijk zijn.

Laten we jouw uitingen van
liefde prijzen,� meer nog
dan wijn.

Natuurlijk houden ze� van je.
5 Donker� ben ik, o dochters

van Jeruzalem, toch ben ik
mooi,

als de tenten van K _edar,e als
de tentkledenf van Salomo.

6 Kijk niet zo naar me omdat ik
donker ben;

de zon liet zijn stralen op me
rusten.�

De zonen van mijn moeder
waren boos op me.

Ze stelden me aan om op de
wijngaarden te passen,

maar voor mijn eigen wijn-
gaard heb ik niet gezorgd.

7 Zeg me, mijn lief,�
waar je je kudde hoedt,g
waar je die ’s middags laat
rusten.

Waarom moet ik als een
gesluierde vrouw� zijn

bij de kudden van je vrienden?’
8 ‘Als je het niet weet, o mooiste

van alle vrouwen,

1:1 �Of ‘het subliemste lied’. 1:4 �Lett.:
‘trek’. �Of ‘vertellen over jouw uitin-
gen van liefde’. �D.w.z. de meisjes. 1:5
�Lett.: ‘zwart’. 1:6 �Of ‘de zon kreeg me
in het oog’. 1:7 �Of ‘jij van wie mijn ziel
houdt’. �Of ‘vrouw in rouwkleding’.

volg dan de sporen van de
kudde

en hoed je geitjes bij de tenten
van de herders.’

9 ‘Mijn geliefde, je bent als
een� merrie voor farao’s
wagens.a

10 Prachtig zijn je wangen en je
sieraden,�

je hals met kralenkettingen.
11 We zullen gouden sieraden�

voor je maken,
bezet met zilveren knopjes.’

12 ‘Terwijl de koning aan zijn
ronde tafel zit,

verspreidt mijn parfum�b een
heerlijke geur.

13 Mijn lief is voor mij als een
geurig zakje mirrec

dat tussen mijn borsten de
nacht doorbrengt.

14 Mijn lief is voor mij als een
tros hennabloemend

tussen de wijngaarden van
En-G _edi.’e

15 ‘Wat ben je mooi, mijn liefste!
Wat ben je mooi! Je ogen zijn
als die van duiven.’f

16 ‘Jij bent mooi� en innemend,
mijn lief.g

Ons bed is omgeven door
groen.

17 Ceders zijn de balken van
ons huis,�

jeneverbomen vormen ons
dak.

2 Een saffraan� in de kust-
vlakte ben ik slechts,

een lelie in de vallei.’h
2 ‘Als een lelie tussen de

doorns,
zo is mijn liefste onder de
meisjes.’

3 ‘Als een appelboom tussen
de bomen in het woud,

zo is mijn lief onder de jonge
mannen.

1:9 �Of ‘mijn’. 1:10 �Of mogelijk ‘tus-
sen de haarvlechten’. 1:11 �Of ‘ringe-
tjes’. 1:12 �Lett.: ‘nardus’. 1:16 �Of
‘knap’. 1:17 �Of ‘prachtige huis’. 2:1
�Of ‘krokus’.

HFST. 1
a 1Kon 4:29, 32

b Hgl 4:10

c Sp 27:9
Pr 9:8
Hgl 5:5

d Pr 7:1

e Ps 120:5
Ez 27:21

f Ex 36:14

g Hgl 6:3
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2de kolom
a 1Kon 10:28

2Kr 1:16, 17
Hgl 6:4

b Hgl 4:13, 14

c Ex 30:23, 25
Es 2:12
Ps 45:8
Hgl 4:6
Hgl 5:13

d Hgl 4:13

e Joz 15:20, 62
1Sa 23:29
2Kr 20:2

f Hgl 4:1
Hgl 5:2

g Hgl 5:10
��������������������

HFST. 2
h Hgl 2:16



929 HOOGLIED 2:4–3:5
Ik smacht ernaar in zijn
schaduw te zitten,

zijn vruchten zijn zoet in
mijn mond.

4 Hij nam me mee naar het
wijnhuis,

en zijn liefde was boven mij
als een vaandel.

5 Sterk memet rozijnenkoeken,a
verfris me met appels,
want ik ben ziek van liefde.

6 Zijn linkerarm is onder mijn
hoofd,

zijn rechterarm omhelst mij.b
7 Dochters van Jeruzalem,

zweer mij
bij de gazellenc en de hinden
van het veld:

wek geen liefde in me op,
roep haar niet wakker
voordat ze dat wil.d

8 Het geluid van mijn lief!
Kijk, daar komt hij,
hij klimt over de bergen,
springt over de heuvels.

9 Mijn lief is als een gazelle,
als een jong hert.e

Daar staat hij achter onze
muur,

hij kijkt door de vensters,
tuurt door het traliewerk.

10 Mijn lief spreekt en zegt
tegen mij:

“Sta op, mijn liefste,
mijn schoonheid, en kom met
me mee.

11 Want de winter� is voorbij,
de regens zijn verdwenen.

12 De bloesems zijn al in het
land verschenen, f

de tijd om te snoeien is
aangebroken,g

het lied van de tortelduif
klinkt al in het land.h

13 De vroege vijgen rijpen aan
de vijgenboom, i

de bloesems van de wijnstok
verspreiden hun geur.

Sta op, mijn liefste, en kom.
Kom met me mee, mijn
schoonheid.

2:11 �Of ‘regentijd’.

14 Mijn duifje, verscholen tussen
de rotsen,a

in de spleten van de bergwand,
laat je toch zien, laat je toch
horen,b

want je stem is zo mooi, je
verschijning zo lieflijk.”’c

15 ‘Vang de vossen voor ons,
de kleine vossen die de
wijngaarden vernielen,

want onze wijngaarden staan
in bloei.’

16 ‘Mijn lief is van mij en ik ben
van hem.d

Hij hoedt de kuddee tussen
de lelies.f

17 Voordat een bries de dag
verkoelt� en de schaduwen
wegvluchten,

kom snel terug, mijn lief,
als een gazelleg of een
jong herth op de bergen van
scheiding.�

3 In de nacht op mijn bed
zocht ik naar mijn lief.�i

Ik zocht hem maar vond hem
niet. j

2 Ik zal opstaan en de stad
doorzoeken.

Op de straten en op de
pleinen

zoek ik mijn lief.�
Ik zocht hem maar ik vond
hem niet.

3 Ik trof de wachters op hun
ronde in de stad.k

“Hebben jullie mijn lief�
gezien?”

4 Nauwelijks was ik ze voorbij
of ik vond mijn lief.�
Ik pakte hem vast, ik wilde
hem niet laten gaan,

tot ik hem in het huis van
mijn moeder had gebracht, l

in de kamer van de vrouw die
mij het leven schonk.

5 Dochters van Jeruzalem,
zweer mij

2:17 �Lett.: ‘de dag ademt’. �Of moge-
lijk ‘de gekloofde bergen’. Of ‘de bergen
van Bether’. 3:1-4 �Of ‘degene vanwie
mijn ziel houdt’.

HFST. 2
a 1Sa 30:11, 12

b Hgl 8:3

c 2Sa 2:18

d Hgl 3:5
Hgl 8:4

e Hgl 2:17
Hgl 8:14

f Hgl 6:11

g Jes 18:5
Jo 15:2

h Jer 8:7

i Jes 28:4
Na 3:12

��������������������

2de kolom
a Hgl 5:2

Jer 48:28

b Hgl 8:13

c Hgl 1:5
Hgl 6:10

d Hgl 7:10

e Hgl 1:7

f Hgl 2:1
Hgl 6:3

g 2Sa 2:18

h Hgl 2:9
Hgl 8:14

��������������������

HFST. 3
i Hgl 1:7

j Hgl 5:6

k Hgl 5:7

l Hgl 8:2



HOOGLIED 3:6–4:9 930
bij de gazellen en de hinden
van het veld:

wek geen liefde in me op,
roep haar niet wakker
voordat ze dat wil.’a

6 ‘Wat komt daar uit de woestijn
als zuilen van rook,

met de geur van mirre en
hars

en allerlei aromatische poe-
ders van een koopman?’b

7 ‘Kijk! Het is het rustbed van
Salomo,

omringd door 60 sterke
mannen

uit de dappere strijders van
Israël,c

8 allemaal gewapend met een
zwaard,

allemaal geoefend in de strijd,
elk met zijn zwaard aan zijn
heup

als bescherming tegen de
verschrikkingen van de
nacht.’

9 ‘Het is de koninklijke draag-
stoel� van koning Salomo,

die hij maakte van de bomen
van de Libanon.d

10 De stijlen ervan maakte hij
van zilver,

de leuningen van goud,
de zitting van purperen wol.
Het binnenwerk was liefde-
vol versierd

door de dochters van
Jeruzalem.’

11 ‘Kom naar buiten, dochters
van Sion,

kijk naar koning Salomo.
Hij draagt de kroon� die zijn
moedere voor hem maakte

op de dag van zijn huwelijk,
op de dag dat zijn hart vol
vreugde was.’

4 ‘Wat ben je mooi, mijn liefste!
Wat ben je mooi!

Je ogen zijn als die van duiven
achter je sluier.

3:9 �Een overdekt rustbed waarop be-
langrijke personen werden gedragen.
3:11 �Of ‘krans’, ‘bloemenkrans’.

Je haar is als een kudde
geiten

die in golven afdaalt van de
bergen van Gilead.a

2 Je tanden zijn als een kudde
pasgeschoren schapen,

net gewassen.
Allemaal hebben ze twee-
lingen,

niet één ervan heeft haar
jongen verloren.

3 Als een lint van scharlaken is
het rood van je lippen,

je woorden zijn innemend.
Als stukjes granaatappel
blozen je wangen� achter je
sluier.

4 Je halsb is als de toren van
David,c

gebouwd in lagen van steen,
behangen met duizend
schilden,

alle ronde schilden van sterke
mannen.d

5 Je borsten zijn als twee jonge
hertjes,

de tweeling van een gazelle,e
die grazen tussen de lelies.’

6 ‘Voordat een bries de dag
verkoelt� en de schaduwen
wegvluchten,

ga ik naar de berg van mirre
en naar de heuvel van geurige
hars.’f

7 ‘Je bent zo mooi, mijn liefste,g
er is niets wat je ontsiert.

8 Mijn bruid, ga met me mee,
weg van de Libanon,h

ga mee, weg van de Libanon.
Daal af van de top van de
Am _ana,�

van de top van de S _enir, de
top van de H _ermon, i

van de holen van leeuwen, van
de bergen met luipaarden.

9 Je hebt mijn hart veroverd, j
mijn zuster, mijn bruid,

je hebt mijn hart veroverd
met één blik van je ogen,

met één kraal van je ketting.

4:3 �Of ‘slapen’. 4:6 �Lett.: ‘de dag
ademt’. 4:8 �Of ‘Anti-Libanon’.

HFST. 3
a Hgl 2:7

Hgl 8:4

b Ex 30:23, 24
Ex 30:34

c 1Kon 9:22

d 1Kon 5:8, 9

e 2Sa 12:24
Sp 4:3

��������������������

2de kolom
��������������������

HFST. 4
a Nu 32:1

De 3:12
Hgl 6:5-7

b Hgl 1:10

c Ne 3:25
Hgl 7:4

d 2Sa 8:7
2Kon 11:10

e Hgl 7:3

f Pr 2:5

g Hgl 4:1

h De 3:25

i De 3:8, 9
Ps 133:3

j Sp 5:18, 19
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10 Wat zijn je uitingen van liefde

heerlijk,a mijn zuster, mijn
bruid!

Je uitingen van liefde zijn
beter dan wijn,b

je parfum geuriger dan de
heerlijkste kruiden!c

11 Mijn bruid, je lippen druipen
van raathoning.d

Honing en melk zijn onder je
tonge

en de geur van je kleren is
als de geur van de Libanon.

12 Mijn zuster, mijn bruid, is als
een afgesloten tuin,

een afgesloten tuin, een
verzegelde bron.

13 Aan jou ontspruit� een para-
dijs� van granaatappels,

met de heerlijkste vruchten,
met hennabloemen en
nardusplanten,

14 nardusf en saffraan, kalmoes�g
en kaneel,h

met allerlei bomen van geurige
hars, mirre en aloë, i

met de heerlijkste kruiden.j
15 Je bent een bron in een tuin,

een put met fris water,
een stromend beekje uit de
Libanon.k

16 Word wakker, noordenwind,
kom binnen, zuidenwind,
en adem op� mijn tuin.
Laat de geuren zich ver-
spreiden.’

‘Laat mijn lief in zijn tuin
komen

en de heerlijkste vruchten
eten.’

5 ‘Ik ben in mijn tuin gekomen, l
mijn zuster, mijn bruid.
Ik heb mijn mirre en mijn
kruidenm geplukt.

Ik heb mijn honingraat en
mijn honing gegeten.

Ik heb mijn wijn en mijn melk
gedronken.’n

‘Eet, vrienden!

4:13 �Of mogelijk ‘je huid is als’. �Of
‘tuin’. 4:14 �Een aromatische rietsoort.
4:16 �Of ‘waai zachtjes door’

Drink en word dronken van
liefdesuitingen!’a

2 ‘Ik slaap, maar mijn hart is
wakker.b

Daar is het geluid van mijn
lief die klopt!

“Doe voor me open, mijn
zuster, mijn liefste,

mijn duifje, mijn volmaakte!
Want mijn hoofd is nat van
de dauw,

mijn lokken zijn vochtig van
de nacht.”c

3 Ik heb mijn gewaad al uit.
Moet ik het weer aandoen?
Ik heb mijn voeten al ge-
wassen.

Moet ik ze weer vuilmaken?
4 Mijn lief trok zijn hand terug

uit de opening in de deur
en om hem ging mijn hart
sneller kloppen.

5 Ik stond op om voor mijn lief
open te doen.

Mijn handen dropen van
mirre,

de mirre vloeide van mijn
vingers,

op de grendel van het slot.
6 Ik deed open voor mijn lief,

maar mijn lief had zich
omgekeerd, hij was weg.

Ik voelde me wanhopig toen
hij wegging.�

Ik zocht hem maar ik vond
hem niet.d

Ik riep hem maar hij ant-
woordde niet.

7 De wachters troffen me aan
op hun ronde in de stad.

Ze sloegen me, ze verwond-
den me.

De wachters van de muren
pakten mijn omslagdoek� af.

8 Dochters van Jeruzalem,
zweer mij:

als je mijn lief vindt,
vertel hem dan dat ik ziek
ben van liefde.’

5:6 �Of mogelijk ‘mijn ziel ging uit mij
toen hij sprak’. 5:7 �Of ‘sluier’.

HFST. 4
a Hgl 7:12

b Hgl 1:2, 4

c Es 2:12
Hgl 1:12

d Sp 16:24

e Hgl 5:1

f Jo 12:3

g Jes 43:24

h Sp 7:17

i Ps 45:8

j Ex 30:23, 24
Ex 30:34
Ez 27:2, 22

k Jer 18:14
��������������������

HFST. 5
l Hgl 4:16

m Hgl 4:13, 14

n Hgl 4:11
��������������������

2de kolom
a Hgl 1:2

b Hgl 3:1

c Lu 2:8

d Hgl 3:1, 3



9 ‘Wat maakt jouw geliefde
beter dan alle anderen,

o mooiste van alle vrouwen?
Wat maakt jouw geliefde
beter dan alle anderen,

dat je ons zo’n eed laat
zweren?’

10 ‘Mijn lief is blozend en oog-
verblindend knap.

Onder tienduizenden valt
hij op.

11 Zijn hoofd is van goud, het
zuiverste goud.

Zijn lokken zijn als wuivende
palmbladeren,�

zo zwart als een raaf.
12 Zijn ogen zijn als duiven bij

waterstromen,
die zich baden in melk,
gezeten bij een overvolle
vijver.�

13 Zijn wangen zijn als een tuin-
bed met kruiden,a

als heuvels geurige kruiden.
Zijn lippen zijn lelies, drui-
pend van vloeiende mirre.b

14 Zijn handen zijn als cilinders
van goud, met chrysoliet
bezet.

Zijn buik is als gepolijst ivoor,
versierd met saffieren.

15 Zijn benen zijn marmeren
zuilen, op voetstukken van
het zuiverste goud.

Zijn gestalte is als de Libanon,
indrukwekkend als de
ceders.c

16 Zijn mond� is een en al
zoetheid,

alles aan hem is aantrekke-
lijk.d

Dit is mijn lief, dit is mijn
liefste, dochters van
Jeruzalem!’

6 ‘Waar is je geliefde naartoe
gegaan,

mooiste van alle vrouwen?
Welke kant is je geliefde op
gegaan?

5:11 �Of mogelijk ‘als dadeltrossen’.
5:12 �Ofmogelijk ‘de randen van de bron’.
5:16 �Lett.: ‘gehemelte’.

Laten we hem samen
zoeken.’

2 ‘Mijn lief is naar zijn tuin
gegaan,

naar de tuinbedden met
kruiden,

om in de tuinen te hoeden
en om lelies te plukken.a

3 Ik ben van mijn lief,
en mijn lief is van mij.b
Hij hoedt de kudde tussen
de lelies.’c

4 ‘Mijn geliefde,d je bent zo
mooi als T _irza,�e

zo lieflijk als Jeruzalem,f
zo indrukwekkend als legers
rond hun vaandels.g

5 Kijk toch de andere kant op,
want je ogenh brengen me in
verwarring.

Je haar is als een kudde
geiten

die in golven afdaalt langs
de hellingen van Gilead. i

6 Je tanden zijn als een kudde
schapen,

net gewassen.
Allemaal hebben ze twee-
lingen,

niet één ervan heeft haar
jongen verloren.

7 Als stukjes granaatappel
blozen je wangen� achter je
sluier.

8 Ook al zijn er 60 koninginnen,
wel 80 bijvrouwen,
en jonge vrouwen, ontelbaar
veel, j

9 er is er maar één mijn
duifje,k mijn volmaakte.

Zij is de enige voor haar
moeder.

Zij is de lieveling� van degene
die haar ter wereld bracht.

De jonge vrouwen zien haar
en prijzen haar gelukkig,

koninginnen en bijvrouwen
bewonderen haar.

6:4 �Of ‘de Aangename Stad’. 6:7 �Of
‘slapen’. 6:9 �Lett.: ‘de zuivere’.

HFST. 5
a Hgl 6:2

b Hgl 1:13

c Ps 92:12

d Hgl 2:3
��������������������

2de kolom
��������������������

HFST. 6
a Hgl 1:7

Hgl 2:16

b Hgl 7:10

c Hgl 2:16

d Hgl 1:9

e 1Kon 14:17
1Kon 15:33

f Ps 48:2

g Hgl 6:10

h Hgl 1:15
Hgl 4:9
Hgl 7:4

i Hgl 4:1-3

j 1Kon 11:1

k Hgl 2:14

HOOGLIED 5:9–6:9 932



10 “Wie is zij, die schijnt� als
de dageraad,

zo mooi als de vollemaan,
zo zuiver als het licht van
de zon,

zo indrukwekkend als legers
rond hun vaandels?”’a

11 ‘Ik ging naar de tuin van de
notenbomenb

om te kijken naar de nieuwe
knoppen in het dal,�

om te zien of de wijnstok was
uitgelopen,�

of de granaatappelbomen
al bloeiden.

12 Voor ik het wist,
belandde ik door mijn
verlangen�

bij de wagens van mijn
nobele� volk.’

13 ‘Kom terug, kom terug,
Sulammitische!

Kom terug, kom terug,
zodat we je kunnen zien!’
‘Waaromwillen jullie de
Sulammitische zien?’c

‘Ze is als de dans met twee
groepen!’�

7 ‘Wat zijn je voeten mooi in je
sandalen,

nobele dochter!
De rondingen van je heupen
zijn als sieraden,

het werk van een kunste-
naar.

2 Je navel is een ronde kom.
Laat daarin de gemengde
wijn nooit ontbreken!

Je buik is een hoopje tarwe,
omgeven door lelies.

3 Je borsten zijn als twee
jonge hertjes,

de tweeling van een gazelle.d
4 Je halse is als een ivoren

toren.f
Je ogeng zijn als de vijvers in
H _esbonh

6:10 �Lett.: ‘neerblikt’. 6:11 �Of ‘de
wadi’. �Of ‘in de knop stond’. 6:12
�Of ‘ziel’. �Of ‘gewillige’. 6:13 �Of ‘de
dans van Mahanaı̈m’.

bij de poort van Bath-
R _abbim.

Je neus is als de toren van de
Libanon,

die uitziet op Damaskus.
5 Je hoofd is als de K _armel,a

de lokken van je haar�b zijn
als purperen wol.c

De koning is gefascineerd�
door je golvende haar.

6 Wat ben je mooi, wat ben je
lieflijk,

lief meisje, je bent alles wat
iemand maar kan verlan-
gen!

7 Je gestalte is als een palm-
boom

en je borsten zijn als dadel-
trossen.d

8 Ik zei: “Ik zal in de palmboom
klimmen

en zijn vruchten plukken.”
Laten je borsten zijn als
druiventrossen,

je adem als de geur van
appels

9 en je mond� als de beste
wijn.’

‘Laat die zo bij mijn lief naar
binnen glijden

en zachtjes op de lippen van
de slapenden vloeien.

10 Ik ben van mijn lief,e
en hij verlangt naar mij.

11 Kom, mijn lief,
laten we het veld in gaan.
Laten we overnachten tussen
de hennastruiken.f

12 Laten we vroeg opstaan en
naar de wijngaarden gaan

om te zien of de wijnstok is
uitgelopen,�

of de bloesems geopend
zijn,g

of de granaatappel bloeit.h
Daar zal ik mijn liefde voor je
uiten. i

13 De alruinen j verspreiden hun
geur.

7:5 �Lett.: ‘hoofd’. �Of ‘geboeid’. 7:9
�Lett.: ‘gehemelte’. 7:12 �Of ‘in de knop
staat’.

HFST. 6
a Hgl 6:4

b Pr 2:5

c Hgl 1:6
��������������������

HFST. 7
d Hgl 4:5

e Hgl 1:10

f Hgl 4:4

g Hgl 4:1

h Nu 21:25
Joz 21:8, 39

��������������������

2de kolom
a Jes 35:2

b Hgl 6:5

c Es 8:15

d Hgl 7:3
Hgl 8:10

e Hgl 2:16
Hgl 6:3

f Hgl 1:14

g Hgl 2:13

h Hgl 6:11

i Hgl 1:2
Hgl 4:10

j Ge 30:14
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Bij onze deuren hangen
allerlei heerlijke vruchten,a

nieuw en oud.
Ik heb ze voor je bewaard,
mijn lief.

8 Was je maar als een broer
van me,

gevoed aan mijn moeders
borst!

Als ik je dan buiten tegen-
kwam, zou ik je kussenb

en niemand zou er aanstoot
aan nemen.

2 Dan nam ik je mee
en bracht ik je naar het huis
van mijn moeder,c

die mij alles leerde.
Dan gaf ik je kruidenwijn te
drinken

en het verse sap van granaat-
appels.

3 Zijn linkerarm zou onder
mijn hoofd zijn,

en zijn rechterarm zou me
omhelzen.d

4 Dochters van Jeruzalem,
zweer mij:

wek geen liefde in me op,
roep haar niet wakker
voordat ze dat wil.’e

5 ‘Wie komt daar uit dewoestijn,
leunend op haar geliefde?’
‘Onder de appelboom maakte
ik je wakker.

Daar kreeg je moeder weeën.
Daar kreeg ze weeën en werd
jij geboren.

6 Draag mij als een zegel op je
hart,

als een zegel op je arm,
want de liefde is zo sterk als
de dood,f

en volledige� toewijding zo
onverzettelijk als het Graf.�

Haar vlammen zijn een
brandend vuur, de vlam
van Jah.�g

8:6 �Of ‘exclusieve’. �Of ‘Sjeool’, het
collectieve graf van de mensheid. Zie
Woordenlijst. � ‘Jah’ is een verkorte vorm
van de naam Jehovah.

7 Geen stortvloed van water
kan de liefde doven,a

geen rivier kan haar weg-
spoelen.b

Al zou een man al zijn
bezittingen willen geven
voor de liefde,

dan zou daar� beslist op
neergekeken worden.’

8 ‘We hebben een zusje,c
ze heeft nog geen borsten.
Wat zullen we voor ons zusje
doen

op de dag dat iemand om
haar hand vraagt?’

9 ‘Als ze een muur is,
bouwen we zilveren kantelen
op haar,

maar als ze een deur is,
sluiten we haar af met een
plank van cederhout.’

10 ‘Ik ben een muur,
en mijn borsten zijn als
torens.

Daarom ben ik in zijn ogen
geworden

als iemand die vrede vindt.
11 Salomo had een wijngaardd

in Baäl-H _amon.
Hij vertrouwde de wijngaard
toe aan beheerders.

Allemaal betaalden ze duizend
zilverstukken voor de
oogst.

12 Maar mijn wijngaard blijft
van mij.

Die duizend zilverstukken�
zijn voor jou, Salomo,

en tweehonderd voor de
beheerders.’

13 ‘Jij, die in de tuinen
verblijft,e

mijn� vrienden willen je stem
graag horen.

Laat mij je stem horen.’f
14 ‘Snel, mijn lief,

wees zo snel als een gazelleg

of als een jong hert
op de bergen vol kruiden.’

8:7 �Of mogelijk ‘op hem’. 8:12 �Lett.:
‘de duizend’. 8:13 �Ofmogelijk ‘jouw’.

HFST. 7
a Hgl 4:16
��������������������

HFST. 8
b Hgl 1:2

c Hgl 3:4

d Hgl 2:6

e Hgl 2:7
Hgl 3:5

f Jo 15:13
Ef 5:25
Opb 12:11

g De 4:24
1Jo 4:8

��������������������

2de kolom
a 1Kor 13:8, 13

b Ro 8:38, 39

c Hgl 1:6

d Pr 2:4

e Hgl 1:6
Hgl 6:11

f Hgl 2:14

g Hgl 2:9, 17
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JESAJA
I N H O U D

1 Een vader en zijn opstandige zonen (1-9)
Jehovah haat onoprechte
aanbidding (10-17)
‘Laten we de zaken rechtzetten’ (18-20)
Sion wordt weer trouwe stad zoals
vroeger (21-31)

2 Jehovah’s berg verheven (1-5)
Zwaarden tot ploegijzers (4)

Trotse mensen vernederd op
Jehovah’s dag (6-22)

3 Juda’s leiders misleiden het volk (1-15)
Flirtende dochters van Sion
veroordeeld (16-26)

4 Zeven vrouwen grijpen één man vast (1)
Wat Jehovah laat groeien zal
schitterend zijn (2-6)

5 Lied over Jehovah’s wijngaard (1-7)
Weeën betreffende Jehovah’s
wijngaard (8-24)
God woedend op zijn volk (25-30)

6 Visioen van Jehovah in zijn tempel (1-4)
‘Heilig, heilig, heilig is Jehovah’ (3)

Jesaja’s lippen gereinigd (5-7)
Jesaja aangesteld (8-10)

‘Hier ben ik! Stuur mij!’ (8)
‘Hoelang nog, Jehovah?’ (11-13)

7 Boodschap aan koning Achaz (1-9)
Schear-Jaschub (3)

Immanuël — een teken (10-17)
Gevolgen van ontrouw (18-25)

8 Assyrische invasie in aantocht (1-8)
Maher-Schalal-Chaz-Baz (1-4)

Wees niet bang — ‘God is met ons!’ (9-17)
Jesaja en zijn kinderen als tekenen (18)
Raadpleeg de wet, niet demonen (19-22)

9 Een groot licht in Galilea (1-7)
Geboorte ‘Vredevorst’ (6, 7)

Gods hand opgeheven tegen Israël (8-21)
10 Gods hand opgeheven tegen Israël (1-4)

Assyrië — Gods stok van woede (5-11)
Straf voorAssyrië (12-19)
Een overblijfsel van Jakob
komt terug (20-27)
God brengt oordeel overAssyrië (28-34)

11 Rechtvaardige regering van
twijgje Isaı̈ (1-10)
Wolf en lam zullen samen rusten (6)
Aarde vervuld van kennis van
Jehovah (9)

Overblijfsel hersteld (11-16)

12 Danklied (1-6)
‘Jah Jehovah is mijn sterkte’ (2)

13 Uitspraak tegen Babylon (1-22)
De dag van Jehovah is dichtbij! (6)
Meden verwoesten Babylon (17)
Babylon nooit meer bewoond (20)

14 Israël zal in eigen land wonen (1, 2)
Spotdicht tegen koning van Babylon (3-23)

Stralende valt uit hemel (12)
Jehovah’s hand verplettert
Assyriër (24-27)
Uitspraak tegen Filistea (28-32)

15 Uitspraak tegen Moab (1-9)

16 Vervolg uitspraak tegen Moab (1-14)

17 Uitspraak tegen Damaskus (1-11)
Volken bestraft door Jehovah (12-14)

18 Uitspraak tegen Ethiopië (1-7)

19 Uitspraak tegen Egypte (1-15)
Egypte leert Jehovah kennen (16-25)

Altaar voor Jehovah in Egypte (19)

20 Teken tegen Egypte en Ethiopië (1-6)

21 Uitspraak tegen woestijn van
de zee (1-10)
Op wacht op de wachttoren (8)
‘Babylon is gevallen!’ (9)

Uitspraak tegen Duma en
de woestijnvlakte (11-17)
‘Wachter, hoelang duurt
de nacht nog?’ (11)

22 Uitspraak over het Dal van
het Visioen (1-14)
Sebna als beheerder vervangen
door Eljakim (15-25)
Symbolische pin (23-25)

23 Uitspraak tegenTyrus (1-18)

24 Jehovah maakt land leeg en woest (1-23)
Jehovah koning in Sion (23)
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25 Veel zegeningen voor Gods volk (1-12)
Jehovah’s feestmaal met uitgelezen
wijn (6)
Geen dood meer (8)

26 Lied over vertrouwen en redding (1-21)
Jah Jehovah, de eeuwige Rots (4)
Mensen op aarde leren
rechtvaardigheid (9)
‘Je doden zullen leven’ (19)
Ga binnenkamers in en verberg je (20)

27 Leviathan gedood door Jehovah (1)
Lied over Israël als wijngaard (2-13)

28 Wee Efraı̈ms dronkaards! (1-6)
Juda’s priesters en profeten
zwalken rond (7-13)
‘Verbond met de Dood’ (14-22)

Kostbare hoeksteen in Sion (16)
Jehovah’s ongewone werk (21)

Jehovah’s wijze correctie
geı̈llustreerd (23-29)

29 Wee Ariël! (1-16)
Lippendienst veroordeeld (13)

Doven zullen horen, blinden zullen
zien (17-24)

30 Hulp van Egypte totaal waardeloos (1-7)
Volk verwerpt profetische boodschap (8-14)
Kracht door vertrouwen (15-17)
Jehovah toont volk zijn goedheid (18-26)

Jehovah, Grootse Onderwijzer (20)
‘Dit is de weg’ (21)

Jehovah’s oordeel overAssyrië (27-33)

31 Echte hulp komt van God, niet van
mensen (1-9)
Egyptes paarden zijn vlees (3)

32 Koning en vorsten zullen regeren voor
echte gerechtigheid (1-8)
Zelfvoldane vrouwen gewaarschuwd (9-14)
Zegeningen als geest wordt
uitgestort (15-20)

33 Oordeel en hoop voor rechtvaardigen (1-24)
Jehovah is Rechter,Wetgever
en Koning (22)
Niemand zal zeggen: ‘Ik ben ziek’ (24)

34 Jehovah’s wraak op de volken (1-4)
Edom verwoest (5-17)

35 Paradijs hersteld (1-7)
Blinden zullen zien, doven zullen
horen (5)

Weg van Heiligheid voor
losgekochten (8-10)

36 Sanherib valt Juda binnen (1-3)
Rabsake daagt Jehovah uit (4-22)

37 Hizkia zoekt Gods hulp via Jesaja (1-7)
Sanherib bedreigt Jeruzalem (8-13)
Hizkia’s gebed (14-20)
Jesaja brengt Gods antwoord over (21-35)
Engel doodt 185.000 Assyriërs (36-38)

38 Hizkia’s ziekte en herstel (1-22)
Danklied (10-20)

39 Boodschappers uit Babylon (1-8)

40 Troost voor Gods volk (1-11)
Stem in de woestijn (3-5)

Gods grootheid (12-31)
Volken als druppel uit emmer (15)
God woont boven ‘de ronde aarde’ (22)
Alle sterren bij naam geroepen (26)
God wordt nooit moe (28)
Op Jehovah hopen geeft
nieuwe energie (29-31)

41 Veroveraar van waar de zon opgaat (1-7)
Israël gekozen als Gods dienaar (8-20)

‘Mijn vriend Abraham’ (8)
Andere goden uitgedaagd (21-29)

42 Gods dienaar en zijn opdracht (1-9)
‘Jehovah is mijn naam’ (8)

Nieuw loflied voor Jehovah (10-17)
Israël blind en doof (18-25)

43 Jehovah verzamelt zijn volk weer (1-7)
Goden staan terecht (8-13)

‘Jullie zijn mijn getuigen’ (10, 12)
Bevrijding uit Babylon (14-21)
‘Laten we een rechtszaak tegen
elkaar voeren’ (22-28)

44 Zegeningen voor Gods
uitverkoren volk (1-5)
Er is geen andere God dan Jehovah (6-8)
Door mensen gemaakte afgoden zinloos
(9-20)
Jehovah, Israëls Terugkoper (21-23)
Herstel via Cyrus (24-28)

45 Cyrus gezalfd om Babylon in
te nemen (1-8)
Klei moet niet strijden met
Pottenbakker (9-13)
Andere volken erkennen Israël (14-17)
God is betrouwbaar in schepping en
openbaringen (18-25)
Aarde geschapen om bewoond
te worden (18)
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46 Babylonische afgoden tegenover
Israëls God (1-13)
Jehovah voorzegt de toekomst (10)
Roofvogel van waar de zon opgaat (11)

47 Val van Babylon (1-15)
Astrologen ontmaskerd (13-15)

48 Israël terechtgewezen en gereinigd (1-11)
Jehovah zal tegen Babylon
optreden (12-16a)
God leert je wat goed voor je is (16b-19)
‘Ga uit Babylon weg!’ (20-22)

49 Jehovah’s dienaar aangesteld (1-12)
Een licht voor de volken (6)

Troost voor Israël (13-26)
50 Israëls zonden veroorzaken problemen (1-3)

Jehovah’s trouwe dienaar (4-11)
Tong en oor van de onderwezenen (4)

51 Sion hersteld, als tuin van Eden (1-8)
Troost van Sions machtige Maker (9-16)
Beker van Jehovah’s woede (17-23)

52 Word wakker, Sion! (1-12)
Voeten van wie goed nieuws brengt
prachtig (7)
Sions wachters juichen
eenstemmig (8)
Dragers van Jehovah’s voorwerpen
moeten rein zijn (11)

Jehovah’s dienaar zal verhoogd
worden (13-15)
Een gehavend uiterlijk (14)

53 Lijden, dood en begrafenis van
Jehovah’s dienaar (1-12)
Veracht en ontweken (3)
Draagt ziekten en leed (4)
‘Als een schaap naar de slacht’ (7)
Draagt de zonden van velen (12)

54 Onvruchtbaar Sion krijgt veel zonen (1-17)
Jehovah, Sions man (5)
Sions zonen door Jehovah
onderwezen (13)
Wapens tegen Sion hebben
geen succes (17)

55 Uitnodiging om te eten en drinken
voor niets (1-5)
Zoek Jehovah en zijn betrouwbare
woord (6-13)
Gods wegen hoger dan die
van mensen (8, 9)
Gods woord zal zeker doel
bereiken (10, 11)

56 Zegeningen buitenlanders en
eunuchen (1-8)
Huis van gebed voor iedereen (7)

Blinde wachters, stomme honden (9-12)

57 Rechtvaardigen en loyalen
komen om (1, 2)
Israëls ontrouw onthuld (3-13)
Troost voor wie gebroken is (14-21)

Slechte mensen als
onstuimige zee (20)
Geen vrede voor slechte mensen (21)

58 Oprecht en onoprecht vasten (1-12)
Sabbat houden een grote vreugde (13, 14)

59 Israël vervreemd van God door
zonden (1-8)
Zonden beleden (9-15a)
Jehovah komt op voor wie berouw
heeft (15b-21)

60 Jehovah’s pracht schijnt op Sion (1-22)
Als duiven naar duiventil (8)
Goud in plaats van koper (17)
Kleine zal tot duizend worden (22)

61 Gezalfd om goed nieuws
te vertellen (1-11)
Jaar van Jehovah’s goede wil (2)
‘Grote bomen van
rechtvaardigheid’ (3)
Hulp van buitenlanders (5)
‘Priesters van Jehovah’ (6)

62 Sions nieuwe naam (1-12)

63 Jehovah’s wraak op de volken (1-6)
Jehovah’s loyale liefde
in vroeger tijden (7-14)
Gebed van berouw (15-19)

64 Vervolg gebed van berouw (1-12)
Jehovah ‘onze Pottenbakker’ (8)

65 Jehovah’s oordeel over
afgodenaanbidders (1-16)
God van het Geluk en god
van het Lot (11)
‘Mijn dienaren zullen eten’ (13)

Nieuwe hemel en nieuwe aarde (17-25)
Huizen bouwen, wijngaarden
planten (21)
Niemand zal voor niets zwoegen (23)

66 Ware en valse aanbidding (1-6)
Sion met haar zonen (7-17)
Mensen verzameld om te aanbidden
in Jeruzalem (18-24)
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1 Dit is het visioen van Jesaja,�a
de zoon van Amoz, over Juda

en Jeruzalem, dat hij gezien heeft
in de tijd van Uzz _ia,b J _otham,c
Achazd en Hizk _ia,e koningen van
Juda:f
2 Luister, hemel, en let goed

op, aarde,g
want Jehovah heeft ge-
sproken:

‘Zonen heb ik grootgebracht
en opgevoed,h

maar ze zijn tegen me in
opstand gekomen. i

3 Een stier kent zijn koper,
en een ezel de voederbak van
zijn eigenaar,

maar Israël kent mij� niet, j
mijn eigen volk gedraagt zich
zonder verstand.’

4 Wee dit zondige volk,k
het volk beladen met schuld,
nakomelingen van boosdoe-
ners, verdorven kinderen!

Ze hebben Jehovah verlaten, l
ze hebben de Heilige van
Israël respectloos be-
handeld,

ze hebben hem de rug
toegekeerd.

5 Waar willen jullie nog meer
geslagen worden? Waarom
blijven jullie je verzetten?m

Heel het hoofd is ziek.
Heel het hart is aangetast.n

6 Van voetzool tot kruin is er
geen gezonde plek meer.

Overal striemen, builen en
open wonden,

niet verzorgd,� niet ver-
bonden en niet verzacht
met olie.o

7 Jullie land is verlaten.
Jullie steden zijn verbrand.
Voor jullie ogen verslinden
vreemdelingen je akkers.p

Alles is een woestenij,
als door vreemdelingen
ondersteboven gekeerd.q

1:1 �Bet.: ‘redding van Jehovah’. 1:3
�Of ‘zijn meester’. 1:6 �Lett.: ‘niet uit-
gedrukt’.

8 De dochter Sion is over-
gebleven als een hutje in
een wijngaard,

als een schuilhut in een
komkommerveld,

als een belegerde stad.a
9 Als Jehovah van de leger-

machten niet een aantal
overlevenden van ons had
overgelaten,

zouden we net als Sodom zijn
geworden

en op Gomorrab hebben
geleken.

10 Hoor het woord van Jehovah,
dictators� van Sodom.c

Luister naar de wet� van onze
God, volk van Gomorra.d

11 ‘Wat heb ik aan al jullie slacht-
offers?’,e zegt Jehovah.

‘Ik heb genoeg van jullie
brandoffers van rammenf en
het vet van gemeste dieren.g

Het bloedh van jonge stieren, i
lammeren en bokken j stel
ik niet op prijs.

12 Wanneer jullie voor me
verschijnenk

—wie heeft je gevraagd
om mijn voorhoven plat te
lopen?l

13 Stop toch met het brengen
van waardeloze graan-
offers.

Ik heb een afschuw van jullie
wierook.m

Nieuwemaansvieringen,n
sabbatten,o bijeenkomsten
organiserenp

— ik kan het niet verdragen
dat jullie plechtige ver-
gaderingen houden en
ondertussen magische
krachten gebruiken.q

14 Ik� haat jullie nieuwemaans-
vieringen en feesten.

Ze zijn een last voor me
geworden.

Ik kan ze niet meer ver-
dragen.

1:10 �Of ‘leiders’. �Of ‘het onderwijs’.
1:14 �Of ‘mijn ziel’.

HFST. 1
a 2Kr 32:32

b 2Kr 26:22
Jes 6:1

c 2Kr 27:1, 2

d 2Kr 28:1

e 2Kr 29:1, 2
2Kr 32:20

f Mt 1:9

g Ps 50:4

h De 1:31

i De 4:25, 26
Ez 20:8

j Ho 4:6

k Da 9:11

l De 31:16
Jer 2:5

m Jer 5:3

n Ne 9:34, 35
Da 9:8

o Lu 10:34

p De 28:33, 63

q 2Kon 18:11
��������������������

2de kolom
a 2Kon 18:13, 14

Jes 8:7, 8

b Ge 19:24, 25
De 29:22, 23
Ro 9:29

c Ge 13:13
Jes 3:8, 9

d De 32:32
Ju 7

e 1Sa 15:22
Sp 15:8
Ho 6:6
Mi 6:7

f Ex 29:38

g Le 3:14-16

h Le 17:11

i Le 4:18, 21

j Le 16:5

k De 16:16

l Pr 5:1
Mal 1:8

m Sp 21:27
Ez 8:11, 12

n Nu 28:11

o Ex 31:13

p Le 23:2

q Le 19:26
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15 En als jullie je handen
uitstrekken,

verberg ik mijn ogen voor
jullie.a

Al bidden jullie nog zo veel,b
ik luister niet.c
Jullie handen zitten onder
het bloed.d

16 Was je, reinig je.e
Stop met jullie slechte daden,
ik wil ze niet meer zien.

Houd op met kwaaddoen.f
17 Leer het goede te doen, zoek

het recht,g
wijs de onderdrukker
terecht,

kom op voor de rechten van
het vaderloze kind�

en bepleit de zaak van de
weduwe.’h

18 ‘Kom, laten we de zaken
rechtzetten tussen ons’,
zegt Jehovah. i

‘Al waren je zonden schar-
lakenrood,

ze zullen zo wit worden
gemaakt als sneeuw. j

Al waren ze zo rood als
karmozijnen stof,

ze zullen zo wit worden als
wol.

19 Als jullie bereid zijn te
luisteren,

zullen jullie het beste van het
land eten.k

20 Maar als jullie weigeren en in
opstand komen,

zullen jullie door het zwaard
worden verslonden, l

want Jehovah’s mond heeft
het gesproken.’

21 De trouwe stadm is een hoer
geworden!n

In haar heerste recht,o
in haar woonde rechtvaardig-
heid,p

maar nu zitten er moorde-
naars.q

22 Je zilver is veranderd in
schuimslakkenr

1:17 �Of ‘de wees’.

en je bier� is aangelengd met
water.

23 Je leiders zijn opstandig,
ze zijn handlangers van
dieven.a

Allemaal houden ze van
steekpenningen, ze zijn uit
op geschenken.b

Vaderloze kinderen� doen ze
geen recht

en de zaak van de weduwe
bereikt hen niet.c

24 Daarom verklaart de ware
Heer, Jehovah van de
legermachten,

de Machtige van Israël:
‘Genoeg! Ik zal me ontdoen
van mijn tegenstanders,

ik zal wraak nemen op mijn
vijanden.d

25 Ik zal me� tegen je keren.
Ik zal je schuimslakken
uitsmelten als met loog

en ik zal al je onzuiverheden
verwijderen.e

26 Ik zal je rechters weer maken
zoals vroeger

en je raadgevers zoals in het
begin.f

Daarna zul je worden ge-
noemd: Stad van Recht-
vaardigheid, Trouwe Stad.g

27 Sion zal door recht verlosth
worden

en haar inwoners die terug-
komen door rechtvaardig-
heid.

28 De opstandelingen en
zondaars zullen worden
verpletterd, i

en wie Jehovah verlaten,
zullen aan hun eind komen.j

29 Jullie zullen je schamen over
de machtige bomen waar
jullie naar verlangdenk

en jullie zullen te schande
worden gemaakt vanwege de
tuinen� die jullie verkozen. l

1:22 �Of ‘tarwebier’. 1:23 �Of ‘wezen’.
1:25 �Lett.: ‘mijn hand’. 1:29 �Blijk-
baar bomen en tuinen die verband hiel-
den met afgodenaanbidding.

HFST. 1
a Sp 15:29

b Mt 6:7

c Sp 28:9
Jes 59:2
Klg 3:44

d Mi 3:2-4

e Jer 4:14

f Jes 55:7

g Mi 6:8

h De 10:18
Jer 22:3

i Mi 6:2
Jak 4:8

j Ps 51:7
Jes 44:22
Mi 7:19

k De 28:1, 2
Joë 2:19

l Le 26:33
Sp 29:1

m Ps 48:2

n Jer 2:20

o 2Sa 8:15
1Kon 3:28

p 2Kr 19:9, 10

q Mi 3:1-3
Lu 13:34

r Ez 22:18
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2de kolom
a Jes 3:14

Mi 3:9-11

b Ex 23:8

c Ex 22:22
Jer 5:28

d Ez 5:13

e Jer 6:29, 30
Jer 9:7
Mal 3:3

f Nu 12:3
1Sa 12:1, 3
Jes 32:1
Ez 34:23

g Jes 62:1

h Jer 31:11

i Ez 20:38

j 1Kon 9:6, 7

k Ez 6:13

l Jes 65:3
Jes 66:17
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30 Want jullie zullen worden als
een grote boomwaarvan
de bladeren verwelken,a

als een tuin zonder water.
31 De sterke man zal vlasafval�

worden
en zijn werk een vonk.
Samen zullen ze in vlammen
opgaan

en niemand zal het vuur
doven.’

2 Dit is wat Jesaja, de zoon van
Amoz, heeft gezien over Juda

en Jeruzalem:b
2 Aan het einde van de dagen�

zal de berg van Jehovah’s
huis

stevig bevestigd worden
boven de top van de bergen

en verheven worden boven
de heuvels,c

en daarheen zullen alle
volken stromen.d

3 Vele volken zullen komen en
zeggen:

‘Kom, laten we naar de berg
van Jehovah gaan,

naar het huis van de God van
Jakob.e

Hij zal ons zijn wegen leren
en wij zullen zijn paden
bewandelen.’f

Want de wet� zal uit Sion
komen,

het woord van Jehovah uit
Jeruzalem.g

4 Hij zal rechtspreken onder
de naties

en de zaken rechtzetten in
verband met veel volken.

Ze zullen hun zwaarden
omsmeden tot ploegijzers

en hun speren tot snoei-
messen.h

Geen natie zal het zwaard
trekken tegen een andere
natie,

en oorlog zullen ze niet meer
leren. i

1:31 �Licht ontvlambare vlasvezels. 2:2
�Of ‘in de laatste dagen’. 2:3 �Of ‘het
onderwijs’.

5 Kom, huis van Jakob,
laten we in het licht van
Jehovah wandelen.a

6 U hebt uw volk, het huis van
Jakob, verstotenb

omdat ze veel dingen uit
het Oosten hebben over-
genomen.

Ze doen aan magie,c net als
de Filistijnen,

en onder hen wonen veel kin-
deren van buitenlanders.

7 Hun land is vol zilver en goud
en er komt geen eind aan hun
schatten.

Hun land is vol paarden
en er komt geen eind aan hun
wagens.d

8 Hun land is vol waardeloze
goden.e

Ze buigen voor het werk van
hun eigen handen,

voor wat hun eigen vingers
hebben gemaakt.

9 De mens buigt zich neer, hij
verlaagt zich.

U kunt het hun onmogelijk
vergeven.

10 Ga de rotsen in en verberg je
in het stof

vanwege de angstaanjagende
aanwezigheid van Jehovah

en zijn majestueuze groot-
heid.f

11 Wie trots is zal zijn ogen
moeten neerslaan,

arrogante mensen zullen
moeten buigen.�

Alleen Jehovah zal op die
dag verhoogd worden.

12 Want die dag is van Jehovah
van de legermachten.g

Die dag treft iedereen die
trots en hoogmoedig is,

iedereen, hoog of laag,h
13 alle ceders van de Libanon,

statig en hoog,
alle eiken van B _asan,

14 alle hoge bergen
en alle verheven heuvels,

2:11 �Of ‘vernederd worden’.

HFST. 1
a Jer 17:5, 6
��������������������

HFST. 2
b Jes 1:1

c Za 8:3

d Ps 72:1, 8
Ps 86:9
Mi 4:1-3
Hag 2:7
Han 10:34, 35

e Za 8:23

f Jes 54:13

g Jes 51:4

h Ps 46:9

i Ps 72:7
Jes 60:18
Mt 26:52
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2de kolom
a Jes 60:19, 20

b De 31:16, 17

c De 18:10

d De 17:15, 16

e 2Kr 28:1, 2
2Kr 33:1, 7

f Ex 20:18

g Ze 1:4, 7

h Jes 66:16
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15 elke hoge toren en elke
vestingmuur,

16 alle schepen van T _arsisa

en alle kostbare boten.
17 Wie trots is zal omlaagge-

haald worden,
arrogante mensen zullen
moeten buigen.

Alleen Jehovah zal op die
dag verhoogd worden.

18 De waardeloze goden zullen
helemaal verdwijnen.b

19 En mensen zullen de grotten
in de rotsen in gaan

en de holen in de grond,c
vanwege de angstaanjagende
aanwezigheid van Jehovah

en zijn majestueuze groot-
heid,d

als hij opstaat om de aarde
van angst te laten beven.

20 Op die dag zullen mensen
hun waardeloze goden van
zilver en goud,

die ze hadden gemaakt om
zich ervoor neer te buigen,

voor de spitsmuizen� en de
vleermuizen gooien,e

21 en ze zullen de rotsholen
en de bergspleten in gaan,
vanwege de angstaanjagende
aanwezigheid van Jehovah

en zijn majestueuze grootheid,
als hij opstaat omde aarde van
angst te laten beven.

22 Vertrouw toch niet langer op
de mens,

die niets meer is dan de
adem in zijn neusgaten.�

Wat stelt hij eigenlijk voor?

3 Luister! De ware Heer, Jeho-
vah van de legermachten,

verwijdert alle steun en voor-
raad uit Jeruzalem en Juda,

alle steun van brood enwater,f
2 van sterke man en soldaat,

rechter en profeet,g waar-
zegger en oudste,

2:20 �Vraatzuchtige kleine zoogdieren.
2:22 �Of ‘wiens adem in zijn neusgaten
is’.

3 leider over 50,a hoge beambte
en raadgever,

kundig magiër en meester-
bezweerder.b

4 Jongens zal ik aanstellen als
hun bestuurders,

wispelturigen� zullen over
hen heersen.

5 De mensen zullen elkaar
onderdrukken,

ieder zijn medemens.c
Een jongen zal een oude man
aanvallen,

en iemand zonder aanzien
zal zich keren tegen een
gerespecteerd man.d

6 Ieder zal zijn broer vast-
grijpen in het huis van zijn
vader en zeggen:

‘Jij hebt een mantel, jij moet
onze leider zijn.

Neem deze puinhoop onder
je hoede.’

7 Op die dag zal hij protesteren:
‘Ik ga jullie wonden niet
verbinden.�

Ik heb geen voedsel en
kleding in huis.

Maak mij geen leider over
het volk.’

8 Want Jeruzalem is gestruikeld
en Juda is gevallen,
omdat ze zich in woord en
daad tegen Jehovah hebben
gekeerd.

Ze hebben zich opstandig
gedragen in zijn glorieuze
aanwezigheid.�e

9 Hun gezichtsuitdrukking
getuigt tegen hen,

net als Sodomf verkondigen
ze hun zonden;

ze proberen die niet te
verbergen.

Wee hun,� want ze brengen
onheil over zichzelf!

10 Zeg de rechtvaardigen dat
het ze goed zal gaan,

3:4 �Of ‘onstabiele personen’. 3:7 �Of
‘ik ben jullie genezer niet’. 3:8 �Lett.:
‘in de ogen van zijn heerlijkheid’. 3:9
�Of ‘hun ziel’.

HFST. 2
a 1Kon 10:22

Ez 27:25

b Jes 27:9

c Opb 6:15

d Jes 2:10
2Th 1:9

e Jes 30:22
Jes 31:7
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HFST. 3
f Le 26:26
De 28:49, 51
Jer 37:21
Ez 4:16

g Ez 13:9
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2de kolom
a Ex 18:21

b De 18:10, 12
Jes 8:19

c Jer 9:4, 5
Mi 3:2, 3

d Le 19:32

e 2Kr 33:1, 6
Ez 9:9

f Ge 18:20
Jes 1:10
Ju 7
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ze zullen beloond worden
voor hun daden.�a

11 Wee degene die slecht is!
Onheil zal hem treffen,
want wat hij anderen heeft
aangedaan, zal hemworden
aangedaan!

12 Mijn volk wordt uitgebuit
door de opzichters

en wordt geregeerd door
vrouwen.

Mijn volk, jullie leiders laten
je ronddolen,

ze brengen jullie op een
dwaalspoor.�b

13 Jehovah neemt zijn plaats in
om zijn rechtszaak te voeren

en staat op om een vonnis te
vellen over volken.

14 Jehovah zal een oordeel
uitspreken over de oudsten
en leiders van zijn volk.

‘Jullie hebben de wijngaard
platgebrand.

En wat jullie van de armen
hebben gestolen, ligt in
jullie huizen.c

15 Hoe durven jullie mijn volk
te vertrappen

en arme mensen tot stof te
vermalen?’,d verklaart de
Soevereine Heer, Jehovah
van de legermachten.

16 Jehovah zegt: ‘Omdat de
dochters van Sion trots zijn,

met het hoofd in de nek lopen,
met hun ogen flirten, rond-
trippelen

en met hun enkelbandjes
rinkelen,

17 zal Jehovah het hoofd van
de dochters van Sion met
korsten bedekken

en Jehovah zal hun voor-
hoofd ontbloten.e

18 Op die dag zal Jehovah hun
sieraden wegnemen:

de enkelringen, de hoofd-
banden en de maanvormige
sieraden,f

3:10 �Lett.: ‘ze zullen de vruchten van
hun daden eten’. 3:12 �Lett.: ‘ze ver-
warren de weg van je paden’.

19 de oorbellen,� de armbanden
en de sluiers,

20 de hoofdtooien, de enkel-
kettinkjes en de borst-
banden,�

de parfumflesjes� en de
amuletten,�

21 de vingerringen en de
neusringen,

22 de ceremoniële gewaden, de
overkleding, de omslag-
doeken en de geldbuidels,

23 de handspiegelsa en de linnen
kleding,�

de tulbanden en de sluiers.
24 In plaats van balsemolieb zal

er stank zijn,
in plaats van een gordel een
touw,

in plaats van kunstige kapsels
kaalheid,c

in plaats van dure kleding
een zakd

en in plaats van schoonheid
een brandmerk.

25 Je mannen zullen vallen door
het zwaard,

je dappere soldaten zullen
sneuvelen in de strijd.e

26 Haar poorten zullen treuren
en rouwen.f

Leeg en verlaten zal ze op de
grond zitten.’g

4 En op die dag zullen zeven
vrouwen één man vastgrijpenh

en zeggen:
‘We zullen ons eigen brood
eten

en voor onze eigen kleding
zorgen,

als we uw naam maar mogen
dragen

zodat onze schande� wordt
weggenomen.’ i

2 Op die dag zal wat Jehovah
laat groeien prachtig en schitte-

3:19 �Of ‘hangertjes’. 3:20 �Of ‘sjer-
pen’. �Lett.: ‘huizen van de ziel’. �Of
‘decoratieve zoemende schelpen’. 3:23
�Of ‘de onderkleding’. 4:1 �D.w.z. de
vernedering om ongetrouwd en kinder-
loos te zijn.

HFST. 3
a Pr 8:12

Ze 2:3

b Jer 5:31
Hab 1:4

c Jes 1:23
Jer 5:26-28
Mi 2:1, 2
Mi 6:10

d Mi 3:2, 3

e Jes 3:24

f Re 8:26
��������������������

2de kolom
a Ex 38:8

b Es 2:12

c Mi 1:16

d Klg 2:10

e Klg 2:21
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g Klg 2:10
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h Jes 3:25

i Ge 30:22, 23
Lu 1:24, 25
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rend zijn, en de opbrengst van het
land zal de trots en schoonheid
zijn van de overlevenden van Is-
raël.a 3 Wie overblijft in Sion en
is achtergebleven in Jeruzalem
zal heilig worden genoemd, ieder-
een in Jeruzalem die is opge-
schreven om te blijven leven.b

4 Wanneer Jehovah de vuilig-
heid� van de dochters van Sion
wegwastc en de bloedschuld van
Jeruzalem uit haar midden weg-
spoelt door de geest van oordeel
en door een geest van verbran-
ding,�d 5 dan zal Jehovah over
het hele domein van de berg
Sion en over de plaats waar men
bijeenkomt, overdag een wolk en
rook scheppen en ’s nachts een
helder brandend vuur.e Over al-
les wat glorieus is, zal een be-
schutting zijn. 6 Er zal een hut
zijn die overdag schaduw biedt
tegen de hittef en die een be-
scherming en schuilplaats is te-
gen storm en regen.g

5 Ik wil graag voor mijn geliefde
zingen,

een lied over mijn dierbare
en zijn wijngaard.h

Mijn geliefde had een wijn-
gaard op een vruchtbare
helling.

2 Hij spitte die om en ver-
wijderde de stenen.

Hij plantte er eersteklas rode
wijnstokken,

bouwde er een toren middenin
en hakte een wijnpers uit. i
Hij bleef hopen dat de wijn-
gaard goede druiven zou
opleveren,

maar die bracht alleen slechte
druiven voort.j

3 ‘Nu dan, inwoners van
Jeruzalem en mannen van
Juda,

oordeel alsjeblieft tussen mij
en mijn wijngaard.k

4 Wat had ik nog meer kunnen
doen voor mijn wijngaard

4:4 �Lett.: ‘uitwerpselen’. �Of ‘zuive-
ring’.

dan wat ik al heb gedaan?a

Ik hoopte op goede druiven,
maar waarom leverde hij
alleen slechte druiven op?

5 Ik zal jullie vertellen
wat ik met mijn wijngaard ga
doen:

Ik zal zijn heg verwijderen
en hij zal verbrand worden.b
Ik zal zijn stenen muur
afbreken

en hij zal vertrapt worden.
6 Ik zal hem laten verwilderen.c

Er zal niet gesnoeid of ge-
wied worden.

Hij zal overwoekerd worden
door doornstruiken en
onkruidd

en ik zal de wolken bevelen
er geen regen op te laten
vallen.e

7 Want het huis van Israël is
de wijngaard van Jehovah
van de legermachten.f

De mannen van Juda zijn de
aanplant waarop hij gesteld
was.

Hij bleef hopen op recht,g
maar er was onrecht,
op rechtvaardigheid,
maar er was een noodkreet.’h

8 Wee degenen die het ene huis
bij het andere voegeni

en het ene veld bij het andere
trekkenj

tot er geen ruimte meer is
en zij als enigen in het land
wonen!

9 Ik hoorde Jehovah van de
legermachten zweren

dat veel huizen, ook de
grootste en de mooiste,

een verschrikkelijke aanblik
zullen bieden,

zonder bewoners.k
10 Want een wijngaard van tien

juk� zal maar één bath�
opleveren,

5:10 �Een juk is de hoeveelheid land die
een span ossen in één dag kan ploegen
en komt waarschijnlijk overeen met on-
geveer 0,4 ha. �Zie App. B14.
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en een homer� zaad zal maar
één efa� opleveren.a

11 Wee degenen die vroeg in de
morgen opstaan om aan de
drank te gaan,b

die tot laat in de avondsche-
mering blijven hangen tot
ze gloeien van de wijn!

12 Ze hebben harpen en snaar-
instrumenten,

tamboerijnen, fluiten en wijn
op hun feesten.

Maar ze hebben geen oog
voor de daden van Jehovah

en ze zien het werk van zijn
handen niet.

13 Daarom zal mijn volk in
ballingschap gaan

vanwege gebrek aan kennis.c
Hun voorname mannen
zullen honger lijdend

en heel hun volk zal vergaan
van de dorst.

14 Daarom heeft het Graf� zich�
vergroot

en zijn mond grenzeloos wijd
geopend.e

En de pracht� van de stad, de
luidruchtige menigten en
de feestvierders

zullen er beslist in afdalen.
15 De mens zal zich neerbuigen,

hij zal worden verlaagd,
en wie trots is zal zijn ogen
moeten neerslaan.

16 Jehovah van de legermachten
zal worden verhoogd door
zijn oordeel,�

de ware God, de Heilige,f zal
zich heiligen door recht-
vaardigheid.g

17 De lammeren zullen er grazen
als op hun eigen weide.

Vreemdelingen zullen eten
op de verlaten plaatsen
waar vette dieren ooit
verbleven.

5:10 �Zie App. B14. 5:14 �Of ‘Sjeool’,
het collectieve graf van de mensheid.
Zie Woordenlijst. �Of ‘zijn ziel’. �Of
‘vooraanstaande personen’. 5:16 �Of
‘het recht’.

18 Wee degenen die hun schuld
meeslepen met touwen van
bedrog

en hun zonden met wagen-
touwen.

19 Ze zeggen: ‘Laat Hij toch
opschieten.

Laat Hij voortmaken met zijn
werk, zodat we het zien.

Laat het voornemen� van
de Heilige van Israël uit-
gevoerd worden,

zodat we het weten!’a
20 Wee degenen die zeggen dat

goed slecht is en slecht
goed,b

die duisternis vervangen
door licht en licht door
duisternis,

die bitter vervangen door
zoet en zoet door bitter!

21 Wee degenen die wijs zijn in
hun eigen ogen

en die naar hun eigen mening
verstandig zijn!c

22 Wee degenen die een held
zijn in het drinken van wijn

en mannen die meester zijn
in het mengen van drank,d

23 die slechte mensen vrijspre-
ken voor steekpenningene

en die rechtvaardigen het
recht ontzeggen!f

24 Daarom, zoals stoppels door
vuurtongen worden ver-
teerd

en dor gras in de vlammen
verschroeit,

zo zullen hun wortels weg-
rotten

en hun bloesems verwaaien
als stof,

omdat ze de wet� van Jehovah
van de legermachten heb-
ben verworpen

en het woord van de Heilige
van Israël hebben ge-
minacht.g
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25 Daarom is Jehovah woedend
op zijn volk,

hij zal zijn hand tegen hen
opheffen en hen slaan.a

De bergen zullen beven,
hun lijken zullen als vuil op
straat liggen.b

Vanwege dat alles is zijn
woede niet bekoeld,

zijn hand is nog steeds op-
geheven om hen te slaan.

26 Hij heeft een signaal�
omhooggeheven voor
een ver volk.c

Hij heeft gefloten om ze van
de uiteinden van de aarde
te laten komen.d

En kijk! Ze komen heel snel.e
27 Niemand van hen is moe of

struikelt.
Niemand sluimert of slaapt.
De gordel om hun middel
gaat niet los

en hun sandaalriemen breken
niet.

28 Al hun pijlen zijn scherp
en al hun bogen zijn ge-
spannen.�

De hoeven van hun paarden
zijn als vuursteen

en de wielen van hun wagens
als een stormwind.f

29 Hun gebrul is als dat van een
leeuw,

ze brullen als jonge leeuwen.�g
Ze zullen grommen en de
prooi grijpen

en die meeslepen zonder dat
iemand hen tegenhoudt.

30 Op die dag zullen ze erover
grommen

als het gebulder van de zee.h
Iedereen die het land bekijkt,
ziet onheilspellende duis-
ternis.

Zelfs het licht is donker ge-
worden door de wolken. i

5:26 �Of ‘signaalmast’. 5:28 �Of ‘schiet-
klaar’. 5:29 �Of ‘jonge leeuwen met ma-
nen’.

6 In het jaar dat koning Uzz _ia
stierf,a zag ik Jehovah op een

hoge en verheven troon zitten,b
en de zomen van zijn gewaad vul-
den de tempel. 2 Boven hem
stonden serafs. Elk had zes vleu-
gels: met twee bedekten ze� hun
gezicht, met twee bedekten ze
hun voeten en twee gebruikten
ze om te vliegen.
3 En de een riep naar de ander:

‘Heilig, heilig, heilig is Jeho-
vah van de legermachten.c

Heel de aarde is vol van zijn
glorie.’

4 De deuren� trilden door het
luide geroep� en het huis werd
met rook gevuld.d
5 Toen zei ik: ‘Wee mij!

Ik ben zo goed als dood,�
want ik ben een manmet
onreine lippen

en ik woon onder een volk met
onreine lippen.e

Want ik heb de Koning zelf, Je-
hovah van de legermachten,
met eigen ogen gezien!’

6 Toen vloog een van de serafs
naar me toe. In zijn hand had hij
een gloeiend kooltjef dat hij met
een tang van het altaar had ge-
nomen.g 7 Hij raakte mijn mond
ermee aan en zei:

‘Kijk! Dit heeft je lippen
aangeraakt.

Je schuld is weggenomen
en je zonde is verzoend.’

8 Daarna hoorde ik de stem
van Jehovah zeggen: ‘Wie zal ik
sturen, en wie zal namens ons
gaan?’h Ik zei: ‘Hier ben ik! Stuur
mij!’ i
9 Daarop zei hij: ‘Ga en zeg

tegen dit volk:
“Jullie zullen steeds weer
horen

maar niet begrijpen.

6:2 �Lett.: ‘hij’. 6:4 �Of ‘tappen in de
dorpels’. �Lett.: ‘de stem van degene
die riep’. 6:5 �Lett.: ‘ik ben tot zwijgen
gebracht’.

HFST. 5
a De 31:16, 17

2Kr 36:15, 16
Klg 2:2

b Jer 16:4

c Jer 52:4

d De 28:49, 50
Jer 5:15

e Jer 4:13

f Hab 1:8

g Jer 50:17

h Jer 6:23

i Jer 4:23
��������������������

2de kolom
��������������������

HFST. 6
a 2Kr 26:23

b 1Kon 22:19
Da 7:9

c Ex 15:11
Opb 4:8

d Opb 15:8

e Jes 29:13

f Ez 10:2

g Opb 8:5

h Ge 1:26
Jo 1:1, 2
Jo 12:41

i Ps 110:3
Mt 4:19, 20

945 JESAJA 5:25–6:9



Jullie zullen steeds weer zien
maar geen kennis krijgen.”a

10 Maak het hart van dit volk
ongevoelig,b

stop hun oren toec

en smeer hun ogen dicht,
zodat ze niet met hun ogen
zien

en niet met hun oren horen,
zodat hun hart niet begrijpt
en ze niet terugkeren en
genezen worden.’d

11 Toen zei ik: ‘Hoelang nog,
Jehovah?’ Waarop hij zei:

‘Totdat de steden vervallen
tot puinhopen zonder
inwoners,

de huizen zonder bewoners
zijn

en het land woest en verlaten
is.e

12 Totdat Jehovah de mensen
ver weg voertf

en er overal in het land
verlatenheid heerst.

13 Maar er zal nog een tiende
in overblijven, en het zal opnieuw
verbrand worden, net zoals bij
een grote boom of een eik, waar-
van na het omhakken een stronk
overblijft. Zijn stronk zal een hei-
lig zaad� zijn.’

7 In de tijd van koning Achazg

van Juda, de zoon van J _o-
tham, de zoon van Uzz _ia, trok ko-
ning R _ezin van Syrië samen met
koning P _ekahh van Israël, de zoon
van Rem _alia, tegen Jeruzalem ten
strijde, maar hij kon� de stad
niet innemen. i 2 Er werd aan
het huis van David bericht: ‘Sy-
rië en Efraı̈m hebben de krach-
ten gebundeld.’

De schrik sloeg Achaz en het
volk om het hart, en ze beefden
als bomen in het bos door de
wind.

3 Toen zei Jehovah tegen Je-
saja: ‘Ga alsjeblieft Achaz tege-
moet, samen met je zoon Sch _ear-

6:13 �Of ‘nageslacht’. 7:1 �Of moge-
lijk ‘zij konden’.

J _aschub,�a bij het eind van de wa-
terleiding� van de Bovenvijver,b
aan de hoofdweg naar het veld
van de wasman. 4 Zeg tegen
hem: “Zorg dat je rustig blijft.
Wees niet bang en laat de moed
niet zakken� vanwege die twee
smeulende stukken hout, vanwe-
ge de hevige woede van R _ezin en
Syrië, en de zoon van Rem _alia.c
5 Want Syrië heeft samen met
Efraı̈m en de zoon van Rem _alia
boosaardige plannen tegen jullie
gesmeed en ze zeggen: 6 ‘Laten
we Juda aanvallen, het uit elkaar
scheuren� en het veroveren,� en
laten we de zoon van T _abeël er als
koning over aanstellen.’d

7 Dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah:

‘Het zal niet slagen,
het zal niet gebeuren.

8 Want het hoofd van Syrië is
Damaskus,

en het hoofd van Damaskus
is R _ezin.

Binnen slechts 65 jaar
zal Efraı̈m totaal verbrijzeld
worden en ophouden te
bestaan als volk.e

9 Het hoofd van Efraı̈m is
Sam _ariaf

en het hoofd van Sam _aria is
de zoon van Rem _alia.g

Als jullie geen sterk geloof
hebben,

zullen jullie niet stand-
houden.’”’

10 Jehovah zei verder tegen
Achaz: 11 ‘Vraag een teken van
Jehovah, je God.h Het mag zo
diep zijn als het Graf� of zo hoog
als de hemel.’ 12 Maar Achaz
zei: ‘Ik zal niets vragen en ik zal
Jehovah niet op de proef stellen.’

7:3 �Bet.: ‘slechts een overblijfsel zal
terugkeren’. �Of ‘het waterkanaal’. 7:4
�Of ‘laat je hart niet de moed verliezen’.
7:6 �Of mogelijk ‘terroriseren’. �Of ‘een
bres in de muren slaan’. Lett.: ‘opensplij-
ten’. 7:11 �Of ‘Sjeool’, het collectieve
graf van de mensheid. Zie Woordenlijst.
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13 Toen zei Jesaja: ‘Luister
toch, huis van David. Is het
niet genoeg dat jullie het geduld
van mensen op de proef stellen?
Moeten jullie ook nog het ge-
duld van God op de proef stellen?a

14 Daarom zal Jehovah zelf jullie
een teken geven: Luister! De jon-
ge vrouw� zal zwanger worden en
een zoon krijgen,b en ze zal hem
Imm _anuël� noemen.c 15 Hij zal
boter en honing eten tegen de
tijd dat hij in staat is het slech-
te te verwerpen en het goede te
kiezen. 16 Want voordat de jon-
gen in staat is het slechte te ver-
werpen en het goede te kiezen,
zal het land van de twee konin-
gen voor wie je zo bang bent, to-
taal verlaten zijn.d 17 Jehovah
zal voor jou, je volk en het huis
van je vader een tijd laten aanbre-
ken zoals er nog nooit is geweest
sinds de dag dat Efraı̈m zich af-
splitste van Juda,e want Hij zal de
koning van Assyrië sturen.f

18 Op die dag zal Jehovah
fluiten om de vliegen te roepen
uit de afgelegen aftakkingen van
de Nijl van Egypte en de bijen
uit Assyrië, 19 en ze zullen al-
lemaal komen en neerstrijken in
diepe ravijnen,� in rotskloven,
op alle doornstruiken en op alle
drinkplaatsen.

20 Op die dag zal Jehovah
met een gehuurd scheermes uit
de streek van de Rivier� — met de
koning van Assyriëg — het hoofd
en de benen kaalscheren, en ook
de baard zal worden afgeschoren.

21 Op die dag zal een man
een jonge koe en twee schapen
in leven houden. 22 En door de
overvloed van melk zal hij bo-
ter eten. Iedereen die in het land
overblijft, zal boter en honing
eten.

23 Op die dag zullen er alleen
maar doornstruiken en onkruid

7:14 �Of ‘het meisje’. �Bet.: ‘met ons
is God’. 7:19 �Of ‘wadi’s’. 7:20; 8:7
�D.w.z. de Eufraat.

zijn waar vroeger 1000 wijnstok-
ken stonden ter waarde van 1000
zilverstukken. 24 Men zal er met
pijl en boog naartoe gaan, om-
dat het hele land bedekt zal
zijn met doornstruiken en on-
kruid. 25 En je zult niet in de
buurt komen van alle bergen die
vroeger met een hak werden be-
werkt, uit angst voor doornstrui-
ken en onkruid. Ze zullen een
plaats wordenwaar stieren grazen
en schapen de grond vertrappen.’

8 Jehovah zei tegen mij: ‘Neem
een grote schrijfplanka en

schrijf daarop met een gewo-
ne griffel:� “M _aher-Sch _alal-Chaz-
Baz”.� 2 En zorg dat het voor
mij schriftelijk wordt bevestigd�
door betrouwbare getuigen, de
priester Ur _iab en Zachar _ia, de
zoon van Jeber _echja.’

3 Daarna had ik gemeenschap
met� de profetes,� en ze werd
zwanger en kreeg uiteindelijk een
zoon.c Jehovah zei toen tegen me:
‘Noem hem M _aher-Sch _alal-Chaz-
Baz, 4 want voordat de jongen
“Vader!” en “Moeder!” kan zeg-
gen, zal de rijkdom van Damas-
kus en de buit van Sam _aria vóór
de koning van Assyrië worden ge-
bracht.’d

5 Jehovah zei verder tegen mij:
6 ‘Omdat dit volk het kabbe-

lende water van de Sil _oah�
heeft verworpene

en ze blij zijn met R _ezin en de
zoon van Rem _alia,f

7 daarom brengt Jehovah
over hen

de machtige watermassa’s
van de Rivier,�

de koning van Assyriëg en al
zijn majesteit.

8:1 �Lett.: ‘met de griffel van een ster-
felijk mens’. �Bet. mogelijk: ‘zich haas-
tend naar de roof, zich snellend naar de
buit’. 8:2 �Of ‘voor mij wordt bewezen’.
8:3 �Lett.: ‘naderde ik tot’. �D.w.z. de
vrouw van Jesaja. 8:6 �De Siloah was
een waterleiding.
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Hij zal over al zijn beddingen
stromen

en buiten al zijn oevers
treden

8 en heel Juda binnendringen.
Hij zal het overspoelen,
erdoorheen trekken en
tot aan de hals reiken.a

Zijn uitgespreide vleugels
zullen de volle breedte van
je land bedekken,

o Imm _anuël!’�b
9 Volken, richt maar schade

aan, jullie zullen toch
verbrijzeld worden.

Luister, iedereen uit afge-
legen streken op aarde!

Maak je maar klaar voor de
strijd,� jullie zullen toch
verbrijzeld worden!c

Maak je maar klaar voor
de strijd, jullie zullen toch
verbrijzeld worden!

10 Smeed maar plannen, ze
zullen toch mislukken!

Zeg maar wat je wilt, het zal
toch niet slagen,

want God is met ons!�d
11 Jehovah’s sterke hand was

op mij toen hij het volgende te-
gen me zei om me te waarschu-
wen het gedrag van dit volk niet
te volgen:
12 ‘Wat dit volk een samenzwe-

ring noemt, moet je geen
samenzwering noemen.

Wees niet bang voor wat hen
bang maakt.

Heb er geen angst voor.
13 Jehovah van de legermachten,

hij is degene die je als heilig
moet bezien,e

hij is degene voor wie je
ontzag moet hebben

en hij is degene voor wie je
angst moet hebben.’f

14 Hij zal een heiligdomworden,
maar ook een steen waaraan
men zich stoot

8:8 �Zie Jes 7:14. 8:9 �Of ‘omgord je’.
8:10 � In Jes 7:14 en 8:8 is de uitdruk-
king ‘God is met ons’ weergegeven met
Immanuël.

en een rotsblok waarover
men struikelta

voor de beide huizen van
Israël,

een val en een strik
voor de inwoners van
Jeruzalem.

15 Velen van hen zullen strui-
kelen, vallen en zich ver-
wonden.

Ze zullen in de val lopen en
gevangen worden.

16 Rol de schriftelijke bevesti-
ging� op,

verzegel de wet� bij mijn
discipelen!

17 Ik zal blijven uitkijken�
naar Jehovah,b die zich� verbergt
voor het huis van Jakob,c en ik zal
op hem hopen.

18 Hier ben ik met de kin-
deren die Jehovah me heeft ge-
geven.d Wij zijn in Israël als teke-
nene en wonderen van Jehovah
van de legermachten, die op de
berg Sion woont.

19 ‘Raadpleeg de mediums of
de waarzeggers, die fluisteren�
en mompelen’, zeggen ze mis-
schien tegen je. Maar moet een
volk niet zijn God raadplegen?
Moeten ze de doden raadplegen
ten behoeve van de levenden?f
20 Ze moeten juist de wet en de
schriftelijke bevestiging� raad-
plegen!

Als ze niet volgens dit woord
spreken, hebben ze geen licht.�g
21 Iedereen zal ellendig en hon-
gerigh door het land trekken. En
omdat ze hongerig en boos zijn,
zullen ze hun koning en hun God
vervloeken terwijl ze omhoog-
kijken. 22 Dan zullen ze naar
de aarde kijken en alleen maar
somberheid en duisternis zien,
diepe schaduw en moeilijkhe-
den, donkerte en geen licht.

8:16, 20 �Of ‘het formele getuigenis’.
8:16 �Of ‘het onderwijs’. 8:17 �Of ‘vol
verwachting uitzien’. �Lett.: ‘zijn ge-
zicht’. 8:19 �Of ‘piepen’. 8:20 �Lett.:
‘dageraad’.
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9 Maar de duisternis zal niet
zijn zoals vroeger, toen er el-

lende was in het land, toen het
land van Z _ebulon en het land van
N _aftali werden veracht.a Later zal
Hij ervoor zorgen dat het wordt
geëerd — de zeeweg, in de Jor-
daanstreek, Galilea van de volken.
2 Het volk dat in het duister

wandelde,
heeft een groot licht gezien.
Op degenen die in het land
van diepe schaduw wonen,

heeft licht geschenen.b
3 U hebt het volk talrijk ge-

maakt,
u hebt het veel vreugde
gegeven.

Vóór u zijn ze blij
zoals mensen blij zijn in de
oogsttijd,

zoals mensen die juichend
de buit verdelen.

4 Want u hebt het juk� dat
op hen drukt aan stukken
geslagen,

de stok op hun schouders,
de staf van de opzichter,

als op de dag van M _idian.c
5 Elke stampende laars die de

aarde laat dreunen
en elke mantel doordrenkt
met bloed

zal door het vuur worden
verslonden.

6 Want een kind is ons geboren,d
een zoon is ons gegeven
en de heerschappij� zal op
zijn schouders rusten.e

Hij zal worden genoemd:
Wonderbaar� Raadgever, f
Sterke God,g Eeuwige
Vader,Vredevorst.

7 Zijn heerschappij zal zich
blijven uitbreiden

en aan vrede zal geen einde
komen,h

op de troon van David i en in
zijn koninkrijk,

9:4 �ZieWoordenlijst. 9:6 �Of ‘het be-
stuur’. �Of ‘Buitengewone’, ‘Wijze’.

om het te bevestigena en te
ondersteunen

door gerechtigheidb en
rechtvaardigheid,c

van nu tot in eeuwigheid.
Jehovah van de legermachten
zal dat in zijn ijver doen.

8 Jehovah stuurde een bood-
schap tegen Jakob,

en die heeft Israël getroffen.d
9 Het hele volk zal het weten,

Efraı̈m en de inwoners van
Sam _aria.

Trots en zonder schaamte�
zeggen ze:

10 ‘Bakstenen muren zijn
ingestort,

maar wij bouwen met ge-
houwen stenen.e

Er zijn vijgenbomen�
omgehakt,

maar wij vervangen ze door
ceders.’

11 Jehovah zal de tegenstanders
van R _ezin tegen hem op-
zetten

en hij zal zijn vijanden
ophitsen,

12 Syrië vanuit het oosten en
de Filistijnen vanuit het
westen,�f

ze zullen Israël met open
mond verslinden.g

Vanwege dat alles is zijn
woede niet bekoeld,

zijn hand is nog steeds op-
geheven om hen te slaan.h

13 Want het volk is niet terug-
gekomen bij degene die hen
slaat,

ze hebben Jehovah van de
legermachten niet gezocht.i

14 Op één dag zal Jehovah van
Israël

kop en staart, scheut en
bies� afsnijden. j

15 De oudsten en vooraanstaande
mannen zijn de kop,

9:9 �Lett.: ‘schaamteloos van hart’. 9:10
�Of ‘sycomoren’. 9:12 �Lett.: ‘van achte-
ren’. 9:14 �Of mogelijk ‘palmtak en riet’.
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de profeten die vals onder-
wijs geven, zijn de staart.a

16 De leiders van dit volk laten
hen ronddolen,

degenen die geleid worden,
raken in verwarring.

17 Daarom zal Jehovah niet blij
zijn met hun jonge mannen

en hij zal geen medelijden
hebben met� hun vaderloze
kinderen� en hun weduwen,

want ze zijn allemaal afvallig
en slechtb

en er komt alleen onzin over
hun lippen.

Vanwege dat alles is zijn
woede niet bekoeld,

zijn hand is nog steeds op-
geheven om hen te slaan.c

18 Want slechtheid brandt als
een vuur

dat doornstruiken en onkruid
verteert,

dat het struikgewas in het
bos in brand zet

en het in rook laat opgaan.
19 Door de woede van Jehovah

van de legermachten
staat het land in brand,
en het volk zal door het vuur
worden verslonden.

Niemand zal zijn broeder
sparen.

20 Men zal rechts iets afsnijden
maar nog steeds honger
hebben.

Men zal links iets eten
maar niet genoeg hebben.
Ieder zal het vlees van zijn
eigen arm eten.

21 Manasse zal Efraı̈m ver-
slinden

en Efraı̈m Manasse.
Samen zullen ze zich tegen
Juda keren.d

Vanwege dat alles is zijn
woede niet bekoeld,

zijn hand is nog steeds op-
geheven om hen te slaan.e

9:17 �Of ‘niet barmhartig zijn voor’.
9:17; 10:2 �Of ‘wezen’.

10Wee degenen die schadelijke
voorschriften maken,a

die steeds onderdrukkende
geboden opstellen

2 om de rechtszaak van de
armen te negeren,

om de zwakken van het volk
het recht te ontzeggen.b

Ze buiten weduwen uit
en beroven vaderloze
kinderen!�c

3 Wat zullen jullie doen op de
dag van de afrekening,�d

als de vernietiging van ver
komt?e

Naar wie zullen jullie
vluchten voor hulpf

en waar zullen jullie je
rijkdom� achterlaten?

4 Er blijft niets anders over
dan neer te hurken bij de
gevangenen

of te sterven met de ge-
sneuvelden.

Vanwege dat alles is zijn
woede niet bekoeld,

zijn hand is nog steeds op-
geheven om hen te slaan.g

5 ‘Kijk! De Assyriër,h
de stok die het werktuig is
van mijn woede i

en de staf in zijn hand die
mijn vonnis voltrekt!

6 Ik stuur hem af op een
afvallig volk, j

het volk dat me woedend
heeft gemaakt.

Ik zal hem bevelen veel te
plunderen en te roven

en ze te vertrappen als
modder op straat.k

7 Maar hij zal een ander idee
hebben

en hij� zal andere plannen
smeden,

want in zijn hart wil hij
vernietigen

en veel volken uitroeien, niet
weinig.

10:3 �Of ‘straf’. �Of ‘heerlijkheid’. 10:7
�Lett.: ‘zijn hart’.
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8 Want hij zegt:
“Zijn mijn bestuurders niet
allemaal koningen?a

9 Is K _alnob niet net als
K _arkemis?c

Is H _amathd niet net als
_Arpad?e

Is Sam _ariaf niet net als
Damaskus?g

10 Door mijn hand zijn de ko-
ninkrijken van de waarde-
loze goden veroverd!

Er stonden daar meer
beelden dan in Jeruzalem
en Sam _aria.h

11 Zal ik met Jeruzalem en
zijn afgoden niet hetzelfde
doen

als ik met Sam _aria en zijn
waardeloze goden heb
gedaan?” i

12 Wanneer Jehovah al zijn
werk op de berg Sion en in Je-
ruzalem heeft voltooid, zal Hij�
de koning van Assyrië straffen
voor zijn schaamteloosheid� en
voor zijn trotse, arrogante blik. j
13 Want hij zegt:

“Ik zal dit doen door de
kracht van mijn hand

en door mijn wijsheid, want
ik ben wijs.

Ik zal de grenzen van volken
verwijderenk

en hun schatten plunderen. l
Als een machtige zal ik de
inwoners onderwerpen.m

14 Zoals iemand zijn hand in
een nest steekt,

zo zal ik de rijkdommen van
de volken pakken.

En zoals iemand die verlaten
eieren verzamelt,

zo zal ik de hele aarde ver-
zamelen!

Niemand zal fladderen,
zijn snavel opendoen of
piepen.”’

15 Verheft de bijl zich boven
degene die ermee hakt?

10:12 �Lett.: ‘ik’. �Lett.: ‘schaamteloze
hart’.

Verheft de zaag zich boven
degene die ermee zaagt?

Kan een stafa degene die hem
oppakt heen en weer be-
wegen?

Of kan een stok degene die
niet van hout is optillen?

16 De ware Heer, Jehovah van
de legermachten,

zal daarom zijn goedgevoede
mannen laten verhongeren,b

en onder zijn pracht en praal
zal hij een groot vuur aan-
steken.c

17 Het Licht van Israëld zal een
vuure worden

en zijn Heilige een vlam.
Het zal oplaaien en in één
dag zijn onkruid en doorn-
struiken verteren.

18 Hij zal de pracht van zijn
woud en zijn boomgaard
volledig� vernietigen,

zoals bij een zieke die weg-
kwijnt.f

19 Er blijven zo weinig bomen
over van zijn woud

dat een kind ze kan tellen.
20 Op die dag zullen degenen

van Israël die overblijven
en de overlevenden van het
huis van Jakob

niet meer steunen op degene
die hen sloeg.g

Maar ze zullen steunen op
Jehovah,

de Heilige van Israël, trouw
en oprecht.

21 Alleen een overblijfsel, het
overblijfsel van Jakob,

zal terugkomen bij de Sterke
God.h

22 Israël, ook al is je volk
zo talrijk als de zandkorrels
aan de zee,

alleen een overblijfsel van
hen zal terugkomen. i

Er is besloten te vernietigen, j
en gerechtigheid� zal hen
overspoelen.k

10:18 �Of ‘van ziel tot vlees’. 10:22
�Of ‘straf’.
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23 Want het besluit van de Soe-
vereine Heer, Jehovah van
de legermachten, om te
vernietigen,

zal in het hele land worden
uitgevoerd.a

24 De Soevereine Heer, Jeho-
vah van de legermachten, zegt
daarom: ‘Wees niet bang, mijn
volk dat in Sion woont, voor
de Assyriër, die jullie altijd met
een stok sloeg en zijn stafb tegen
jullie ophief zoals Egypte deed.c
25 Want heel binnenkort komt
er een eind aan de veroordeling.
Mijn woede zal zich op hun ver-
nietigingd richten. 26 Jehovah
van de legermachten zal hem met
de zweep slaane zoals hij M _idian
bij de rots _Oreb versloeg.f Zijn
staf zal over de zee zijn, en hij zal
die opheffen zoals hij bij Egypte
deed.g
27 Op die dag zal zijn last van je

schouders glijdenh

en zijn juk van je nek, i
en het juk zal gebrokenj

worden vanwege de olie.’
28 Hij is naar _Ajathk gekomen,

hij is door M _igron getrokken,
in M _ichmasl laat hij zijn uit-
rusting achter.

29 Ze zijn via de oversteekplaats
gegaan,

ze overnachten in G _eba.m
R _ama beeft, G _ibean van Saul
is gevlucht.o

30 Roep en schreeuw, dochter
G _allim!

Let op, La _̈ısja!
Arm _Anathoth!p

31 Madm _ena is op de vlucht
geslagen.

De inwoners van G _ebim
hebben een schuilplaats
gezocht.

32 Vandaag nog houdt hij halt in
Nob.q

Hij balt zijn vuist tegen de
berg van de dochter Sion,

de heuvel van Jeruzalem.

33 Kijk! De ware Heer, Jehovah
van de legermachten,

kapt takken af met vreselijk
geweld.a

De hoogste bomen worden
omgehakt,

de statigste worden neer-
gehaald.

34 Met ijzer� slaat hij het struik-
gewas in het bos neer,

en de Libanon zal door een
machtige worden geveld.

11 Er zal een twijgjeb groeien
uit de stronk van _Isaı̈c

en een spruit�d uit zijn wortels
zal vrucht dragen.

2 Op hem zal de geest van
Jehovah rusten,e

de geest van wijsheidf en van
verstand,

de geest van raad en van
kracht,g

de geest van kennis en van
ontzag voor Jehovah.

3 Hij zal vreugde vinden in
ontzag voor Jehovah.h

Hij zal niet oordelen op basis
van wat zijn ogen alleen
maar zien

of terechtwijzen op basis van
wat zijn oren horen. i

4 Hij zal een eerlijk� oordeel
vellen over de armen,

en in rechtvaardigheid zal hij
uitspraken doen� ten gun-
ste van de zachtmoedigen
van de aarde.

Hij zal de aarde treffen met
de stok van zijn mond, j

wie slecht is zal hij met de
adem� van zijn lippen ter
dood brengen.k

5 Rechtvaardigheid zal de
gordel om zijn middel zijn

en trouw de gordel om zijn
heupen. l

6 Een wolf en een lam zullen
samen rusten,�m

10:34 �Of ‘een bijl’. 11:1 �Of ‘scheut’,
‘telg’. 11:4 �Of ‘rechtvaardig’. �Of ‘te-
rechtwijzen’. �Of ‘geest’. 11:6 �Of ‘een
poosje bij elkaar verblijven’.
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een luipaard zal naast een
geitje liggen,

een kalf, een leeuw� en
een vetgemest dier zullen
allemaal samen zijn,�a

en een kleine jongen zal ze
leiden.

7 Een koe en een beer zullen
samen grazen

en hun jongen zullen bij
elkaar liggen.

Een leeuw zal stro eten net
als een stier.b

8 Een zuigeling zal spelen bij
het hol van een cobra

en een kind zal zijn hand
leggen op het nest van een
giftige slang.

9 Ze zullen geen kwaad doenc

of schade aanrichten op heel
mijn heilige berg,d

want de aarde zal beslist
vervuld zijn van de kennis
van Jehovah

zoals water de zeebodem
bedekt.e

10 Op die dag zal de wortel van
_Isaı̈f opstaan als een sig-
naal� voor de volken.g

Tot hem zullen de volken
zich wenden voor leiding�h

en zijn rustplaats zal schitte-
rend worden.

11 Op die dag zal Jehovah op-
nieuw, voor de tweede keer, zijn
hand uitstrekken, om het over-
blijfsel van zijn volk terug te
eisen uit Assyrië, i Egypte, j P _a-
thros,k Kusch, l _Elam,m S _inear� en
H _amath, en van de eilanden in de
zee.n 12 Hij zal een signaal om-
hoogheffen voor de volken en hij
zal degenen van Israël die ver-
dreven zijn bijeenbrengen.o De-
genen van Juda die verstrooid
zijn, zal hij bijeenbrengen van de
vier hoeken van de aarde.p

11:6 �Of ‘een jonge leeuw met manen’.
�Of mogelijk ‘een kalf en een leeuw zul-
len samen grazen’. 11:10 �Of ‘signaal-
mast’. �Of ‘de volken zullen hem zoe-
ken’. 11:11 �D.w.z. Babylonië.

13 De jaloezie van Efraı̈m zal
verdwijnena

en degenen die Juda vijandig
behandelen zullen worden
verwijderd.

Efraı̈m zal niet jaloers zijn op
Juda

en Juda zal Efraı̈m niet
vijandig behandelen.b

14 Ze zullen zich op de hellingen�
van de Filistijnen in het
westen storten,

samen zullen ze de mensen
van het Oosten plunderen.

Ze zullen hun hand uitstrek-
ken tegen� Edomc en Moab,d

en de Ammonieten zullen
hun onderdanen worden.e

15 Jehovah zal de golf� van de
Egyptische zeef opsplitsen�

en zijn hand over de Rivier�g
bewegen.

Met zijn verzengende adem�
zal hij hem in zijn zeven
stromen treffen�

en hij zal de mensen in hun
sandalen laten oversteken.

16 En voor het overblijfsel van
zijn volkh zal er een brede
wegi zijn die uit Assyrië
leidt,

net zoals er een was voor
Israël in de tijd dat ze uit
Egypte vertrokken.

12 Op die dag zul je beslist
zeggen:

‘Dank u wel, Jehovah,
want u was kwaad op me
maar uw woede is geleidelijk
bedaard, en u hebt me
getroost. j

2 God is mijn redding.k
Ik ben vol vertrouwen en heb
geen angst, l

want Jah� Jehovah is mijn
sterkte en mijn macht,

11:14 �Lett.: ‘schouder’. �Of ‘hunmacht
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�Of mogelijk ‘laten opdrogen’. �D.w.z.
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en hij is mijn redding
geworden.’a

3 Met vreugde zullen jullie
water putten

uit de bronnen van redding.b
4 En op die dag zullen jullie

zeggen:
‘Dank Jehovah, roep zijn
naam aan,

maak zijn daden bekend
onder de volken!c

Verkondig dat zijn naam
hoogverheven is.d

5 Zing lofzangen� voor Jeho-
vah,e want hij heeft indruk-
wekkende dingen gedaan.f

Laat dat overal op aarde
bekendgemaakt worden.

6 Jubel en juich, inwoner� van
Sion,

want de Heilige van Israël is
groot in jullie midden.’

13 Uitspraak tegen Babylon,g
die Jesaja,h de zoon van

Amoz, in een visioen heeft gezien:
2 ‘Hef op een kale berg een

signaal� omhoog. i
Roep ze, wenk met je hand,
zodat ze de poorten van de
edelen binnentrekken.

3 Ik heb het bevel gegeven aan
degenen die ik heb aan-
gesteld.�j

Ik heb mijn soldaten op-
gedragen mijn woede te
voltrekken,

vol trots juichen ze.
4 Luister! Een menigte in de

bergen.
Het klinkt als een groot volk!
Luister! Het lawaai van
koninkrijken,

van volken die zich hebben
verzameld!k

Jehovah van de legermachten
mobiliseert het leger voor
de oorlog.l

12:5 �Of ‘maak muziek’. 12:6 �Lett.:
‘inwoonster’. De bevolking als groep
wordt door een vrouw afgebeeld. 13:2
�Of ‘signaalmast’. 13:3 �Lett.: ‘mijn
geheiligden’.

5 Ze komen uit een ver land,a
van het uiteinde van de hemel,
Jehovah en de wapens van
zijn woede,

om de hele aarde te ver-
woesten.b

6 Huil, want de dag van Jehovah
is dichtbij!

Die dag komt als een vernie-
tiging door de Almachtige.c

7 Daarom zullen alle handen
slap hangen

en ieders hart zal verlamd
raken van angst.d

8 De mensen zijn in paniek.e
Ze worden overvallen door
kramp en pijn

zoals een vrouw die weeën
heeft.

Geschokt kijken ze elkaar aan,
de angst laat hun gezichten
gloeien.

9 Luister! De dag van Jehovah
komt,

meedogenloos, met razernij
en brandende woede,

om het land tot een schrik-
beeld te makenf

en om de zondaars van het
land uit te roeien.

10 Want de sterren aan de hemel
en de sterrenbeelden�g

zullen geen licht geven.
De zon zal donker zijn als hij
opkomt

en de maan zal zijn licht niet
laten schijnen.

11 Ik zal de bewoonde aarde
ter verantwoording roepen
voor haar slechtheidh

en slechte mensen voor hun
fouten.

Ik zal een eind maken aan
de trots van hoogmoedige
mensen,

arrogante tiranneni zal ik
vernederen.

12 Ik zal stervelingen zeldzamer
maken dan zuiver� goud j

13:10 �Lett.: ‘en zijn Kesils’, misschien
Orion en de sterrenbeelden eromheen.
13:12 �Of ‘gelouterd’.
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en mensen zeldzamer dan
het goud van _Ofir.a

13 Daarom laat ik de hemel
beven,

de aarde wordt van haar
plaats geschudb

door de razernij van Jehovah
van de legermachten op de
dag van zijn brandende
woede.

14 Als opgejaagde gazellen en als
schapen die door niemand
bijeengebracht worden,

zal iedereen teruggaan naar
zijn eigen volk.

Iedereen zal vluchten naar
zijn eigen land.c

15 Wie aangetroffen wordt, zal
doorstoken worden,

en wie gevangen wordt, zal
omkomen door het zwaard.d

16 Hun kinderen zullen voor
hun ogen te pletter worden
geslagen,e

hun huizen geplunderd
en hun vrouwen verkracht.

17 Ik zet de Meden tegen hen op,f
die geen waarde hechten aan
zilver

en die niet geven om goud.
18 Hun bogen zullen jonge

mannen verbrijzelen.g
Met baby’s� zullen ze geen
medelijden hebben

en kinderen zullen ze niet
sparen.

19 En Babylon, het sieraad van
de koninkrijken,h

de pracht en trots van de
Chaldeeën, i

zal worden als Sodom en
Gomorra toen God ze
verwoestte. j

20 Ze zal nooit meer bewoond
worden,

in alle generaties zal ze geen
woonplaats meer zijn.k

Geen Arabier zal daar zijn
tent opslaan,

geen herder laat er zijn
kudde rusten.

13:18 �Lett.: ‘de vrucht van de schoot’.

21 Woestijndieren leggen zich
daar neer

en de huizen zijn vol oehoes.
Struisvogels wonen era

en wilde geiten� huppelen
daar rond.

22 In haar torens klinkt het
gehuil van dieren

en in haar prachtige paleizen
het gejank van jakhalzen.

Haar tijd is gekomen en haar
dagen zullen niet worden
verlengd.’b

14 Want Jehovah zal barm-
hartig zijn voor Jakobc en

opnieuw zal hij Israël uitkiezen.d
Hij zal ze in hun land laten wo-
nen,�e en de vreemdelingen zul-
len zich bij hen voegen en zich
aansluiten bij het huis van Ja-
kob.f 2 Volken zullen hen naar
hun eigen plaats terugbrengen.
Het huis van Israël zal ze in bezit
krijgen als slaven en slavinneng

in het land van Jehovah. Ze zul-
len degenen gevangennemen die
hen gevangenhielden en degenen
onderwerpen die hen tot werken
dwongen.�

3 Op de dag dat Jehovah je
rust geeft van je lijden, je zor-
gen en de zware slavendienst die
je was opgelegd,h 4 zul je deze
spreuk� uitspreken tegen de ko-
ning van Babylon:

‘Het is gedaan met degene
die anderen tot werken
dwong!�

Het is gedaan met de onder-
drukking! i

5 Jehovah heeft de stok ge-
broken van wie slecht is,

de staf van de heersers, j
6 van degene die volken in grote

razernij bleef slaan,k
degene die in grote woede
volken onderwierp en zon-
der ophouden vervolgde. l

13:21 �Ofmogelijk ‘demonen in bokken-
gedaante’. 14:1 �Of ‘rust geven in hun
land’. 14:2 �Of ‘hun opzichters waren’.
14:4 �Of ‘dit spotdicht’. �Of ‘met de
opzichter’.
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7 Overal op aarde heerst nu
rust, er is niets wat die rust
verstoort.

De mensen juichen van
vreugde.a

8 Zelfs de jeneverbomen zijn
blij vanwege jou,

en ook de ceders van de
Libanon.

Ze zeggen: “Sinds jouw val
komt niemand ons meer
vellen.”

9 Zelfs het Graf� beneden is
druk in de weer

om je te ontvangen als je
komt.

Het maakt voor jou degenen
wakker die machteloos zijn
in de dood,

alle onderdrukkende leiders�
van de aarde.

Het laat alle koningen van
de volken opstaan van hun
troon.

10 Ze zeggen allemaal tegen je:
“Ben jij zwak geworden net
als wij?

Ben jij als een van ons
geworden?

11 Je trots is het Graf� in gegaan
met de klank van je snaar-
instrumenten.b

Maden vormen je bed
onder je

en wormen zijn je deken.”
12 Zoon van de dageraad,

stralende,
uit de hemel ben je gevallen!
Jij die volken overwonnen
hebt,

geveld lig je op aarde!c
13 Je hebt bij jezelf� gezegd:

“Ik zal naar de hemel
opstijgen.d

Boven Gods sterren verhef ik
mijn troone

en op de berg van samen-
komst neem ik plaats,

14:9, 11, 15 �Of ‘Sjeool’, het collectieve
graf van de mensheid. Zie Woordenlijst.
14:9 �Lett.: ‘bokken’. 14:13 �Lett.: ‘in
je hart’.

in de meest afgelegen streken
van het noorden.a

14 Ik stijg op tot boven de hoog-
ste wolken.

Ik zal op de Allerhoogste
lijken.”

15 Maar je zult afdalen in het
Graf,�

in het diepst van de kuil.
16 Wie je zien, zullen je aan-

staren.
Ze kijken nog eens goed naar
je en zeggen:

“Is dit de man die de aarde
deed schudden,

die koninkrijken deed beven,b
17 die de bewoonde aarde in

een woestijn veranderde
en steden verwoestte,c
die weigerde zijn gevangenen
te laten gaan?”d

18 Alle andere koningen van de
volken,

allemaal rusten ze vol eer,
ieder in zijn eigen praalgraf.�

19 Maar jij wordt afgedankt
zonder graf

als een gehate spruit.�
Je bent bedekt met gesneu-
velden die met het zwaard
zijn doorstoken,

die in een kuil met stenen
zijn gegooid.

Je bent als een vertrapt
kadaver.

20 Je zult niet bij hen worden
begraven,

omdat je je eigen land hebt
vernietigd

en je eigen volk hebt gedood.
Over het nageslacht van
boosdoeners wordt nooit
meer gesproken.

21 Maak een slachtblok klaar
voor zijn zonen

vanwege de zonde van hun
voorvaders,

zodat ze niet opstaan en de
wereld veroveren

en het land vullen met hun
steden.’

14:18 �Lett.: ‘huis’. 14:19 �Of ‘tak’,
‘scheut’.
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22 ‘Ik zal tegen hen opstaan’,a
verklaart Jehovah van de leger-
machten.

‘En ik zal naam en overgebleve-
nen, nakomelingen en nageslacht
uit Babylon wegvagen’,b verklaart
Jehovah.

23 ‘Ik zal er een verblijf voor
stekelvarkens en een moerasland
van maken, en ik zal er de be-
zem van vernietiging doorheen
halen’,c verklaart Jehovah van de
legermachten.
24 Jehovah van de legermachten

heeft gezworen:
‘Het zal gaan zoals ik het heb
bedoeld,

het zal gebeuren zoals ik het
heb besloten.

25 Ik zal de Assyriër in mijn
land verpletteren

en hem op mijn bergen
vertrappen.d

Zijn juk zal van hen worden
weggenomen

en zijn last van hun schou-
ders.’e

26 Dit is wat er tegen de hele
aarde besloten is�

en dit is de hand die tegen
alle volken opgeheven is.�

27 Want Jehovah van de leger-
machten heeft het besloten.

Wie kan het verhinderen?f

Zijn hand is opgeheven.
Wie kan die tegenhouden?g

28 In het jaar dat koning Achaz
stierf,h werd deze uit-
spraak gedaan:

29 ‘Juich maar niet, Filist _ea,
niemand van jullie,

nu de staf van degene die
jullie sloeg gebroken is.

Want uit de wortel van
de slangi zal een gifslang
komen j

en zijn nageslacht zal een
vliegende vurige slang�
zijn.

14:26 �Lett.: ‘het besluit dat besloten
is’. �Of ‘klaar is om alle volken te slaan’.
14:29 �Of ‘een giftige slang in de aanval’.

30 Terwijl de kinderen van de
zwakken volop te eten
hebben�

en de armen veilig kunnen
rusten,

laat ik jouw wortel omkomen
van honger

en wie er van je over is,
wordt gedood.a

31 Huil maar, poort! Schreeuw
maar, stad!

Elk van jullie zal de moed
verliezen, Filist _ea!

Want er komt rook uit het
noorden

en er is niemand die de
gelederen verlaat.’

32 Wat voor antwoord moeten
de boodschappers van het
volk krijgen?

Dat Jehovah het fundament
van Sion heeft gelegdb

en dat de armen van zijn volk
daar bescherming zullen
zoeken.

15 Uitspraak tegen Moab:c
Omdat het in een nacht
verwoest is,

is Ard van Moab tot zwijgen
gebracht.

Omdat het in een nacht
verwoest is,

is Kire van Moab tot zwijgen
gebracht.

2 Hij is naar het Huis� en naar
D _ibonf gegaan

om te huilen op de offer-
hoogten.

Moab jammert over N _ebog en
over M _edeba.h

Elk hoofd is kaalgeschoren, i
elke baard is afgeknipt. j

3 In zijn straten heeft men een
zak aangedaan.

Iedereen jammert op de
daken en op de pleinen,

huilend gaan ze naar be-
neden.k

4 H _esbon en Ele _alel schreeuwen
het uit.

14:30 �Of ‘de eerstgeborenen van de
zwakkenweiden’. 15:2 �Of ‘deTempel’.
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Hun stem is te horen tot in
J _ahaz.a

Daarom blijven de gewapende
mannen van Moab roepen.

Hij� trilt van angst.
5 Mijn hart schreeuwt het uit

om Moab.
Zijn vluchtelingen zijn
tot aan Z _oarb en _Eglath-
Sel _isiac gekomen.

Ze huilen terwijl ze de helling
van L _uhith beklimmen,

op de weg naar Horon _aı̈m
jammeren ze over het on-
heil.d

6 Het water van N _imrim is
opgedroogd.

Het groene gras is verdord,
het gras is verdwenen en er
is niets groens meer over.

7 Wat over is van hun voorraad
en rijkdom dragen ze daar-
omweg,

ze steken het dal� van de
populieren over.

8 Het geschreeuw weerklinkt
overal in Moab.e

Het gejammer dringt door tot
Egl _aı̈m,

het dringt door tot B _eër- _Elim.
9 Het water van D _imon is rood

van het bloed,
en ik heb nog meer voor
D _imon:

een leeuw voor degenen van
Moab die ontsnappen

en voor degenen die achter-
blijven in het land.f

16 Stuur een ram naar de
heerser van het land,

vanuit S _ela door de wildernis
naar de berg van de dochter
Sion.

2 Als een vogel die uit zijn nest
wordt gejaagd,g

zo zullen de dochters van
Moab zijn bij de oversteek-
plaatsen van de _Arnon.h

3 ‘Geef raad, voer de beslissing
uit.

15:4 �Of ‘zijn ziel’. 15:7 �Of ‘de wadi’.

Maak je schaduw midden op
de dag als de nacht.

Verberg degenen die ver-
jaagd zijn, verraad degenen
die vluchten niet.

4 Laat mijn verjaagden bij je
wonen, Moab.

Word voor hen een schuil-
plaats vanwege de ver-
woester.a

De onderdrukker zal aan zijn
eind komen,

de vernietiging zal eindigen
en degenen die anderen
vertrappen, zullen van de
aarde verdwijnen.

5 Dan zal er een troon ge-
fundeerd worden op loyale
liefde.

Degene die erop zit in de tent
van David zal trouw zijn.b

Hij zal eerlijk rechtspreken
en zonder uitstel doen wat
rechtvaardig is.’c

6 We hebben gehoord van
Moabs arrogantie — hij is
heel trots.d

We hebben gehoord van zijn
hoogmoed, zijn trots en
zijn razernij,e

maar zijn lege gepraat zal
nergens toe leiden.

7 Daarom zal Moab jammeren
om Moab,

ze zullen allemaal jammeren.f
Degenen die getroffen zijn,
zullen treuren om de
rozijnenkoeken van Kir-
Har _eseth.g

8 Want de terrassen van
H _esbonh zijn verwelkt,

de wijnstok van S _ibma. i
De leiders van de volken
hebben zijn helderrode
takken� vertrapt.

Ze reikten tot Ja _̈ezer, j
ze liepen door tot in de
woestijn.

Zijn ranken woekerden en
kwamen tot aan de zee.

16:8 �Of ‘takken vol rode druiven’.
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9 Daarom zal ik om de wijnstok
van S _ibma huilen zoals ik
om Ja _̈ezer huil.

Met mijn tranen zal ik je door-
drenken, H _esbon en Ele _ale,a

want het gejuich over je
zomervruchten en je oogst
is voorbij.�

10 Vreugde en blijdschap zijn uit
de boomgaard weggenomen

en in de wijngaarden klinkt
geen vrolijk gezang of
gejuich.b

Niemand zal nog druiven
treden in de wijnpersen,

want ik heb het gejuich laten
verstommen.c

11 Daarom ben ik diep van-
binnen geroerd vanwege
Moab,d

als de trillende snaren van
een harp,

en mijn binnenste vanwege
Kir-Har _eseth.e

12 Al slooft Moab zich nog zo
uit op de offerhoogte en bidt hij
in zijn heiligdom, het haalt niets
uit.f

13 Dat is het woord dat Jeho-
vah eerder over Moab heeft ge-
sproken. 14 En nu zegt Jeho-
vah: ‘Binnen drie jaar, gerekend
volgens de jaren van een loon-
arbeider,� zal de pracht van Moab
met veel opschudding te schan-
de worden gemaakt. Er zal maar
een klein en onbelangrijk groep-
je overblijven.’g

17 Uitspraak tegen Damaskus:h
‘Luister! Damaskus zal
geen stad meer zijn,

het zal een puinhoop en een
ruı̈ne worden. i

2 De steden van _Aroër j zullen
verlaten worden.

Het worden plaatsen waar
kudden uitrusten

16:9 �Of mogelijk ‘want de strijdkreet
is op (...) neergekomen’. 16:14 �Of ‘zo
nauwkeurig gerekend als een loonarbei-
der doet’, d.w.z. over precies drie jaar.

en waar ze voor niemand
bang zijn.

3 Vestingsteden zullen uit
Efraı̈m verdwijnena

en het koninkrijk uit
Damaskus.b

Wie overblijven van Syrië
zullen verdwijnen,

net als de glorie van de Israë-
lieten’,� verklaart Jehovah
van de legermachten.

4 ‘Op die dag zal de glorie van
Jakob afnemen,

zijn gezonde lichaam� zal
mager worden.

5 Het zal zijn zoals wanneer
een oogster het graan
binnenhaalt

en met de hand de aren oogst,
zoals wanneer iemand
graan verzamelt in het
R _efaı̈mdal.�c

6 Er zal maar een klein beetje�
overblijven,

zoals wanneer een olijfboom
geschud wordt:

twee of drie rijpe olijven aan
de hoogste tak

en vier of vijf aan de vrucht-
dragende takken’,d ver-
klaart Jehovah, de God van
Israël.

7 Op die dag zal de mens op-
kijken naar zijn Maker en hij zal
zijn blik richten op de Heilige van
Israël. 8 Hij zal niet kijken naar
de altaren,e het werk van zijn
handen.f Hij zal geen oog heb-
ben voor wat zijn vingers hebben
gemaakt: de heilige palen� en de
wierooktafels.
9 Op die dag worden zijn ves-

tingsteden als een verlaten
plaats in het bos,g

als een tak die was achter-
gelaten vóór de Israëlieten.

Het zal een woestenij worden.

17:3 �Lett.: ‘zonen van Israël’. 17:4
�Lett.: ‘het vet van zijn vlees’. 17:5 �Of
‘de Laagvlakte van Refaı̈m’. 17:6 �Of
‘een nalezing’. Zie Woordenlijst. 17:8
�Zie Woordenlijst.
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10 Want je bent de God van je
redding vergeten.a

Je hebt niet aan de Rots,b je
vesting, gedacht.

Daarom leg je prachtige�
tuinen aan

en plant je er stekjes van een
vreemde� in.

11 Overdag omhein je zorgvuldig
je tuin,

in de ochtend laat je het zaad
opgroeien,

maar de oogst zal verloren
gaan op de dag van ziekte
en ongeneeslijke pijn.c

12 Luister! Het rumoer van veel
volken,

die onstuimig zijn als de zee!
Het tumult van naties,
als het bulderende geluid van
machtige wateren!

13 De volken zullen klinken
als het gebulder van vele
wateren.

Hij zal ze bestraffen en ze
zullen ver weg vluchten,

opgejaagd als kaf in de berg-
wind,

als wervelende distels� in
een storm.

14 In de avond ontstaat er paniek.
Vóór de ochtend zijn ze er
niet meer.

Dat staat degenen te wachten
die ons beroven,

en dat is het lot van degenen
die ons plunderen.

18 Wee het land van de gon-
zende insectenvleugels

in de streek van de rivieren
van Ethiopië!d

2 Het stuurt gezanten uit over
zee,

over het water in boten van
papyrus, en zegt:

‘Ga, snelle boodschappers,
naar een volk van lange men-
sen met glanzende huid,�

een volk waar iedereen bang
voor is,e

17:10 �Of ‘aangename’. �Of ‘vreem-
de god’. 17:13 �Of ‘als tuimelkruid’.
18:2 �Lett.: ‘langgerekt en glanzend’.

een sterk en overwinnend
volk,�

waarvan het land is weg-
gespoeld door rivieren.’

3 Alle inwoners van het land
en bewoners van de aarde,

jullie zullen iets zien wat als
een signaal� op de bergen
is omhooggeheven

en jullie zullen een geluid
horen als het geschal van
een hoorn.

4 Want dit heeft Jehovah tegen
mij gezegd:

‘Ik zal rustig blijven en naar�
mijn vaste plaats kijken,

als de zinderende hitte bij
het zonlicht,

als de nevel tijdens de hitte
van de oogst.

5 Want vóór de oogst,
wanneer de bloesem uitge-
bloeid is en de bloem een
rijpende druif wordt,

zullen de uitlopers met snoei-
messen worden afgesneden

en de ranken afgekapt en
verwijderd worden.

6 Allemaal worden ze achter-
gelaten voor de roofvogels
van de bergen

en voor de dieren van de
aarde.

Daarmee zullen de roofvogels
de zomer doorkomen

en alle dieren van de aarde
de oogsttijd.

7 In die tijd zal er een ge-
schenk worden gebracht
aan Jehovah van de leger-
machten

van een volk van lange
mensen met glanzende huid,

een volk waar iedereen bang
voor is,

een sterk en overwinnend
volk,

waarvan het land is weg-
gespoeld door rivieren

18:2 �Of ‘een veerkrachtig volk dat ver-
trapt’. 18:3 �Of ‘signaalmast’. 18:4
�Of mogelijk ‘vanuit’.
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naar de plaats die de naam
van Jehovah van de leger-
machten draagt, de berg
Sion.’a

19 Uitspraak tegen Egypte:b
Kijk! Jehovah rijdt op een
snelle wolk en komt
naar Egypte.

De waardeloze goden van
Egypte zullen voor hem
bevenc

en het hart van Egypte zal
verlamd raken van angst.

2 ‘Ik zal Egyptenaren tegen
Egyptenaren opzetten

en ze zullen tegen elkaar
vechten,

ieder tegen zijn broeder en
zijn naaste,

stad tegen stad, koninkrijk
tegen koninkrijk.

3 Egypte� zal radeloos zijn
en ik zal zijn plannen in de
war sturen.d

Ze zullen hulp zoeken bij de
waardeloze goden

en ook bij de bezweerders,
de mediums en de waar-
zeggers.e

4 Ik zal Egypte in handen geven
van een harde meester,

en een wrede koning zal over
hen heersen’,f verklaart de
ware Heer, Jehovah van de
legermachten.

5 Het water van de zee zal
opdrogen,

de rivier loopt leeg en valt
helemaal droog.g

6 De rivieren zullen stinken.
Het water in de Nijlkanalen
van Egypte zakt en droogt
helemaal op.

Riet en biezen zullen weg-
rotten.h

7 De planten langs de Nijl, aan
de monding van de Nijl,

en al het ingezaaide land langs
de Nijl i zullen uitdrogen. j

Alles waait weg, er blijft niets
over.

19:3 �Lett.: ‘de geest van Egypte’.

8 De vissers zullen treuren,
degenen die vishaken in de
Nijl uitwerpen zullen huilen

en degenen die hun netten
uitgooien over het water
zullen wegkwijnen.�

9 Degenen die met gekamd
vlasa werken

en degenen die witte stoffen
weven, zullen te schande
worden gemaakt.

10 De wevers zullen verslagen
zijn,

alle loonarbeiders zullen
treuren.�

11 De bestuurders van Z _oanb

zijn dwaas.
De beste raadgevers van de fa-
rao geven slechte adviezen.c

Hoe kun je tegen de farao
zeggen:

‘Ik stam af vanwijze mensen,
van koningen uit de oudheid’?

12 Waar zijn je wijze mannen
dan?d

Laten zij het je vertellen
als ze weten wat Jehovah
van de legermachten over
Egypte besloten heeft.

13 De bestuurders van Z _oan zijn
dwaas geweest,

de bestuurders van Nof�e zijn
bedrogen,

Egypte is op een dwaalspoor
gezet door de leiders van
zijn stammen.

14 Jehovah heeft een geest van
verwarring over hem uit-
gegoten.f

Ze hebben Egypte op een
dwaalspoor gezet in alles
wat het onderneemt,

zoals een dronkaard die door
zijn eigen braaksel zwalkt.

15 Niemand in Egypte zal iets
kunnen doen,

kop of staart, scheut of
bies.�

19:8 �Of ‘in aantal afnemen’. 19:10
�Of ‘bedroefd van ziel zijn’. 19:13 �Of
‘Memphis’. 19:15 �Of mogelijk ‘palm-
tak of riet’.
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16 Op die dag zullen de Egyp-
tenaren als vrouwen zijn. Ze zul-
len trillen en beven vanwege de
dreigende hand die Jehovah van
de legermachten tegen hen op-
heft.a 17 En het land Juda zal
een schrikbeeld worden voor
Egypte. Ze zullen al bang wor-
den als de naam wordt genoemd,
vanwege het besluit dat Jehovah
van de legermachten tegen hen
heeft genomen.b

18 Op die dag zullen er vijf ste-
den in Egypte zijn die de taal van
Kanaän sprekenc en trouw zweren
aan Jehovah van de legermach-
ten. Een ervan zal de Stad van
Vernietiging worden genoemd.

19 Op die dag zal er midden
in Egypte een altaar voor Je-
hovah zijn, en bij de grens een
zuil voor Jehovah. 20 Het zal in
Egypte een teken en een getuige
zijn voor Jehovah van de leger-
machten. Want ze zullen tot Je-
hovah roepen vanwege de onder-
drukkers, en hij zal ze een redder
sturen, een groot redder, die ze
zal bevrijden. 21 En de Egypte-
naren zullen zien wie Jehovah is.
Op die dag zullen ze Jehovah le-
ren kennen en ze zullen slacht-
offers en geschenken aanbieden.
Ze zullen een gelofte aan Jeho-
vah doen en die inlossen. 22 Je-
hovah zal Egypte treffen.d Hij zal
hen treffen en genezen. Ze zul-
len terugkomen bij Jehovah, en
hij zal hun smeekgebeden verho-
ren en hen genezen.

23 Op die dag zal er een bre-
de wege zijn vanuit Egypte naar
Assyrië. Daarna zal Assyrië in
Egypte komen en Egypte in Assy-
rië. Samen met Assyrië zal Egyp-
te God dienen. 24 Op die dag
zal Israël de derde worden samen
met Egypte en Assyrië,f een ze-
gen voor de aarde, 25 want Je-
hovah van de legermachten zal ze
gezegend hebben. Hij zal zeggen:
‘Gezegend is Egypte, mijn volk,
en Assyrië, het werk van mijn
handen, en Israël, mijn erfdeel.’g

20 In het jaar dat koning S _ar-
gon van Assyrië de tartan�

naar _Asdoda stuurde, streed hij
tegen _Asdod en veroverde het.b
2 In die tijd zei Jehovah via Je-
saja,c de zoon van Amoz: ‘Verwij-
der de zak rond je heupen en doe
je sandalen van je voeten.’ Dat
deed hij, en naakt� en op blote
voeten liep hij rond.

3 Toen zei Jehovah: ‘Net zoals
mijn dienaar Jesaja drie jaar lang
naakt en op blote voeten heeft
rondgelopen als een tekend en een
waarschuwing tegen Egyptee en
Ethiopië,f 4 zo zal de koning van
Assyrië de gevangenen van Egyp-
teg en de ballingen van Ethiopië
wegvoeren, jongens en oude man-
nen, naakt en op blote voeten
en met blote billen, de naaktheid
van� Egypte. 5 Ze zullen doods-
bang zijn en zich schamen voor
Ethiopië, hun hoop, en voor Egyp-
te, hun trots.� 6 Op die dag zul-
len de bewoners van deze kust-
streek zeggen: “Kijk wat er is
gebeurd met onze hoop, waar we
onze toevlucht hebben gezocht
om bevrijd te worden van de ko-
ning van Assyrië! Hoe zullen we
nu gered worden?”’

21 Uitspraak tegen de woes-
tijn van de zee:�h

Zoals stormwinden die over
het zuiden razen,

komt het uit de woestijn, uit
een angstaanjagend land. i

2 Een somber visioen is mij
bekendgemaakt:

De verrader pleegt verraad,
de verwoester verwoest.
Trek op, _Elam! Beleger,
M _edië! j

Ik zal een eind maken aan
het gezucht dat ze heeft
veroorzaakt.k

20:1 �Of ‘legeraanvoerder’. 20:2 �Of ‘in
zijn onderkleed’. 20:4 �Of ‘tot schaamte
van’. 20:5 �Of ‘waarvan ze de schoon-
heid bewonderden’. 21:1 �Blijkbaar het
gebied van het oude Babylonië.
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3 Daarom ben ik doodsbang.�a
Ik krimp ineen
als een vrouw die weeën
heeft.

Ik ben zo verbijsterd dat ik
niets hoor,

zo geschokt dat ik niets zie.
4 Mijn hart beeft, ik sidder van

angst.
De schemering waar ik naar
verlangde, laat me huive-
ren.

5 Dek de tafel, plaats de
stoelen!

Eet en drink!b
Sta op, leiders, zalf het
schild!�

6 Want dit heeft Jehovah tegen
me gezegd:

‘Zet een wachter neer en laat
hem melden wat hij ziet.’

7 Hij zag een strijdwagen met
een span paarden,

een strijdwagen met ezels,
een strijdwagen met kamelen.
Hij lette scherp op, met
grote alertheid.

8 Toen riep hij als een leeuw:
‘De hele dag sta ik op de
wachttoren, o Jehovah,

en elke nacht blijf ik op mijn
wachtpost.c

9 Kijk wat eraan komt:
mannen in een strijdwagen
met een span paarden!’d

Daarna riep hij:
‘Ze is gevallen! Babylon is
gevallen!e

Alle beelden van haar goden
liggen verbrijzeld op de
grond!’f

10 O mijn volk dat vertrapt� is,
het product� van mijn
dorsvloer,g

ik heb jullie verteld wat ik
gehoord heb van Jehovah
van de legermachten, de
God van Israël.

21:3 �Lett.: ‘zijn mijn heupen vol pijn’.
21:5 �Of ‘vet het schild in’. 21:10 �Lett.:
‘gedorst’. �Lett.: ‘de zoon’.

11 Uitspraak tegen D _uma:�
Iemand roept naar mij uit
S _eı̈r:a

‘Wachter, hoelang duurt de
nacht nog?

Wachter, hoelang duurt de
nacht nog?’

12 De wachter zei:
‘De morgen komt en ook de
nacht.

Als jullie iets willen vragen,
vraag het dan.

Kom terug!’
13 Uitspraak tegen de woes-

tijnvlakte:
In het woud in de woestijn-
vlakte zullen jullie de
nacht doorbrengen,

karavanen van D _edan.b
14 Ga de dorstige tegemoet met

water,
inwoners van het land T _ema,c
en breng brood naar degene
die vlucht.

15 Want ze zijn gevlucht voor
het zwaard, voor het
getrokken zwaard,

voor de gespannen boog en
voor de verschrikkingen
van de oorlog.

16 Want dit heeft Jehovah te-
gen mij gezegd: ‘Binnen één jaar,
gerekend volgens de jaren van
een loonarbeider,� zal er een eind
komen aan alle roem van K _edar.d
17 Van de strijders van K _edar
zullen maar enkele boogschutters
overblijven, want Jehovah, de
God van Israël, heeft het gezegd.’

22 Uitspraak over het Dal van
het Visioen:�e

Wat bezielt jullie om allemaal
op de daken te klimmen?

2 Je was vol onrust,
een rumoerige stad, een
uitgelaten stad.

21:11 �Bet.: ‘stilte’. 21:16 �Of ‘zo nauw-
keurig gerekend als een loonarbeider
doet’, d.w.z. over precies één jaar. 22:1
�Kennelijk Jeruzalem.
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Je gesneuvelden zijn niet om-
gekomen door het zwaard,

ze zijn niet gestorven in de
strijd.a

3 Al je wrede heersers zijn
samen gevlucht.b

Ze zijn zonder boog gevangen-
genomen.

Iedereen die werd gevonden,
is gevangengenomen,c

hoe ver ze ook waren
gevlucht.

4 Daarom zei ik: ‘Wend je blik
van me af.

Probeer me niet te troosten.
Ik zal bittere tranen wenend

om de vernietiging van mijn
dochter,� mijn volk.e

5 Want het is een dag van ver-
warring, van verslagenheid
en van paniek,f

die komt van de Soevereine
Heer, Jehovah van de
legermachten,

in het Dal van het Visioen.
De muur wordt verwoestg
en geschreeuw stijgt op naar
de bergen.

6 _Elamh neemt de pijlkoker op
en komt met bemande strijd-
wagens en paarden.�

Kir i verwijdert de bedekking
van het schild.�

7 Je beste valleien�
zullen gevuld zijn met strijd-
wagens,

en de paarden� zullen zich
opstellen bij de poort.

8 De beschutting� van Juda zal
worden verwijderd.

Op die dag zul je naar de wa-
penvoorraad van het Huis van het
Woudj kijken. 9 Jullie zullen de
vele bressen in de Stad van Da-
vidk zien en jullie zullen het wa-
ter van de Benedenvijver l op-

22:4 �Een poëtische personificatie, mis-
schien om medelijden uit te drukken.
22:6 �Of ‘en ruiters’. �Of ‘maakt het
schild klaar’. 22:7 �Of ‘laagvlakten’.
�Of ‘ruiters’. 22:8 �Of ‘afscherming’.

slaan. 10 Jullie zullen de huizen
van Jeruzalem tellen en huizen
afbreken om de muur te verstevi-
gen. 11 En jullie zullen voor het
water van de oude vijver een re-
servoir maken tussen de twee mu-
ren. Maar jullie zullen geen oog
hebben voor de grote Maker er-
van, en degene die het lang gele-
den heeft gevormd, zullen jullie
niet zien.
12 Op die dag zal de Soevereine

Heer, Jehovah van de le-
germachten,

jullie oproepen om te huilen
en te rouwen,a

om je hoofd kaal te scheren
en zakken te dragen.

13 Maar er wordt juist gefeest
en gejuicht.

Er worden runderen gedood
en schapen geslacht,

er wordt vlees gegeten en
wijn gedronken.b

“Laten we eten en drinken,
want morgen sterven we.”’c

14 Toen onthulde� Jehovah
van de legermachten mij het vol-
gende: ‘“Jullie overtreding zal tot
jullie dood toe niet worden ver-
zoend”,d zegt de Soevereine Heer,
Jehovah van de legermachten.’

15 Dit zegt de Soevereine
Heer, Jehovah van de legermach-
ten: ‘Ga naar binnen bij deze be-
heerder, bij S _ebna,e die het toe-
zicht heeft over het huis,� en zeg:
16 “Wat heb je hier te zoeken, en
wie is hier zo belangrijk voor je,
dat je hier een graf voor jezelf
hebt uitgehouwen?” Hij houwt zijn
graf uit op een hoge plaats. In een
rots hakt hij een rustplaats� voor
zichzelf uit. 17 “Luister, o mens!
Jehovah zal je met geweld neer-
slingeren en je met kracht vast-
grijpen. 18 Hij zal je beslist ste-
vig oprollen en je als een bal
een uitgestrekt land in gooien.
Daar zul je sterven en daar zul-

22:14 �Lett.: ‘onthulde zich in mijn oren’.
22:15 �Of ‘paleis’. 22:16 �Lett.: ‘wo-
ning’.
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len je prachtige strijdwagens zijn,
een schande voor het huis van je
meester. 19 En ik zal je je posi-
tie afnemen en je uit je ambt zet-
ten.

20 Op die dag zal ik mijn die-
naar _Eljakim,a de zoon van Hil-
k _ia, roepen 21 en ik zal hem
jouw gewaad aandoen en hem
jouw sjerp stevig ombinden,b en
ik zal jouw gezag in zijn handen
leggen. Hij zal een vader worden
voor de inwoners van Jeruzalem
en voor het huis van Juda. 22 Ik
zal de sleutel van het huis van Da-
vidc op zijn schouder leggen. Hij
zal openen en niemand zal slui-
ten. Hij zal sluiten en niemand zal
openen. 23 Ik zal hem als een
pin op een stevige plaats beves-
tigen en hij moet als een verhe-
ven troon worden voor het huis
van zijn vader. 24 En aan hem
zal men alle eer� van het huis van
zijn vader hangen, de nakomelin-
gen en het nageslacht,� alle klei-
ne kruiken, de kommen en ook de
grote kruiken.

25 Op die dag”, verklaart Je-
hovah van de legermachten, “zal
de pin die op een stevige plaats
bevestigd is, verwijderd worden.d
Hij zal worden afgehakt en vallen.
De last die eraan hing, zal kapot-
vallen, want Jehovah zelf heeft
gesproken.”’

23 Uitspraak over Tyrus:e
Huil, schepen van T _arsis!f

Want de haven is verwoest
en is ontoegankelijk
geworden.

Dat is hun vanuit het land
K _ittimg onthuld.

2 Zwijg, bewoners van de
kuststreek!

De handelaars uit Sidonh

die de zee doorkruisen,
hebben je gevuld.

3 Het graan� van S _ihor�i en de
oogst van de Nijl,

22:24 �Lett.: ‘gewicht’. �Of ‘en de uit-
lopers’. 23:3 �Lett.: ‘zaad’. �D.w.z. een
aftakking van de Nijl.

je bron van inkomsten,
werden over vele wateren
vervoerd

en brachten de volken winst.a
4 Schaam je, Sidon, vesting

van de zee,
want de zee heeft gezegd:
‘Ik heb geen weeën gehad
en ik heb geen kinderen
gebaard.

Ik heb geen jongens groot-
gebracht, geen meisjes�
opgevoed.’b

5 Net als toen men het bericht
over Egyptec hoorde,

zal men nu angstig worden
door het bericht over
Tyrus.d

6 Steek over naar T _arsis!
Huil, bewoners van de
kuststreek!

7 Is dit jullie stad die altijd zo
bruisend was, al sinds haar
begintijd?

Haar voeten droegen haar
naar verre landen als
verblijfplaats.

8 Wie heeft dit besluit genomen
tegen Tyrus,

de stad die kronen uitdeelde,
waarvan de handelaars vor-
sten waren,

waarvan de kooplieden overal
op aarde geëerd werden?e

9 Jehovah van de legermachten
zelf heeft dit besloten,

om haar trots over al haar
schoonheid te ontwijden,

om hen te vernederen die
overal op aarde geëerd
werden.f

10 Overspoel je land als de
rivier de Nijl, dochter van
T _arsis.

Scheepswerven�g zijn er niet
meer.

11 Hij heeft zijn hand uitgestrekt
over de zee,

hij heeft koninkrijken ge-
schud.

23:4 �Lett.: ‘maagden’. 23:10 �Of mo-
gelijk ‘havens’.
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Jehovah heeft bevolen de
vestingen van Fenicië uit te
roeien.a

12 En hij zegt: ‘Je zult nooit
meer vrolijk zijn,b

o onderdrukte, o maagdelijke
dochter van Sidon.

Sta op, steek over naar
K _ittim.c

Ook daar zul je geen rust
vinden.’

13 Kijk naar het land van de
Chaldeeën!d

Dat volk — niet Assyriëe —
heeft haar veranderd in een
plaats voor woestijndieren.

Ze hebben hun stormtorens
opgericht,

ze hebben haar versterkte
torens neergehaaldf

en een afbrokkelende ruı̈ne
van haar gemaakt.

14 Huil, schepen van T _arsis,
want jullie vesting is
verwoest.g

15 Op die dag zal Tyrus verge-
ten worden, 70 jaar lang,h de le-
vensduur� van een koning. Aan
het eind van de 70 jaar vergaat
het Tyrus als in het lied van een
prostituee:
16 ‘Neem een harp en ga de

stad rond, o vergeten
prostituee.

Bespeel de harp vaardig.
Zing veel liederen,
zodat ze aan je blijven
denken.’

17 Na 70 jaar zal Jehovah om-
kijken naar Tyrus, en ze zal op-
nieuw haar hoerenloon verdie-
nen en zich prostitueren met alle
koninkrijken op heel de aarde.
18 Maar haar winst en haar loon
zullen iets heiligs worden voor
Jehovah. Ze zullen niet bewaard
of opgespaard worden. Haar loon
gaat naar degenen die bij Jeho-
vah wonen, zodat ze volop te eten
hebben en mooie kleding kunnen
dragen.i

23:15 �Lett.: ‘dagen’.

24 Kijk! Jehovah maakt het
land� leeg en woest.a

Hij keert het onderstebovenb

en verstrooit de bewoners.c
2 Het zal voor iedereen

hetzelfde worden:
voor het volk en voor de
priester,

voor de slaaf en voor zijn
meester,

voor de slavin en voor haar
meesteres,

voor de koper en voor de
verkoper,

voor wie uitleent en voor wie
leent,

voor de schuldeiser en voor
de schuldenaar.d

3 Het land zal helemaal leeg-
gemaakt worden.

Het zal volledig leeg-
geplunderd worden,e

want Jehovah heeft dit
woord gesproken.

4 Het land rouwt,�f het teert
weg.

Het land� verdort, het kwijnt
weg.

De belangrijke mensen van
het land verkommeren.

5 Het land is door zijn be-
woners verontreinigd,g

want ze hebben de wetten
overtreden,h

het voorschrift veranderd i

en het blijvende� verbond�
verbroken. j

6 Daarom verslindt de vloek
het landk

en de bewoners ervan
worden schuldig verklaard.

Daarom is het aantal be-
woners van het land
afgenomen

en zijn er nog maar weinig
mensen over. l

7 De nieuwe wijn treurt,� de
wijnstok verdort,m

24:1 �Of ‘de aarde’. 24:4, 7 �Of mo-
gelijk ‘droogt op’. 24:4 �Of ‘productie-
ve land’. 24:5 �Of ‘oude’. �Zie Woor-
denlijst.
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en iedereen met een vrolijk
hart zucht.a

8 Het blije gerinkel van tam-
boerijnen is opgehouden,

het lawaai van feestvierders
is verstomd,

het vrolijke geluid van de
harp klinkt niet meer.b

9 Zonder lied drinken ze wijn.
De drank die ze drinken
smaakt bitter.

10 De verlaten stad ligt in puin.c
Elk huis is afgesloten, nie-
mand kan er naar binnen.

11 Op straat schreeuwen ze om
wijn.

Alle vrolijkheid is verdwenen,
het land kent geen vreugde
meer.d

12 De stad is één grote woestenij,
de poort is vernield en ligt in
puin.e

13 Want zo zal het zijn in het
land, onder de volken:

zoals wanneer een olijfboom
geschud wordt,f

zoals wanneer de laatste
druiven� worden verzameld
aan het eind van de oogst.g

14 Ze zullen het uitroepen,
ze zullen juichen van
vreugde.

Vanaf de zee� zullen ze
de grootheid van Jehovah
verkondigen.h

15 En ze zullen Jehovah loven
in de streek van het licht.�i

Op de eilanden van de zee
zullen ze de naam van
Jehovah, de God van
Israël, prijzen. j

16 Van de uiteinden van de aar-
de horen we zingen:

‘Eer aan� de Rechtvaardige!’k
Maar ik zeg: ‘Ik kwijn weg,
ik kwijn weg!

Wee mij! De verraders hebben
verraad gepleegd.

24:13 �Of ‘de nalezing’. Zie Woorden-
lijst. 24:14 �Of ‘vanuit het westen’.
24:15 �Of ‘in het oosten’. 24:16 �Of
‘sieraad voor’.

De verraders hebben ver-
raderlijk verraad gepleegd.’a

17 Angst, valkuil en strik staan
je te wachten, bewoner van
het land.b

18 Wie vlucht voor het be-
angstigende geluid zal in
de valkuil vallen

en wie uit de valkuil klimt
zal in de strik gevangen
worden.c

Want de sluizen van de hemel
zullen geopend worden

en de fundamenten van het
land zullen schudden.

19 Het land is opengebarsten,
het land is heen en weer
geschud,

het land schokt hevig.d
20 Het land wankelt als een

dronken man,
het slingert heen en weer als
een hut in de storm.

De overtreding drukt zwaar
op het land,e

het zal vallen en niet meer
opstaan.

21 Op die dag zal Jehovah in de
hoogte afrekenen met het
leger van de hoogte,

en op aarde met de koningen
van de aarde.

22 En ze zullen bijeengedreven
worden

als gevangenen in een kuil,
ze zullen opgesloten worden
in de kerker.

En na lange tijd zal er
aandacht aan ze worden
gegeven.

23 De vollemaan zal rood
worden van schaamte

en de stralende zon zal zich
schamen,f

want Jehovah van de leger-
machten is Koning ge-
wordeng op de berg Sionh

en in Jeruzalem,
vol pracht voor de ogen van
de oudsten van zijn volk.�i

24:23 �Lett.: ‘voor zijn oudsten’.

HFST. 24
a Jes 32:12

b Jer 7:34

c 2Kon 25:8-10

d Klg 5:15

e Jes 32:14
Jer 9:11
Klg 1:4
Klg 2:8, 9

f De 24:20

g Jer 6:9
Ez 6:8

h Jes 40:9
Jer 31:12
Jer 33:10, 11

i Jes 43:5

j Jes 11:11
Jes 60:9

k Ex 15:11
Ezr 9:15
Ps 145:7
Opb 15:3

��������������������

2de kolom
a Jer 9:2, 3

b Jer 8:3
Ez 14:21

c Jer 48:44

d Jer 4:24

e 2Kon 21:16
2Kr 36:15, 16
Jer 14:20

f Opb 21:23

g Ps 97:1
Opb 11:17

h Ps 132:13
Jes 12:6
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25 Jehovah, u bent mijn God.
Ik prijs u, ik loof uw naam,

want u hebt wonderbaarlijke
dingen gedaana

— dingen lang geleden
besloten�b —

in getrouwheid,c in betrouw-
baarheid.

2 Want u hebt een stad in een
hoop stenen veranderd,

een vesting in een afbrokke-
lende ruı̈ne.

De burcht van vreemden is
geen stad meer.

Nooit zal hij worden her-
bouwd.

3 Daarom zal een machtig volk
u eren.

De stad van tirannieke
volken zal ontzag voor u
hebben.d

4 Want u bent een vesting
geworden voor de zwakke,

een vesting voor de arme in
zijn nood,e

een schuilplaats tegen
stortbuien,

een schaduw tegen de hitte.f
Wanneer de razernij van de
tirannen is als slagregen
tegen een muur,

5 als de hitte in een uitgedroogd
land,

dan verdrijft u het rumoer
van vreemden.

Zoals de hitte verdreven
wordt door de schaduw
van een wolk,

zo laat u het lied van de
tirannen verstommen.

6 Op deze bergg zal Jehovah
van de legermachten voor
alle volken een feestmaal
klaarmaken,

een feestmaal met heerlijke
gerechten,h

een feestmaal met uitgelezen
wijn,�

25:1 �Of ‘besluiten uit oude tijden’.
25:6 �Of ‘met wijn bewaard op de droe-
sem’.

met heerlijke gerechten rijk
aan merg,

met uitgelezen, zuivere wijn.
7 Op deze berg zal hij de sluier

vernietigen� die alle volken
omhult,

de bedekking� die over alle
volken heen geweven is.

8 Hij zal de dood voor altijd
verslinden,�a

de Soevereine Heer Jehovah
zal de tranen van elk
gezicht wissen.b

De schande van zijn volk
zal hij van de hele aarde
wegnemen,

want Jehovah zelf heeft het
gezegd.

9 Op die dag zal men zeggen:
‘Kijk! Dit is onze God!c
Op hem hebben we gehoopt,d
hij zal ons redden.e
Dit is Jehovah!
Op hem hebben we gehoopt.
Laten we juichen en blij zijn
met de redding door hem.’f

10 Want de hand van Jehovah
zal op deze berg rusteng

en Moab zal op zijn plaats
vertrapt worden,h

zoals stro vertrapt wordt in
een hoop mest.

11 Hij zal zijn handen erin�
uitslaan

als een zwemmer die zijn
handen uitslaat om te
zwemmen.

Hij zal de trots ervan
neerhaleni

met de vaardige bewegingen
van zijn handen.

12 En de vesting met haar�
hoge, veilige muren

zal hij neerhalen.
Hij zal haar afbreken tot op
de grond, tot in het stof.

25:7 �Lett.: ‘verslinden’. �Of ‘sluier’.
25:8 �Of ‘vernietigen’. 25:11 �D.w.z. in
Moab. 25:12 �Lett.: ‘je’.
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26 Op die dag zal dit lied ge-
zongen wordena in het land

Juda:b
‘We hebben een sterke stad.c
Hij� biedt redding, als muren
en wallen.d

2 Open de poorten,e dan kan
het rechtvaardige volk
binnengaan,

een volk dat zich trouw blijft
gedragen.

3 U zult degenen beschermen
die volledig op u steunen.�

U zult hun altijd vrede
geven,f

omdat u degene bent op wie
ze vertrouwen.g

4 Vertrouw voor altijd op
Jehovah,h

want Jah� Jehovah is de
eeuwige Rots. i

5 Want hij heeft de bewoners
van de hoogte, de verheven
stad, vernederd.

Hij haalt haar neer,
hij haalt haar neer tot op de
grond,

hij gooit haar in het stof.
6 Voeten zullen haar ver-

trappen,
de voeten van de ellendige,
de voetstappen van de
arme.’

7 Het pad van de rechtvaardige
is oprecht.�

Omdat u oprecht bent,
zult u de weg van de recht-
vaardige effenen.

8 We volgen het pad van uw
oordelen, Jehovah,

we hopen op u.
We verlangen� naar uw naam
en uw herinnering.�

26:1 �D.w.z. God. 26:3 �Of mogelijk
‘die een standvastige instelling hebben’.
26:4 � ‘Jah’ is een verkorte vorm van de
naam Jehovah. 26:7 �Of ‘effen’. 26:8
�Of ‘met onze ziel verlangen we’. �D.w.z.
dat er aan God en zijn naam gedacht
wordt, dat die bekendgemaakt worden.

9 ’s Nachts verlang ik naar u
met hart en ziel,

mijn geest blijft naar u
zoeken.a

Want wanneer uw oordelen
over de aarde komen,

leren de bewoners van het
land wat rechtvaardigheid
is.b

10 Al wordt er gunst getoond
aan slechte mensen,

ze zullen geen rechtvaardig-
heid leren.c

Zelfs in het land van oprecht-
heid zullen ze het slechte
doend

en ze zullen de majesteit van
Jehovah niet zien.e

11 Jehovah, uw hand is op-
geheven, maar ze zien het
niet.f

Ze zullen uw ijver voor uw
volk zien en te schande
worden gemaakt.

Uw vuur zal uw tegenstan-
ders verteren.

12 Jehovah, u zult ons vrede
geven,g

want alles wat we hebben
gedaan

hebt u voor ons mogelijk
gemaakt.

13 O Jehovah, onze God, andere
meesters dan u hebben over
ons geheerst,h

maar alleen over uw naam
spreken we. i

14 Ze zijn dood, ze zullen niet
leven.

Ze zijn machteloos in
de dood en zullen niet
opstaan. j

Want u hebt uw aandacht op
hen gericht

om hen uit te roeien en elke
herinnering aan hen uit te
wissen.

15 U hebt het volk groot gemaakt,
Jehovah,

u hebt het volk groot gemaakt.
U hebt uzelf geëerd.k
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U hebt de grenzen van
het land naar alle kanten
uitgebreid.a

16 Jehovah, in nood hebben ze
zich tot u gewend.

Ze hebben fluisterend hun
gebed uitgesproken toen u
hen corrigeerde.b

17 Zoals een zwangere vrouw
die op het punt staat te
bevallen

weeën heeft en het uit-
schreeuwt van de pijn,

zo waren wij vanwege u,
o Jehovah.

18 We werden zwanger, we
kregen weeën,

maar het is alsof we wind
hebben gebaard.

We hebben het land geen
redding gebracht

en er is niemand geboren om
het land te bewonen.

19 ‘Je doden zullen leven.
De dode lichamen van mijn
volk� zullen opstaan.c

Word wakker en juich van
vreugde,

jullie die in het stof wonen!d
Want je dauw is als de dauw
in de morgen�

en de aarde zal degenen die
machteloos zijn in de dood
tot leven brengen.�

20 Mijn volk, ga je binnen-
kamers in

en sluit je deuren achter je.e
Verberg je een korte tijd,
totdat de woede� voorbij is.f

21 Kijk! Jehovah komt uit zijn
woonplaats

om de bewoners van het
land ter verantwoording te
roepen voor hun zonde.

Het land zal zijn bloedschuld
aan het licht brengen

en zal zijn slachtoffers niet
langer bedekken.’

26:19 �Lett.: ‘een dood lichaam van
mij’. �Of mogelijk ‘de dauw van krui-
den (malve)’. �Of ‘geboren laten wor-
den’. 26:20 �Of ‘openlijke veroordeling’.

27 Op die dag zal Jehovah
met zijn scherpe, grote,
sterke zwaarda

afrekenen met Lev _iathan,�
de glijdende slang,

met Lev _iathan, de kronkelen-
de slang,

en hij zal het monster dat in
de zee is doden.

2 Zing op die dag voor haar:�
‘Een wijngaard van mousse-
rende wijn!b

3 Ik, Jehovah, bescherm haar.c
Elk ogenblik geef ik haar
water.d

Ik bescherm haar dag en
nacht,

zodat niemand haar iets
aandoet.e

4 Ik voel geen woede meer.f
Wie zal in de strijd voor me
staan met doornstruiken en
onkruid?

Ik zal ze vertrappen en ze
allemaal in brand steken.

5 Laat hij zich liever stevig
vasthouden aan mijn
vesting.

Laat hij vrede met me
sluiten.

Vrede moet hij met me
sluiten.’

6 In de dagen die komen, zal
Jakob wortel schieten

en zal Israël uitlopen en
bloeien.g

Ze zullen het land met
opbrengst vullen.h

7 Zou hij geslagen moeten
worden zoals hij geslagen
wordt?

Of zou hij gedood moeten
worden zoals zijn gesneu-
velden zijn afgeslacht?

8 Met een angstaanjagende
schreeuw zult u met haar
strijden als u haar weg-
stuurt.

27:1 �Zie Woordenlijst. 27:2 �Blijkbaar
Israël, hier gepersonifieerd als een vrouw
en vergeleken met een wijngaard.
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Hij zal haar met zijn krach-
tige windvlaag verjagen op
de dag dat de oostenwind
waait.a

9 Zo zal de overtreding van Ja-
kob dus worden verzoend,b

en dit zal het resultaat� zijn
wanneer zijn zonde wordt
weggenomen:

hij zal alle stenen van het
altaar verpulveren

alsof het kalksteen is
en er zullen geen heilige
palen of wierooktafels
overblijven.c

10 Want de vestingstad zal
onbewoond zijn,

de weidegronden zullen leeg
en verlaten zijn als een
woestijn.d

Daar zullen kalveren grazen
en gaan liggen

en haar takken kaalvreten.e
11 Als haar takjes zijn verdord,

zullen vrouwen komen en ze
afbreken.

Ze zullen er vuur mee
maken.

Want dit volk heeft geen
inzicht.f

Daarom zal hun Maker niet
barmhartig voor ze zijn,

en degene die ze gevormd
heeft zal geen medelijden
met ze hebben.g

12 Op die dag zal Jehovah de
opbrengst uitkloppen, vanaf de
stromende Rivier� tot de Wadi�
van Egypte.h Een voor een zul-
len jullie worden verzameld, volk
van Israël. i 13 Op die dag zal er
op een grote hoorn worden ge-
blazen, j en degenen die bijna ver-
gaan in Assyriëk en degenen die
verstrooid zijn in Egypte l zullen
komen en zich neerbuigen voor
Jehovah op de heilige berg in Je-
ruzalem.m

27:9 �Of ‘de volledige vrucht’. 27:12
�D.w.z. de Eufraat. �Zie Woordenlijst.

28 Wee de opzichtige� kroon�
van de dronkaards van
Efraı̈ma

en de verwelkende bloesem
van zijn schitterende
sieraad,

dat rust op het hoofd van
het vruchtbare dal van
hen die door de wijn zijn
bedwelmd!

2 Jehovah beschikt over
iemand die sterk en
krachtig is.

Als een hevige hagelbui, een
vernielende storm,

als een onweersbui die alles
wegspoelt,

zal hij het met kracht tegen
de grond gooien.

3 De opzichtige kronen van de
dronkaards van Efraı̈m

zullen onder de voet gelopen
worden.b

4 En de verwelkende bloem
van zijn schitterende sie-
raad,

dat rust op het hoofd van het
vruchtbare dal,

zal worden als de vroege vijg
vóór de zomer.

Als iemand die ziet, eet hij
die meteen op, zo uit de
hand.

5 Op die dag wordt Jehovah
van de legermachten een schit-
terende kroon en een prachtige
krans voor degenen van zijn volk
die overgebleven zijn.c 6 Voor
degene die rechtspreekt wordt hij
een geest van gerechtigheid en
voor degenen die de aanval afwe-
ren bij de poort,d een bron van
kracht.
7 En ook zij dwalen af vanwege

de wijn,
ze zwalken rond door de
drank.

Priester en profeet dwalen af
vanwege de alcohol,

28:1 �Of ‘hoogmoedige’, ‘trotse’. �Blijk-
baar de hoofdstad, Samaria.
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ze zijn in de war door de wijn
en door de drank lopen ze
waggelend rond.

Ze dwalen af door hun
visioenen

en ze gaan onderuit bij hun
oordelen.a

8 Hun tafels zijn bedekt met
walgelijk braaksel

— het zit overal.
9 Aan wie zal kennis gegeven

worden
en aan wie zal de boodschap
uitgelegd worden?

Aan degenen die net van de
moedermelk af zijn,

die net van de borst zijn
gehaald?

10 Want het is ‘gebod na gebod,
gebod na gebod,

regel na regel, regel na
regel,�b

hier een beetje, daar een
beetje’.

11 Daarom zal hij tot dit volk
spreken met een vreemde taal en
via degenen die stamelend pra-
ten.�c 12 Hij zei ooit tegen hen:
‘Dit is de rustplaats. Laat wie ver-
moeid is uitrusten. Dit is de plaats
om op adem te komen.’ Maar ze
wilden niet luisteren.d 13 Daar-
om zal het woord van Jehovah
voor hen zijn:

‘Gebod na gebod, gebod na
gebod,

regel na regel, regel na regel,e
hier een beetje, daar een
beetje.’

Hierdoor komt het dat als ze
op weg gaan,

ze zullen struikelen en achter-
over zullen vallen.

Ze raken gewond, verstrikt
en worden gevangen.f

14 Hoor daarom het woord
van Jehovah, jullie op-
scheppers,

jullie heersers van dit volk in
Jeruzalem,

28:10 �Of ‘meetsnoer op meetsnoer,
meetsnoer op meetsnoer’. 28:11 �Of
‘met stamelende lippen’.

15 want jullie zeggen:
‘We hebben een verbond
gesloten met de Dood,a

met het Graf� zijn we een
overeenkomst aangegaan.�

Als de kolkende stortvloed
voorbijkomt,

zal die ons niet treffen,
want we houden ons schuil in
een leugen

en we verbergen ons in
bedrog.’b

16 De Soevereine Heer Jehovah
zegt daarom:

‘Kijk! Ik leg in Sion een
beproefde steen als funda-
ment,c

de kostbare hoeksteend van
een stevig fundament.e

Wie gelooft, zal nooit in
paniek raken.f

17 Ik zal het recht gebruiken als
meetlintg

en rechtvaardigheid als
schietlood.�h

De hagel zal de toevlucht van
leugens wegvagen

en het water zal de schuil-
plaats wegspoelen.

18 Jullie verbond met de Dood
zal verbroken worden

en jullie overeenkomst met
het Graf� zal niet stand-
houden. i

Als de kolkende stortvloed
voorbijkomt,

zullen jullie erdoor bedolven
worden.

19 Zo vaak als hij voorbijkomt,
zal hij jullie wegspoelen. j
Morgen na morgen zal hij
voorbijkomen,

dag en nacht.
Alleen door angst zullen ze
begrijpen wat ze hebben
gehoord.’�

28:15, 18 �Of ‘Sjeool’, het collectieve
graf van de mensheid. Zie Woordenlijst.
28:15 �Of mogelijk ‘hebben we een vi-
sioen tot stand gebracht’. 28:17 �Of
‘waterpas’. 28:19 �Of mogelijk ‘als ze
het begrijpen zullen ze alleen maar angst
voelen’.
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20 Want het bed is te kort om
je erop uit te strekken

en het geweven laken is
te smal om je erin te
wikkelen.

21 Want Jehovah zal opstaan
zoals bij de berg P _erazim,

en hij zal in actie komen
zoals in het dal� bij
G _ibeon,a

om zijn taak uit te voeren
— een vreemde taak —

en om zijn werk te doen
— een ongewoon werk.b

22 Houd dus op met spotten,c
zodat jullie boeien niet strak-
ker worden aangetrokken,

want ik heb gehoord van de
Soevereine Heer, Jehovah
van de legermachten,

dat er besloten is het hele
land� te vernietigen.d

23 Luister goed naar mijn stem,
let op en hoor wat ik te
zeggen heb.

24 Ploegt een boer de hele dag
voordat hij zaad zaait?

Blijft hij de grond losmaken
en eggen?e

25 Nadat hij het oppervlak
geëffend heeft,

zaait hij toch komijn en
strooit hij zwarte komijn,

en zaait hij tarwe, gierst en
gerst op hun plek

en speltf langs de randen?
26 Want Hij onderwijst hem de

juiste manier.�
Zijn God onderricht hem.g

27 Want zwarte komijn wordt
niet met een dorsslede
gepleth

en men rolt geen wagenwiel
over komijn.

Zwarte komijn wordt juist
uitgeklopt met een stok

en komijn met een staf.
28 Plet iemand koren voor

brood?

28:21 �Of ‘de laagvlakte’. 28:22 �Of
‘de hele aarde’. 28:26 �Of ‘corrigeert
(straft) hem op de juiste manier’.

Nee, hij blijft het niet einde-
loos dorsen.a

En hoewel hij het wagenwiel
eroverheen rolt met zijn
paarden,

plet hij het niet.b
29 Ook dat komt van Jehovah

van de legermachten.
Zijn raad� is wonderbaarlijk,
hij heeft geweldige dingen
gedaan.�c

29 ‘Wee _Ariël,� _Ariël, de stad
waar David zijn kamp
opsloeg!d

Laat jaar na jaar voorbijgaan,
laat de kringloop van
feestene doorgaan.

2 Maar ik zal ellende brengen
over _Ariël,f

er zal gerouwd en gejammerd
worden.g

Ze zal voor mij worden als
de vuurhaard van Gods
altaar.h

3 Ik zal je aan alle kanten
belegeren,

ik zal je insluiten met een
palissade

en belegeringswerktuigen
tegen je opstellen. i

4 Je zult ten val worden
gebracht.

Vanaf de grond zul je spreken
en wat je zegt zal in het stof
gedempt worden.

Je stem zal uit de grond
komenj

zoals de stem van een
medium,

en je woorden zullen fluis-
terend� klinken vanuit het
stof.

5 Je horden vijanden� zullen
als fijn stof worden,k

de horden tirannen als kaf
dat wegwaait. l

28:29 �Of ‘voornemen’. �Of ‘zijn prakti-
sche wijsheid is groot’. 29:1 �Bet. mo-
gelijk: ‘de vuurhaard van Gods altaar’.
Blijkbaar gaat het om Jeruzalem. 29:4
�Of ‘piepend’. 29:5 �Lett.: ‘vreemden’.
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Het zal plotseling gebeuren,
onverwacht.a

6 Jehovah van de legermachten
zal je te hulp komen

met donder, aardbevingen en
veel lawaai,

met stormwind, orkanen
en de vlammen van een
verterend vuur.’b

7 Dan zullen de horden van alle
volken die oorlog voeren
tegen _Ariëlc

— iedereen die tegen haar
strijdt,

de stormtorens die tegen
haar zijn opgesteld

en degenen die ellende over
haar brengen —

als een droomworden, als
een visioen in de nacht.

8 Het zal zijn als iemand die
honger heeft en droomt dat
hij eet

maar hongerig� wakker
wordt,

en als iemand die dorst heeft
en droomt dat hij drinkt

maar moe en dorstig� wakker
wordt.

Dat zal gebeuren met de
horden van alle volken

die oorlog voeren tegen de
berg Sion.d

9 Wees verbijsterd en verbaasd,e
wees blind zodat je niets
kunt zien.f

Ze zijn dronken, maar niet
van de wijn,

ze zwalken, maar niet door
de drank.

10 Want Jehovah heeft een
geest van diepe slaap over
jullie uitgestort.g

Hij heeft jullie ogen, de
profeten, geslotenh

en hij heeft jullie hoofden, de
visionairs, bedekt. i

11 Elk visioen wordt voor jul-
lie als de woorden van een ver-
zegeld boek. j Wanneer men het

29:8 �Of ‘met een lege ziel’. �Of ‘en
met een uitgedroogde ziel’.

aan iemand geeft die kan lezen
en zegt: ‘Lees dit alsjeblieft voor’,
zal hij zeggen: ‘Dat kan ik niet,
want het is verzegeld.’ 12 En als
men het boek aan iemand geeft
die niet kan lezen en zegt: ‘Lees
dit alsjeblieft’, zal hij zeggen:
‘Maar ik kan niet lezen.’
13 Jehovah zegt: ‘Dit volk

nadert mij met hun mond
en ze eren mij met hun
lippen,a

maar hun hart is ver van mij.
Hun ontzag voor mij is geba-
seerd op de voorschriften
van mensen, die hun zijn
aangeleerd.b

14 Daarom ben ik degene die
opnieuw wonderbaarlijke
dingen zal doen met dit
volk,c

het ene wonder na het
andere.

De wijsheid van hun wijzen
zal vergaan

en het verstand van hun
verstandige mannen zal
verborgen worden.’d

15 Wee hun die er alles aan
doen om hun plannen�
verborgen te houden voor
Jehovah.e

Hun daden vinden plaats in
het donker,

terwijl ze zeggen: ‘Wie ziet
ons?

Wie weet wat we doen?’f
16 Jullie verdraaien dingen!�

Moet de pottenbakker gelijk-
gesteld worden aan de klei?g

Moet het maaksel over zijn
maker zeggen:

‘Hij heeft me niet gemaakt’?h
En moet wat gevormd is
zeggen over degene die het
gevormd heeft:

‘Hij heeft er geen verstand
van’?i

17 Nog maar even en de Libanon
zal in een boomgaard ver-
anderd worden j

29:15 �Of ‘raad’. 29:16 �Of ‘wat ver-
keerd van jullie!’
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en de boomgaard zal worden
bezien als een woud.a

18 Op die dag zullen de doven
de woorden van het boek
horen,

en bevrijd uit het donker
en de duisternis zullen de
ogen van de blinden zien.b

19 Zachtmoedige mensen zullen
veel vreugde vinden in
Jehovah,

en arme mensen zullen blij
zijn over de Heilige van
Israël.c

20 Want de tiran zal verdwijnen,
de opschepper komt aan zijn
eind.

Iedereen die eropuit is kwaad
te doen, wordt vernietigd:d

21 wie anderen vals beschul-
digt,

wie de verdediger� in de
poort in de val wil laten
lopene

en wie de rechtvaardige met
loze argumenten het recht
ontzegt.f

22 Daarom zegt Jehovah, die
Abraham heeft verlost,g tegen het
huis van Jakob:

‘Jakob zal zich niet meer
schamen

en zijn gezicht zal niet meer
verbleken.�h

23 Want wanneer hij zijn kinde-
ren ziet,

het werk van mijn handen, in
zijn midden, i

zullen ze mijn naam heiligen.
Ze zullen de Heilige van Ja-
kob heiligen

en ze zullen ontzag hebben
voor de God van Israël. j

24 Degenen die opstandig van
geest zijn, zullen verstandig
worden,

en degenen die klagen, zullen
zich laten onderwijzen.’

29:21 �Lett.: ‘degene die terechtwijst’.
29:22 �D.w.z. van schaamte en teleur-
stelling.

30 ‘Wee de koppige zonen’,a
verklaart Jehovah,

‘die plannen uitvoeren die
niet van mij zijn,b

die verdragen sluiten,� maar
niet onder leiding van mijn
geest.

Zo stapelen ze de ene zonde
op de andere.

2 Ze gaan op weg naar Egyptec

zonder mij� te raadplegen,d
om bescherming te zoeken
bij de farao�

en om toevlucht te zoeken in
de schaduw van Egypte!

3 Maar de bescherming van de
farao zal voor jullie een
reden tot schaamte worden

en de toevlucht in de schaduw
van Egypte een oorzaak van
schande.e

4 Want zijn leiders zijn in Z _oanf

en zijn afgezanten hebben
H _anes bereikt.

5 Ze zullen allemaal te schande
worden gemaakt

door een volk waar ze niets
aan hebben,

een volk dat geen hulp of
voordeel biedt,

alleen maar schaamte en
schande.’g

6 Uitspraak tegen de dieren
van het zuiden:

Door het land van ellende en
moeilijkheden,

het land van de leeuw, de
brullende leeuw,

van de adder en de vliegende
vurige slang,�

dragen ze hun rijkdom op de
ruggen van ezels

en hun voorraden op de
bulten van kamelen.

Maar die dingen zullen het
volk niet helpen.

30:1 �Lett.: ‘een plengoffer uitgieten’,
kennelijk om een overeenkomst te slui-
ten. 30:2 �Of ‘mijn mond’. �Lett.: ‘in
de vesting van de farao’. 30:6 �Of ‘de
giftige slang in de aanval’.
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7 Want de hulp van Egypte is
totaal waardeloos.a

Daarom heb ik het genoemd:
‘R _ahab,b die niets doet.’

8 ‘Kom, schrijf het in hun
bijzijn op een bord

en teken het op in een boek,c
zodat het in de toekomst
dient als een blijvend
getuigenis.d

9 Want ze zijn een opstandig
volk,e het zijn zonen vol
bedrog, f

zonen die dewet� van Jehovah
niet willen horen.g

10 Ze zeggen tegen de zieners:
“Laat jullie visioenen maar
zitten”,

en tegen de visionairs:
“Vertel ons geen ware
voorspellingen.h

Vertel ons dingen die we
graag willen horen,� voor-
spel misleidende illusies. i

11 Verlaat de weg, wijk af van
het pad.

Vertel ons niet meer over de
Heilige van Israël.”’ j

12 Daarom zegt de Heilige van
Israël:

‘Omdat jullie dit woord
verwerpenk

en jullie vertrouwen op
leugens en bedrog

en daarop steunen, l
13 zal deze overtreding voor

jullie zijn als een be-
schadigde muur,

als een uitpuilende hoge
muur die op het punt staat
in te storten.

Hij zal plotseling en onver-
wacht vallen.

14 Hij zal stukgeslagen worden
als een grote potten-
bakkerskruik

en zo volledig verbrijzeld
worden dat er nog geen
scherf van overblijft

waarmee je vuur uit de haard
kunt halen

30:9 �Of ‘het onderwijs’. 30:10 �Lett.:
‘gladde dingen’.

of water uit een plas� kunt
scheppen.’

15 Want dit zegt de Soevereine
Heer Jehovah, de Heilige
van Israël:

‘Kom bij me terug en blijf
rustig, dan worden jullie
gered.

Jullie kracht zal liggen in
kalmte en vertrouwen.’a

Maar jullie wilden niet.b
16 Jullie zeiden: ‘Nee! We

vluchten op paarden!’
En vluchten zul je.
‘We zullen op snelle paarden
rijden!’c

Daarom zullen je achter-
volgers snel zijn.d

17 Bij de dreiging van één zullen
er duizend beven.e

Bij de dreiging van vijf zullen
jullie op de vlucht slaan.

Wat er van jullie overblijft
is als een mast op een
bergtop,

als een signaalmast op een
heuvel.f

18 Maar Jehovah wacht ge-
duldig� tot hij jullie zijn
goedheid kan tonen,g

en hij zal opstaan om barm-
hartig voor jullie te zijn.h

Want Jehovah is een God van
recht. i

Gelukkig zijn degenen die
hem blijven verwachten.�j

19 Wanneer het volk in Sion,
in Jeruzalem, woont,k zul je be-
slist niet huilen. l Hij zal je juist
zijn goedheid tonen als hij je
hulpgeroep hoort. Zodra hij het
hoort, zal hij je antwoorden.m
20 Hoewel Jehovah jullie brood
zal geven in de vorm van ellende
en water in de vorm van onder-
drukking,n zal je Grootse Onder-
wijzer zich niet langer verbergen.
Je zult je Grootse Onderwijzero

met eigen ogen zien. 21 En met

30:14 �Of mogelijk ‘waterput’. 30:18
�Of ‘blijft vol verwachting uitzien’. �Of
‘verlangend naar hem uitzien’.
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eigen oren zul je een woord ach-
ter je horen, dat luidt: ‘Dit is de
weg.a Wandel daarop.’ Dit voor
het geval jullie naar rechts of
naar links zouden gaan.b

22 En jullie zullen de zilveren
deklaag van je gehouwen beel-
den en de gouden laag van je me-
talen� beeldenc verontreinigen.
Je zult ze weggooien als een
menstruatiedoek en zeggen: ‘Weg
ermee!’�d 23 Hij zal regen ge-
ven voor het zaad waarmee je
de grond inzaait,e en het brood
dat de grond opbrengt zal goed
en voedzaam� zijn.f Op die dag
zal je vee op uitgestrekte wei-
degronden grazen.g 24 De run-
deren en de ezels die de grond
bewerken, zullen voer vermengd
met zuring eten, dat met de
schop en de hooivork is gewand.
25 Op elke hoge berg en op elke
hoge heuvel zullen beken en stro-
men zijn,h op de dag van de grote
slachting, wanneer de torens val-
len. 26 Het licht van de volle-
maan zal als het licht van de zon
worden. En het licht van de zon
zal zeven keer zo sterk worden, i
als het licht van zeven dagen, op
de dag dat Jehovah de breuk van
zijn volk verbindt j en de ernstige
wond geneest die door hem is toe-
gebracht.k
27 Luister! De naam van Jehovah

komt van ver,
met zijn brandende woede en
met zware wolken.

Zijn lippen zijn een en al
boosheid

en zijn tong is als een ver-
terend vuur. l

28 Zijn geest� is als een kolkende
watervloed die helemaal tot
aan de hals reikt,

om de volken te schudden in
een zeef van vernietiging.�

30:22 �Of ‘gegoten’. �Of mogelijk ‘en
ze vuil noemen’. 30:23 �Lett.: ‘vet en vol
olie’. 30:28 �Of ‘adem’. �Lett.: ‘van
waardeloosheid’.

En de volken zullen een bit
tussen hun kakena hebben
dat hen op een dwaalspoor
brengt.

29 Maar jullie lied zal zijn als
het lied dat ’s nachts wordt
gezongen

wanneer je je klaarmaakt�
voor een feest,b

en je zult blij zijn in je hart
zoals iemand met een fluit�
die naar de berg van Jehovah
gaat, naar de Rots van
Israël.c

30 Jehovah zal zijn indrukwek-
kende stemd laten horen

en zijn arme laten zien, die in
grote woedef neerkomt,

met vlammen van een
verterend vuur,g

met wolkbreuken,h onweers-
buien en hagelstenen. i

31 Vanwege de stem van Jehovah
zal Assyrië door angst ge-
troffen worden. j

Hij zal het met een stok
slaan.k

32 En elke slag van zijn stok
die Jehovah als straf op
Assyrië laat neerkomen,

zal begeleid worden door
tamboerijnen en harpen, l

terwijl hij zijn arm tegen hen
opheft in de strijd.m

33 Want de T _ofeth�n is al voor
hem klaargemaakt

en is ook voorbereid voor de
koning.o

Hij heeft de plaats voor de
houtstapel diep en breed
gemaakt,

met hout en vuur in over-
vloed.

Als met een stroom van
zwavel zal de adem van
Jehovah

het in brand steken.

30:29 �Of ‘heiligt’. �Of ‘die onder het
lopen fluitspeelt’. 30:33 �Met ‘Tofeth’
wordt hier een figuurlijke verbrandings-
plaats bedoeld die vernietiging voor-
stelt.
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31 Wee degenen die naar
Egypte gaan voor hulp,a

die op paarden vertrouwen,b
die op strijdwagens vertrou-
wen omdat het er veel zijn

en op oorlogspaarden�
omdat ze sterk zijn.

Ze vertrouwen niet op de
Heilige van Israël,

Jehovah zoeken ze niet.
2 Maar hij is wijs en zal ellende

brengen,
hij zal zijn woorden niet
terugnemen.

Hij zal opstaan tegen het
huis van boosdoeners

en ook tegen degenen die
slechte mensen helpen.c

3 De Egyptenaren zijn maar
mensen en geen God.

Hun paarden zijn vlees en
geen geest.d

Als Jehovah zijn hand uit-
strekt,

zal degene struikelen die
hulp aanbiedt

en zal degene vallen die hulp
krijgt.

Ze zullen allemaal tegelijk
aan hun eind komen.

4 Want dit heeft Jehovah tegen
me gezegd:

‘Net zoals een leeuw, een
sterke jonge leeuw,� over
zijn prooi gromt

wanneer een grote groep
herders vanwege hem bij
elkaar is geroepen,

en hij zich niet bang laat ma-
ken door hun geschreeuw

of verschrikt wordt door hun
lawaai,

zo zal Jehovah van de le-
germachten afdalen om te
strijden

voor de berg Sion en zijn
heuvel.

5 Als vogels in duikvlucht, zo zal
Jehovah van de legermach-
ten Jeruzalemverdedigen.e

31:1 �Of ‘ruiters’. 31:4 �Of ‘een jonge
leeuw met manen’.

Hij zal het verdedigen en
redden.

Hij zal het sparen en be-
vrijden.’

6 ‘Volk van Israël, kom terug
bij degene tegen wie jullie open-
lijk in opstand zijn gekomen.a
7 Want de nutteloze goden van
zilver en de waardeloze goden
van goud die jullie eigenhandig
in zonde hebben gemaakt, zullen
op die dag door iedereen aan de
kant gezet worden.
8 En de Assyriër zal gedood

worden door het zwaard,
maar niet door dat van een
man.

Hij zal vernietigd worden
door het zwaard, maar niet
door dat van een mens.b

Hij zal vluchten voor het
zwaard

en zijn jonge mannen zullen
verplicht worden tot
dwangarbeid.

9 Zijn sterke rots zal van angst
vergaan,

en zijn leiders zullen radeloos
zijn vanwege de signaal-
mast’, verklaart Jehovah,

wiens licht� in Sion en wiens
oven in Jeruzalem is.

32 Luister! Een koningc zal
regeren voor recht-
vaardigheidd

en vorsten zullen regeren
voor gerechtigheid.

2 En elk van hen zal zijn als een
beschutting� tegen de wind,

een schuilplaats� tegen
slagregens,

als waterstromen in een
dorre streek,e

als de schaduw van een
grote rots in een uitge-
droogd land.

3 Dan zullen de ogen van
wie zien niet langer dicht-
gestreken zijn

31:9 �Of ‘vuur’. 32:2 �Of ‘wijkplaats’.
�Of ‘toevlucht’.

HFST. 31
a Jes 30:2

b De 17:15, 16

c Ez 29:6, 7

d Ps 33:17
Sp 21:31

e De 32:11, 12
Ps 91:4

��������������������

2de kolom
a Jes 55:7
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en de oren van wie horen
zullen luisteren.

4 Het hart van impulsieve
mensen zal nadenken over
kennis

en de tong van stotteraars
zal vloeiend en duidelijk
spreken.a

5 De dwaas zal niet langer
vrijgevig worden genoemd

en de gewetenloze niet langer
nobel.

6 Want de dwaas zal onzinnige
dingen zeggen

en zijn hart zal boosaardige
plannen makenb

om afvalligheid� te bevorde-
ren en om opstandig tegen
Jehovah te praten,

om de hongerige� honger te
laten lijden

en om de dorstige water te
ontzeggen.

7 De middelen van de geweten-
loze zijn slecht.c

Hij bevordert schaamteloos
gedrag

om de ellendige met leugens
ten val te brengen,d

al bepleit de arme zijn recht.
8 Maar wie nobel is heeft

nobele bedoelingen
en blijft zich inzetten voor
nobele� zaken.

9 ‘Zelfvoldane vrouwen, sta op
en luister naar mijn stem!

Zorgeloze dochters,e hoor
wat ik te zeggen heb!

10 Zorgelozen, over iets meer
dan een jaar zullen jullie
huiveren,

want aan het eind van de
druivenoogst zullen er geen
vruchten verzameld zijn.f

11 Beef, zelfvoldane vrouwen!
Huiver, zorgelozen!
Trek al je kleren uit
en doe een zak om je heupen.g

32:6 �Of ‘oneerbiedig gedrag’. �Of ‘de
ziel van de hongerige’. 32:8 �Of ‘ruim-
hartige’, ‘vrijgevige’.

12 Sla je van verdriet op de
borst

vanwege de prachtige velden
en de vruchtbare wijnstok-
ken.

13 Want de grond van mijn volk
zal bedekt zijn met distels
en doorns,

ze zullen alle huizen waar
vreugde is overwoekeren,

heel de uitbundige stad.a
14 Want de vesting is verlaten,

de rumoerige stad is uitge-
storven.b

_Ofelc en de wachttoren zijn
voor altijd een woestenij
geworden,

een paradijs voor wilde ezels,
een weide voor de kudden,d

15 totdat de geest van boven
over ons wordt uitgestorte

en de woestijn een boom-
gaard wordt

en de boomgaard op een
woud gaat lijken.f

16 Dan woont gerechtigheid in
de woestijn

en rechtvaardigheid in de
boomgaard.g

17 Ware rechtvaardigheid zal
vrede opleveren,h

ware rechtvaardigheid zal
zorgen voor blijvende rust
en veiligheid. i

18 Mijn volk zal in een vredige
plaats wonen,

in veilige oorden, in plaatsen
van ongestoorde rust. j

19 Maar de hagel zal het woud
verpletteren

en de stad wordt met de
grond gelijkgemaakt.

20 Gelukkig zijn jullie die aan
alle wateren zaaien,

die de stier en de ezel erop-
uit sturen.’�k

33 Wee de verwoester die
niet is verwoest, l

de verrader die niet is
verraden!
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Als je klaar bent met ver-
woesten, zul je zelf worden
verwoest.a

Als je klaar bent met ver-
raden, zul je zelf worden
verraden.

2 O Jehovah, wees goed voor
ons.b

Wij hopen op u.
Wees elke morgen onze arm,�c
onze redding in moeilijke
tijden.d

3 Bij het horen van het rumoer
vluchten volken weg.

Als u opstaat, stuiven naties
uit elkaar.e

4 Je buit zal geplunderd wor-
den zoals vraatzuchtige
sprinkhanen dat doen.

Als zwermen sprinkhanen
zullen mensen zich erop
storten.

5 Jehovah zal hoog verheven
zijn,

want hij woont in de hoogte
boven.

Hij zal Sion vullen met recht
en rechtvaardigheid.

6 Hij geeft je houvast in jouw
tijd,

een overvloed aan redding,f
wijsheid, kennis en ontzag
voor Jehovahg

— dat is zijn schat.
7 Luister! Hun helden schreeu-

wen het uit op straat,
de boodschappers van vrede
huilen bitter.

8 De hoofdwegen zijn verlaten,
er is niemand die zich op de
paden bevindt.

Hij� heeft het verbond
verbroken,

hij heeft de steden ver-
worpen,

hij heeft geen respect voor
de sterfelijke mens.h

9 Het land rouwt� en verdort.
De Libanon schaamt zichi en
teert weg.

33:2 �Of ‘kracht’. 33:8 �D.w.z. de vij-
and. 33:9 �Of mogelijk ‘verdroogt’.

S _aron is een woestijn ge-
worden,

B _asan en K _armel laten hun
bladeren vallen.a

10 ‘Nu zal ik opstaan,’ zegt
Jehovah,

‘nu zal ik mezelf verhogen,b
nu zal ik mezelf grootmaken.

11 Jullie zijn zwanger van
gedroogd gras, stoppels
zullen jullie baren.

Je eigen geest zal je verteren
als een vuur.c

12 En volken zullen worden als
verbrande kalk.

Ze zullen in vlammen opgaan
als afgekapte doorn-
struiken.d

13 Jullie die ver weg zijn,
luister wat ik zal doen!

En jullie die dichtbij zijn,
erken mijn macht!

14 De zondaars in Sion zijn
doodsbang,e

de afvalligen sidderen van
angst:

“Wie van ons kan leven bij
een verterend vuur?f

Wie van ons kan leven bij
vlammen die niet doven?”

15 Degene die altijd in recht-
vaardigheid wandelt,g

die zegt wat oprecht is,h
die oneerlijke en bedrieglijke
winst afwijst,

die steekpenningen weigert
en ze niet met beide
handen aanpakt, i

die zijn oren sluit om niet van
bloedvergieten te horen

en die zijn ogen sluit om het
slechte niet te zien

16 — hij zal in de hoogte wonen,
zijn veilige schuilplaats� zal in
rotsachtige vestingen zijn,

hij zal brood krijgen
en altijd genoeg water
hebben.’j

17 Met eigen ogen zul je een
koning in al zijn pracht zien,

je zult een land zien dat ver
weg is.

33:16 �Of ‘veilige hoogte’.
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18 Je zult je de angst herinne-
ren:�

‘Waar is de secretaris?
Waar is degene die de
schatting� afwoog?a

Waar is degene die de torens
telde?’

19 Je zult dat onbeschaamde
volk niet meer zien,

een volk dat een taal spreekt
die onbegrijpelijk� is,

dat spreekt met een tong die
stottert, die je niet kunt
verstaan.b

20 Kijk naar Sion, de stad van
onze feesten!c

Met eigen ogen zul je Jeru-
zalem zien als een vredige
verblijfplaats,

een tent die niet wordt
verplaatst.d

De tentpinnen zullen nooit
uitgetrokken worden

en de touwen zullen niet
kapotgetrokken worden.

21 Maar daar zal Jehovah, de
Majestueuze,

voor ons een gebied worden
van rivieren, van brede
kanalen.

Geen vloot van galeien zal
daar varen

en geen majestueus schip zal
er voorbijgaan.

22 Want Jehovah is onze
Rechter,e

Jehovah is onzeWetgever,f
Jehovah is onze Koning.g
Hij is degene die ons zal
redden.h

23 De touwen zullen slap hangen.
Ze kunnen de mast niet
rechtop houden of het zeil
uitvouwen.

In die tijd zal er een rijke buit
verdeeld worden,

zelfs de kreupelen zullen
veel buit meenemen. i

24 En geen inwoner zal zeggen:
‘Ik ben ziek.’ j

33:18 �Of ‘in je hart zul je medite-
ren over de angst’. �Zie Woordenlijst.
33:19 �Of ‘te diep om te begrijpen’.

De bewoners van het land
zullen vergeving krijgen
voor hun zonden.a

34 Kom dichterbij om te
luisteren, volken,

en let goed op, naties.
Luister, aarde en alles wat
erop is,

het land en al zijn opbrengst.
2 Want Jehovah’s woede is

gericht tegen alle volken,b
hij is kwaad op hun hele
legermacht.c

Hij zal ze voor de vernietiging
bestemmen,

hij zal ze laten afslachten.d
3 De slachtoffers zullen neer-

gegooid worden,
de stank van hun lijken zal
opstijgen.e

De bergen zullen smelten
door� hun bloed.f

4 Heel het hemelse leger zal
wegrotten

en de hemel zal als een
boekrol worden opgerold.

Hun hele leger zal ver-
schrompelen en vallen,

zoals een verdord blad van
de wijnstok valt

en een verschrompelde vijg
van de vijgenboom.

5 ‘Want in de hemel zal mijn
zwaard worden door-
drenkt.g

Het zal op Edom neerkomen
als een oordeel,h

op het volk dat ik voor de
vernietiging heb bestemd.

6 Jehovah heeft een zwaard dat
zal druipen van het bloed.

Het zal druipen van het vet, i
van het bloed van jonge
rammen en bokken,

van het niervet van rammen.
Want Jehovah heeft een
slachtoffer in B _ozra,

een grote slachting in het
land Edom. j

7 De wilde stieren zullen met
hen neervallen,

34:3 �Of ‘druipen van’.
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de jonge stieren met de ster-
ke stieren.

Hun land zal doordrenkt zijn
met bloed

en hun stof zal verzadigd zijn
van vet.’

8 Want Jehovah heeft een dag
van wraak,a

een jaar van vergelding voor
de rechtszaak ter wille van
Sion.b

9 De waterstromen� zullen in
pek veranderen

en het stof in zwavel.
Het land zal als brandend
pek worden.

10 Het zal dag en nacht blijven
branden,

de rook zal voor altijd blijven
opstijgen.

Van generatie op generatie zal
het een woestenij blijven.

Geen mens zal erdoorheen
trekken, voor altijd en
eeuwig.c

11 Pelikanen en stekelvarkens
zullen het in bezit nemen

en ransuilen en raven zullen
er wonen.

Hij zal het meetlint van ver-
latenheid erlangs houden

en het schietlood� van ver-
woesting.

12 Niet één van de edelen zal als
koning worden uitgeroepen

en alle leiders zullen ver-
dwijnen.

13 In de versterkte torens zullen
doornstruiken groeien,

netels en distels in de
vestingen.

Het zal een hol voor jakhalzen
worden,d

een plek voor struisvogels.
14 Woestijndieren zullen daar

samenkomen met jankende
dieren

en wilde geiten� zullen elkaar
toeroepen.

34:9 �Kennelijk van Bozra, de hoofd-
stad van Edom. 34:11 �Lett.: ‘de ste-
nen’. 34:14 �Of mogelijk ‘demonen in
bokkengedaante’.

Daar zal de nachtzwaluw
neerstrijken en een rust-
plaats vinden.

15 Daar zal de pijlslang nestelen
en eieren leggen.

Ze zal ze uitbroeden en ze in
haar schaduw bij zich hou-
den.

Daar zullen wouwen zich
verzamelen, in paren.

16 Ga op zoek in het boek van
Jehovah en lees het hardop
voor.

Niet één ervan zal ontbreken,
geen ervan mist zijn partner,
want het is de mond van
Jehovah die het heeft
bevolen

en het is zijn geest die ze
heeft samengebracht.

17 Hijzelf heeft het lot voor ze
geworpen

en zijn eigen hand heeft
hun toegewezen gebied
afgemeten.�

Ze zullen het voor altijd in
bezit hebben,

in alle generaties zullen ze er
wonen.

35 De wildernis en het dorre
land zullen juichena

en de woestijnvlakte zal
blij zijn en bloeien als de
saffraan.�b

2 Ze zal zeker bloeien,c
ze zal juichen en jubelen.
De pracht van de Libanon zal
haar gegeven worden,d

de schoonheid van de K _armele
en van S _aron.f

De glorie van Jehovah, de
pracht van onze God,
zullen ze zien.

3 Versterk de slappe handen
en geef de knikkende knieën
kracht.g

4 Zeg tegen degenen die in hun
hart angstig zijn:

‘Wees sterk.Wees niet bang.

34:17 �Lett.: ‘het voor hen verdeeld met
een meetlint’. 35:1 �Of ‘krokus’.
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Luister! Jullie eigen God zal
komen met wraak,

God zal komen met ver-
gelding.a

Hij zal komen en jullie
redden.’b

5 In die tijd worden de ogen
van de blinden geopendc

en de oren van de doven
ontsloten.d

6 In die tijd zal de kreupele
springen als een herte

en de tong van de stomme zal
het uitroepen van vreugde.f

Want in de wildernis zal
overal water opwellen,

in de woestijnvlakte zal water
stromen.

7 Het verschroeide land ver-
andert in een rietplas

en de dorstige bodem in
waterbronnen.g

De plaats waar eens jakhalzen
rustten,h

is bedekt met groen gras, riet
en papyrus.

8 En daar zal een hoofdweg
zijn, i

een weg die deWeg van
Heiligheid wordt genoemd.

Geen onreine zal die be-
treden. j

Die weg is alleen voor dege-
ne die erop mag wandelen.

Geen dwaas dwaalt er rond.
9 Geen leeuw zal er zijn,

roofdieren zullen er niet op
komen.

Die zullen zich daar niet
bevinden.k

Alleen degenen die zijn
teruggekocht zullen erop
wandelen. l

10 Degenen die door Jehovah
zijn losgekocht zullen
juichendm terugkomenn

naar Sion.
Hun hoofd is gekroond met
eindeloze vreugde.o

Ze krijgen grote vreugde en
blijdschap,

verdriet en gezucht ver-
dwijnen.p

36 In het 14de jaar van koning
Hizk _ia rukte koning S _an-

herib van Assyriëa op tegen alle
vestingsteden van Juda en ver-
overde ze.b 2 De koning van As-
syrië stuurde de r _absake�c met
een groot leger vanuit L _achisd

naar koning Hizk _ia in Jeruzalem.
Ze stelden zich op bij de water-
leiding van de Bovenvijver,e aan
de hoofdweg naar het veld van de
wasman.f 3 Toen kwamen hof-
meester _Eljakim,g de zoon van
Hilk _ia, secretaris S _ebnah en kro-
niekschrijver J _oah, de zoon van
Asaf, naar hem toe.

4 De r _absake zei toen tegen
hen: ‘Zeg alsjeblieft tegen Hiz-
k _ia: “Dit zegt de grote koning,
de koning van Assyrië: ‘Waarom
voel je je zo zeker? i 5 Je zegt:
“Ik heb een strategie en beschik
over militaire macht.” Maar dat
zijn lege woorden. Op wie ver-
trouw je, dat je tegen mij in op-
stand durft te komen? j 6 Luis-
ter, je vertrouwt op de steun
van Egypte, die geknakte riet-
stengel die je hand doorboort
als je erop leunt. Zo is de fa-
rao, de koning van Egypte, voor
iedereen die op hem vertrouwt.k
7 Of willen jullie tegen mij zeg-
gen dat jullie vertrouwen op Je-
hovah, jullie God? Is hij niet de-
gene van wie de offerhoogten en
altaren door Hizk _ia zijn verwij-
derd l terwijl Hizk _ia tegen Juda
en Jeruzalem zegt: “Buig je neer
voor dit altaar”?’”m 8 Sluit als-
jeblieft deze weddenschap met
mijn heer, de koning van Assy-
rië:n ik zal je 2000 paarden ge-
ven als je er genoeg ruiters voor
kunt vinden. 9 Hoe zou je zelfs
maar één van de onbelangrijkste
gouverneurs van mijn heer kun-
nen terugdrijven als je op Egypte
vertrouwt voor wagens en voor
ruiters? 10 Denk je soms dat ik
zonder machtiging van Jehovah
tegen dit land ben opgerukt om
het te vernietigen? Jehovah heeft
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zelf tegen me gezegd: “Ruk op te-
gen dit land en vernietig het.”’

11 Toen zeiden _Eljakim, S _eb-
naa en J _oah tegen de r _absake:b
‘Spreek alstublieft Aramees�c met
uw dienaren, want wij kunnen dat
verstaan. Spreek niet met ons in
de taal van de Joden terwijl de
mensen op de muur het kunnen
horen.’d 12 Maar de r _absake zei:
‘Denken jullie soms dat mijn heer
me heeft gestuurd om alleen te-
gen jullie heer en tegen jullie te
spreken? Mijn woorden zijn ook
bedoeld voor de mannen die op
de muur zitten, degenen die net
als jullie hun eigen uitwerpselen
zullen eten en hun eigen urine
zullen drinken.’

13 Toen riep de r _absake luid
in de taal van de Joden:e ‘Hoor
het woord van de grote koning, de
koning van Assyrië.f 14 Dit zegt
de koning: “Laat je niet door Hiz-
k _ia bedriegen, want hij kan jul-
lie niet redden.g 15 Laat je niet
door Hizk _ia overhalen om op Je-
hovah te vertrouwenh als hij zegt:
‘Jehovah zal ons zeker redden,
en deze stad zal niet in handen
vallen van de koning van Assy-
rië.’ 16 Luister niet naar Hizk _ia,
want dit zegt de koning van Assy-
rië: ‘Sluit vrede met mij en geef
je over.� Dan zullen jullie alle-
maal van je eigen wijnstok en je
eigen vijgenboom eten en het wa-
ter uit je eigen waterput� drin-
ken, 17 tot ik kom en jullie naar
net zo’n land breng als jullie
eigen land:i een land van graan en
nieuwe wijn, een land van brood
en wijngaarden. 18 Laat je niet
door Hizk _ia misleiden als hij zegt:
“Jehovah zal ons redden.” Heeft
ook maar één van de goden van
de volken zijn land gered uit de
handen van de koning van Assy-
rië?j 19 Waar zijn de goden van
H _amath en _Arpad?k Waar zijn de
goden van Sefarv _aı̈m? l En heb-

36:11 �Of ‘Syrisch’. 36:16 �Lett.: ‘Maak
een zegen met mij en kom uit tot mij.’
�Of ‘waterreservoir’.

ben ze Sam _aria uit mijn handen
gered?a 20 Wie onder alle goden
van die landen heeft zijn land uit
mijn handen gered? Zou Jehovah
Jeruzalem dan wél uit mijn han-
den kunnen redden?’”’b

21 Ze zwegen en zeiden niets
terug, want de koning had bevo-
len: ‘Jullie mogen niet reageren.’c
22 Toen kwamen hofmeester _El-
jakim, de zoon van Hilk _ia, se-
cretaris S _ebnad en kroniekschrij-
ver J _oah, de zoon van Asaf, met
gescheurde kleren bij Hizk _ia en
vertelden hem wat de r _absake
had gezegd.

37 Zodra koning Hizk _ia dat
hoorde, scheurde hij zijn

kleren, deed een zak aan en ging
het huis van Jehovah in.e 2 Toen
stuurde hij hofmeester _Eljakim,
secretaris S _ebna en de oudsten
van de priesters gekleed in zak-
ken naar de profeet Jesaja,f de
zoon van Amoz. 3 Ze zeiden te-
gen hem: ‘Dit zegt Hizk _ia: “Dit is
een dag van angst, van straf� en
van vernedering. Want de kinde-
ren staan op het punt geboren te
worden,�maar de kracht om te ba-
ren ontbreekt.g 4 Misschien zal
Jehovah, je God, de woorden ho-
ren van de r _absake, die door zijn
heer, de koning van Assyrië, ge-
stuurd is om de levende God te be-
spotten,h en zal hij hem ter verant-
woording roepen voor de woorden
die Jehovah, je God, heeft ge-
hoord. Bidi dus voor het overblijf-
sel dat nog in leven is.”’ j

5 Toen de dienaren van ko-
ning Hizk _ia bij Jesaja kwamen,k
6 zei Jesaja tegen hen: ‘Dit moe-
ten jullie tegen je heer zeggen:
“Dit zegt Jehovah: ‘Laat je niet
bang maken l door de woorden
die jullie hebben gehoord, de
woorden waarmee de bedienden
van de koning van Assyriëm mij
hebben gelasterd. 7 Want ik zal

37:3 �Of ‘belediging’. �Lett.: ‘zijn aan
de opening van de baarmoeder geko-
men’.
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een gedachte in zijn geest� leg-
gen, en hij zal een bericht ho-
ren en naar zijn eigen land te-
ruggaan.a Ik zal hem vervolgens
in zijn eigen land met het zwaard
laten ombrengen.’”’b

8 Toen de r _absake hoorde dat
de koning van Assyrië zich van L _a-
chis had teruggetrokken, ging hij
terug naar de koning, die L _ibna
aan het belegeren was.c 9 De ko-
ning hoorde dat er over koning
Tirh _aka van Ethiopië werd ge-
zegd: ‘Hij is uitgerukt om tegen u
te strijden.’ Toen stuurde hij op-
nieuw boodschappers naar Hiz-
k _iad en zei: 10 ‘Dit moeten jul-
lie zeggen tegen koning Hizk _ia van
Juda: “Laat je God, op wie je ver-
trouwt, je niet bedriegen door te
zeggen: ‘Jeruzalem zal niet in han-
den vallen van de koning van As-
syrië.’e 11 Je hebt gehoord wat
de koningen van Assyrië met alle
landen hebben gedaan: ze hebben
ze volledig verwoest.�f Zul jij dan
als enige worden gered? 12 De
volken die door mijn voorvaders
zijn uitgeroeid, werden toch ook
niet door hun goden bevrijd?g

Waar zijn G _ozan, H _aran,h R _ezef en
het volk van Eden dat in Tel- _Assar
was? 13 Waar zijn de koning van
H _amath, de koning van _Arpad en
de koningen van de steden Sefar-
v _aı̈m, i H _ena en _Ivva?”’

14 Hizk _ia las de brieven die
de boodschappers hem overhan-
digden. Daarna ging Hizk _ia naar
het huis van Jehovah en spreid-
de ze� voor Jehovah uit.j 15 Hiz-
k _ia bad toen tot Jehovahk en zei:
16 ‘O Jehovah van de legermach-
ten, l God van Israël, die boven� de
cherubs op zijn troon zit, u alleen
bent de ware God van alle konink-
rijken op aarde. U hebt de hemel
en de aarde gemaakt. 17 Luis-
ter,� o Jehovah. Hoor toch!m Open
uw ogen, o Jehovah, en zie!n Luis-

37:7 �Lett.: ‘een geest in hem’. 37:11
�Of ‘ze voor de vernietiging bestemd’.
37:14 �Lett.: ‘hem’. 37:16 �Ofmogelijk
‘tussen’. 37:17 �Lett.: ‘neig uw oor’.

ter naar alle woorden die S _anhe-
rib heeft geschreven om de leven-
de God te bespotten.a 18 Het is
waar, o Jehovah, dat de koningen
van Assyrië alle landenb hebben
verwoest, en ook hun eigen land.
19 Ze hebben hun goden in het
vuur gegooid,c omdat het geen
goden waren maar het werk van
mensenhanden,d hout en steen.
Daarom konden ze die vernieti-
gen. 20 Red ons nu uit zijn hand,
o Jehovah, onze God, zodat alle
koninkrijken op aarde weten dat u
alleen God bent, o Jehovah.’e

21 Jesaja, de zoon van Amoz,
stuurde toen deze boodschap
naar Hizk _ia: ‘Dit zegt Jehovah, de
God van Israël: “Omdat je tot mij
over koning S _anherib van Assy-
rië hebt gebeden,f 22 is dit het
woord dat Jehovah tegen hem
heeft gesproken:

‘De maagdelijke dochter
Sion veracht je, ze lacht je
uit.

De dochter Jeruzalem
schudt haar hoofd.

23 Wie heb je bespotg en be-
lasterd?

Tegen wie heb je je stem
verheven?h

Op wie heb je trots neer-
gekeken?

Het is de Heilige van Israël! i
24 Via je dienaren heb je Jehovah

bespot j en gezegd:
“Met al mijn strijdwagens
bestijg ik de hoogste
bergen,k

de uithoeken van de Libanon.
Ik kap zijn statige ceders,
zijn beste jeneverbomen.

Ik dring door tot zijn hoogste
schuilplaats, zijn diepste
woud.

25 Ik graaf putten en drink
water.

Ik leg de stromen� van
Egypte met mijn voetzolen
droog.”

37:25 �Of ‘Nijlkanalen’.
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26 Heb je het niet gehoord?
Lang geleden is het be-
paald.�

In lang vervlogen tijden heb
ik het voorbereid.�a

Nu zal ik het laten gebeuren.b
Je zult vestingsteden ver-
woesten tot puinhopen.c

27 Hun inwoners zullen
machteloos zijn.

Ze zullen doodsbang en
beschaamd zijn.

Ze zullen worden als plantjes
op het veld en als groen
gras,

als gras op de daken, ver-
schroeid door de oosten-
wind.

28 Maar ik weet precies wanneer
je gaat zitten, wanneer je
weggaat, wanneer je terug-
komtd

en wanneer je woedend op
me bent.e

29 Je woede tegen mijf en je
razernij zijn tot mijn oren
doorgedrongen.g

Daarom zal ik mijn haak in
je neus slaan en mijn toomh

tussen je lippen leggen.
En ik zal je terugleiden
over de weg waarlangs je
gekomen bent.’

30 Dit is voor jou� het teken:
Dit jaar zul je eten wat vanzelf
groeit.� In het tweede jaar zul je
graan eten dat daaruit opkomt.
Maar in het derde jaar zul je
zaaien en oogsten, wijngaarden
planten en de vrucht ervan eten. i
31 Wie van het huis van Juda
ontkomt, wie overblijft, j zal van
onder wortel schieten en van bo-
ven vrucht dragen. 32 Want er
zal een overblijfsel uit Jeruza-
lem komen, overlevenden van de
berg Sion.k Jehovah van de le-
germachten zal dat in zijn ijver
doen. l

37:26 �Lett.: ‘gedaan’. �Of ‘vormgege-
ven’. 37:30 �D.w.z. Hizkia. �Of ‘wat
uit gevallen korrels graan opschiet’.

33 Daarom zegt Jehovah het
volgende over de koning van As-
syrië:a

‘Hij zal deze stad niet binnen-
komen,b

er geen pijl op afschieten,
er geen schild tegen op-
heffen

en er geen belegeringsdam
tegen opwerpen.’”c

34 “Hij zal teruggaan over
de weg waarlangs hij is
gekomen.

Hij komt deze stad niet
binnen”, verklaart Jehovah.

35 “Ik zal deze stad verdedigend

en redden ter wille van
mijzelfe

en ter wille van mijn dienaar
David.”’f

36 En de engel van Jehovah
kwam naar het kamp van de As-
syriërs en doodde daar 185.000
man. De volgende ochtend zag
men overal lijken liggen.g 37 Ko-
ning S _anherib van Assyrië ver-
trok daarna. Hij ging terug naar
Ninevéh en bleef daar.i 38 Toen
hij zich neerboog in het huis� van
zijn god N _isroch, werd hij met het
zwaard gedood j door Adramm _e-
lech en Sar _ezer, zijn eigen zonen,
die daarna naar het land _Araratk
vluchtten. Zijn zoon _Esar-H _addonl

volgde hem als koning op.

38 In die tijd werd Hizk _ia do-
delijk ziek.m De profeet Je-

saja,n de zoon van Amoz, kwam
bij hem en zei: ‘Dit zegt Jeho-
vah: “Tref regelingen met je fami-
lie,� want je zult sterven. Je zult
niet herstellen.”’o 2 Toen draai-
de Hizk _ia zijn gezicht naar de
muur en bad tot Jehovah: 3 ‘Ik
smeek u, o Jehovah, herinner
up alstublieft dat ik u trouw en
met een onverdeeld hartq heb ge-
diend,� en dat ik heb gedaan wat
goed was in uw ogen.’ En Hizk _ia
barstte in tranen uit.

37:38 �Of ‘de tempel’. 38:1 �Lett.: ‘huis’.
38:3 �Lett.: ‘vóór u heb gewandeld’.
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4 Daarna kwam het woord van
Jehovah tot Jesaja: 5 ‘Ga terug
en zeg tegen Hizk _ia:a “Dit zegt Je-
hovah, de God van je voorvader
David: ‘Ik heb je gebed gehoord.b
Ik heb je tranen gezien.c Ik geef
je nog 15 jaar te leven,�d 6 en ik
zal jou en deze stad redden uit de
handen van de koning van Assyrië
en ik zal deze stad verdedigen.e
7 Dit is het teken van Jehovah
om je te laten zien dat Jeho-
vah zich aan zijn woord zal hou-
den:f 8 ik zal de schaduw van de
zon die afdaalt op de trap� van
Achaz tien treden achteruit laten
gaan.’”’g De schaduw, die al afge-
daald was op de trap ging dus tien
treden achteruit.

9 Dit schreef koning Hizk _ia
van Juda in de tijd dat hij ziek
werd en van zijn ziekte herstelde.
10 Ik zei: ‘Ik ben in de kracht�

van mijn leven
maar moet de poorten van
het Graf� binnengaan.

Ik word beroofd van de jaren
die mij nog resten.’

11 Ik zei: ‘Ik zal Jah� niet zien,
Jah in het land der leven-
den.h

De mensheid zal ik niet meer
zien

als ik eenmaal bij de bewoners
ben van de plek waar alles
eindigt.

12 Mijn woning is als de tent van
een herder,

ze wordt afgebroken en van
mij weggenomen. i

Ik heb mijn leven opgerold
zoals een wever doet,

hij snijdt me af als de draden
van een weefgetouw.�

38:5 �Of ‘ik voeg 15 jaar aan je dagen
toe’. 38:8 �Mogelijk werd deze trap ge-
bruikt om de tijd te meten, zoals met
een zonnewijzer. 38:10 �Of ‘het mid-
den’. 38:10, 18 �Of ‘Sjeool’, het collec-
tieve graf van de mensheid. Zie Woor-
denlijst. 38:11 � ‘Jah’ is een verkorte
vorm van de naam Jehovah. 38:12 �Of
‘de scheringdraden’.

Van ’s ochtends vroeg tot
’s avonds laat staat u me
naar het leven.a

13 Tot de morgen probeer ik
kalm te worden.

Als een leeuw blijft hij al
mijn botten breken.

Van ’s ochtends vroeg tot
’s avonds laat staat u me
naar het leven.b

14 Als een gierzwaluw of een
lijster� blijf ik piepen,c

ik koer als een duif.d
Uitgeput kijken mijn ogen
omhoog:e

“O Jehovah, ik voel me zo
ellendig.

Help me toch!”�f
15 Wat kan ik zeggen?

Hij heeft gesproken en het
ook gedaan.

Al mijn jaren zal ik me
nederig gedragen�

vanwege mijn bittere
ellende.�

16 “O Jehovah, dankzij deze
dingen� leeft elk mens

en daardoor blijft mijn geest
in leven.

U zult me weer gezond
maken en me in leven
houden.g

17 In plaats van vrede had ik
bittere ellende.

Maar uit liefde voor mij�
hebt u me gered van de kuil
van vernietiging.h

U hebt al mijn zonden achter
uw rug geworpen.�i

18 Want het Graf� kan u niet
prijzen, j

de dood kan u niet loven.k
Wie in de kuil afdaalt, is niet
in staat te hopen op uw
trouw. l

38:14 �Of mogelijk ‘kraanvogel’. �Lett.:
‘Wees mijn borg.’ 38:15 �Of ‘plechtig
wandelen’. �Of ‘de bitterheid van mijn
ziel’. 38:16 �D.w.z. Gods woorden en da-
den. 38:17 �Of ‘mijn ziel’. �Of ‘verwij-
derd zodat u ze niet ziet’.
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19 De levende — de levende kan
u prijzen,

zoals ik dat nu kan.
Een vader kan zijn zonen
leren hoe trouw u bent.a

20 O Jehovah, red me!
Dan zullen we mijn liederen
spelen op snaarinstrumen-
ten,b

alle dagen van ons leven in
het huis van Jehovah.”’c

21 Jesaja zei toen: ‘Haal een
koek van samengeperste gedroog-
de vijgen en leg die op de zweer,
zodat hij herstelt.’d 22 Hizk _ia
had gevraagd: ‘Aan welk teken
kan ik zien dat ik naar het huis
van Jehovah zal gaan?’e

39 In die tijd stuurde de koning
van Babylon, M _erodach-

B _aladan, de zoon van B _aladan,
brieven en een geschenk naar Hiz-
k _ia,f want hij had gehoord dat hij
ziek was geweest enwas hersteld.g
2 Hizk _ia verwelkomde� de bood-
schappers hartelijk en liet ze zijn
schathuish zien: het zilver, het
goud, de balsemolie en andere
kostbare olie, zijn hele wapenhuis
en alles wat er in zijn schatkamers
te vinden was. Er was niets in zijn
eigen huis� en in zijn hele rijk dat
Hizk _ia ze niet liet zien.

3 Daarna kwam de profeet Je-
saja bij koning Hizk _ia. Hij vroeg
hem: ‘Wat hebben die mannen
gezegd en waar kwamen ze van-
daan?’ Hizk _ia antwoordde: ‘Ze
kwamen uit een ver land, uit Ba-
bylon.’ i 4 Toen vroeg hij: ‘Wat
hebben ze in je huis gezien?’ Hiz-
k _ia antwoordde: ‘Ze hebben al-
les in mijn huis gezien. Er was
niets in mijn schatkamers dat ik
ze niet heb laten zien.’

5 Daarna zei Jesaja tegen Hiz-
k _ia: ‘Hoor het woord van Jeho-
vah van de legermachten: 6 “Er
komt een tijd dat alles wat er in je
huis is en wat je voorvaders tot

39:2 �Lett.: ‘verheugde zich over’. �Of
‘paleis’.

nu toe hebben verzameld, wegge-
bracht wordt naar Babylon. Er zal
niets overblijven”,a zegt Jehovah.b
7 “En sommigen van je eigen zo-
nen, van wie je vader zult worden,
zullen meegenomen worden en
hofbeambten worden in het paleis
van de koning van Babylon.”’c

8 Toen zei Hizk _ia tegen Jesa-
ja: ‘Het woord van Jehovah dat
je hebt gesproken is goed.’ En hij
voegde eraan toe: ‘Want tijdens
mijn leven� zal er vrede en sta-
biliteit� zijn.’d

40 ‘Troost, troost mijn volk’,
zegt je God.e

2 ‘Spreek tot het hart van�
Jeruzalem

en vertel haar dat haar
dwangarbeid is vervuld,

dat haar schuld is afbetaald.f
Uit de hand van Jehovah
heeft ze volledig betaald�
gekregen voor al haar
zonden.’g

3 In de woestijn roept een
stem:

‘Maak de weg van Jehovah
vrij!h

Maak voor onze God een
rechte hoofdwegi door de
wildernis. j

4 Laat elk dal worden op-
gehoogd

en elke berg en heuvel worden
verlaagd.

Het ruige landschap moet
vlak worden

en het ruwe landschap zal in
een vlakte veranderen.k

5 De majesteit van Jehovah zal
onthuld wordenl

en alle mensen� zullen het
zien,m

want Jehovah’s mond heeft
gesproken.’

6 Luister! Iemand zegt: ‘Roep!’
Een ander vraagt: ‘Wat moet
ik roepen?’

39:8 �Lett.: ‘dagen’. �Of ‘enwaarheid’.
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‘het dubbele’. 40:5 �Lett.: ‘vlees’.

HFST. 38
a Ge 18:19

De 4:9
Joz 4:21-24

b Ps 30:11, 12

c 2Kon 20:5
Ps 84:2

d 2Kon 20:7

e 2Kon 20:8
��������������������

HFST. 39
f 2Kr 32:23

g 2Kon 20:5
2Kon 20:12, 13

h 2Kr 32:27

i 2Kon 20:14, 15
��������������������

2de kolom
a 2Kon 24:11, 13

2Kon 25:13
2Kr 36:18
Da 1:1, 2

b 2Kon 20:16-18

c 2Kon 24:12
Da 2:49
Da 5:29

d 2Kon 20:19
��������������������

HFST. 40
e Jes 49:13

Jes 51:3
2Kor 1:3, 4

f Ps 79:8, 9
Jer 31:34
Jer 33:8

g Jer 16:18
Da 9:11, 12

h Jes 35:8
Jes 57:14
Mal 3:1

i Jes 11:16

j Mt 3:1, 3
Mr 1:2-4
Lu 3:3-6
Jo 1:23

k Jes 42:16

l Jes 24:15

m Jes 49:6
Jes 52:10

JESAJA 38:19–40:6 988



‘Alle mensen� zijn als groen
gras.

Al hun loyale liefde is als een
bloem in het veld.a

7 Het groene gras verdort,
de bloem verwelkt,b
omdat de adem� van Jehovah
erover blaast.c

Ja, het volk is niets anders
dan groen gras.

8 Het groene gras verdort,
de bloem verwelkt,
maar het woord van onze
God blijft voor eeuwig.’d

9 Beklim een hoge berg,
vrouw die goed nieuws
brengt voor Sion.e

Laat je stem luid horen,
vrouw die goed nieuws
brengt voor Jeruzalem.

Wees niet bang, verhef je
stem.

Zeg tegen de steden van
Juda: ‘Hier is jullie God.’f

10 Kijk! De Soevereine Heer
Jehovah zal komen met
kracht,

zijn arm zal voor hem
heersen.g

Kijk! Hij heeft zijn beloning
bij zich,

het loon dat hij betaalt, gaat
voor hem uit.h

11 Als een herder zal hij voor
zijn kudde zorgen. i

Met zijn arm zal hij de lam-
meren verzamelen,

aan zijn boezem zal hij ze
dragen.

Zorgzaam zal hij de schapen
met jongen leiden. j

12 Wie heeft de wateren gemeten
in de holte van zijn handk

en de hemel opgemeten met
een span� van zijn hand?

Wie heeft het stof van de
aarde l in een maatbeker
verzameld,

40:6 �Lett.: ‘vlees’. 40:7 �Of ‘geest’.
40:12 �De grootste afstand tussen de
top van de duim en de pink. Zie App.
B14.

de bergen gewogen op een
balans

of de heuvels op een weeg-
schaal?

13 Wie heeft de geest van
Jehovah opgemeten,�

wie kan hem iets leren of
advies geven?a

14 Wie heeft hij geraadpleegd
om inzicht te krijgen,

wie leert hem over het pad
van het recht?

Wie brengt hem kennis bij
of wijst hem de weg van waar
begrip?b

15 Kijk! De volken zijn als een
druppel uit een emmer,

ze worden bezien als een
laagje stof op een weeg-
schaal.c

Kijk! Hij tilt eilanden op als
een stofje.

16 Zelfs de Libanon is niet
genoeg om een vuur
brandend te houden�

en heeft niet genoeg wilde
dieren voor een brandoffer.

17 Alle volken zijn voor hem als
iets wat niet bestaat.d

Hij beschouwt ze als niets, ze
stellen niets voor.e

18 Met wie kun je God ver-
gelijken?f

Wat kun je naast hem zetten
dat op hem lijkt?g

19 De vakman giet een beeld,
de smid overtrekt het met
goudh

en smeedt zilveren kettingen.
20 Iemand kiest een boom uit

als zijn bijdrage, i
een boom die niet zal rotten.
Hij zoekt een bedreven
vakman

om een beeld te maken dat
niet omvalt. j

21 Weten jullie het dan niet?
Hebben jullie het niet
gehoord?

40:13 �Of mogelijk ‘kan (...) bevatten’.
40:16 �Of ‘kan niet genoeg brandhout
leveren’.
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Is het jullie niet vanaf het
begin verteld?

Hebben jullie het niet be-
grepen sinds de fundering
van de aarde?a

22 Er is Iemand die boven de
ronde aarde� woontb

en de bewoners ervan zijn
als sprinkhanen.

Hij spant de hemel uit als fijn
gaas,

hij spreidt die uit als een tent
om in te wonen.c

23 Hij brengt hoge bestuurders
terug tot niets

en maakt de rechters� van de
aarde nietig.

24 Nauwelijks zijn ze geplant,
nauwelijks zijn ze gezaaid,
nauwelijks is hun stam in de
aarde geworteld,

of er wordt op hen geblazen
en ze verdorren,

de wind voert hen mee als
kaf.d

25 ‘Met wie kun je me vergelijken?
Aan wie kun je me gelijk-
stellen?’, zegt de Heilige.

26 ‘Sla je ogen op naar de hemel
en kijk.

Wie heeft die dingen ge-
schapen?e

Het is degene die ze als een
leger leidt naar hun aantal.

Hij roept ze allemaal bij
naam.f

Dankzij zijn enorme dyna-
mische energie en ontzag-
wekkende krachtg

ontbreekt er niet één.
27 Waarom zeg je, Jakob, en

waarom beweer je, Israël:
“Mijn weg blijft verborgen
voor Jehovah,

God doet me geen recht”?h

28 Weet je het dan niet? Heb je
het niet gehoord?

Jehovah, de Schepper van de
uithoeken van de aarde, is
God voor altijd en eeuwig. i

40:22 �Of ‘aardbol’. 40:23 �Of ‘lei-
ders’.

Hij wordt nooit moe, raakt
nooit uitgeput.a

Zijn wijsheid� is niet te
doorgronden.b

29 Wie moe is geeft hij kracht,
wie zwak� is geeft hij volop
energie.c

30 Jongens zullen moe worden,
uitgeput raken,

en jonge mannen zullen
struikelen en vallen,

31 maar wie op Jehovah hopen,
krijgen nieuwe kracht.

Ze zullen opstijgen� met
vleugels als arenden.d

Ze zullen rennen en niet
uitgeput raken,

ze zullen lopen en niet moe
worden.’e

41 ‘Wees stil en luister,�
eilanden.

Laat de volken hun kracht
verzamelen.

Laat ze dichterbij komen en
vervolgens spreken.f

Laten we bij elkaar komen
voor een rechtszaak.

2 Wie heeft iemand laten
opstaan van waar de zon
opgaat�g

en hem aan Zijn voeten ge-
roepen� voor rechtvaardig-
heid,

om volken aan hem uit te
leveren

en hem koningen te laten
onderwerpen?h

Wie zorgt ervoor dat ze voor
zijn zwaard tot stof vergaan,

als kaf in de wind voor zijn
boog?

3 Hij achtervolgt ze en ver-
volgt ongehinderd zijn pad

over wegen waar hij nog
geen voet op heeft gezet.

4 Wie heeft dat gedaan en
laten gebeuren?

40:28 �Of ‘verstand’. 40:29 �Of ‘zon-
der dynamische energie’. 40:31 �Of
‘zweven’. 41:1 �Of ‘wees stil vóór mij’.
41:2 �Of ‘vanuit het oosten’. �D.w.z.
om Hem te dienen.
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Wie heeft de generaties van-
af het begin opgeroepen?

Ik, Jehovah, ben de Eerste,a
en tegenover de laatsten ben
ik dezelfde.’b

5 De eilanden zagen het en
werden bang.

De einden van de aarde
beefden.

Ze verzamelen zich en komen
dichterbij.

6 De een helpt de ander
en zegt tegen zijn broeder:
‘Wees moedig.’

7 Zo moedigt de ambachtsman
de smidc aan.

Degene die met de smids-
hamer gladmaakt

moedigt degene aan die op
het aambeeld slaat.

Hij zegt over het soldeersel:
‘Het is goed.’

Dan wordt het beeld vast-
gezet met spijkers zodat
het niet omvalt.

8 ‘Maar jij, Israël, bent mijn
dienaar,d

Jakob, die ik uitgekozen heb,e
het nageslacht� van mijn
vriend Abraham.f

9 Jou heb ik weggehaald van
de einden van de aarde,g

jou heb ik geroepen uit de
meest afgelegen streken.

Ik zei tegen je: “Jij bent mijn
dienaar.h

Ik heb je uitgekozen, ik heb je
niet afgewezen. i

10 Wees niet bang, want ik ben
met je. j

Maak je geen zorgen, want ik
ben je God.k

Ik zal je sterken, ik zal je
zeker helpen. l

Ik zal je stevig vasthouden
met mijn rechterhand van
rechtvaardigheid.”

11 Luister! Iedereen die
woedend op je wordt, staat
schande en vernedering te
wachten.m

41:8 �Lett.: ‘zaad’.

Degenen die tegen je tekeer-
gaan, zullen aan hun eind
komen en vergaan.a

12 De mannen die tegen je
strijden — je zult ze zoeken
maar niet vinden.

De mannen die oorlog tegen
je voeren — er zal helemaal
niets van ze overblijven.b

13 Want ik ben Jehovah, je God,
die je rechterhand vast-
pakt

en tegen je zegt: “Wees niet
bang. Ik zal je helpen.”c

14 Wees niet bang, Jakob, jij
kleine worm.�d

Ik zal jullie helpen, mannen
van Israël’, verklaart Jeho-
vah, jullie Terugkoper,e de
Heilige van Israël.

15 ‘Kijk! Ik heb een dorsslede
van jullie gemaakt, f

een nieuwe slede met
tweesnijdende tanden.

Je zult de bergen pletten en
verbrijzelen

en de heuvels vermalen als
kaf.

16 Je zult ze wannen
en de wind zal ze wegvoeren,
een storm zal ze verstrooien.
Jij zult juichen over Jehovah,g
met trots zul je spreken over
de Heilige van Israël.’h

17 ‘De armen en behoeftigen
zoeken water, maar het is
er niet.

Hun tong is verdroogd van de
dorst. i

Ik, Jehovah, zal ze antwoor-
den. j

Ik, de God van Israël, zal ze
niet verlaten.k

18 Op kale heuvels zal ik rivieren
laten stromen l

en bronnen in de valleien.m
Dorre wildernis zal ik ver-
anderen in een rietplas

en droge streken in water-
bronnen.n

41:14 �D.w.z. hulpeloos en onbeduidend.
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19 In de woestijn zal ik de ceder
plaatsen,

de acacia, de mirte en de den.a
In dewoestijnvlakte zal ik de
jeneverboom planten,

samenmet de es en de
cipres,b

20 zodat iedereen ziet en weet
en erkent en begrijpt
dat de hand van Jehovah dit
heeft gedaan

en dat de Heilige van Israël
dit heeft geschapen.’c

21 ‘Leg je zaak voor’, zegt
Jehovah.

‘Voer je argumenten aan’,
zegt de Koning van Jakob.

22 ‘Voer bewijzen aan en vertel
ons wat er gaat gebeuren.

Vertel ons toch wat er
vroeger� gebeurd is,

dan kunnen we erover na-
denken� en de afloop weten,

of vertel ons wat er nog gaat
gebeuren.d

23 Vertel ons wat er in de
toekomst zal gebeuren,

dan weten we of jullie goden
zijn.e

Doe tenminste iets, goed of
slecht,

laat ons iets zien wat ons
verbaasd doet staan.f

24 Luister! Jullie stellen hele-
maal niets voor,

jullie presteren niets.g
Iemand die voor jullie kiest is
walgelijk.h

25 Ik heb iemand laten opstaan
vanuit het noorden, en hij
zal komen, i

iemand van waar de zon op-
gaat,�j en hij zal mijn naam
aanroepen.

Hij zal bestuurders vertrap-
pen alsof ze klei zijn,k

als een pottenbakker die
vochtige klei treedt.

41:22 �Lett.: ‘eerst’. �Of ‘ons hart erop
richten’. 41:25 �Of ‘vanuit het oosten’.

26 Wie heeft je vanaf het begin
hierover verteld, zodat wij
het konden weten,

of sinds lang geleden, zodat
we konden zeggen: “Hij
heeft gelijk”?a

Nee, niemand heeft het
aangekondigd!

Niemand heeft het verteld!
Niemand heeft ook maar iets
van jullie gehoord!’b

27 Ik was de eerste die tegen
Sion zei: ‘Kijk! Daar zijn ze!’c

En naar Jeruzalem zal ik een
boodschapper van goed
nieuws sturen.d

28 Ik bleef kijken maar er was
niemand.

Er was er niet één die advies
kon geven.

En ik bleef vragen maar
niemand antwoordde.

29 Kijk! Ze zijn niet meer dan
een illusie.�

Hun daden betekenen niets.
Hun metalen� beelden zijn
wind, ze stellen niets voor.e

42 Kijk! Mijn dienaar,f die ik
mijn steun geef!

Mijn uitverkorene,g die ik�
heb goedgekeurd!h

Ik heb mijn geest in hem
gelegd. i

Hij zal de volken gerechtig-
heid brengen. j

2 Hij zal niet schreeuwen of
zijn stem verheffen

en op straat zal hij zijn stem
niet laten horen.k

3 Een geknakt riet zal hij niet
afbreken

en een lamp met een smeu-
lende pit zal hij niet doven. l

Hij is betrouwbaar en zal
gerechtigheid brengen.m

4 Hij zal niet zwak worden of
geknakt worden totdat hij
het recht op aarde heeft
gevestigd.n

41:29 �Of ‘iets wat niet bestaat’. �Of
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De eilanden kijken uit naar
zijn wet.�

5 Dit zegt Jehovah, de ware
God,

de Schepper van de hemel,
degene die de hemel heeft
uitgespannen,a

degene die de aarde
met haar opbrengst heeft
uitgespreid,b

degene die adem geeft aan
de mensen eropc

en geest aan hen die erop
rondwandelen:d

6 ‘Ik, Jehovah, heb je in recht-
vaardigheid geroepen,

ik heb je bij de hand genomen.
Ik zal je beschermen en je
als een verbond voor de
mensen gevene

en als een licht voor de
volken,f

7 om de ogen van blinden te
openen,g

om gevangenen te bevrijden
uit de kerker

en degenen die in het duister
zitten uit de gevangenis.h

8 Ik ben Jehovah. Dat is mijn
naam.

Ik geef mijn eer aan� niemand
anders

en mijn lof niet aan beelden. i
9 Kijk! De eerste dingen zijn

gebeurd.
Nu kondig ik nieuwe dingen
aan.

Nog voordat ze verschijnen,
vertel ik jullie erover.’ j

10 Zing een nieuw lied voor
Jehovah,k

zing zijn lof vanaf de einden
van de aarde, l

jullie die afdalen naar de zee
en alles wat daarin is,

en jullie, eilanden, en hun
bewoners.m

11 Laat dewoestijn en zijn steden
hun stemverheffen,n

42:4 �Of ‘onderwijs’. 42:8 �Of ‘deel
mijn eer met’.

de tentenkampen waar
K _edara woont.

Laat de bewoners van de rots
juichen van vreugde.

Laat ze roepen vanaf de top-
pen van de bergen.

12 Laat ze Jehovah eer geven
en zijn lof verkondigen op de
eilanden.b

13 Jehovah zal uittrekken als
een krijgsheld.c

Hij zal als een soldaatd zijn
strijdlust aanwakkeren.

Hij zal schreeuwen, hij
zal een strijdkreet laten
horen.

Hij zal machtiger blijken dan
zijn vijanden.e

14 ‘Lang heb ik me stilgehouden.
Ik zweeg en hield me in.
Als een barende vrouw
zal ik kreunen, hijgen en
zuchten tegelijk.

15 Ik zal bergen en heuvels
verwoesten

en al hun plantengroei laten
verdorren.

Ik zal rivieren in eilanden�
veranderen

en rietplassen laten op-
drogen.f

16 Ik zal de blinden leiden langs
wegen die ze niet kenneng

en ze langs onbekende paden
laten gaan.h

Ik zal de duisternis vóór hen
in licht verandereni

en een ruw terrein in vlak
land. j

Dat zal ik voor ze doen en ik
zal ze niet verlaten.’

17 Wie op gesneden beelden
vertrouwen,

wie tegen metalen� beelden
zeggen: ‘Jullie zijn onze
goden’,

zullen zich vol schaamte
moeten terugtrekken.k

18 Doven, luister!
Blinden, l kijk en zie!

42:15 �Of ‘kuststreken’. 42:17 �Of ‘ge-
goten’.
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19 Wie is blind behalve mijn
dienaar,

zo doof als de boodschapper
die ik stuur?

Wie is zo blind als degene die
beloond is,

zo blind als de dienaar van
Jehovah?a

20 Je ziet veel maar je let
niet op.

Je oren zijn open maar je
luistert niet.b

21 Ter wille van zijn recht-
vaardigheid

heeft Jehovah met vreugde
de wet� groot en glorieus
gemaakt.

22 Maar het is een beroofd en
geplunderd volk.c

Allemaal zitten ze gevangen
in holen en opgeborgen in
gevangenissen.d

Ze zijn geplunderd zonder
dat iemand ze redt,e

ze zijn beroofd zonder dat
iemand zegt: ‘Breng ze
terug!’

23 Wie van jullie zal dit horen?
Wie zal opletten en luisteren
met het oog op de toe-
komst?

24 Wie heeft Jakob overgegeven
aan rovers

en Israël aan plunderaars?
Is het niet Jehovah, degene
tegen wie wij gezondigd
hebben?

Ze weigerden zijn wegen te
volgen

en gehoorzaamden zijn wet�
niet.f

25 Daarom bleef Hij woede over
hen uitstorten,

zijn razernij en oorlogs-
geweld.g

Het verteerde alles om ze
heen maar ze trokken zich
er niets van aan.h

Het laaide tegen ze op maar
ze deden er niets mee. i

42:21 �Of ‘het onderwijs’. 42:24 �Of
‘onderwijs’.

43 En nu, dit zegt Jehovah,
je Schepper, o Jakob,
degene die je gevormd
heeft, o Israël:a

‘Wees niet bang, want ik heb
je teruggekocht.b

Ik heb je bij je naam geroepen.
Jij bent van mij.

2 Als je door het water gaat,
zal ik met je zijn,c

als je rivieren oversteekt,
zullen ze je niet over-
spoelen.d

Als je door het vuur gaat, zul
je je niet branden,

de vlammen zullen je niet
verschroeien.

3 Want ik ben Jehovah, je God,
de Heilige van Israël, je
Redder.

Voor jou heb ik Egypte als
losprijs gegeven,

Ethiopië en S _eba in ruil voor
jou.

4 Want je werd kostbaar in
mijn ogen,e

je werd geëerd en ik houd
van je.f

Daarom zal ik mensen voor
jou in de plaats geven

en volken in ruil voor je
leven.�

5 Wees niet bang, want ik ben
met je.g

Uit het oosten zal ik je
nageslacht� terughalen

en uit het westen zal ik je
verzamelen.h

6 Ik zal tegen het noorden
zeggen: “Geef ze terug!” i

en tegen het zuiden: “Laat ze
gaan.

Haal mijn zonen van ver
en mijn dochters van de
einden van de aarde, j

7 iedereen die mijn naam
draagtk

en die ik ter wille van mijn
eigen glorie heb geschapen,

die ik heb gemaakt en
gevormd.” l

43:4 �Of ‘ziel’. 43:5 �Lett.: ‘zaad’.
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8 Laat het volk komen dat ogen
heeft maar toch blind is

en dat oren heeft maar toch
doof is.a

9 Breng alle volken op één
plaats bij elkaar

en verzamel de naties.b
Wie van hen� kan dit vertellen
of ons de eerste dingen�
laten horen?c

Laten ze getuigen oproepen
om hun gelijk te bewijzen

zodat men het hoort en zegt:
“Het is waar!”’d

10 ‘Jullie zijn mijn getuigen,’e
verklaart Jehovah,

‘mijn dienaar die ik heb
uitgekozen,f

zodat jullie mij kennen en in
mij geloven�

en begrijpen dat ik Dezelfde
ben.g

Vóór mij is er geen God
gevormd,

en ook na mij is er geen
gekomen.h

11 Ik — ik ben Jehovah, i en bui-
ten mij is er geen redder.’ j

12 ‘Ik ben degene die heeft
aangekondigd, gered en
bekendgemaakt

toen er geen enkele vreemde
god onder jullie was.k

Daarom zijn jullie mijn ge-
tuigen,’ verklaart Jehovah,
‘en ik ben God. l

13 Ook ben ik altijd Dezelfde,m
en niemand kan iets uit mijn
hand wegrukken.n

Wie kan het tegenhouden als
ik iets doe?’o

14 Dit zegt Jehovah, jullie
Terugkoper,p de Heilige
van Israël:q

‘Ter wille van jullie zal ik
iemand naar Babylon sturen
en alle grendels van de poor-
ten naar beneden halen,r

43:9 �Blijkbaar valse goden. �Moge-
lijk de eerste dingen die in de toekomst
gaan gebeuren. 43:10 �Of ‘en mij ver-
trouwen’.

en de Chaldeeën in hun
schepen zullen het uit-
schreeuwenvan angst.a

15 Ik ben Jehovah, jullie Heilige,b
de Schepper van Israël,c
jullie Koning.’d

16 Dit zegt Jehovah,
die een weg baant door
de zee

en zelfs een pad maakt door
kolkend water,e

17 die de strijdwagen en het
paard laat optrekken, f

het leger met de machtige
strijders:

‘Ze gaan liggen en zullen niet
meer opstaan.g

Ze zullen vergaan, uitgedoofd
als een brandende pit.’

18 ‘Denk niet aan wat er vroeger
gebeurd is

en blijf niet hangen in het
verleden.

19 Kijk! Ik doe iets nieuws.h
Het gebeurt nu al.
Zien jullie het niet?
Ik zal een weg door de
wildernis makeni

en rivieren door de woestijn. j
20 De wilde dieren zullen me

eren,
de jakhalzen en de struis-
vogels.

Want ik geef water in de
wildernis

en rivieren in de woestijn,k
zodat mijn volk, mijn uit-
verkorene, l kan drinken.

21 Het volk dat ik voor mij
gevormd heb,

kan dan mijn lof verkondigen.m
22 Maar je hebt me niet geroepen,

Jakob,n
want je wordt moe van me,
Israël.o

23 Je hebt me geen schapen
gebracht voor je volledige
brandoffers

en me niet geëerd met je
slachtoffers.

Ik heb je niet gedwongen mij
een geschenk te geven
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en ik heb je ook niet ver-
moeid door geurige harsa

te eisen.
24 Je hebt met je geld geen

kalmoes� voor me gekocht
en je hebt me niet verzadigd
met het vet van je slacht-
offers.b

In plaats daarvan heb je me
belast met je zonden

en me vermoeid met je
fouten.c

25 Ik — ik ben degene die
je overtredingen� uitwistd
ter wille van mezelf,e

en ik zal niet meer denken
aan je zonden.f

26 Laten we een rechtszaak
tegen elkaar voeren.
Herinner me eraan,

vertel me jouw kant van de
zaak om te bewijzen dat je
gelijk hebt.

27 Je eerste voorvader heeft
gezondigd

en je eigen woordvoerders�
zijn tegen me in opstand
gekomen.g

28 Daarom zal ik de leiders van
de heilige plaats ontwijden,

ik zal Jakob overleveren aan
vernietiging

en Israël aan spottende
woorden.h

44 Jakob, mijn dienaar, luister
nu,

en jij, Israël, die ik heb uit-
gekozen. i

2 Dit zegt Jehovah,
je Maker en degene die je
heeft gevormd, j

die je vanaf de moederschoot�
heeft geholpen:

“Wees niet bang, Jakob, mijn
dienaar,k

J _eschurun,�l die ik heb
uitgekozen.

43:24 �Een aromatische rietsoort. 43:25
�Of ‘opstandige daden’. 43:27 �Mogelijk
leraren van de wet. 44:2 �Of ‘geboorte’.
�Bet.: ‘oprechte’, een eretitel voor Israël.

3 Want ik zal water uitgieten
op de dorstige�a

en waterstromen op de droge
grond.

Ik zal mijn geest uitgieten op
je nageslacht�b

en mijn zegen op je nakome-
lingen.

4 Ze zullen opkomen alsof ze
tussen groen gras staan,c

als populieren aan water-
stromen.

5 De een zal zeggen: ‘Ik hoor
bij Jehovah.’d

De ander zal zichzelf de
naam van Jakob geven,

en weer een ander zal op zijn
hand schrijven: ‘Eigendom
van Jehovah’.

En hij zal de naam Israël
aannemen.”

6 Dit zegt Jehovah,
de Koning van Israële en zijn
Terugkoper, f Jehovah van
de legermachten:

“Ik ben de eerste en ik ben
de laatste.g

Er is geen andere God dan
ik.h

7 Wie is zoals ik?i

Laat hij spreken, verkondigen
en het mij bewijzen!j

Laat ze vertellen wat er te
gebeuren staat

en wat er nog gaat komen,
zoals ik heb gedaan vanaf
de tijd dat ik het volk van
vroeger heb gevormd.

8 Wees niet bang,
laat je niet door angst
verlammen.k

Heb ik het elk van jullie
niet van tevoren verteld
en aangekondigd?

Jullie zijn mijn getuigen. l
Is er een andere God dan ik?
Nee, een andere Rots is er
niet.m Ik ken er geen.”’

9 Alle mensen die beelden
maken zijn niets waard

44:3 �Of ‘het dorstige land’. �Lett.:
‘zaad’.
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en ze hebben niets aan hun
geliefde voorwerpen.a

Als hun getuigen zien ze�
niets en weten ze niets.b

Hun makers staat schande te
wachten.c

10 Wie maakt er nu een god
of giet er nu een metalen�
beeld,

waar je niets aan hebt?d
11 Luister! Iedereen die zich bij

hem aansluit zal te schande
worden gemaakt!e

De ambachtslieden zijn maar
mensen.

Laat ze bij elkaar komen en
hun plaats innemen.

Ze zullen beven van angst
en allemaal te schande
worden gemaakt.

12 De smid bewerkt boven de
kolen het ijzer met zijn
gereedschap.

Met hamers geeft hij het
vorm,

hij bewerkt het met zijn
krachtige arm.f

Dan krijgt hij honger en ver-
liest zijn kracht.

Hij drinkt geen water en
wordt moe.

13 De houtsnijder spant het
meetlint en tekent met
rood krijt een patroon.

Hij bewerkt het hout met een
schaaf en tekent het af met
een passer.

Hij geeft het de vorm van een
man,g

met de schoonheid van een
mens,

om het in een huis� te
zetten.h

14 Iemand hakt ceders om voor
zijn werk.

Hij kiest een bepaalde boom-
soort, een eik,

en laat die groot en sterk
worden tussen de bomen
van het woud. i

44:9 �D.w.z. de beelden. 44:10 �Of
‘gegoten’. 44:13 �Of ‘heiligdom’.

Hij plant een laurierboom en
de regen zorgt voor groei.

15 Dan gebruikt een man het
hout als brandstof.

Hij neemt een deel om zich te
warmen.

Hij maakt een vuur en bakt
brood.

Maar hij maakt ook een god
en gaat die aanbidden.

Hij maakt er een beeld van
en knielt ervoor neer.a

16 De ene helft verbrandt hij in
het vuur.

Op die helft roostert hij
vlees en hij eet tot hij
genoeg heeft.

Ook warmt hij zich en zegt:
‘Ha, ik kijk naar het vuur en
word lekker warm!’

17 Maar van de rest maakt hij
een god, een beeld.

Hij knielt ervoor neer en
gaat het aanbidden.

Hij bidt tot het beeld en zegt:
‘Red me, want u bent mijn
god.’b

18 Ze weten niets, ze begrijpen
niets,c

want hun ogen zitten dicht
en ze kunnen niet zien.

Het ontbreekt ze� aan inzicht.
19 Niemand staat erbij stil,�

ze hebben niet de kennis of
het begrip om te zeggen:

‘De ene helft heb ik verbrand
in het vuur,

op de houtskool heb ik brood
gebakken en vlees geroos-
terd om te eten.

Moet ik dan van de rest iets
walgelijks maken?d

Moet ik een stuk� hout van
een boom gaan aanbid-
den?’

20 Hij voedt zich met as.
Zijn eigen hart heeft hem
misleid en bedrogen.

44:18 �Lett.: ‘hun hart’. 44:19 �Of ‘be-
denkt in zijn hart’. �Of ‘droog stuk’.
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Hij kan zichzelf� niet redden
en vraagt zich niet af:

‘Is het misschien bedrog
wat ik in mijn rechterhand
houd?’

21 ‘Houd dit in gedachte, Jakob,
en jij, Israël,

want je bent mijn dienaar.
Ik heb je gemaakt en je bent
mijn dienaar.a

Ik zal je niet vergeten,
Israël.b

22 Ik zal je fouten uitwissen als
door een wolkc

en je zonden als door een
wolkendek.

Kom bij me terug, want ik zal
je terugkopen.d

23 Juich van vreugde, hemel,
omwat Jehovah heeft
gedaan!

Juich in triomf, diepten van
de aarde!

Jubel van blijdschap, bergen,e
bossen en alle bomen!
Want Jehovah heeft Jakob
teruggekocht

en in Israël toont hij zijn
pracht.’f

24 Dit zegt Jehovah, je Terug-
koper,g

degene die je heeft gevormd
vanaf de moederschoot:

‘Ik ben Jehovah, die alles
heeft gemaakt.

Ik heb zelf de hemel uit-
gespannenh

en de aarde uitgespreid. i
Wie was er bij mij?

25 Ik stuur de tekenen van
zwetsers� in de war.

Ik ben degene die waarzeggers
voor gek laat staan, j

degene die wijzen in ver-
warring brengt

en hun kennis in dwaasheid
verandert.k

26 Ik ben degene die het
woord van zijn dienaar
laat uitkomen,

44:20 �Of ‘zijn ziel’. 44:25 �Of ‘valse
profeten’.

die de voorspellingen van
zijn boodschappers volledig
vervult,a

degene die over Jeruzalem
zegt: “Ze zal bewoond
worden”b

en over de steden van Juda:
“Ze zullen herbouwd
wordenc

en haar ruı̈nes zal ik her-
stellen.”d

27 Ik ben degene die tegen
het diepe water zegt:
“Verdamp!

Ik zal al je rivieren droog-
leggen.”e

28 Ik ben degene die over Cyrus
zegt:f “Hij is mijn herder

en mijn wil zal hij volledig
uitvoeren”,g

degene die over Jeruzalem
zegt: “Ze zal herbouwd
worden”

en over de tempel: “Je funda-
ment zal gelegd worden.”’h

45 Dit zegt Jehovah tegen
zijn gezalfde, tegen
Cyrus, i

die ik bij de rechterhand heb
gepaktj

om voor hem uit volken te
onderwerpen,k

om koningen te ontwapenen,�
om voor hem uit de dubbele
deuren te openen,

zodat de poorten niet
gesloten zullen zijn:

2 ‘Ik zal voor je uit gaan, l
ik zal de heuvels vlak maken.
De koperen deuren zal ik in
stukken breken

en de ijzeren grendels stuk-
slaan.m

3 Ik zal je de schatten in de
duisternis geven

en de verborgen schatten in
de schuilplaatsen,n

zodat je weet dat ik Jehovah
ben,

45:1 �Lett.: ‘de heupen van koningen te
ontgorden’.
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de God van Israël, die je bij je
naam roept.a

4 Ter wille van mijn dienaar
Jakob en van Israël, mijn
uitverkorene,

roep ik je bij je naam.
Ik geef je een erenaam,
hoewel je me niet kende.

5 Ik ben Jehovah en er is
niemand anders.

Er is geen andere God dan ik.b
Ik zal je kracht geven,�
hoewel je me niet kende,

6 zodat men weet
van waar de zon opgaat tot
waar ze ondergaat�

dat er niemand is buiten mij.c
Ik ben Jehovah en er is
niemand anders.d

7 Ik vorm lichte en schep
duisternis, f

ik maak vredeg en schep
onheil.h

Ik, Jehovah, doe dat alles.
8 Hemel, laat het regenen van

boven, i
laat er rechtvaardigheid uit
de wolken neerstromen.

Aarde, ga open en breng
redding voort,

laat ook rechtvaardigheid
opkomen. j

Ik, Jehovah, heb dat alles
gemaakt.’

9 Wee degene die de strijd
aangaat� met zijn Maker!�

Zo iemand is namelijk niet
meer dan een potscherf

tussen de andere potscherven
op de grond.

Moet de klei tegen de Potten-
bakker� zeggen: ‘Wat maak
je eigenlijk?’k

Of moet dat wat je hebt ge-
maakt, zeggen: ‘Hij heeft
geen handen’?�

45:5 �Lett.: ‘stevig omgorden’. 45:6
�Of ‘van oost tot west’. 45:9 �Of ‘ruzie-
maakt’. �Of ‘degene die hem heeft
gevormd’. �Of ‘degene die het heeft
gevormd’. �Ofmogelijk ‘moet de klei zeg-
gen: “Je werk heeft geen handgrepen”?’

10 Wee degene die tegen een
vader zegt: ‘Waar word jij
nu vader van?’

En tegen een vrouw: ‘Wat zet
jij nu op de wereld?’�

11 Dit zegt Jehovah, de Heilige
van Israël,a degene die hem
heeft gevormd:

‘Stel jij me vragen over wat
nog komen gaat?

Geef jij me bevelen over mijn
zonenb en over wat ik met
mijn handen heb gemaakt?

12 Ik heb de aarde gemaaktc en
de mens erop geschapen.d

Ik heb de hemel eigenhandig
uitgespannene

en ik geef bevelen aan heel
zijn leger.’f

13 ‘Vanwege mijn rechtvaardig-
heid heb ik een man laten
opstaan,g

en ik zal al zijn wegen effe-
nen.

Hij is het die mijn stad zal
bouwenh

en mijn ballingen zonder be-
taling of steekpenningeni

vrij zal laten’, j zegt Jeho-
vah van de legermachten.

14 Dit zegt Jehovah:
‘De winst� van Egypte en
de koopwaar� van Ethiopië
en de Sabeeërs, lang van
gestalte,

zullen naar je toe komen en
van jou worden.

Ze zullen geketend achter je
lopen.

Ze zullen komen en zich voor
je neerbuigen.k

Vol ontzag zullen ze tegen
je zeggen: “God is echt
met u, l

er is niemand anders; er is
geen andere God.”’

15 U bent echt een God die zich
verbergt,

o God van Israël, de Redder.m

45:10 �Of ‘waarvan heb jij nu weeën?’
45:14 �Of mogelijk ‘arbeiders’. �Of
mogelijk ‘kooplieden’.
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16 Schande en vernedering
staan hun allemaal te
wachten.

Degenen die afgodsbeelden
maken zullen zonder eer
vertrekken.a

17 Maar Israël zal door Jehovah
worden gered en die red-
ding is eeuwig.b

Voor altijd en eeuwig zullen
jullie niet beschaamd of te
schande gemaakt worden.c

18 Want dit zegt Jehovah,
de Schepper van de hemel,d
de ware God,

degene die de aarde heeft
gevormd, haar Maker
die haar stevig heeft ge-
fundeerd,e

die haar niet voor niets�
heeft geschapen, maar
haar gemaakt heeft om
bewoond te worden:f

‘Ik ben Jehovah, en er is
niemand anders.

19 Ik heb niet gesproken op
een verborgen plek,g in een
duistere streek.

Ik heb niet tegen het nage-
slacht� van Jakob gezegd:

“Zoek me voor niets.”�
Ik ben Jehovah, die zegt wat
rechtvaardig is en vertelt
wat juist is.h

20 Verzamel je en kom.
Kom samen dichterbij, jullie
die ontsnapt zijn aan de
volken. i

Degenen die beelden rond-
dragen weten niets

en ze bidden tot een god die
ze niet kan redden. j

21 Breng verslag uit, leg je zaak
voor.

Laat ze samen eensgezind
overleggen.

Wie heeft dit lang geleden
voorspeld,

wie heeft het lang van tevoren
aangekondigd?

45:18 �Ofmogelijk ‘niet om leeg te zijn’.
45:19, 25 �Lett.: ‘zaad’. 45:19 �Of ‘te-
vergeefs’.

Heb ik, Jehovah, dat niet
gedaan?

Er is geen andere God dan ik,
een rechtvaardige God en
een Redder;a buiten mij is
er geen ander.b

22 Wend je tot mij en word ge-
red,c alle uithoeken van de
aarde,

want ik ben God en er is
niemand anders.d

23 Ik heb gezworen bij mezelf.
Het woord uit mijn mond is
waar

en zal niet terugkomen:e
Elke knie zal zich voor mij
buigen

en elke tong zal trouw
zwerenf

24 en zeggen: “Bij Jehovah vind
je beslist ware rechtvaardig-
heid en kracht.

Iedereen die woedend op
hemwordt, zal vol schaam-
te voor hem verschijnen.

25 Dankzij Jehovah zal duidelijk
worden dat heel het nage-
slacht� van Israël gelijk
heeft,g

en ze zullen vol trots over
hem vertellen.”’

46 Bel knielt,h N _ebo buigt.
Hun afgoden zijn op dieren
geladen, op lastdieren, i

als bagage die zwaar op de
vermoeide dieren drukt.

2 Ze buigen en knielen samen
neer,

ze kunnen de lading� niet
redden

en zelf worden ze� gevangen-
genomen.

3 ‘Luister naar mij, huis van
Jakob, en jullie allemaal
die overblijven van het
huis van Israël, j

jullie die ik vanaf de geboorte
heb gesteund en vanaf de
moederschoot heb ge-
dragen.k

46:2 �D.w.z. de afgoden op de dieren.
�Of ‘hun zielen’.
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4 Tot in je ouderdom blijf ik
dezelfde,a

tot in je grijsheid blijf ik je
steunen.

Ik zal je dragen, steunen
en redden, net zoals voor-
heen.b

5 Met wie willen jullie me
vergelijken, meten of ge-
lijkstellen,c

alsof we op elkaar zouden
lijken?d

6 Er zijn mensen die het goud
uit hun buidel schudden.

Ze wegen het zilver af op de
weegschaal.

Ze huren een smid en hij
maakt er een god van.e

Dan buigen ze diep, ze aan-
bidden hem.�f

7 Ze tillen hem op hun schou-
ders.g

Ze dragen hem rond en zet-
ten hem op zijn plek, en
daar staat hij dan.

Hij komt niet van zijn plaats.h
Ze roepen tot hem maar hij
antwoordt niet.

Iemand die het moeilijk heeft
kan hij niet redden. i

8 Denk hieraan en verzamel
moed.

Neem het ter harte, over-
treders.

9 Denk aan wat er vroeger�
gebeurd is, lang geleden,

dat ik God� ben, er is geen
ander.

Ik ben God, er is niemand
als ik. j

10 Vanaf het begin vertel ik de
afloop

en van oudsher de dingen die
nog niet zijn gedaan.k

Ik zeg: “Wat ik besluit� zal
gebeuren l

en alles wat ik wil zal ik
doen.”m

46:6 �Lett.: ‘buigen zich ervoor neer’.
46:9 �Lett.: ‘eerst’. �Of ‘de Goddelij-
ke’. 46:10, 11 �Of ‘mijn raad’, ‘mijn
voornemen’.

11 Van waar de zon opgaat�
roep ik een roofvogel,a

uit een ver land de man die
mijn besluit� uitvoert.b

Ik heb het gezegd en ik zal
het laten gebeuren.

Ik heb het me voorgenomen
en ik zal het ook doen.c

12 Luister naar me, koppige�
mensen,

jullie die ver van rechtvaardig-
heid af staan.

13 Ik heb mijn rechtvaardigheid
dichtbij gebracht.

Ze is niet ver weg
en mijn redding zal niet op
zich laten wachten.d

In Sion zal ik redding
brengen, aan Israël mijn
pracht.’e

47 Kom naar beneden en ga
in het stof zitten,

maagdelijke dochter Babylon.f
Ga op de grond zitten waar
geen troon is,g

dochter van de Chaldeeën,
want mensen zullen je nooit
meer week en verwend
noemen.

2 Pak een handmolen en maal
meel.

Verwijder je sluier.
Trek je rok uit, ontbloot je
benen.

Steek rivieren over.
3 Je naaktheid zal ontbloot

worden.
Je schande zal onthuld
worden.

Ik zal wraak nemenh en
niemand zal me tegen-
houden.�

4 ‘Degene die ons terugkoopt
— Jehovah van de leger-
machten is zijn naam —

is de Heilige van Israël.’ i

46:11 �Of ‘uit het oosten’. 46:12 �Lett.:
‘sterk van hart’. 47:3 �Of mogelijk ‘ik
zal niemand vriendelijk behandelen’.
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5 Ga zitten, zwijg en ga de
duisternis in,

dochter van de Chaldeeën.a
Ze zullen je niet meer Mees-
teres� van Koninkrijken
noemen.b

6 Ik werd woedend op mijn
volk.c

Ik ontwijdde mijn erfdeeld
en ik gaf ze jou in handen.e
Maar je toonde geen mede-
lijden met� ze.f

Zelfs op de ouderen legde je
een zwaar juk.g

7 Je zei: ‘Ik zal altijd
Meesteres� zijn, voor
eeuwig.’h

Je hebt deze dingen niet ter
harte genomen.

Je hebt er niet bij stilgestaan
hoe het zou aflopen.

8 Luister nu, jij die leeft voor
plezier, i

die veilig zit, die bij zichzelf�
zegt:

‘Het draait om mij, er is
niemand anders. j

Ik word geen weduwe,
ik zal nooit kinderen ver-
liezen.’k

9 Maar deze twee dingen zullen
je plotseling overkomen, op
één dag:l

je zult kinderen verliezen en
weduwe worden.

Die zullen je met volle kracht
treffenm

vanwege� al je toverkunsten
en al je krachtige be-
zweringen.n

10 Je vertrouwde op je slecht-
heid.

Je zei: ‘Niemand ziet me.’
Je wijsheid en kennis hebben
je misleid

en je zegt bij jezelf:� ‘Het
draait om mij, er is niemand
anders.’

47:5, 7 �Of ‘Koningin’. 47:6 �Of ‘barm-
hartigheid voor’. 47:8 �Lett.: ‘in haar
hart’. 47:9 �Of mogelijk ‘ondanks’.
47:10 �Lett.: ‘in je hart’.

11 Maar je zult ellende mee-
maken

en geen van je tovermiddelen
zal het tegenhouden.�

Tegenspoed zal je overvallen,
je zult het niet kunnen
afwenden.

Plotseling zul je ten val
komen, als nooit tevoren.a

12 Ga maar door met je be-
zweringen en al je tover-
kunsten,b

waarmee je je van jongs af
aan hebt vermoeid.

Misschien heb je er wat aan.
Misschien kun je indruk
maken op mensen.

13 Je bent moe geworden van al
je raadgevers.

Laat ze nu opstaan en je
komen redden,

degenen die de hemel
aanbidden,� die naar de
sterren staren,c

die bij elke nieuwemaan
vertellen

welke dingen je zullen over-
komen.

14 Kijk! Ze zijn als stoppels.
Een vuur zal ze verbranden.
Ze kunnen zichzelf� niet
redden uit de macht van de
vlammen.

Dit is geen houtskool om je
aan te warmen

en dit is geen vuur om bij te
zitten.

15 Dat is wat je aan je bezweer-
ders zult hebben,

aan degenen met wie je je
van jongs af aan hebt
vermoeid.

Ze zullen rondzwerven, ieder
zijn eigen kant op.�

Er zal niemand zijn die je
redt.d

47:11 �Of ‘je zult niet weten hoe je het
moet bezweren’. 47:13 �Of mogelijk
‘degenen die de hemel verdelen’, ‘de as-
trologen’. 47:14 �Of ‘hun ziel’. 47:15
�Lett.: ‘naar zijn eigen streek’.
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48 Hoor dit, huis van Jakob,
jullie die jezelf Israël
noemena

en die uit Juda’s water zijn
gekomen,�

jullie die zweren bij de naam
van Jehovahb

en die de God van Israël
aanroepen,

alleen niet in oprechtheid en
rechtvaardigheid.c

2 Want ze noemen zich naar de
heilige stadd

en zoeken steun bij de God
van Israël,e

wiens naam Jehovah van de
legermachten is.

3 ‘Wat er vroeger� is gebeurd
had ik je al lang geleden
aangekondigd.

Het kwam uit mijn eigen
mond,

ik maakte het bekend.f
Plotseling kwam ik in actie
en het gebeurde.g

4 Omdat ik wist hoe koppig je
bent

— je nek is een ijzeren pees en
je voorhoofd is van koperh —

5 had ik het je al lang geleden
aangekondigd.

Voordat het gebeurde, liet ik
het je horen,

zodat je niet kon zeggen: “Mijn
afgod heeft dit gedaan,

mijn gesneden beeld en mijn
metalen� beeld hebben dit
bevolen.”

6 Je hebt het allemaal gehoord
en gezien.

Ga je het niet bekendmaken?i

Vanaf nu kondig ik je nieuwe
dingen aan, j

goedbewaarde geheimen die
je onbekend waren.

7 Ze worden nu pas geschapen
— en niet lang geleden —

dingen die je tot nu toe nog
nooit hebt gehoord,

48:1 �Of mogelijk ‘die afstammen van
Juda’. 48:3 �Lett.: ‘eerst’. 48:5 �Of
‘gegoten’.

zodat je niet kunt zeggen:
“Kijk, ik wist het allang.”

8 Nee, je hebt het niet ge-
hoord,a je wist er niet van,

in het verledenwaren je oren
niet geopend.

Want ik weet dat je heel
onbetrouwbaar bentb

en dat je vanaf je geboorte een
overtreder wordt genoemd.c

9 Maar ter wille van mijn
naam zal ik mijn woede
beheersen,d

ter wille van mijn eer zal ik
me inhouden tegenover jou

en ik zal je niet uit de weg
ruimen.e

10 Luister! Ik heb je gelouterd,
maar niet als zilver.f

Ik heb je getest� in de smelt-
oven van ellende.g

11 Ter wille van mij, ter wille
van mezelf zal ik in actie
komen,h

want ik kan me toch niet laten
ontwijden?i

Ik geef mijn eer aan� niemand
anders.

12 Luister naar me, Jakob,
Israël, die ik geroepen heb.

Ik ben Dezelfde. j Ik ben
de eerste, ik ben ook de
laatste.k

13 Eigenhandig heb ik de funda-
menten van de aarde gelegd l

en mijn rechterhand heeft de
hemel uitgespannen.m

Als ik ze roep staan ze tege-
lijk op.

14 Kom allemaal bij elkaar en
luister.

Wie van hen heeft deze
dingen aangekondigd?

Jehovah heeft hem lief.n
Hij zal zijn wil in verband
met Babylon uitvoereno

en zijn arm zal de Chaldeeën
treffen.p

15 Ikzelf heb gesproken en ik
heb hem geroepen.q

48:10 �Of ‘onderzocht’. Ofmogelijk ‘ge-
kozen’. 48:11 �Of ‘deel mijn eer met’.
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Ik heb hem laten komen en
hij zal succes hebben op
zijn weg.a

16 Kom bij me en luister hier-
naar.

Vanaf het eerste begin heb ik
niet in het geheim gespro-
ken.b

Vanaf de tijd dat het gebeurde,
was ik erbij.’

En nu heeft de Soevereine
Heer Jehovah mij gestuurd,
en ook� zijn geest.

17 Dit zegt Jehovah, je Terug-
koper, de Heilige van Israël:c

‘Ik, Jehovah, ben je God,
degene die je leert wat goed
voor je is,�d

degene die je leidt op de weg
die je moet gaan.�e

18 Luisterde je maar naar mijn
geboden!f

Dan zou je vrede worden als
een rivierg

en je rechtvaardigheid als de
golven van de zee.h

19 Je nageslacht� zou zo talrijk
worden als de zandkorrelsi

en je afstammelingen als het
zand.

Nooit zou hun naam bij mij
uitgewist of uitgeroeid
worden.’

20 Ga uit Babylon weg! j
Vlucht weg van de Chaldeeën.
Kondig het aan met gejuich!
Maak het bekend!k

Laat het weten tot aan de
einden van de aarde. l

Zeg: ‘Jehovah heeft zijn die-
naar Jakob teruggekocht.m

21 Ze hadden geen dorst toen
hij ze door dorre streken
leidde.n

Hij gaf ze water uit de rots.
Hij spleet een rots open en
liet er water uit stromen.’o

22 ‘Voor slechte mensen is er
geen vrede’, zegt Jehovah.p

48:16 �Of ‘met’. 48:17 �Of ‘onderwijst
voor je eigen bestwil’. �Lett.: ‘bewan-
delen’. 48:19 �Lett.: ‘zaad’.

49 Luister naar mij, eilanden,
en let op, verre volken.a

Jehovah heeft me geroepen
voordat ik was geboren.�b

Hij heeft mijn naam genoemd
vanaf de tijd dat ik in de
buik van mijn moeder was.

2 Hij maakte mijn mond als
een scherp zwaard.

In de schaduw van zijn hand
heeft hij me verborgen.c

Hij maakte een gepolijste pijl
van me.

Hij borg me op in zijn pijl-
koker.

3 Hij zei tegen me: ‘Jij bent
mijn dienaar, Israël.d

Via jou zal ik mijn pracht
laten zien.’e

4 Maar ik zei: ‘Ik heb voor
niets gezwoegd.

Tevergeefs heb ik al mijn
krachten gegeven aan iets
wat geen zin heeft.

Maar Jehovah zal beslist
over me oordelen�

en mijn loon� komt van God.’f
5 Jehovah, die me vanaf de

buik gevormd heeft als zijn
dienaar,

heeft nu gezegd dat ik Jakob
bij hem terug moet brengen,

zodat Israël bij hem verza-
meld wordt.g

Ik zal geëerd worden in de
ogen van Jehovah

en mijn God zal dan mijn
kracht zijn.

6 En hij zei: ‘Het is niet genoeg
dat je mijn dienaar bent

om de stammen van Jakob
overeind te helpen

en de Israëlieten die gespaard
zijn terug te brengen.

Ik heb je ook gegeven als een
licht voor de volken,h

zodat mijn redding tot de
uiteinden van de aarde zou
reiken.’ i

49:1 �Lett.: ‘vanaf de moederschoot’.
49:4 �Of ‘Jehovah zal me recht doen’.
�Of ‘beloning’.
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7 Dit zegt Jehovah, de Terug-
koper van Israël, zijn Heilige,a te-
gen degene die veracht wordt,�b
tegen degene die gehaat wordt
door het volk, tegen de dienaar
van regeerders:

‘Koningen zullen het zien en
opstaan

en leiders zullen zich neer-
buigen

vanwege Jehovah, die
trouw is,c

de Heilige van Israël, die je
heeft uitgekozen.’d

8 Dit zegt Jehovah:
‘In een tijd van gunst� heb ik
je geantwoorde

en op een dag van redding
ben ik je te hulp gekomen.f

Ik bleef je beschermen om je
als een verbond voor het
volk te geven,g

om het land te herstellen,
om hun verwoeste erfdelen
aan hen terug te geven,h

9 om tegen de gevangenen te
zeggen: “Kom naar buiten!” i

en tegen degenen die
in duisternis zitten:j “Kom
tevoorschijn!”

Langs de wegen zullen ze
grazen,

hun weiden zullen langs alle
uitgesleten paden� liggen.

10 Ze zullen geen honger hebben
of dorst lijden,k

de verzengende hitte en de
zon zullen hen niet treffen. l

Want degene die barmhartig
voor ze is, zal ze leidenm

en hij zal ze naar water-
bronnen brengen.n

11 Ik zal al mijn bergen in een
weg veranderen

en mijn hoofdwegen zullen
worden opgehoogd.o

12 Kijk! Ze komen van ver weg,p
sommigen uit het noorden en
uit het westen

49:7 �Of ‘in de ziel veracht wordt’. 49:8
�Of ‘goede wil’. 49:9 �Of mogelijk ‘kale
heuvels’.

en anderen uit het land
S _inim.’a

13 Jubel van vreugde, hemel,
en wees blij, aarde.b

Laten de bergen vrolijk zijn
met gejuich.c

Want Jehovah heeft zijn volk
getroost,d

hij is barmhartig voor zijn
onderdrukten.e

14 Maar Sion bleef zeggen:
‘Jehovah heeft me verlaten,f
Jehovah is me vergeten.’g

15 Kan een vrouw haar zuigeling
vergeten

of geen medegevoel hebben
met de zoon van haar buik?

Ook al zou zo’n vrouw hem
vergeten, ik zou jou nooit
vergeten.h

16 Kijk! Ik heb je in mijn hand-
palmen gegraveerd.

Je muren heb ik steeds voor
ogen.

17 Je zonen haasten zich terug.
Degenen die je neergehaald
en verwoest hebben, zullen
van je weggaan.

18 Sla je ogen op en kijk rond.
Ze verzamelen zich allemaal. i
Ze komen naar je toe.
‘Zo zeker als ik leef,’ verklaart
Jehovah,

‘als sieraden zul je ze allemaal
dragen

en je zult ze omhangen zoals
een bruid dat doet.

19 Hoewel je plaatsen verwoest
en verlaten waren en je
land in puin lag, j

zal het nu te klein worden
voor alle bewoners,k

en degenen die je verslondenl

zullen ver weg zijn.m
20 De zonen die je kreeg nadat

je je kinderen verloren had,
zullen in je bijzijn zeggen:

“Deze plek is te klein voor me
geworden.

Maak wat ruimte voor me,
zodat ik hier kan wonen.”n
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21 En je zult bij jezelf� zeggen:
“Wie heeft me deze kinderen
geschonken?

Want ik ben een vrouw
die haar kinderen verloren
heeft en onvruchtbaar is,

die is verbannen en gevangen-
genomen.

Wie heeft ze opgevoed?a
Kijk! Ik bleef helemaal alleen
achter.b

Waar komen zij dan van-
daan?”’c

22 Dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah:

‘Luister! Ik zal mijn hand
opheffen voor de naties

en ik zal mijn signaal� om-
hoogheffen voor de volken.d

Ze zullen je zonen op de arm
nemen�

en je dochters op hun
schouders dragen.e

23 Koningen worden je ver-
zorgersf

en hun vorstinnen je voed-
sters.

Ze zullen zich voor je neer-
buigen met hun gezicht
naar de grondg

en het stof van je voeten lik-
ken.h

Je zult moeten weten dat ik
Jehovah ben,

degenen die op mij hopen
zullen niet teleurgesteld
worden.’ i

24 Kan men een machtige man
zijn gevangenen afnemen

of kan men de gevangenen
van een tiran bevrijden?

25 Maar dit zegt Jehovah:
‘Zelfs de gevangenen van een
machtige man zullen weg-
genomen wordenj

en de gevangenen van een
tiran zullen bevrijd worden.k

Iedereen die tegen jou strijdt
zal ik bestrijdenl

49:21 �Lett.: ‘in je hart’. 49:22 �Of
‘signaalmast’. �Lett.: ‘aan de boezem
brengen’.

en ik zal je eigen zonen
redden.

26 Degenen die jou slecht be-
handelen zal ik hun eigen
vlees laten eten

en ze zullen dronken worden
van hun eigen bloed zoals
van zoete wijn.

En alle mensen� zullen moe-
ten weten dat ik Jehovah
ben,a

je Redderb en je Terugkoper,c
de Machtige van Jakob.’d

50 Dit zegt Jehovah:
‘Waar is de echtscheidings-
aktee van jullie moeder,
die ik weggestuurd heb?

Of aan wie van mijn schuld-
eisers heb ik jullie ver-
kocht?

Luister! Jullie werden ver-
kocht vanwege je eigen
fouten,f

en vanwege jullie overtre-
dingen is jullie moeder
weggestuurd.g

2 Waaromwas er dan niemand
toen ik kwam?

Waarom antwoordde niemand
toen ik riep?h

Is mijn hand te kort om te
verlossen

of heb ik geen kracht om te
redden?i

Kijk! Ik leg de zee droog met
mijn bestraffing, j

ik verander rivieren in een
woestijn.k

Door gebrek aan water
rotten de vissen weg

en ze sterven van dorst.
3 Ik bedek de hemel met

duisternisl

en ik bekleed hem met een
zak.’

4 De Soevereine Heer Jehovah
heeft me de tong gegeven
van iemand die onder-
wezen is,�m

49:26 �Lett.: ‘vlees’. 50:4 �Of ‘een
goedopgeleide tong’.
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zodat ik de juiste woorden�
kan vinden voor degenen
die vermoeid zijn.�a

Hij maakt me elke ochtend
wakker,

hij wekt mijn oor om te
luisteren als iemand die
onderwijs krijgt.b

5 De Soevereine Heer Jehovah
heeft mijn oor geopend

en ik was niet opstandig.c
Ik ben niet weggegaan, de
andere kant op.d

6 Ik gaf mijn rug aan hen die
me sloegen

en mijn wangen aan hen die
mijn baard uittrokken.

Mijn gezicht hield ik niet ver-
borgen voor vernederingen
en speeksel.e

7 Maar de Soevereine Heer
Jehovah zal me helpen.f

Daarom zal ik me niet ver-
nederd voelen.

Daarom heb ik mijn gezicht
zo hard gemaakt als
steen�g

en ik weet dat ik niet
te schande gemaakt zal
worden.

8 Degene die me rechtvaardig
verklaart is dichtbij.

Wie kan me beschuldigen?�h
Laten we samen� opstaan.
Wie begint een zaak tegen
mij?

Laat hij naar me toe komen.
9 Luister! De Soevereine Heer

Jehovah zal me helpen.
Wie zal me schuldig ver-
klaren?

Luister! Ze zullen allemaal
verslijten als een kleding-
stuk.

Een mot zal ze opeten.
10 Wie van jullie heeft ontzag

voor Jehovah

50:4 �Lett.: ‘een woord’. �Of moge-
lijk ‘de vermoeiden kan sterken met de
juiste woorden’. 50:7 �Of ‘vuursteen’.
50:8 �Of ‘tegen me strijden’. �Of ‘te-
gen elkaar’.

en luistert naar de stem van
zijn dienaar?a

Wie heeft in diepe duisternis
gewandeld, zonder licht?

Laat hij op de naam van
Jehovah vertrouwen en
op zijn God steunen.

11 ‘Luister! Jullie die een vuur
aansteken,

die vonken laten rondvliegen,
wandel in het licht van je
eigen vuur,

tussen de vonken die je zelf
hebt gemaakt.

Dit is wat je uit mijn hand
zult krijgen:

met vreselijke pijn zul je
gaan liggen.

51 Luister naar me, jullie
die rechtvaardigheid
najagen,

jullie die Jehovah zoeken.
Kijk naar de rots waaruit
jullie gehouwen zijn

en naar de groeve waaruit
jullie gegraven zijn.

2 Kijk naarAbraham, jullie
vader,

en naar Sara,b die jullie ter
wereld heeft gebracht.�

Toen ik hem riep was hij
alleenc

maar ik zegende hem en
maakte hem talrijk.d

3 Want Jehovah zal Sion
troosten,e

hij zal troost brengen aan al
haar ruı̈nes.f

Hij zal haar woestijn maken
als Edeng

en haar woestijnvlakte als de
tuin van Jehovah.h

Er zal blijdschap en gejuich
in haar gevonden worden,

dankbaarheid en melodieus
gezang. i

4 Let goed op, mijn volk,
luister goed naar me, mijn
natie. j

51:2 �Of ‘met weeën heeft voortge-
bracht’.
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Want van mij zal een wet
uitgaana

en mijn recht zal ik instellen
als een licht voor de
volken.b

5 Mijn rechtvaardigheid komt
dichtbij.c

Mijn redding is onderwegd

en mijn armen zullen de
volken oordelen.e

Opmij zullen de eilanden
hopenf

en op mijn arm� zullen ze
wachten.

6 Sla je ogen op naar de hemel
en kijk naar de aarde be-
neden.

Want de hemel zal vervliegen
als rook,

de aarde zal verslijten als
een kledingstuk

en haar bewoners zullen
sterven als muggen.

Maar mijn redding zal eeuwig
zijng

en mijn rechtvaardigheid zal
nooit verdwijnen.�h

7 Luister naar me, jullie die
rechtvaardigheid kennen,

het volk dat mijn wet� in het
hart heeft. i

Wees niet bang voor de spot
van sterfelijke mensen

en laat je geen angst aanjagen
door hun beledigingen.

8 Want een mot zal ze opeten
alsof ze kleding zijn,

de kleermot� zal ze verslinden
alsof ze wol zijn. j

Maar mijn rechtvaardigheid
zal er altijd zijn

en mijn redding tot in alle
generaties.’k

9 Word wakker! Word wakker,
arm van Jehovah! l

Bekleed u met kracht.
Word wakker zoals lang ge-
leden, zoals in vroegere
generaties.

51:5 �Of ‘kracht’. 51:6 �Of ‘niet ver-
brijzeld worden’. 51:7 �Of ‘onderwijs’.
51:8 �Of mogelijk ‘worm’.

Was u het niet die R _ahab�a
verpletterde,

die het zeemonster door-
boorde?b

10 Bent u het niet die de zee liet
opdrogen, het water van de
grote diepte?c

Degene die de diepte van
de zee veranderde in een
weg, zodat de teruggekoch-
ten konden oversteken?d

11 Degenen die door Jehovah
zijn losgekocht zullen
terugkomen,e

ze zullen juichend naar Sion
komen,f

gekroond met� eindeloze
vreugde.g

Grote vreugde en blijdschap
zullen ze krijgen

en verdriet en gezucht zullen
verdwijnen.h

12 ‘Ikzelf ben het die jullie
troost. i

Waarom zou je bang zijn
voor een sterfelijk mens
die uiteindelijk doodgaatj

en voor een mensenzoon die
zal verdorren als groen
gras?

13 Waarom vergeet je Jehovah,
je Maker,k

die de hemel heeft uitgespan-
nenl en de fundamenten van
de aarde heeft gelegd?

En voortdurend, de hele dag,
was je bang voor de woede
van de onderdrukker,�

alsof hij in staat was je te
vernietigen.

Waar is nu de woede van de
onderdrukker?

14 Degene die voorovergebogen
vastgeketend is, zal binnen-
kort bevrijd worden.m

Hij zal niet sterven en de kuil
in gaan,

hij zal geen tekort hebben
aan brood.

51:9 �Zie Woordenlijst. 51:11 �Lett.:
‘met op hun hoofd’. 51:13 �Of ‘degene
die je insloot’.
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15 Maar ik ben Jehovah, je God,
die de zee opzweept en haar
golven laat bruisena

— Jehovah van de leger-
machten is mijn� naam.b

16 Ik zal mijn woorden in je
mond leggen

en met de schaduw van mijn
hand zal ik je bedekkenc

om de hemel te planten en de
fundamenten van de aarde
te leggend

en tegen Sion te zeggen:
“Jij bent mijn volk.”e

17 Word wakker! Word wakker!
Sta op, Jeruzalem.f

Uit Jehovah’s hand heb je
de beker van zijn woede
gedronken.

Je hebt gedronken uit de kelk,
de beker die je laat zwalken
heb je leeggedronken.g

18 Niet één van alle zonen die ze
ter wereld heeft gebracht
leidt haar

en niet één van alle zonen die
ze heeft opgevoed neemt
haar bij de hand.

19 Deze twee dingen zijn je
overkomen.

Wie zal met je meeleven?
Vernietiging en verwoesting,
honger en zwaard!h

Wie zal je troosten?i
20 Je zonen zijn bezweken. j

Ze liggen op elke straathoek,�
als wilde schapen in een net.
Ze zijn volgegoten met de
woede van Jehovah, de
bestraffing van je God.’

21 Luister daarom alsjeblieft
hiernaar,

o vrouw, ellendig en dronken
maar niet van wijn.

22 Dit zegt je Heer Jehovah, je
God, die zijn volk verdedigt:

‘Kijk! De beker die je laat
zwalkenk zal ik uit je hand
pakken,

51:15 �Of ‘zijn’. 51:20 �Lett.: ‘aan het
hoofd van alle straten’.

de kelk, mijn beker van
woede.

Je zult die nooit meer
drinken.a

23 Ik zal die geven aan hen die
je kwellen,b

aan hen die tegen je� zeggen:
“Buig, dan kunnen we over
je heen lopen!”

Je maakte je rug als de
grond,

als een straat waar ze over-
heen konden gaan.’

52 Word wakker! Word
wakker! Bekleed je met
kracht,c Sion!d

Doe je mooie kleding aan,e
Jeruzalem, heilige stad!

Want niemand die onbesneden
of onrein is zal nog bij je
binnenkomen.f

2 Schud het stof van je af,
sta op en neem plaats,
Jeruzalem.

Maak de ketens om je hals
los, gevangengenomen
dochter Sion.g

3 Want dit zegt Jehovah:
‘Jullie werden voor niets
verkochth

en zonder geld zullen jullie
worden teruggekocht.’ i

4 Want dit zegt de Soevereine
Heer Jehovah:

‘Eerst ging mijn volk naar
Egypte om daar als vreem-
deling te wonen. j

Daarna onderdrukte Assyrië
ze zonder reden.’

5 ‘Wat moet ik hier dus doen?’,
verklaart Jehovah.

‘Want mijn volk werd voor
niets meegenomen.

Degenen die over hen heersen
juichen in triomf,’k verklaart
Jehovah,

‘en voortdurend, de hele dag,
wordt mijn naam respect-
loos behandeld. l

6 Daarom zal mijn volk mijn
naam kennen,m

51:23 �Of ‘je ziel’.
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daarom zullen ze op die dag
weten dat ik het ben die
spreekt.

Luister! Ik ben het!’
7 Prachtig zijn op de bergen

de voeten van degene die
goed nieuws brengt,a

degene die vrede aankondigt,b
degene die goed nieuws brengt
van iets beters,

degene die redding aan-
kondigt,

degene die tegen Sion zegt:
‘Je God is Koning ge-
worden!’c

8 Luister! Je wachters ver-
heffen hun stem.

Eenstemmig juichen ze van
blijdschap,

want wanneer Jehovah Sion
herstelt zullen ze het
duidelijk� zien.

9 Word vrolijk, juich eenstem-
mig van blijdschap, ruı̈nes
van Jeruzalem,d

want Jehovah heeft zijn
volk getroost,e hij heeft
Jeruzalem teruggekocht.f

10 Voor de ogen van alle volken
heeft Jehovah zijn heilige
arm ontbloot,g

alle einden van de aarde
zullen de reddingsdaden�
van onze God zien.h

11 Vertrek, vertrek, ga daar
weg, i raak niets onreins
aan! j

Ga uit haar midden weg,k
blijf rein,

jullie die de voorwerpen van
Jehovahl dragen.

12 Want jullie zullen niet in
paniek vertrekken

en jullie zullen niet hoeven
vluchten.

Want Jehovah zal voor jullie
uit gaanm

en de God van Israël zal jullie
achterhoede zijn.n

52:8 �Lett.: ‘oog in oog’. 52:10 �Of
‘overwinning’.

13 Luister! Mijn dienaara zal
inzicht tonen.

Hij zal hoog verheven
worden,

hij zal verhoogd worden en
veel aanzien krijgen.b

14 Zoals velen verbijsterd naar
hem staarden

—want zijn uiterlijk was
meer gehavend dan dat van
enig ander mens

en nog nooit was de statige
gestalte van een mens zo
toegetakeld —

15 zo zal hij veel volken
schokken.c

Koningen zullen door hem
sprakeloos zijn,�d

want ze zullen zien wat hun
niet is verteld

en aandacht hebben voor
wat ze niet hebben ge-
hoord.e

53 Wie heeft geloofd in wat hij
van ons heeft gehoord?�f

En aan wie is de arm van
Jehovahg geopenbaard?h

2 Als een twijgje i zal hij voor
hem� opschieten, als een
wortel uit dorre grond.

Geen statige gestalte heeft
hij en geen pracht. j

Als we hem zien worden
we niet door zijn uiterlijk
aangetrokken.�

3 De mensen keken op hem
neer en ontweken hem,k

een man bestemd voor lijden,�
die bekend was met ziekte.

Het was alsof zijn gezicht
voor ons verborgen was.�

Hij werd veracht en we
vonden hemwaardeloos. l
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4 Maar hij heeft onze ziekten
gedragena

en ons leed op zich genomen.b
En wij bezagen hem als ge-
kweld, door God geslagen
en getroffen.

5 Toch werd hij doorstokenc

voor onze overtredingen.d
Hij werd verbrijzeld voor
onze fouten.e

Hij onderging straf ter wille
van onze vrede,f

zijn wonden brachten ons
genezing.g

6 Als schapen hebben we
allemaal rondgedwaald,h

iedereen is zijn eigen weg
gegaan

en Jehovah heeft de fouten
van ons allemaal op hem
laten neerkomen. i

7 Hij kreeg het zwaar te ver-
durenj en liet zich kwellen,k

maar hij deed zijn mond niet
open.

Hij werd als een schaap naar
de slacht geleid, l

als een ooi die stil is bij haar
scheerders,

en hij deed zijn mond niet
open.m

8 Door een onrechtvaardig
vonnis� werd hij wegge-
nomen.

Wie zal zich met de bijzonder-
heden van zijn generatie�
bezighouden?

Want hij werd verwijderd uit
het land der levenden.n

Vanwege de overtredingen
van mijn volk werd hij
geslagen.�o

9 Hij kreeg een graf� bij slechte
mensenp

en na zijn dood werd hij bij
de rijken� begraven,q

53:8 �Lett.: ‘onderdrukking en oordeel’.
�Of ‘afkomst’, ‘manier van leven’. �Of
‘doodgeslagen’. 53:9 �Of ‘iemand zal
zijn graf geven’. �Lett.: ‘een rijke man’.

hoewel hij niets verkeerds
had gedaan�

en er geen bedrog in zijn
mond was.a

10 Maar het was Jehovah’s wil�
om hem te verbrijzelen,
hij liet hem ziek worden.

Als u zijn leven� als een
schuldoffer aanbiedt,b

dan zal hij zijn nageslacht�
zien, hij zal zijn dagen
verlengen,c

en door hem zal Jehovah’s
wil� succes hebben.d

11 Vanwege zijn lijden� zal hij
tevreden zijn met wat hij
ziet.

Door middel van zijn kennis
zal mijn dienaar,e de recht-
vaardige,

veel mensen in een recht-
vaardige positie brengenf

en hij zal hun fouten dragen.g
12 Om die reden zal ik hem

een deel toewijzen onder
de velen

en hij zal de buit verdelen
met de machtigen,

omdat hij zijn leven� heeft
uitgestort in de doodh

en tot de overtreders werd
gerekend. i

Hij droeg de zonden van veel
mensenj

en hij bemiddelde voor de
overtreders.k

54 ‘Juich van vreugde, on-
vruchtbare vrouw, die
niet heeft gebaard! l

Word vrolijk en barst los in
gejuich,m jij die nog nooit
weeën hebt gehad,n

want de eenzame vrouw
heeft meer zonen�

dan de vrouw met een
man’,�o zegt Jehovah.
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53:11 �Of ‘de ellende van zijn ziel’. 54:1
�Of ‘kinderen’. �Of ‘meester’.
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2 ‘Maak de plaats van je tent
groter.a

Breid de tentkleden van je
grootse tabernakel uit.

Houd je niet in, maak je tent-
koorden langer

en maak je tentpinnen sterk.b
3 Want je zult je naar rechts en

naar links uitbreiden.
Je nakomelingen zullen volken
onderwerpen

en de verlaten steden gaan
bewonen.c

4 Wees niet bang,d want je zult
niet te schande gemaakt
wordene

en voel je niet vernederd,
want je zult niet teleur-
gesteld worden.

Je zult de schande van je
jeugd vergeten

en de schaamte van je weduw-
schap zul je je niet meer
herinneren.’

5 ‘Want je grote Makerf is als je
man,�g

Jehovah van de legermachten
is zijn naam.

En de Heilige van Israël is je
Terugkoper.h

Hij zal de God van de hele
aarde i worden genoemd.

6 Want Jehovah heeft je ge-
roepen alsof je een ver-
laten en diepbedroefde�
vrouw was, j

als een vrouw die in haar
jeugd trouwde maar ver-
stoten werd’, zegt je God.

7 ‘Korte tijd heb ik je verlaten,
maar met grote barmhartig-
heid zal ik je terugbrengen.k

8 In een stortvloed van woede
heb ik mijn gezicht een
moment verborgen, l

maar met eeuwige loyale
liefde zal ik barmhartig
voor je zijn’,m zegt Jehovah,
je Terugkoper.n

54:5 �Of ‘meester’. 54:6 �Lett.: ‘be-
droefd van geest’.

9 ‘Dit is voor mij als de tijd van
Noach.a

Net zoals ik heb gezworen
dat het water van Noach
de aarde niet meer zal
bedekken,b

zo zweer ik dat ik niet
meer woedend op je zal
worden en je niet meer zal
straffen.c

10 Want al zouden de bergen
verdwijnen

en de heuvels wankelen,
mijn loyale liefde voor jou zal
niet verdwijnend

en mijn vredesverbond
zal niet wankelen’,e zegt
Jehovah, die barmhartig
voor je is.f

11 ‘Gekwelde vrouw,g door
storm geteisterd, zonder
troost,h

ik leg je stenen in harde
mortel

en ik maak je fundament van
saffieren. i

12 Je kantelen zal ik van robijnen
maken,

je poorten van fonkelende
stenen�

en al je grenzen van edel-
stenen.

13 Al je zonen� zullen door Je-
hovah worden onderwezenj

en de vrede van je zonen� zal
groot zijn.k

14 Je zult stevig gefundeerd
zijn op rechtvaardigheid. l

Je zult ver verwijderd zijn
van onderdrukking,m

je zult nergens bang voor
zijn en niets zal je angst
aanjagen,

het zal niet bij je in de buurt
komen.n

15 Als iemand je aanvalt,
is dat niet op bevel van mij.
Iedereen die je aanvalt, zal
ten val komen.’o

54:12 �Of ‘stenen van vuur’. 54:13 �Of
‘kinderen’.
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16 ‘Kijk! Ikzelf heb de ambachts-
man geschapen,

die het houtskoolvuur aan-
blaast,

en zijn arbeid levert een
wapen op.

Ik heb ook de man geschapen
die dood en verderf zaait.a

17 Geen enkel wapen dat tegen
je gesmeed wordt, zal
succes hebbenb

en elke tong die jou voor het
gerecht daagt, zul je ver-
oordelen.

Dat is het erfdeel� van de
dienaren van Jehovah,

en hun rechtvaardigheid
komt van mij’, verklaart
Jehovah.c

55 Kom, hier is waterd voor
iedereen die dorst heeft!e

Kom, jullie die geen geld
hebben, koop en eet!

Ja, kom, koop wijn en melkf

zonder geld, het kost
niets.g

2 Waarom blijven jullie geld
betalen voor wat geen
brood is

en waarom besteden jullie
je inkomen� aan wat niet
vult?

Luister aandachtig naar me
en eet wat goed ish

en je� zult genieten van wat
echt voedzaam is.�i

3 Luister� en kom bij me. j
Let op, en je� zult in leven
blijven.

Ik zal zeker een eeuwig
verbond met je sluitenk

in overeenstemming met de
uitingen van loyale liefde
tegenover David, die be-
trouwbaar� zijn. l

4 Kijk! Ik heb hem aangesteld
als een getuigem voor de
volken,

54:17 �Of ‘het erfgoed’, ‘de erfenis’.
55:2 �Of ‘zuurverdiende geld’. 55:2, 3
�Of ‘je ziel’. 55:2 �Lett.: ‘het vet’. 55:3
�Lett.: ‘neig je oor’. �Of ‘trouw’.

als een leidera en aanvoerderb

voor de volken.
5 Luister! Je zult een volk

roepen dat je niet kent.
Mensen van een volk dat jou
niet kent, zullen naar je toe
rennen

ter wille van Jehovah, je
God,c de Heilige van Israël,

want hij zal je eer geven.d
6 Zoek Jehovah terwijl hij te

vinden is.e
Roep tot hem terwijl hij
dichtbij is.f

7 Laat wie slecht is zijn weg
verlateng

en de boosdoener zich afkeren
van zijn gedachten.

Laat hij bij Jehovah terug-
komen, die barmhartig
voor hem zal zijn,h

bij onze God,want hij zal
rijkelijk� vergeven. i

8 ‘Want mijn gedachten zijn
niet jullie gedachtenj

en jullie wegen zijn niet mijn
wegen’, verklaart Jehovah.

9 ‘Want zoals de hemel hoger
is dan de aarde,

zo gaan mijn wegen jullie
wegen te boven

en mijn gedachten jullie
gedachten.k

10 Want net zoals regen en
sneeuw uit de hemel
neerkomen

en daar pas terugkomen
als ze de aarde hebben
doordrenkt, waardoor die
vruchtbaar wordt en er
planten opkomen

zodat er zaad is om te zaaien
en brood om te eten,

11 zo zal het woord zijn� dat uit
mijn mond komt. l

Het zal niet zonder resultaat
bij me terugkomen,m

maar het zal beslist mijn wil
uitvoeren�n

55:7 �Of ‘van harte’. 55:11 �Of ‘blij-
ken te zijn’. �Of ‘alles doen wat mij
behaagt’.
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en het zal zeker het doel
bereiken waarvoor ik het
uitstuur.

12 Want jullie zullen met vreugde
vertrekkena

en in vredeworden terug-
gebracht.b

De bergen en de heuvels zullen
blij zijn en juichen van
vreugdec als ze jullie zien,

de bomen van het veld zullen
allemaal in hun handen
klappen.d

13 In plaats van doornstruiken
zal de jeneverboom
groeiene

en in plaats van brandnetels
de mirtenboom.

En het zal voor Jehovah
roem betekenen,�f

een eeuwig teken dat nooit
zal vergaan.’

56 Dit zegt Jehovah:
‘Handhaaf het rechtg en
doe wat rechtvaardig is,

want mijn redding zal binnen-
kort komen

en mijn rechtvaardigheid zal
onthuld worden.h

2 Gelukkig is degene die dit
doet

en de mensenzoon die zich
hieraan houdt,

die de sabbat houdt en die
niet ontheiligti

en die zijn hand weerhoudt
van alles wat slecht is.

3 De buitenlander die zich bij
Jehovah aansluitj mag niet
zeggen:

“Jehovah zal me beslist van
zijn volk afzonderen.”

En de eunuch mag niet zeggen:
“Luister! Ik ben een dorre
boom.”’

4 Want dit zegt Jehovah te-
gen de eunuchen die mijn sab-
batten houden, die kiezen voor
wat ik graag wil en die zich aan
mijn verbond houden:

55:13 �Of ‘Jehovah’s naam bekendheid
geven’.

5 ‘Ik zal ze in mijn huis en binnen
mijn muren een gedenk-
teken en een naam geven,

iets beters dan zonen en
dochters.

Een eeuwige naam zal ik hun
geven,

een die niet zal vergaan.
6 En de buitenlanders die zich

bij Jehovah aansluiten om
hem te dienen,

om de naam van Jehovah lief
te hebbena

en om zijn dienaren te zijn
— iedereen die de sabbat
houdt en die niet ontheiligt

en die zich aan mijn verbond
houdt —

7 ook hen zal ik naar mijn
heilige bergb brengen

en ik zal ze vreugde geven in
mijn huis van gebed.

Hun volledige brandoffers
en hun slachtoffers zullen
op mijn altaar aanvaard
worden.

Want mijn huis zal een huis
van gebed voor alle volken
worden genoemd.’c

8 Dit verklaart de Soevereine
Heer Jehovah, die degenen van Is-
raël die verdreven waren bijeen-
brengt:d

‘Ik zal nog anderen bij hem
brengen, buiten degenen
die al verzameld zijn.’e

9 Kom eten, alle wilde dieren
van het veld

en alle wilde dieren in het
bos.f

10 Zijn wachters zijn blind,g ze
merken helemaal niets.h

Ze zijn allemaal honden die
stom zijn en niet kunnen
blaffen. i

Hijgend liggen ze op de grond,
ze zijn gek op luieren.

11 Ze zijn honden met een
enorme vraatzucht,�

ze hebben nooit genoeg.

56:11 �Of ‘een sterke ziel’.

HFST. 55
a Jes 35:10

b Jes 54:13
Jes 66:12

c Jes 42:11

d Jes 44:23

e Jes 41:19
Jes 60:13

f Jer 33:9
��������������������

HFST. 56
g Mi 6:8

h Jes 46:13
Jes 51:5

i Jes 58:13, 14

j Jes 60:10
Za 8:23

��������������������

2de kolom
a Mal 1:11

b Jes 2:3
Mi 4:2
Za 8:3

c 1Kon 8:29, 43
Mt 21:13
Mr 11:17
Lu 19:46

d De 30:3
Jes 27:12
Ho 1:11

e Jes 49:22
Jes 60:4

f Jer 12:9

g Jes 6:10
Jes 29:10

h Jer 6:13, 14
Ez 13:16

i Ez 33:6

JESAJA 55:12–56:11 1014



Ze zijn herders zonder
begrip.a

Ze gaan allemaal hun eigen
weg,

stuk voor stuk zijn ze uit
op oneerlijke winst en ze
zeggen:

12 ‘Kom, laat ik wat wijn halen
en laten we ons volgieten
met drank.b

En morgen wordt als van-
daag, alleen nog veel
beter!’

57 De rechtvaardige is
omgekomen,

maar niemand trekt het zich
aan.

Loyale mensen worden weg-
gerukt�c

zonder dat iemand in de gaten
heeft dat de rechtvaardige
is weggerukt

vanwege� het onheil.
2 Hij gaat de vrede binnen.

Ze rusten op hun bed,� ieder-
een die oprecht leeft.�

3 ‘Maar jullie, kom dichterbij,
zonen van een tovenares,
kinderen van een overspelig
persoon en een prostituee:

4 Wie lachen jullie uit?
Tegen wie hebben jullie een
grote mond en naar wie
steken jullie je tong uit?

Zijn jullie geen kinderen van
overtreding,

kinderen van bedrog?d

5 Zijn jullie niet degenen die
branden van hartstocht
onder grote bomen,e

onder elke bladerrijke
boom,f

die kinderen afslachten in de
dalen,�g

tussen de rotskloven?
6 Bij de gladde stenen van het

dal is je deel.h
Ja, die zijn je lot.

57:1 �D.w.z. in de dood. �Of mogelijk
‘van’. 57:2 �D.w.z. in het graf. �Lett.:
‘wandelt’. 57:5 �Of ‘wadi’s’.

Je giet voor hen zelfs drank-
offers uit en je geeft ze
geschenken.a

Moet ik genoegen nemen�
met deze dingen?

7 Op een hoge en verheven
berg heb je je bed klaar-
gezetb

en je ging daarheen om
slachtoffers te brengen.c

8 Achter de deur en de deur-
post heb je je gedenkteken
gezet.

Je hebt me verlaten en je
uitgekleed.

Je ging naar boven en maakte
je bed ruim.

En je sloot een verbond
met ze.

Je deelde graag het bed
met ze.d

Je staarde naar het mannelijk
lid.�

9 Je daalde af naar M _elech�
met olie

en met een overvloed aan
parfum.

Je stuurde afgezanten ver
weg,

waardoor je in het Graf�
afdaalde.

10 Je hebt jezelf uitgeput met
al je reizen.

Maar je zei niet: “Het is
hopeloos!”

Je hebt nieuwe kracht
gevonden.

Daarom heb je het niet op-
gegeven.�

11 Voor wie had je zo veel angst
en ontzag

dat je begon te liegen?e

Je hebt niet aan mij gedacht.f
Je trok je nergens iets van
aan.g

57:6 �Of ‘me troosten’. 57:8 �Verwijst
mogelijk naar afgodenaanbidding. 57:9
�Of mogelijk ‘de koning’. �Of ‘Sjeool’,
het collectieve graf van de mensheid. Zie
Woordenlijst. 57:10 �Lett.: ‘ben je het
niet moe geworden’.
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Ik hield me toch stil en bleef
toch op een afstand?�a

Je toonde dus geen ontzag
voor me.

12 Ik zal je “rechtvaardigheid”b

en je dadenc bekendmaken,
ze zullen je niet helpen.d

13 Als je om hulp roept,
zal je verzameling afgoden je
niet redden.e

De wind zal ze allemaal weg-
voeren,

een zuchtje wind blaast ze
allemaal weg,

maar wie bescherming bij mij
zoekt zal het land erven

en mijn heilige berg in bezit
nemen.f

14 Men zal zeggen: “Baan een
weg! Baan een weg! Maak
de weg vrij!g

Verwijder alle obstakels van
de weg van mijn volk.”’

15 Want dit zegt degene die
hoog en verheven is,

die eeuwig leeft�h — heilig is
zijn naam: i

‘Ik woon in de hoge en heilige
plaats, j

maar ook bij degenen die
gebroken en nederig� van
geest zijn,

om de geest van wie nederig�
zijn

en het hart van wie gebroken
zijn te laten opleven.k

16 Want ik blijf niet altijd tegen
ze gekant,

ik blijf niet altijd boos. l
Anders zou iemands geest
vanwege mij bezwijkenm

en ook de levende wezens die
ik heb gemaakt.

17 Ik was woedend vanwege
zijn zondige jacht naar
oneerlijke winst,n

dus sloeg ik hem, verborg
ik mijn gezicht en was ik
kwaad.

57:11 �Of ‘en hield toch geen zaken
verborgen’. 57:15 �Of ‘verblijft’. �Of
‘terneergeslagen’.

Maar hij bleef zich afvallig
gedragen,�a hij volgde de
weg van zijn hart.

18 Ik heb zijn daden� gezien,
maar ik zal hem genezenb en
hem leidenc

en weer troost geven� aan
hemd en aan degenen die
treuren.’e

19 ‘Ik schep de vrucht van de
lippen.

Blijvende vrede zal worden
gegeven aan wie ver weg is
en aan wie dichtbij is’,f zegt
Jehovah,

‘en ik zal hem genezen.’
20 ‘Maar slechte mensen zijn als

de onstuimige zee die niet
tot rust kan komen,

waarvan het water zeewier
en slijk blijft opwerpen.

21 Voor slechte mensen is er
geen vrede’,g zegt mijn
God.

58 ‘Roep luidkeels, houd je
niet in!

Laat je stem klinken als een
hoorn.

Maak aan mijn volk bekend
hoe opstandig ze zijn,h

vertel aan het huis van Jakob
hun zonden.

2 Dag in dag uit zoeken ze me,
ze zeggen dat ze graag mijn
wegen willen kennen,

alsof ze een volk zijn dat
rechtvaardig leeft,

dat zich niet heeft afgekeerd
van de gerechtigheid van
hun God. i

Ze vragen me om rechtvaar-
dige oordelen

in het verlangen dichter bij
God te komen:j

3 “Waarom ziet u het niet als
we vasten?k

Enwaarommerkt u het niet op
als we onszelf� kwellen?” l

57:17 �Lett.: ‘wandelen’. 57:18 �Lett.:
‘wegen’. �Of ‘het vergoedenmet troost’.
58:3 �Of ‘onze ziel’.
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Omdat jullie op de dag dat
jullie vasten alleen oog
hebben voor je eigen be-
langen�

en omdat jullie je arbeiders
onderdrukken.a

4 Je vasten eindigt in ruzies en
conflicten,

vol slechtheid gaan jullie op
de vuist.

Je kunt niet vasten zoals jullie
nu doen en verwachten dat
je stem in de hemel wordt
gehoord.

5 Zou dat het vasten zijn dat ik
wil,

een dag waarop iemand
zichzelf� kwelt,

zijn hoofd buigt als een bies,
en zak en as tot zijn bed
maakt?

Noem je dat vasten en een
dag waar Jehovah blij
mee is?

6 Nee, dit is het vasten dat ik
wil:

verwijder de ketens van
slechtheid,

maak de banden van het juk
los,b

laat de onderdrukten vrijc
en breek elk juk in tweeën.

7 En: deel je brood met iemand
die honger heeft,d

haal de arme en dakloze in
huis,

geef iemand kleding als je
hem naakt aantrefte

en keer je eigen vlees en
bloed niet de rug toe.

8 Dan zal je licht doorbreken
als de dageraadf

en zal je genezing snel komen.
Je rechtvaardigheid zal voor
je uit gaan

en de glorie van Jehovah zal
je achterhoede vormen.g

9 Dan zul je roepen en Jehovah
zal antwoorden.

58:3, 13 �Of ‘plezier’. 58:5 �Of ‘zijn
ziel’.

Je zult om hulp schreeuwen
en hij zal zeggen: “Hier ben
ik!”

Als je het juk uit jullie midden
wegdoet,

niet meer met de vinger wijst
en stopt met boosaardig
gepraat,a

10 als je iemand die honger
heeft geeft waar je zelf�
naar verlangtb

en voorziet in de behoeften
van degenen� die het
moeilijk hebben,

dan zal zelfs in het donker je
licht schijnen

en zal je duisternis als klaar-
lichte dag zijn.c

11 Jehovah zal je altijd leiden
en je� zelfs in een dor land
verzadigen.d

Hij zal je botten kracht geven
en je zult als een waterrijke
tuin worden,e

als een bron die nooit op-
droogt.

12 Ter wille van jou zullen oude
ruı̈nes herbouwd wordenf

en je zult de fundamenten
van vroegere generaties
herstellen.g

Herbouwer van verwoeste
muren�h zul je worden
genoemd

en hersteller van wegen om
aan te wonen.

13 Als je er vanwege de sabbat
van afziet� je eigen belan-
gen� na te streven op mijn
heilige dag, i

als je de sabbat een grote
vreugde noemt, een heilige
dag van Jehovah, een dag
die eer verdient, j

als je er eer aan geeft en niet
je eigen belangen nastreeft
of zinloze woorden spreekt,

58:10 �Of ‘je eigen ziel’. �Of ‘de zie-
len’. 58:11 �Of ‘je ziel’. 58:12 �Lett.:
‘de bres’. 58:13 �Lett.: ‘je voet om-
keert’.
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14 dan zul je grote vreugde
vinden in Jehovah

en zal ik je over de hoogten
van de aarde laten rijden.a

Ik zal je laten eten� van het
erfdeel van je voorvader
Jakob,b

want Jehovah’s mond heeft
gesproken.’

59 Luister! De hand van Je-
hovah is niet te kort om
te reddenc

en zijn oor niet te ongevoelig�
om te horen.d

2 Nee, door je eigen fouten is
er afstand tussen jou en je
God.e

Door jouw zonden heeft
hij zijn gezicht voor je
verborgen

en hij weigert naar je te
luisteren.f

3 Want je handpalmen zijn
besmeurd met bloedg

en je vingers met fouten.
Je lippen spreken leugensh en
je tong mompelt onrecht.

4 Niemand roept om recht-
vaardigheid, i

niemand die naar de recht-
bank gaat is eerlijk.

Ze vertrouwen op dingen
die niets voorstellen�j en
spreken over wat geen
waarde heeft.

Ze worden zwanger van�
moeilijkheden en baren
wat slecht is.k

5 Ze broeden de eieren uit van
een giftige slang

en ze weven het web van een
spin. l

Iedereen die van hun eieren
eet gaat dood

en uit het ei dat kapotgedrukt
wordt komt een adder.

6 Hun spinnenweb kunnen ze
niet gebruiken als kleding

58:14 �Of ‘genieten’. 59:1 �Lett.:
‘zwaar’. 59:4 �Of ‘op leegte’. �Of
‘bedenken’.

en wat ze maken kunnen ze
niet aantrekken.a

Hun daden zijn schadelijk,
hun handen zijn vol geweld-
daden.b

7 Hun voeten rennen naar het
slechte,

ze haasten zich om onschuldig
bloed te vergieten.c

Hun gedachten zijn schade-
lijke gedachten,

ze laten een spoor van
verwoesting en ellende
achter.d

8 De weg van vrede kennen ze
niet,

in hun voetsporen is geen
recht te vinden.e

Ze verdraaien hun wegen,
niemand die erop wandelt zal
vrede vinden.f

9 Daarom is het recht ver
van ons

en bereikt rechtvaardigheid
ons niet.

We hopen op licht, maar kijk,
er is duisternis,

en op helder licht, maar
we blijven in het donker
wandelen.g

10 Als blinden tasten we naar de
muur,

we tasten rond als iemand
die geen ogen heeft.h

Midden op de dag struikelen
we als in de avondscheme-
ring.

Onder de sterken zijn we als
doden.

11 We blijven allemaal grommen
als beren

en droevig koeren als
duiven.

We hopen op recht maar het
is er niet,

we hopen op redding maar
die is ver van ons.

12 Want we zijn vaak tegen u in
opstand gekomen. i

Elk van onze zonden getuigt
tegen ons. j
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Want we beseffen hoe op-
standig we zijn,

we kennen onze fouten maar
al te goed.a

13 We zijn in de fout gegaan
en Jehovah ontrouw ge-
worden.

We hebben onze God de rug
toegekeerd.

We hadden het over onder-
drukking en opstand.b

We bedachten� leugens en
mompelden leugenachtige
woorden vanuit het hart.c

14 Het recht wordt terugge-
drongen,d

rechtvaardigheid blijft op
een afstand.e

Want de waarheid� is gestrui-
keld op het plein

en oprechtheid krijgt geen
toegang.

15 Waarheid� is verdwenenf

en wie zich afkeert van het
slechte wordt geplunderd.

Jehovah zag het en was
verontwaardigd,�

want er was geen recht.g
16 Hij zag dat er niemand was,

hij was verbijsterd dat nie-
mand tussenbeide kwam.

Dus bracht zijn eigen arm
redding,�

zijn eigen rechtvaardigheid
steunde hem.

17 Toen deed hij rechtvaardig-
heid aan als een pantser�

en zette hij de helm van
redding op zijn hoofd.h

Hij kleedde zich met het
gewaad van wraaki

en deed ijver aan als een
mantel.�

18 Hij zal ze hun verdiende loon
geven: j

59:13 �Of ‘werden zwanger van’. 59:14
�Of ‘eerlijkheid’. 59:15 �Of ‘eerlijkheid’.
�Lett.: ‘en het was slecht in zijn ogen’.
59:16 �Of ‘overwinning voor hem’. 59:17
�Of ‘maliënkolder’, ‘wapenrok’. �Of
‘mouwloze mantel’.

woede aan zijn tegenstan-
ders, vergelding aan zijn
vijanden.a

En de eilanden zal hij het
betaald zetten.

19 Waar de zon ondergaat zal
men ontzag hebben voor de
naam van Jehovah

en waar de zon opgaat voor
zijn majesteit,

want hij zal komen als een
wilde rivier,

die door Jehovah’s geest
wordt voortgestuwd.

20 ‘Naar Sion zal de
Terugkoperb komen,c

naar degenen van Jakob die
zich afkeren van overtre-
ding’,d verklaart Jehovah.

21 ‘Wat mij betreft, dit is mijn
verbond met hen’,e zegt Jehovah.
‘Mijn geest die op jou rust en mijn
woorden die ik in je mond heb
gelegd — ze zullen niet uit jouw
mond worden weggenomen, niet
uit de mond van je kinderen� en
niet uit de mond van je kleinkin-
deren,’� zegt Jehovah, ‘van nu tot
in eeuwigheid.’

60 ‘Vrouw, sta opf en ver-
spreid licht, want je licht
is gekomen.

De pracht van Jehovah
schijnt op je.g

2 Want kijk, duisternis zal de
aarde bedekken

en dikke donkerheid de
volken.

Maar op jou zal Jehovah
schijnen

en op jou zal zijn pracht te
zien zijn.

3 Volken zullen naar je licht
gaanh

en koningeni naar je glanzen-
de pracht.�j

4 Sla je ogen op en kijk om je
heen!

59:21 �Lett.: ‘zaad’. �Lett.: ‘het zaad
van je zaad’. 60:3 �Of ‘naar de glans
van je dageraad’.
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Ze zijn allemaal bij elkaar
gebracht, ze komen naar
je toe.

Van ver blijven je zonen
komena

en je dochters worden op de
heup gedragen.b

5 In die tijd zul je het zien en
stralenc

en je hart zal sneller kloppen
en overlopen van vreugde,

want de schatten van de zee
zullen naar je toe worden
gebracht,

de rijkdom van de volken zal
bij je komen.d

6 Grote kudden kamelen zullen
je land� bedekken,

de jonge mannetjeskamelen
uit M _idian en _Efa.e

Iedereen uit Scheba zal
komen.

Goud en geurige hars zullen
ze dragen.

Ze zullen Jehovah’s lof
bekendmaken.f

7 Alle kudden van K _edarg zullen
bij je worden gebracht.

De rammen van Neb _ajothh

zullen je dienen.
Ze zullen opmijn altaar komen
en aanvaardwordeni

en ik zal mijn glorieuze� huis
pracht geven. j

8 Wie zijn dat die komen aan-
vliegen als wolken,

als duiven naar de duiventil?�
9 Want op mij zullen de eilanden

hopen,k
de schepen van T _arsis gaan
voorop,�

om je zonen van ver te
brengen, l

samen met hun zilver en hun
goud,

naar de naam van Jehovah,
je God, en naar de Heilige
van Israël,

want hij zal je eer� geven.m

60:6 �Lett.: ‘jou’. 60:7 �Of ‘prachti-
ge’. 60:8 �Of ‘naar de openingen van
de duiventil’. 60:9 �Of ‘zoals eerst’.
�Of ‘pracht’.

10 Buitenlanders zullen je muren
bouwen

en hun koningen zullen je
dienen.a

Want in mijn verontwaardiging
heb ik je geslagen,

maar uit welwillendheid� zal
ik barmhartig voor je zijn.b

11 Je poorten zullen nooit
gesloten worden,c

dag en nacht zullen ze open
blijven

om de rijkdom van de volken
bij je te brengen,

en hun koningen zullen de
leiding nemen.d

12 Want alle volken en alle
koninkrijken die je niet
dienen, zullen vergaan,

de volken zullen totaal ver-
woest worden.e

13 De pracht van de Libanon zal
naar je toe komen, f

de jeneverboom, de es en de
cipres, allemaal samen,g

om de plaats van mijn heilig-
dom pracht te geven.

De plaats voor mijn voeten
zal ik eer geven.h

14 De zonen van je onderdruk-
kers zullen naar je toe
komen en voor je knielen,

iedereen die je respectloos
behandelde moet zich aan
je voeten neerbuigen.

Ze zullen je de stad van
Jehovah moeten noemen,

Sion van de Heilige van
Israël. i

15 In plaats dat je verlaten en
gehaat wordt, zonder dat
iemand door je heen trekt, j

maak ik van jou een reden
tot blijvende trots,

een bron van vreugde in alle
generaties.k

16 En je zult de melk van volken
drinken, l

aan de borst van koningen
zul je worden gevoed.m

Je zult zeker weten dat ik,
Jehovah, je Redder ben

60:10 �Of ‘in mijn gunst’.
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en dat de Machtige van Jakob
je Terugkoper is.a

17 In plaats van het koper zal ik
goud brengen

en in plaats van het ijzer zal
ik zilver brengen,

in plaats van het hout koper,
en in plaats van de stenen
ijzer.

Ik zal vrede als je opziener
aanstellen

en rechtvaardigheid als je
opzichter.b

18 In je land zal men niet meer
van geweld horen

of van vernietiging en ver-
woesting binnen je grenzen.c

En je zult je muren Reddingd

noemen en je poorten Lof.
19 De zon zal overdag geen licht

meer voor je zijn
en het schijnsel van de maan
zal je geen licht meer ge-
ven.

Want Jehovah zal een eeuwig
licht voor je wordene

en je God zal je pracht zijn.f
20 Je zon zal niet meer onder-

gaan
en je maan zal niet meer
afnemen.

Want Jehovah zal een eeuwig
licht voor je wordeng

en de dagen van je rouw
zullen voorbij zijn.h

21 En je hele volk zal recht-
vaardig zijn,

ze zullen het land voor eeuwig
bezitten.

Ze zijn de spruit� die ik heb
geplant,

het werk van mijn handen, i
zodat ik eer krijg. j

22 De kleine zal tot duizend
worden

en de onbeduidende tot een
machtig volk.

Ikzelf, Jehovah, zal het
versnellen als het de tijd
ervoor is.’

60:21 �Of ‘scheut’.

61 De geest van de Soevereine
Heer Jehovah rust op
mij,a

omdat Jehovah mij heeft
gezalfd om goed nieuws
te vertellen aan de zacht-
moedigen.b

Hij heeft mij gestuurd om
mensen met een gebroken
hart te verbinden,

om aan de gevangenen bekend
te maken dat ze vrijgelaten
zullen worden

en aan wie opgesloten zitten
dat hun ogen wijd geopend
zullen worden,c

2 om het jaar van Jehovah’s
goede wil� uit te roepen

en de dag van wraak van
onze God,d

om iedereen die treurt te
troosten,e

3 om te zorgen voor degenen
die rouwen over Sion,

om ze een hoofdtooi te geven
in plaats van as

en de olie van grote vreugde
in plaats van rouw,

de mantel van lof in plaats
van een moedeloze geest.

Ze zullen grote bomen van
rechtvaardigheid worden
genoemd,

geplant door Jehovah, zodat
hij eer� krijgt.f

4 Ze zullen de oude ruı̈nes
herbouwen,

ze zullen de verlaten plaatsen
uit het verleden opbouweng

en ze zullen de verwoeste
steden herstellen,h

de plaatsen die generaties
lang woest hebben ge-
legen. i

5 ‘Vreemden zullen komen en
herders zijn voor jullie
kudden

en buitenlandersj zullen
jullie boeren en wijn-
bouwers zijn.k

61:2 �Of ‘gunst’. 61:3 �Of ‘pracht’.
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6 Maar jullie zullen priesters
van Jehovaha worden
genoemd,

men zal jullie de dienaren
van onze God noemen.

Jullie zullen de rijkdom van
de volken etenb

en pronken met hun pracht.�
7 In plaats van schande zullen

jullie een dubbel deel
hebben.

In plaats van vernedering te
voelen zullen ze juichen
over wat ze krijgen.

Ze zullen dus een dubbel
deel in hun land bezitten.c

Aan hun vreugde komt nooit
een einde.d

8 Want ik, Jehovah, heb het
recht lief,e

ik haat roof en onrecht.f
Ik zal ze trouw hun loon
geven

en ik zal een eeuwig verbond
met ze sluiten.g

9 Hun nageslacht� zal bekend
zijn bij de natiesh

en hun nakomelingen bij de
volken.

Iedereen die hen ziet zal
erkennen

dat ze het nageslacht� zijn
dat door Jehovah is ge-
zegend.’ i

10 Ik zal heel blij zijn over
Jehovah.

Ik juich met hart en ziel over
mijn God. j

Want hij heeft me de kleding
van redding aangedaan,k

hij heeft me gekleed met
het gewaad� van recht-
vaardigheid,

als een bruidegom die een
tulband draagt zoals die
van een priester l

en als een bruid die zich met
haar sieraden tooit.

61:6 �Of ‘rijkdom’. 61:9 �Lett.: ‘zaad’.
61:10 �Of ‘de mouwloze mantel’.

11 Want zoals de aarde scheuten
voortbrengt

en zoals een tuin laat opkomen
wat is gezaaid,

zo zal de Soevereine Heer
Jehovah

rechtvaardigheida en lof laten
opkomenb voor het oog van
alle volken.

62 Ter wille van Sion zal ik
me niet stilhoudenc

en ter wille van Jeruzalem
zal ik niet zwijgen,

totdat haar rechtvaardigheid
schijnt als een helder lichtd

en haar redding brandt als
een fakkel.e

2 ‘De volken zullen je recht-
vaardigheid zien, vrouw,f

en alle koningen je pracht.g
En je zult een nieuwe naam
krijgen,h

die Jehovah’s eigen mond zal
bepalen.

3 Je zult een prachtige kroon
worden in de hand van
Jehovah,

een koninklijke tulband in de
handpalm van je God.

4 Je zult niet meer een verlaten
vrouw i worden genoemd

en men zal je land niet meer
een woestenijj noemen.

Je naam zal zijn: Zij is mijn
vreugde,k

en je land zal Getrouwde
vrouw heten.

Want Jehovah zal vreugde in
je vinden

en je land zal als een ge-
trouwde vrouw zijn.

5 Want zoals een jonge man
met een maagd trouwt,

zo zullen je zonen met jou
trouwen.

Zoals een bruidegom blij is
met een bruid,

zo zal God blij zijn met jou. l
6 Op je muren, Jeruzalem, heb

ik wachters uitgezet.
De hele dag en de hele nacht
— nooit mogen ze zwijgen.
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Jullie die over Jehovah
praten,

neem geen rust,
7 en geef hem geen rust totdat

hij Jeruzalem stevig be-
vestigd heeft,

totdat hij haar de eer van de
aarde heeft gemaakt.’a

8 Jehovah heeft een eed afge-
legd met zijn rechterhand,
met zijn sterke arm:

‘Nooit meer zal ik jouw graan
aan je vijanden te eten ge-
ven,

en buitenlanders zullen niet
meer drinken van je nieuwe
wijn, waar je hard voor hebt
gewerkt.b

9 Maar degenen die het graan
oogsten zullen ervan eten
en ze zullen Jehovah loven,

en degenen die de druiven
binnenhalen zullen ervan
drinken in mijn heilige
voorhoven.’c

10 Ga door de poorten, ga door
de poorten.

Maak de weg vrij voor het
volk.d

Baan een weg, baan een
hoofdweg.

Haal de stenen weg.e
Hef een signaal� omhoog
voor de volken.f

11 Luister! Jehovah heeft tot
de einden van de aarde
verkondigd:

‘Zeg tegen de dochter Sion:
“Kijk! Je redding komt.g
Kijk! Hij heeft zijn beloning
bij zich,

het loon dat hij betaalt, gaat
voor hem uit.”’h

12 Degenen die door Jehovah
zijn teruggekocht, zullen
het heilige volk worden
genoemd, i

en je naam zal zijn: Gewilde
stad, een Stad die niet
verlaten is. j

62:10 �Of ‘signaalmast’.

63 Wie is dat die uit Edoma

komt,
uit B _ozrab met felgekleurde�
kleding,

degene met schitterende
kleding,

die komt aanmarcheren in
zijn grote kracht?

‘Ik ben het, degene die recht-
vaardig spreekt,

die grote kracht heeft om te
redden.’

2 Hoe komt het dat uw kleding
rood is,

als de kleren van iemand die
de wijnpers treedt?c

3 ‘Ik heb de wijnpers alleen
getreden.

Niemand uit de volken was
bij me.

Ik bleef ze pletten in mijn
woede

en ik bleef ze vertrappen in
mijn boosheid.d

Hun bloed spatte op mijn
kleding,

al mijn kleren heb ik be-
smeurd.

4 Want ik heb mijn hart gezet
op de dag van wraak.e

Het jaar van degenen die ik
terugkoop is aangebroken.

5 Ik keek, maar er was niemand
die hielp.

Ik was geschokt dat niemand
steun bood.

Dus zorgde mijn arm voor
redding�f

en mijn eigen woede
steunde me.

6 Ik vertrapte volken in mijn
woede,

ik maakte ze dronken met
mijn boosheidg

en hun bloed liet ik op de
grond stromen.’

7 Ik zal spreken over Jehovah’s
daden van loyale liefde,

de daden van Jehovah, die
lof verdienen,

63:1 �Of mogelijk ‘helderrode’. 63:5
�Of ‘overwinning’.
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vanwege alles wat Jehovah
voor ons heeft gedaan,a

alle goede dingen die hij voor
het huis van Israël heeft
gedaan,

uit zijn barmhartigheid en
grote loyale liefde.

8 Want hij zei: ‘Ze zijn echt
mijn volk, zonen die niet
ontrouw zullen zijn.’b

Hij werd dus hun Redder.c
9 In al hun ellende was het

ellendig voor hem.d
En zijn eigen persoonlijke
boodschapper� redde hen.e

In zijn liefde en in zijn mede-
gevoel heeft hij ze terugge-
kocht.f

Hij tilde ze op en droeg ze,
alle dagen van vroeger.g

10 Maar ze kwamen in opstandh

en bedroefden zijn heilige
geest. i

Toen werd hij hun vijand j

en hij ging tegen ze strijden.k
11 En ze dachten aan de dagen

van vroeger,
aan de tijd van zijn dienaar
Mozes:

‘Waar is degene die ze uit de
zee leidde l met de herders
van zijn kudde?m

Waar is degene die Zijn heilige
geest in hem legde,n

12 die Zijn indrukwekkende arm
met de rechterhand van
Mozes liet meegaan,o

die het water voor hun ogen
in tweeën spleetp

om zich een eeuwige naam te
maken,q

13 die ze door het kolkende�
water liet gaan

zonder dat ze struikelden,
als een paard in het open
veld?�

14 Net als wanneer vee afdaalt
naar het dal,

63:9 �Of ‘de engel van zijn aanwezig-
heid’. 63:13 �Of ‘diepe’. �Of ‘de woes-
tijn’.

zo liet de geest van Jehovah
hen rusten.’a

Op die manier hebt u uw volk
geleid

om u een indrukwekkende�
naam te maken.b

15 Kijk vanuit de hemel,
kijk vanuit uw verheven
woning van heiligheid en
pracht.

Waar zijn uw ijver en uw
macht,

uw diepe medegevoel�c en
uw barmhartigheid?d

Ze worden me onthouden.
16 Want u bent onze Vader.e

Ook al kent Abraham ons
niet

en herkent Israël ons mis-
schien niet,

u, Jehovah, bent onze Vader.
Onze Terugkoper van lang
geleden is uw naam.f

17 Waarom, Jehovah, laat u
ons� van uw wegen af-
dwalen?

Waarom laat u� ons hart
ongevoelig worden, zodat
we geen ontzag voor u
hebben?g

Kom terug ter wille van uw
dienaren,

de stammen van uw erfdeel.h
18 Uw heilige volk heeft het een

korte tijd in bezit gehad.
Onze tegenstanders hebben
uw heiligdom vertrapt. i

19 We zijn al te lang als personen
over wie u nooit regeerde,

als personen die uw naam
nooit droegen.

64 Had u de hemel maar uit
elkaar gescheurd en was
u maar naar beneden
gekomen,

zodat de bergen vanwege u
zouden schudden,

63:14 �Of ‘prachtige’. 63:15 �Lett.:
‘de beroering van uw inwendige delen’.
63:17 �Of ‘zorgt u ervoor dat we’. �Lett.:
‘maakt u’.
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2 zoals wanneer een vuur
sprokkelhout in brand zet

en het vuur water laat koken,
dan zou uw naam bij uw te-
genstanders bekend zijn

en zouden de volken voor u
beven!

3 Toen u ontzagwekkende
dingen deed waarop we
niet durfden te hopen,a

daalde u neer en de bergen
schudden voor u.b

4 Geen oor heeft ooit gehoord
of vernomen,

geen oog heeft ooit een God
gezien buiten u,

die optreedt ter wille van
degenen die naar hem
blijven uitkijken.�c

5 U komt degenen tegemoet die
graag doen wat goed is,d

degenen die aan u blijven
denken en uw wegen
volgen.

Maar u werd kwaad toen we
bleven zondigen,e

en dat deden we heel lang.
Zouden we dan nu gered
moeten worden?

6 We zijn allemaal geworden
als iemand die onrein is,

en al onze rechtvaardige da-
den zijn als een menstrua-
tiedoek.f

We zullen allemaal verdorren
als een blad

en onze fouten zullen ons
meevoeren als de wind.

7 Er is niemand die uw naam
aanroept,

niemand die zich inspant om
u vast te pakken,

want u hebt uw gezicht voor
ons verborgeng

en u laat ons wegkwijnen�
vanwege� onze overtre-
dingen.

8 Maar u bent onze Vader,
o Jehovah.h

64:4 �Of ‘geduldig op hem wachten’.
64:7 �Lett.: ‘smelten’. �Lett.: ‘door de
hand van’.

Wij zijn de klei en u bent
onze Pottenbakker.�a

We zijn allemaal het werk
van uw handen.

9 Wees niet al te boos,
o Jehovah,b

en blijf niet voor altijd aan
onze overtredingen denken.

Zie ons toch, zijn we niet
allemaal uw volk?

10 Uw heilige steden zijn een
woestijn geworden.

Sion is een woestijn ge-
worden,

Jeruzalem een verlaten
woestenij.c

11 Ons heilige en prachtige
huis,�

waar onze voorouders u
loofden,

is door vuur verwoest.d
En alles waar we aan gehecht
waren ligt in puin.

12 Als u dat ziet, zult u zich
dan nog steeds inhouden,
o Jehovah?

Zult u blijven zwijgen en ons
zo zwaar laten lijden?e

65 ‘Ik heb me laten zoeken
door hen die niet naar
me vroegen.

Ik heb me laten vinden door
hen die me niet zochten.f

Ik zei: “Hier ben ik, hier ben
ik!” tegen een volk dat mijn
naam niet aanriep.g

2 De hele dag heb ik mijn
handen uitgestrekt naar
een koppig volk,h

naar degenen die op de
verkeerde weg zijni

en hun eigen gedachten
volgen, j

3 een volk dat me constant
recht in mijn gezicht
beledigt,k

dat in tuinen slachtoffers
brengtl en op bakstenen
offerrook maakt.

64:8 �Of ‘degene die ons gevormd
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4 Ze zitten tussen de graven,a
ze overnachten in verscholen
plaatsen�

en eten varkensvlees.b
Het vleesnat van bedorven�
dingen is in hun potten en
pannen.c

5 Ze zeggen: “Blijf waar je
bent. Kom niet dichterbij,

want ik ben heiliger dan jij.”�
Ze zijn rook in mijn neus-
gaten, een vuur dat de hele
dag brandt.

6 Kijk! Vóór mij staat het ge-
schreven.

Ik zal niet werkeloos toezien,
maar ik zal ze hun verdiende
loon geven,d

ik zal ze volledig� laten
boeten

7 voor hun overtredingen en
voor de overtredingen van
hun voorvaders’,e zegt
Jehovah.

‘Omdat ze op de bergen offer-
rook hebben gemaakt

en me op de heuvels hebben
bespot,f

zal ik ze allereerst hun
verdiende loon geven.’�

8 Dit zegt Jehovah:
‘Het is als met een druiven-
tros waar nieuwe wijn in
wordt gevonden

en waarover iemand zegt:
“Vernietig hem niet, want
er zit iets goeds� in.”

Zo zal ik ook met mijn diena-
ren omgaan:

ik zal ze niet allemaal ver-
nietigen.g

9 Uit Jakob zal ik een nage-
slacht� voortbrengen

en uit Juda degene die mijn
bergen zal erven.h

65:4 �Of mogelijk ‘ in wachthutten’.
�Of ‘onreine’. 65:5 �Ofmogelijk ‘ik zal
mijn heiligheid op je overdragen’. 65:6
�Lett.: ‘in hun boezem’. 65:7 �Lett.:
‘hun loon in hun boezem toemeten’.
65:8 �Lett.: ‘een zegen’. 65:9 �Lett.:
‘zaad’.

Mijn uitverkorenen zullen
het in bezit nemen

en mijn dienaren zullen er
wonen.a

10 S _aronb moet een weide voor
schapen worden

en het _Achordal�c een rust-
plaats voor vee,

ter wille van mijn volk, dat
mij zoekt.

11 Maar jullie horen bij degenen
die Jehovah verlaten,d

die mijn heilige berg ver-
geten,e

die een tafel dekken voor de
god van het Geluk

en die bekers gemengde wijn
inschenken voor de god
van het Lot.

12 Daarom bestem ik jullie voor
het zwaardf

en jullie zullen je allemaal
neerbuigen om afgeslacht
te worden.g

Want ik riep, maar je ant-
woordde niet,

ik sprak, maar je luisterde
niet.h

Jullie bleven doen wat slecht
was in mijn ogen

en kozen voor wat ik af-
keurde.’ i

13 Daarom zegt de Soevereine
Heer Jehovah:

‘Luister! Mijn dienaren zullen
eten, maar jullie zullen
honger lijden. j

Mijn dienaren zullen drinken,k
maar jullie zullen dorst
lijden.

Mijn dienaren zullen blij zijn, l
maar jullie zullen schande
ondergaan.m

14 Mijn dienaren zullen juichen
vanwege de vreugde� in
hun hart,

maar jullie zullen het uit-
schreeuwen vanwege jullie
hartenpijn

65:10 �Of ‘de Laagvlakte van Achor’.
65:14 �Of ‘goede toestand’.
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en jullie zullen jammeren van-
wege een gebroken geest.

15 Jullie zullen een naam nalaten
die mijn uitverkorenen als
een vloek zullen gebruiken

en de Soevereine Heer
Jehovah zal jullie allemaal
ter dood brengen,

maar zijn eigen dienaren
zal hij een andere naam
geven,a

16 zodat iemand die een zegen
voor zichzelf zoekt op
aarde,

gezegend zal worden door de
God van waarheid�

en iemand die een eed zweert
op aarde,

zal zweren bij de God van
waarheid.b

Want de vroegere moeilijk-
heden� zullen worden
vergeten,

ze zullen voor mijn ogen
verborgen zijn.c

17 Want kijk, ik schep een nieuwe
hemel en een nieuwe aarded

en aan de dingen van vroeger
zal niet meer worden ge-
dacht,�

ze zullen niet meer in het
hart opkomen.e

18 Juich dus en wees blij voor
eeuwig over wat ik schep.

Want kijk, ik maak van Jeru-
zalem een reden voor blijd-
schap

en van haar volk een reden
voor gejuich.f

19 Ik zal blij zijn over Jeruzalem
en juichen over mijn volk.g

Er zal geen gehuil of gejam-
mer meer in haar worden
gehoord.’h

20 ‘Er zal in die plaats geen
baby meer zijn die maar
een paar dagen leeft

65:16 �Of ‘trouw’. Lett.: ‘amen’. �Of
‘ellende’. 65:17 �Of ‘de dingen van
vroeger zullen niet meer herinnerd wor-
den’.

en ook geen oude man die
zijn dagen niet volmaakt.

Want een honderdjarige die
sterft zal bezien worden
als nog maar een jongen

en de zondaar zal vervloekt
worden, ook al is hij hon-
derd jaar oud.�

21 Ze zullen huizen bouwen en
erin wonen,a

ze zullen wijngaarden
planten en de vruchten
ervan eten.b

22 Wat ze bouwen zal niet door
iemand anders worden be-
woond.

Wat ze planten zal niet door
anderen worden gegeten.

Want de dagen van mijn volk
zullen zijn als de dagen van
een boomc

en mijn uitverkorenen zullen
volop genieten van het
werk van hun handen.

23 Ze zullen niet voor niets�
zwoegen�d

en ze zullen geen kinderen
baren voor ellende,

want ze zijn het nageslacht�
dat bestaat uit de gezegen-
den van Jehovah,e

samen met hun nakomelin-
gen.f

24 Nog voordat ze roepen, zal ik
antwoorden,

terwijl ze nog praten, zal ik
ze verhoren.

25 Een wolf en een lam zullen
samen grazen,

een leeuw zal stro eten net
als een stierg

en een slang zal zich voeden
met stof.

Ze zullen geen kwaad doen
en geen schade aanrichten
op heel mijn heilige berg’,h
zegt Jehovah.

65:20 �Of mogelijk ‘en iemand die geen
honderd wordt, geldt als vervloekt’.
65:23 �Of ‘niet tevergeefs’. �Of ‘hard
werken’. �Lett.: ‘zaad’.
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66 Dit zegt Jehovah:
‘De hemel is mijn troon
en de aarde mijn voeten-
bank.a

Wat voor huis kunnen jullie
dan voor me bouwenb

en waar is mijn rustplaats?’c
2 ‘Mijn eigen hand heeft al

deze dingen gemaakt,
en zo zijn ze allemaal ont-
staan’, verklaart Jehovah.d

‘Maar ik zal oog hebben voor
deze persoon:

degene die nederig en ge-
broken van geest is en die
voor mijn woord beeft.�e

3 Wie een stier slacht is als
iemand die een man doodt.f

Wie een schaap offert is als
iemand die de nek van een
hond breekt.g

Wie een gave offert — als het
bloed van een varken!h

Wie een gedenkoffer van
geurige harsi aanbiedt, is
als iemand die een zegen
uitspreekt met magische
woorden.�j

Ze hebben hun eigen weg
gekozen

en ze� genieten van wat
walgelijk is.

4 Ik zal dus manieren kiezen
om ze te straffenk

en juist de dingen waar ze
bang voor zijn zal ik over
ze brengen.

Want toen ik riep, antwoordde
niemand,

toen ik sprak, luisterde
niemand. l

Ze bleven doen wat slecht
was in mijn ogen

en ze kozen ervoor te doen
wat ik afkeurde.’m

5 Hoor het woord van Jehovah,
jullie die beven� voor zijn
woord:

66:2 �Of ‘ontzag heeft voor mijn woord’.
66:3 �Of mogelijk ‘iemand die een afgod
looft’. �Of ‘hun zielen’. 66:5 �Of ‘ont-
zag hebben’.

‘Jullie broeders die jullie
haten en jullie buitensluiten
vanwege mijn naam, zeiden:
“Laat Jehovah geëerd
worden!”a

Maar Hij zal verschijnen en
jullie vreugde geven,

terwijl zij het zijn die
te schande gemaakt zullen
worden.’b

6 Er komt een geluid van
opschudding uit de stad,
een geluid uit de tempel!

Het is het geluid van Jehovah
die zijn vijanden hun ver-
diende loon geeft.

7 Voordat ze weeën kreeg,
is ze bevallen.c

Voordat de pijn haar overviel,
bracht ze een zoon ter
wereld.

8 Wie heeft ooit zoiets gehoord?
Wie heeft zulke dingen
gezien?

Komt een land op één dag ter
wereld?

Of wordt een volk in één
keer geboren?

Maar Sion baarde haar zonen
zodra de weeën begonnen.

9 ‘Zal ik de bevalling laten
beginnen en het kind dan
niet voortbrengen?’, zegt
Jehovah.

‘Of zou ik de geboorte ver-
oorzaken en dan de baar-
moeder sluiten?’, zegt je
God.

10 Wees vrolijk samen met
Jeruzalem en wees blij
met haar,d iedereen die van
haar houdt.e

Juich van vreugde met haar,
iedereen die over haar
treurt,

11 want je zult gevoed worden
aan haar troostende borst
en helemaal verzadigd
worden

en je zult met volle teugen
drinken en genieten van de
overvloed van haar glorie.
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12 Want dit zegt Jehovah:
‘Ik laat vrede als een rivier
naar haar toe stromena

en de pracht van de
volken als een overlopende
stroom.b

Je zult gevoed worden en op
de heup gedragen worden

en je zult op schoot gewiegd
worden.

13 Zoals een moeder haar zoon
troost,

zo zal ik jullie steeds troos-
ten.c

Jullie zullen getroost worden
vanwege Jeruzalem.d

14 Jullie zullen het zien en je
hart zal blij zijn,

je botten zullen gedijen als
jong gras.

En de hand� van Jehovah
zal bij zijn dienaren bekend
worden,

maar hij zal zijn vijanden
veroordelen.’e

15 ‘Want Jehovah komt als een
vuurf

en zijn wagens zijn als een
stormwindg

om in grote woede te ver-
gelden,

om met vuurvlammen te
straffen.h

16 Want Jehovah zal het oor-
deel voltrekken met vuur,

met zijn zwaard, tegen alle
mensen.�

Velen zullen door Jehovah
sneuvelen.

17 Degenen die zich heiligen
en reinigen om de tuinen�i bin-
nen te gaan achter de middelste
aan, die varkensvlees, j walgelij-
ke dingen en muizenk eten — die
zullen allemaal samen aan hun
eind komen’, verklaart Jehovah.
18 ‘Omdat ik hun daden en ge-
dachten ken, kom ik om mensen
van alle volken en talen te ver-

66:14 �Of ‘kracht’. 66:16, 23, 24 �Lett.:
‘vlees’. 66:17 �D.w.z. tuinen speciaal
voor afgodenaanbidding.

zamelen, en ze zullen komen en
mijn pracht zien.’

19 ‘Ik zal bij hen een teken
plaatsen en sommigen die ont-
snapt zijn zal ik naar de vol-
ken sturen — naar T _arsis,a Pul en
Lud,b waar ze de boog spannen,
naar T _ubal en J _avan,c en naar de
afgelegen eilanden — die geen be-
richt over me hebben gehoord en
mijn glorie niet hebben gezien; en
ze zullen mijn glorie onder de vol-
ken verkondigen.d 20 Ze zullen
al jullie broeders uit alle vol-
kene als een geschenk naar Je-
hovah brengen, op paarden, op
wagens, op overdekte wagens,
op muildieren en op snelle kame-
len, naar mijn heilige berg, Jeru-
zalem,’ zegt Jehovah, ‘net zoals
wanneer het volk Israël hun ge-
schenken in reine voorwerpen in
het huis van Jehovah brengt.’

21 ‘Ik zal er ook een aantal
uitkiezen als priesters en als Le-
vieten’, zegt Jehovah.

22 ‘Want net zoals de nieuwe
hemel en de nieuwe aardef die ik
maak vóór mij zullen blijven be-
staan,’ verklaart Jehovah, ‘zo zal
jullie nageslacht� en jullie naam
blijven bestaan.’g
23 ‘En van nieuwemaan tot

nieuwemaan en van sabbat
tot sabbat

zullen alle mensen� komen
om zich voor mij neer te
buigen’,�h zegt Jehovah.

24 ‘En ze zullen naar buiten
gaan en kijken naar de
lijken van de mannen die
tegen me in opstand
kwamen:

de wormen op hen zullen niet
doodgaan,

het vuur dat hen verteert zal
niet uitgedoofd wordeni

en ze zullen iets weerzin-
wekkends voor alle mensen�
worden.’

66:22 �Lett.: ‘zaad’. 66:23 �Of ‘mij te
aanbidden’.
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JEREMIA
I N H O U D

1 Jeremia aangesteld als profeet (1-10)
Visioen amandelboom (11, 12)
Visioen kookpot (13-16)
Jeremia gesterkt voor zijn opdracht (17-19)

2 Israël verlaat Jehovah voor
andere goden (1-37)
Israël als vreemde wijnstok (21)
Haar kleding met bloed besmeurd (34)

3 Omvang Israëls afvalligheid (1-5)
Israël en Juda schuldig aan overspel (6-11)
Oproep tot berouw (12-25)

4 Berouw leidt tot zegeningen (1-4)
Ellende uit het noorden (5-18)
Jeremia’s verdriet over komende
ellende (19-31)

5 Volk weigert Jehovah’s correctie (1-13)
Geen totale vernietiging (14-19)
Jehovah roept volk ter
verantwoording (20-31)

6 Belegering van Jeruzalem dichtbij (1-9)
Jehovah’s woede over Jeruzalem (10-21)

Roepen ‘vrede’ terwijl er
geen vrede is (14)

Invasie wreed volk uit het noorden (22-26)
Jeremia metaaltoetser gemaakt (27-30)

7 Misplaatst vertrouwen in Jehovah’s
tempel (1-11)
Tempel zal als Silo worden (12-15)
Valse aanbidding veroordeeld (16-34)

‘Koningin van de hemel’ aanbeden (18)
Kinderoffers in Hinnom (31)

8 Volk volgt gedrag van de massa (1-7)
Geen wijsheid zonder Jehovah’s
woord (8-17)
Jeremia’s verdriet over Juda’s
ineenstorting (18-22)
‘Is er geen balsem in Gilead?’ (22)

9 Jeremia’s intense verdriet (1-3a)
Jehovah roept Juda ter
verantwoording (3b-16)
Jammerklacht over Juda (17-22)
Trots op kennis van Jehovah (23-26)

10 Goden van de volken tegenover
de levende God (1-16)

Komende vernietiging en
ballingschap (17, 18)
Jeremia treurt (19-22)
Gebed van de profeet (23-25)

Mens kan zijn weg niet bepalen (23)

11 Juda verbreekt verbond met God (1-17)
Net zo veel goden als steden (13)

Jeremia vergeleken met lam naar
de slacht (18-20)
Tegenstand uit Jeremia’s
woonplaats (21-23)

12 Jeremia’s aanklacht (1-4)
Jehovah’s antwoord (5-17)

13 Linnen gordel vergaan (1-11)
Wijnkruiken zullen kapotgeslagen
worden (12-14)
Juda onverbeterlijk, in ballingschap (15-27)

‘Kan een Kuschiet zijn huid
veranderen?’ (23)

14 Droogte, hongersnood en zwaard (1-12)
Valse profeten veroordeeld (13-18)
Jeremia erkent zonden van volk (19-22)

15 Jehovah verandert oordeel niet (1-9)
Jeremia’s jammerklacht (10)
Jehovah’s antwoord (11-14)
Jeremia’s gebed (15-18)

Vreugde bij eten van Gods woorden (16)
Jeremia door Jehovah gesterkt (19-21)

16 Jeremia mag niet trouwen, rouwen of
feestvieren (1-9)
Straf, daarna herstel (10-21)

17 Juda’s zonde in hart gegrift (1-4)
Gezegend voor vertrouwen op
Jehovah (5-8)
Verraderlijk hart (9-11)
Jehovah, hoop van Israël (12, 13)
Jeremia’s gebed (14-18)
Sabbat heilig houden (19-27)

18 Klei in handen pottenbakker (1-12)
Jehovah keert Israël de rug toe (13-17)
Complot tegen Jeremia;
zijn verzoek (18-23)

19 Jeremia moet aardewerken kruik
breken (1-15)
Kinderoffers aan Baäl (5)
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1031 JEREMIA Inhoud

20 Pashur slaat Jeremia (1-6)
Jeremia kan niet stoppen met
prediken (7-13)
Gods boodschap als brandend vuur (9)
Jehovah als ontzagwekkende
strijder (11)

Jeremia’s klacht (14-18)
21 Jehovah wijst Zedekia’s verzoek af (1-7)

Volk moet kiezen tussen leven of dood
(8-14)

22 Oordelen tegen slechte koningen (1-30)
Tegen Sallum (10-12)
Tegen Jojakim (13-23)
Tegen Chonja (24-30)

23 Goede en slechte herders (1-4)
Veiligheid onder ‘rechtvaardige spruit’ (5-8)
Valse profeten veroordeeld (9-32)
‘De last’ van Jehovah (33-40)

24 Goede en slechte vijgen (1-10)

25 Jehovah’s conflict met de volken (1-38)
Volken zullen Babylon 70 jaar
dienen (11)
Beker met wijn van Gods woede (15)
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JEREMIA Inhoud–1:14 1032

1 Dit zijn de woorden van Je-
remia,� de zoon van Hilk _ia,

een priester in _Anathotha in het
gebied van Benjamin. 2 In de
tijd van koning Jos _iab van Juda,
de zoon van _Amon,c in het 13de
jaar van zijn regering, kwam
het woord van Jehovah tot hem.
3 Het kwam ook tot hem in
de tijd van koning J _ojakimd van
Juda, de zoon van Jos _ia, tot en
met het 11de jaar van koning Ze-
dek _iae van Juda, de zoon van Jo-
s _ia, totdat Jeruzalem in de vijf-
de maand in ballingschap ging.f

4 Het woord van Jehovah
kwam tot mij:
5 ‘Voordat ik je in de buik

vormde, kende� ik jeg

en voordat je werd geboren,�
heiligde ik je.�h

Een profeet voor de volken
heb ik van je gemaakt.’

6 Maar ik zei: ‘O nee, Soevereine
Heer Jehovah!

Ik kan niet spreken, i ik ben
nog maar een jongen.’�j

7 Toen zei Jehovah tegen me:
‘Zeg niet: “Ik ben nog maar
een jongen.”

Want je moet naar iedereen
gaan naar wie ik je stuur

1:1 �Bet. mogelijk: ‘Jehovah verhoogt’.
1:5 �Of ‘koos’. �Lett.: ‘voordat je uit
de moederschoot kwam’. �Of ‘zonder-
de ik je af’. 1:6 �Of ‘jonge man’.

en je moet alles zeggen wat
ik je opdraag.a

8 Laat je niet bang maken door
hun uiterlijk,b

want “ik ben met je om je
te redden”,c verklaart
Jehovah.’

9 Daarna stak Jehovah zijn
hand uit en raakte mijn mond
aan.d En Jehovah zei tegen me:
‘Ik leg mijn woorden in je mond.e
10 Luister, vandaag stel ik je aan
over de volken en over de ko-
ninkrijken, om uit te rukken en
af te breken en om te vernietigen
en neer te halen, om te bouwen
en te planten.’f

11 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij: ‘Wat zie je,
Jeremia?’ Ik antwoordde: ‘Ik zie
de tak van een amandelboom.’�

12 Jehovah zei tegen me: ‘Dat
heb je goed gezien. Ik ben name-
lijk klaarwakker als het gaat om
het uitvoeren van mijn woord.’

13 Het woord van Jehovah
kwam voor de tweede keer tot
mij: ‘Wat zie je?’ Ik antwoordde:
‘Ik zie een gloeiend hete,� ge-
kantelde kookpot,� met de ope-
ning van het noorden afgekeerd.’
14 Toen zei Jehovah tegen me:

1:11 �Lett.: ‘een ontwakende’. 1:13
�Lett.: ‘aangeblazen’. Dit duidt op een
vuur eronder dat aangeblazen wordt.
�Of ‘kookpot met wijde opening’.
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‘Vanuit het noorden zal de
ellende losbreken

tegen alle inwoners van het
land.a

15 Want “ik roep alle families
van de koninkrijken van
het noorden op”, verklaart
Jehovah,b

“en ze zullen komen, iedereen
zal zijn troon neerzetten

bij de ingang van de poorten
van Jeruzalem,c

tegen haar muren, helemaal
rondom,

en tegen alle steden van Juda.d
16 En ik zal mijn oordelen tegen

hen uitspreken vanwege al
hun slechtheid,

omdat ze mij hebben ver-
laten,e

omdat ze offerrook maken
voor andere godenf

en omdat ze zich neerbuigen
voor wat ze met hun eigen
handen hebben gemaakt.”g

17 Maar jij moet je klaarmaken
om in actie te komen�

en je moet opstaan en ze
alles vertellen wat ik je
opdraag.

Wees niet bang voor ze,h
dan zal ik jou niet bang maken
in hun bijzijn.

18 Want vandaag heb ik een ver-
sterkte stad van je gemaakt,

een ijzeren pilaar en koperen
muren tegenover het hele
land, i

tegenover de koningen van
Juda en haar leiders,

tegenover haar priesters en
het volk van het land. j

19 En ze zullen je beslist be-
strijden,

maar ze zullen je niet over-
winnen,�

want “ik ben met je”,k ver-
klaart Jehovah, “om je te
redden”.’

1:17 �Lett.: ‘je heupen omgorden’. 1:19
�Of ‘verslaan’.

2 Het woord van Jehovah kwam
tot mij: 2 ‘Ga en maak aan

Jeruzalem bekend: “Dit zegt Je-
hovah:

‘Ik herinner me nog goed je
toewijding� in je jeugd,a

de liefde die je liet zien toen
je verloofd was,b

hoe je me volgde in de
woestijn,

in een land waar niet wordt
gezaaid.c

3 Israël was heilig voor Jeho-
vah,d de eerste opbrengst�
van zijn oogst.’”

“Wie hem verslindt laadt
schuld op zich,

hij wordt door ellende getrof-
fen”, verklaart Jehovah.’e

4 Hoor het woord van Jeho-
vah, huis van Jakob

en alle families van het huis
van Israël.

5 Dit zegt Jehovah:
‘Wat hadden jullie voorouders
me te verwijten,f

dat ze zo ver van me af-
dwaalden

enwaardeloze afgoden achter-
naliepeng en zelf waardeloos
werden?h

6 Ze hebben niet gevraagd:
“Waar is Jehovah,

die ons uit Egypte bracht, i
die ons door de wildernis
leidde,

door een land van
woestijnenj en ravijnen,

door een land van droogtek

en diepe schaduw,
door een land waar niemand
doorheen trekt

en waar geen mensen
wonen?”

7 Daarna bracht ik jullie
naar een land van boom-
gaarden,

om de vruchten en de goede
dingen ervan te eten. l

2:2 �Of ‘loyale liefde’. 2:3 �Of ‘de eer-
stelingen’. Zie Woordenlijst.

HFST. 1
a Jer 6:1

Jer 10:22

b Jer 5:15
Jer 6:22
Jer 25:9

c Jer 39:3

d De 28:52
Jer 34:22
Jer 44:6

e Joz 24:20
2Kon 22:17
2Kr 7:19, 20

f Ez 8:10, 11
Ho 11:2

g Jes 2:8

h Ez 2:6

i Jer 15:20
Jer 20:11
Ez 3:8
Mi 3:8

j Jer 26:12

k Ge 28:15
Ex 3:12
Joz 1:5

��������������������

2de kolom
��������������������

HFST. 2
a Ho 2:15

b Ex 24:3

c De 2:7

d Ex 19:6
De 7:6

e Ex 17:8, 13

f Jes 5:4
Mi 6:3

g De 32:21

h Ps 115:4, 8

i Ex 14:30

j De 1:1
De 32:9, 10

k De 8:14, 15

l Nu 13:26, 27
De 6:10, 11
De 8:7-9

1033 JEREMIA 1:15–2:7



Maar toen jullie er kwamen,
hebben jullie mijn land
verontreinigd,

jullie hebben mijn erfdeel in
iets walgelijks veranderd.a

8 De priesters vroegen niet:
“Waar is Jehovah?”b

Degenen die zich met de wet
bezighielden, kenden me
niet,

de herders kwamen tegen me
in opstand,c

de profeten profeteerden
namens Baäl,d

en ze volgden degenen aan
wie ze niets hadden.

9 “Daarom zal ik weer met
jullie strijden”,e verklaart
Jehovah,

“en ik zal strijden met de
zonen van jullie zonen.”

10 “Maar steek over naar de kust-
streken� van de Kittietenf

en kijk.
Stuur boodschappers naar
K _edarg en denk goed na.

Kijk maar of er ooit zoiets is
gebeurd.

11 Heeft een volk ooit zijn goden
ingeruild voor andere die
geen goden zijn?

Maar mijn eigen volk heeft
mijn glorie ingeruild voor
iets wat waardeloos is.h

12 Hemel, staar hier vol ont-
zetting naar,

huiver van intense afschuw”,
verklaart Jehovah.

13 “Want mijn volk heeft twee
slechte dingen gedaan:

ze hebben mij, de bron van
levend water, i verlaten

en ze hebben waterputten
voor zichzelf gegraven,�

gebarsten waterputten,
waarin het water niet blijft
staan.”

14 “Is Israël een dienaar of een
slaaf die in het huis is
geboren?

2:10 �Of ‘eilanden’. 2:13 �Of ‘uitge-
houwen’, waarschijnlijk in rotsen.

Waarom is hij dan ten prooi
gevallen aan plundering?

15 Tegen hem brullen jonge
leeuwen,�a

ze hebben hun stem laten
horen.

Ze hebben zijn land in een
schrikbeeld veranderd.

Zijn steden zijn in brand
gestoken, er zijn geen
inwoners meer.

16 De mensen van Nof�b en
T _achpanesc plukken je
kaal.�

17 Heb je dat niet aan jezelf te
danken,

doordat je Jehovah, je God,
hebt verlatend

terwijl hij je de weg wees?
18 Waaromwil je dan de weg

naar Egypte nemene

om het water van S _ihor� te
drinken?

Waaromwil je de weg naar
Assyrië nemenf

om het water van de Rivier�
te drinken?

19 Je zou door je slechtheid ge-
corrigeerd moeten worden

en door je eigen ontrouw
terechtgewezen moeten
worden.

Begrijp en besef hoe slecht
en erg het isg

dat je Jehovah, je God, hebt
verlaten.

Je hebt geen ontzag voor
me getoond”,h verklaart de
Soevereine Heer, Jehovah
van de legermachten.

20 “Want lang geleden heb ik je
juk� kapotgeslageni

en je bevrijd van je ketens.
Maar je zei: ‘Ik ga u niet
dienen’,

want op elke hoge heuvel
en onder elke bladerrijke
boomj

2:15 �Of ‘jonge leeuwen met manen’.
2:16 �Of ‘Memphis’. �Lett.: ‘grazen de
kruin van je hoofd af’. 2:18 �D.w.z. een
aftakking van de Nijl. �D.w.z. de Eufraat.
2:20 �Zie Woordenlijst.
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lag je uitgestrekt om jezelf
als hoer aan te bieden.a

21 Ik plantte je als een eerste-
klas rode wijnstok,b hele-
maal van zuiver zaad.

Hoe komt het dan dat je bent
veranderd in de verdorven
uitlopers van een vreemde
wijnstok?”c

22 “Ook al zou je je met soda�
wassen en veel loog� ge-
bruiken,

voor mij zou je schuld nog
steeds een vlek zijn”,d ver-
klaart de Soevereine Heer
Jehovah.

23 Hoe kun je zeggen: “Ik heb
mezelf niet verontreinigd.

Ik heb de Baäls niet gevolgd”?
Kijk naar je gedrag� in het
dal.

Denk na over wat je hebt
gedaan.

Je bent als een snelle, jonge
vrouwtjeskameel

die doelloos heen en weer
draaft,

24 een wilde ezelin die gewend
is aan de woestijn,

die vol lust� dewind opsnuift.
Wie kan haar tegenhouden
als ze bronstig is?

Mannetjes die haar zoeken,
hoeven geen moeite te doen.

In haar bronsttijd� zullen ze
haar vinden.

25 Zorg dat je niet op blote
voeten komt te lopen

en dat je keel niet dorstig
wordt.

Maar je zei: “Nee, het is
zinloos!e

Ik ben verliefd geworden op
vreemden,�f

die zal ik volgen.”g
26 Zoals een dief zich schaamt

wanneer hij betrapt wordt,

2:22 �Of ‘alkali ’. �Of ‘zeep’. 2:23
�Lett.: ‘weg’. 2:24 �Of ‘in de sterke be-
geerte van haar ziel’. �Lett.: ‘maand’.
2:25 �Of ‘vreemde goden’.

zo is het huis van Israël te
schande gemaakt,

zij, hun koningen en hun
leiders,

hun priesters en hun profe-
ten.a

27 Ze zeggen tegen een boom:
“U bent mijn vader”b

en tegen een steen: “U gaf
me leven.”

Maar mij keren ze de rug toe,
ze laten mij hun gezicht
niet zien.c

En in tijden van nood
zeggen ze:

“Sta op en red ons!”d
28 Waar zijn dan je goden die je

gemaakt hebt?e

Laten die opstaan als ze je
kunnen redden in tijden
van nood,

want je hebt inmiddels net
zo veel goden als steden,
Juda.f

29 “Waarom blijven jullie tegen
me strijden?

Waarom zijn jullie allemaal
tegen me in opstand geko-
men?”,g verklaart Jehovah.

30 Ik heb jullie zonen tevergeefs
geslagen.h

Ze lieten zich niet corrigeren.�i
Jullie zwaard verslond je
profeten, j

als een verscheurende leeuw.
31 O generatie, denk na over

het woord van Jehovah.
Ben ik als een woestijn ge-
worden voor Israël

of als een land van beklem-
mende duisternis?

Waarom hebben zij, mijn
volk, gezegd: “We gaan
waar we willen.

We gaan niet meer naar u
toe”?k

32 Kan een maagd haar sieraden
vergeten,

een bruid haar borstbanden?�

2:30 �Zie Woordenlijst. 2:32 �Of
‘bruidssjerp’.
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Maar mijn eigen volk is me al
sinds jaar en dag vergeten.a

33 Wat weet je de weg naar
liefde toch handig uit te
stippelen, vrouw!

Je hebt je het slechte pad
goed eigen gemaakt.b

34 Je kleding is zelfs besmeurd
met het bloed van onschul-
dige, arme mensen,�c

terwijl ik ze niet heb zien
inbreken;

het zit op al je kleren.d
35 Maar jij zegt: “Ik ben onschul-

dig.
Hij is vast niet meer kwaad
op me.”

Nu zal ik een oordeel over je
brengen

omdat je zegt: “Ik heb niet
gezondigd.”

36 Waarom denk je zo makkelijk
over je wispelturige gedrag?

Je zult vanwege Egypte be-
schaamd staan,e

net zoals je beschaamd stond
vanwege Assyrië.f

37 Ook om die reden zul je
weggaan met je handen
op je hoofd,g

want Jehovah heeft degenen
verworpen op wie je ver-
trouwde,

met hen zul je niets bereiken.’

3 Mensen vragen: ‘Als een man
zijn vrouw wegstuurt en ze

bij hem weggaat en de vrouw
wordt van een andere man, mag
hij dan nog bij haar terugkomen?’

Is dat land niet totaal ver-
ontreinigd?h

‘Je hebt je geprostitueerd
met veel manneni

en zou je dan nu bij me terug-
komen?’, verklaart Jehovah.

2 ‘Kijk eens goed naar de kale
heuvels.

Waar ben je nı́ét verkracht?
Je ging voor ze langs de
wegen zitten,

2:34 �Of ‘zielen’.

als een nomade� in de woes-
tijn.

Je blijft het land verontrei-
nigen

met je prostitutie en je
slechtheid.a

3 Daaromworden regenbuien
tegengehoudenb

en is er geen regen in de lente.
Je hebt de schaamteloze
blik� van een vrouw die
zich prostitueert.

Je weigert je te schamen.c
4 Maar nu roep je naar me:

“Mijn Vader, u bent de vriend
van mijn jeugd!d

5 Moet iemand voor eeuwig
kwaad blijven

of altijd wrok blijven voelen?”
Dat is wat je zegt,
maar je blijft zo veel mogelijk
slechte dingen doen.’e

6 In de tijd van koning Jo-
s _iaf zei Jehovah tegen me: ‘“Heb
je gezien wat het ontrouwe Israël
heeft gedaan? Ze bedreef prosti-
tutie op elke hoge berg en onder
elke bladerrijke boom.g 7 Zelfs
nadat ze dat allemaal had ge-
daan, bleef ik zeggen dat ze bij
me terug moest komen,h maar ze
kwam niet terug. En Juda bleef
naar haar trouweloze zus i kijken.
8 Toen ik dat zag, stuurde ik het
ontrouwe Israël weg met een vol-
ledige echtscheidingsakte j van-
wege haar overspel.k Maar Juda,
haar trouweloze zus, liet zich niet
afschrikken. Ook zij ging eropuit
om zich te prostitueren. l 9 Ze
dacht heel makkelijk over haar
prostitutie, en ze bleef het land
verontreinigen en overspel ple-
gen met stenen en met bomen.m
10 Ondanks dat alles kwam Juda,
de trouweloze zus, niet met haar
hele hart bij me terug — ze deed
maar alsof”, verklaart Jehovah.’

11 Toen zei Jehovah tegen
me: ‘Het ontrouwe Israël heeft

3:2 �Lett.: ‘Arabier’. 3:3 �Lett.: ‘het
voorhoofd’.
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laten zien dat ze� rechtvaardi-
ger is dan het trouweloze Juda.a
12 Ga en maak deze woorden
aan het noordenb bekend:

“‘Kom terug, afvallig Israël’,
zegt Jehovah.”c “‘Ik zal jullie niet
boos aankijken,d want ik ben
loyaal’, verklaart Jehovah.” “‘Ik zal
niet altijd kwaad blijven. 13 Al-
leen, erken je schuld, want je bent
in opstand gekomen tegen Jeho-
vah, je God. Onder elke bladerrij-
ke boom bleef je je gunsten� rond-
strooien onder vreemden,� maar
jullie wilden mijn stem niet ge-
hoorzamen’, verklaart Jehovah.”’

14 ‘Kom terug, afvallige zo-
nen’, verklaart Jehovah. ‘Want ik
ben jullie echte meester� gewor-
den. En ik zal jullie halen, één
uit een stad en twee uit een fa-
milie, en ik zal jullie naar Sion
brengen.e 15 Ik zal jullie her-
ders naar mijn hart gevenf en ze
zullen jullie voeden met kennis
en inzicht. 16 Jullie zullen in
die tijd talrijk worden en vrucht
dragen in het land’, verklaart Je-
hovah.g ‘Ze zullen niet meer zeg-
gen: “De ark van het verbond van
Jehovah!” Ze zullen er niet aan
denken,� zich hem niet herinne-
ren en hem niet missen, en er
zal geen andere worden gemaakt.
17 In die tijd zal men Jeruzalem
de troon van Jehovahh noemen.
En alle volken zullen bij elkaar
gebracht worden in Jeruzalem, i
bij de naam van Jehovah, en ze
zullen niet meer koppig hun eigen
slechte hart volgen.’

18 ‘In die tijd zullen ze ver-
enigd worden,� het huis van Juda
en het huis van Israël, j en sa-
men zullen ze uit het land van
het noorden komen naar het land
dat ik jullie voorouders als erfdeel
heb gegeven.k 19 En ik dacht: Ik

3:11 �Of ‘haar ziel’. 3:13 �Lett.: ‘we-
gen’. �Of ‘vreemde goden’. 3:14 �Of
mogelijk ‘jullie echtgenoot’. 3:16 �Of
‘hij zal niet in het hart opkomen’. 3:18
�Lett.: ‘wandelen’.

wil je graag een plaats bij de zo-
nen geven en je het begeerlij-
ke land geven, het mooiste erf-
deel onder de volken.�a Ik dacht
ook dat jullie me “Vader!” zou-
den noemen en dat jullie er niet
mee zouden stoppen me te volgen.
20 “Maar zoals een vrouw trou-
weloos haar man� verlaat, zo ben
jij, huis van Israël, mij ontrouw ge-
weest”,b verklaart Jehovah.’
21 Op de kale heuvels is een

geluid te horen,
het huilen en smeken van
het volk Israël,

want ze zijn een verdorven
weg gegaan,

ze zijn Jehovah, hun God,
vergeten.c

22 ‘Kom terug, afvallige zonen.
Ik zal jullie afvallige toestand
genezen.’d

‘Hier zijn we! We zijn bij u
gekomen,

want u, Jehovah, bent onze
God.e

23 De heuvels en het rumoer
op de bergen zijn een en al
bedrog.f

Maar bij Jehovah, onze God,
is redding voor Israël.g

24 Maar vanaf onze jeugd heeft
het schandelijke ding� het
harde werk van onze voor-
ouders verslonden,h

hun schapen en hun runde-
ren,

hun zonen en hun dochters.
25 Laten we gaan liggen in onze

schaamte
en laat onze schande ons
bedekken,

want we hebben gezondigd
tegen Jehovah, onze God, i

wij en onze vaders, van onze
jeugd af tot op deze dag, j

en we hebben niet geluisterd
naar Jehovah, onze God.’

3:19 �Lett.: ‘van de legers van de vol-
ken’. 3:20 �Lett.: ‘vriend’. 3:24 �Of
‘de schandelijke god’.
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4 ‘Als je terugkomt, Israël,’
verklaart Jehovah,

‘als je bij me terugkomt
en als je je walgelijke afgoden
uit mijn zicht verwijdert,

dan zul je geen vluchteling
zijn.a

2 En als je zweert
in waarheid, gerechtigheid
en rechtvaardigheid: “Zo
zeker als Jehovah leeft!”,

dan zullen de volken door
hem een zegen voor zich-
zelf verkrijgen,

en vol trots zullen ze over
hem praten.’b

3 Want dit zegt Jehovah tegen
de mannen van Juda en tegen Je-
ruzalem:

‘Ploeg bebouwbaar land om
en blijf niet tussen doorns
zaaien.c

4 Besnijd je voor Jehovah
en verwijder de voorhuid van
je hart,d

jullie mannen van Juda en
inwoners van Jeruzalem,

anders zal mijn woede op-
laaien als een vuur

en branden zonder dat iemand
het dooft,

vanwege je slechte daden.’e
5 Vertel het in Juda en ver-

kondig het in Jeruzalem.
Schreeuw en blaas de hoorn
in het hele land.f

Roep luid en zeg: ‘Kom bij
elkaar

en laten we naar de vesting-
steden vluchten.g

6 Hef een signaal� omhoog
richting Sion.

Zoek een schuilplaats, blijf
niet staan’,

want ik breng ellende uit het
noorden,h een grote ramp.

7 Hij komt tevoorschijn als een
leeuw uit het struikgewas, i

degene die volken vernietigt,
trekt eropuit. j

4:6 �Of ‘signaalmast’.

Hij is uit zijn plaats vertrok-
ken om van je land een
schrikbeeld te maken.

Je steden zullen in ruı̈nes
worden veranderd, zonder
inwoners.a

8 Doe daarom zakken aan.b
Rouw� en huil,
want de brandende woede
van Jehovah is nog steeds
op ons gericht.

9 ‘Op die dag’, verklaart Je-
hovah, ‘zal de koning de
moed� verliezen,c

en ook de leiders zullen de
moed� verliezen.

De priesters zullen geschokt
zijn, de profeten zullen
verbijsterd zijn.’d

10 Toen zei ik: ‘O Soeverei-
ne Heer Jehovah! U hebt dit
volk en Jeruzalem volledig mis-
leide door te zeggen: “Jullie zullen
vrede hebben”,f maar nu staat het
zwaard ons op de keel.’�

11 In die tijd zal tegen dit
volk en tegen Jeruzalem worden
gezegd:

‘Een verschroeiende wind
uit de kale heuvels van de
woestijn

zal neerkomen op mijn doch-
ter,� mijn volk.

Hij komt niet om te wannen
of om te zuiveren.

12 Opmijn bevel komt de wind
met volle kracht uit die
plaatsen.

Nu zal ik oordelen tegen hen
uitspreken.

13 Kijk! Hij zal komen als regen-
wolken

en zijn wagens zijn als een
stormwind.g

Zijn paarden zijn sneller dan
arenden.h

Wee ons, want het wordt
onze ondergang!

4:8 �Of ‘sla je op de borst’. 4:9 �Lett.:
‘het hart’. 4:10 �Of ‘heeft het zwaard
onze ziel bereikt’. 4:11 �Een poëtische
personificatie, misschien om medelij-
den uit te drukken.

HFST. 4
a Jer 3:22
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14 Reinig je hart van slechtheid,
Jeruzalem, dan word je
gered.a

Hoelang zul je nog slechte
gedachten koesteren?

15 Want een stem vertelt het
nieuws uit Danb

en verkondigt vreselijke
berichten uit de bergen
van Efraı̈m.

16 Meld het aan de volken.
Verkondig het aan Jeruzalem.’
‘Er komen verkenners� uit
een ver land

en ze zullen een strijdkreet
aanheffen tegen de steden
van Juda.

17 Ze komen van alle kanten op
haar af als bewakers van
het open veld,c

omdat ze tegen mij in opstand
is gekomen’,d verklaart
Jehovah.

18 ‘Jij zult moeten boeten voor
je gedrag en je daden.e

Wat is je ellende bitter,
het komt zelfs tot in je hart.’

19 Wat een ellende!�Wat een
ellende!

Ik voel hevige pijn in mijn
hart.�

Mijn hart gaat in me tekeer.
Ik kan niet blijven zwijgen,
want ik� heb het geluid van
de hoorn gehoord,

het alarmsignaal van
oorlog.�f

20 Ramp na ramp wordt gemeld,
want het hele land is ver-
woest.

Mijn eigen tenten zijn plotse-
ling verwoest,

mijn tentkleden in een ogen-
blik.g

21 Hoelang zal ik het signaal
nog zien,

het geluid van de hoornh nog
horen?

4:16 �Of ‘wachters’. 4:19 �Lett.: ‘Mijn
ingewanden!’ �Lett.: ‘de wanden van
mijn hart’. �Of ‘mijn ziel’. �Of moge-
lijk ‘het geluid van de strijdkreet’.

22 ‘Want mijn volk is dwaas.a
Ze negerenme.
Het zijn domme zonen zonder
verstand.

Als het om slechte dingen
gaat zijn ze slim� genoeg,

maar hoe ze het goedemoeten
doenweten ze niet.’

23 Ik keek naar het land en zag
dat het woest en leeg was.b

Ik keek naar de hemel en het
licht was verdwenen.c

24 Ik keek naar de bergen en
zag ze schudden,

ik zag de heuvels beven.d
25 Ik keek en zag dat er nie-

mand was
en dat de vogels in de lucht
allemaal vertrokken waren.e

26 Ik keek en zag dat de boom-
gaard een wildernis was
geworden

en dat de steden ervan alle-
maal verwoest waren.f

Het kwam door Jehovah,
door zijn brandende woede.

27 Want dit zegt Jehovah: ‘Het
hele land zal woest komen
te liggen,g

maar ik zal niet alles ver-
nietigen.

28 Daarom zal het land rouwen,h
de hemel boven zal donker
worden. i

Want ik heb het gezegd en ik
heb het besloten.

Ik zal niet van gedachten
veranderen,� ik zal er niet
op terugkomen. j

29 Bij het geluid van de ruiters
en boogschutters

slaat de hele stad op de
vlucht.k

Ze gaan het struikgewas in
en klimmen de rotsen op. l
Elke stad is verlaten,
er woont niemand meer.’

30 Wat ga je doen nu je verwoest
bent?

Je droeg altijd kleding van
scharlaken,

4:22 �Of ‘wijs’. 4:28 �Of ‘geen spijt
voelen’.
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je deed gouden sieraden om
en maakte je ogen groter met
zwarte verf.�

Maar je hebt je voor niets
mooi gemaakt.a

Degenen die naar je hunker-
den hebben je afgewezen

en nu staan ze je naar het
leven.�b

31 Want ik heb een geluid ge-
hoord als van een zieke
vrouw,

geschreeuw als van een
vrouw die haar eerste kind
krijgt,

de stem van de dochter Sion,
die naar adem blijft snak-
ken.

Ze spreidt haar handen uitc
en zegt:

‘Wee mij, want ik� ben uit-
geput vanwege de moorde-
naars!’

5 Zwerf door de straten van
Jeruzalem,

kijk om je heen en let op.
Zoek haar pleinen af om te
zien

of je iemand kunt vinden die
rechtvaardig handelt,d

iemand die zijn best doet
trouw te zijn,

en ik zal de stad vergeven.
2 Al zeggen ze: ‘Zo zeker als

Jehovah leeft!’,
ze zouden nog steeds een
valse eed afleggen.e

3 O Jehovah, zijn uw ogen niet
op zoek naar trouw?f

U sloeg ze, maar het maakte
geen indruk op ze.�

U vernietigde ze, maar ze
weigerden zich te laten
corrigeren.�g

Ze maakten hun gezicht
harder dan steen.h

Ze weigerden tot inkeer te
komen. i

4:30 �Of ‘oogschaduw’. �Of ‘zoeken
ze je ziel’. 4:31; 5:9 �Of ‘mijn ziel’.
5:3 �Lett.: ‘ze werden niet zwak’. �Zie
Woordenlijst.

4 Maar ik zei bij mezelf: ‘Dit zijn
vast eenvoudige mensen.

Ze doen domme dingen,
want ze kennen de weg
van Jehovah niet,

de wet van hun God.
5 Ik zal naar de vooraanstaande

mannen gaan en met hen
spreken,

want zij hebben vast aan-
dacht gehad voor de weg
van Jehovah,

de wet van hun God.a
Maar ze hadden allemaal het
juk gebroken

en ze hadden de banden�
losgescheurd.’

6 Daarom valt een leeuw uit
het bos ze aan,

een wolf uit de woestijnvlakte
blijft ze teisteren,

een luipaard ligt bij hun
steden op de loer.

Iedereen die eruit komt wordt
aan stukken gescheurd.

Want ze hebben veel over-
tredingen begaan,

hun daden van ontrouw zijn
talrijk.b

7 Hoe kan ik je dit vergeven?
Je zonen hebben me verlaten
en ze zweren bij wat geen
God is.c

Ik gaf ze wat ze nodig hadden,
maar ze bleven overspel
plegen

en ze stroomden massaal
naar het huis van een
prostituee.

8 Ze zijn als hitsige, bronstige
paarden.

Allemaal hinniken ze naar de
vrouw van een ander.d

9 ‘Moet ik ze niet ter verant-
woording roepen voor die
dingen?’, verklaart Jehovah.

‘Moet ik� me niet wreken op
zo’n volk?’e

10 ‘Trek op tegen haar wijn-
terrassen en verniel ze,

maar vernietig niet alles.f

5:5 �Of ‘beperkingen’, ‘restricties’.
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Verwijder haar nieuwe
ranken,

want die zijn niet van Jehovah.
11 Want het huis van Israël en

het huis van Juda
hebben me ernstig bedrogen’,
verklaart Jehovah.a

12 ‘Ze hebben Jehovah niet
erkend en ze blijven zeggen:

“Hij zal niets doen.�b
Ons zal geen ellende over-
komen.

Zwaard en hongersnood
blijven ons bespaard.”c

13 De profeten zitten vol lucht
en het woord� is niet in hen.
Laat dat hun overkomen!’

14 Daarom, dit zegt Jehovah, de
God van de legermachten:

‘Omdat deze mannen dit zeg-
gen,

laat ik mijn woorden als een
vuur in je mond zijn,d

en dit volk is het hout
dat erdoor wordt verteerd.’e

15 ‘Kijk, huis van Israël, ik stuur
een volk uit een ver land
op jullie af’, f verklaart
Jehovah.

‘Het is een volk dat al lang
bestaat.

Het is een oud volk.
Hun taal ken je niet
en wat ze zeggen kun je niet
verstaan.g

16 Hun pijlkoker is als een open
graf,

het zijn allemaal strijders.
17 Je oogst en je brood zullen

ze verslinden.h
Je zonen en dochters zullen
ze verslinden.

Je schapen en runderen
zullen ze verslinden.

Je wijnstokken en vijgen-
bomen zullen ze verslinden.

Je vestingsteden waarop je
vertrouwt zullen ze met
het zwaard verwoesten.’

5:12 �Ofmogelijk ‘hij bestaat niet’. 5:13
�D.w.z. Gods woord.

18 ‘Maar zelfs in die tijd’, ver-
klaart Jehovah, ‘zal ik jullie niet
helemaal vernietigen.a 19 En als
ze vragen: “Waarom heeft Jeho-
vah, onze God, ons dit allemaal
aangedaan?”, moet je antwoor-
den: “Net zoals jullie mij hebben
verlaten om een vreemde god in
je land te dienen, zo zullen jullie
in een land dat niet van jullie is
vreemdelingen dienen.”’b
20 Maak dit in het huis van Jakob

bekend
en verkondig dit in Juda:

21 ‘Luister, dom en onverstandig
volk:�c

Ze hebben ogen maar ze
kunnen niet zien.d

Ze hebben oren maar ze
kunnen niet horen.e

22 “Hebben jullie geen ontzag
voor mij?”, verklaart
Jehovah,

“Horen jullie niet voor mij te
beven?

Ik ben het die van het zand
een grens voor de zee
heeft gemaakt,

een blijvend voorschrift
waar ze niet aan voorbij
kan gaan.

Haar golven komen aanrollen
maar kunnen niet verder.

Ze bulderen maar komen er
niet overheen.f

23 Maar dit volk heeft een eigen-
wijs en opstandig hart.

Ze zijn afgeweken en zijn hun
eigen weg gegaan.g

24 En ze zeggen niet bij
zichzelf:�

‘Laten we toch ontzag hebben
voor Jehovah, onze God,

degene die op de juiste tijd
regen geeft,

de herfstregen en de lente-
regen,

die ervoor zorgt dat we
vaste weken voor de oogst
hebben.’h

5:21 �Lett.: ‘dommemensen zonder hart’.
5:24 �Lett.: ‘in hun hart’.
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25 Vanwege jullie eigen fouten
komen deze dingen niet.

Door jullie eigen zonden
wordt het goede jullie niet
gegeven.a

26 Want er zijn slechte mensen
onder mijn volk.

Ze blijven loeren, als ineen-
gedoken vogelvangers.

Ze zetten een dodelijke val.
Ze vangen mensen.

27 Als een kooi vol vogels,
zo zitten hun huizen vol
bedrog.b

Daardoor zijn ze nu machtig
en rijk.

28 Ze zijn dik geworden en hun
huid glanst.

Ze lopen over van slechtheid.
Ze bepleiten de zaak van
vaderloze kinderen niet,c

zodat het goed met ze gaat.
Ze weigeren armen recht te
doen.”’d

29 ‘Moet ik ze niet ter verant-
woording roepen voor die
dingen?’, verklaart Jehovah.

‘Moet ik� me niet wreken op
zo’n volk?

30 Er gebeurt iets verschrikke-
lijks en afschuwelijks in
het land:

31 De profeten profeteren
leugense

en de priesters gebruiken
hun macht om anderen te
domineren.

En mijn eigen volk vindt het
geweldig.f

Maar wat gaan jullie doen als
het einde komt?’

6 Breng je in veiligheid, zonen
van Benjamin, ga weg uit
Jeruzalem.

Blaas de hoorng in Tek _oa.h
Geef een vuursignaal boven
Beth-Hakk _erem!

Want onheil dreigt uit het
noorden, een grote ramp. i

2 De dochter Sion lijkt op een
mooie, verwende vrouw. j

5:29; 6:8 �Of ‘mijn ziel’.

3 De herders en hun kudden
zullen komen.

Ze zullen hun tenten rondom
haar opzetten,a

allemaal laten ze hun eigen
kudde grazen.b

4 ‘Maak je klaar� om oorlog
tegen haar te voeren!

Sta op en laten we haar mid-
den op de dag aanvallen!’

‘Wee ons, want de dag loopt
ten einde,

de schaduwen van de avond
worden langer!’

5 ‘Sta op en laten we ’s nachts
aanvallen

en haar versterkte torens
vernietigen.’c

6 Want dit zegt Jehovah van de
legermachten:

‘Kap hout en werp een be-
legeringsdam tegen Jeru-
zalem op.d

Ze is de stad die ter ver-
antwoording moet worden
geroepen,

er is daar niets dan onder-
drukking.e

7 Zoals een put het water koel�
houdt,

zo houdt zij haar slechtheid
koel.�

Geweld en verwoesting hoor
je er,f

niets dan ziekten en plagen
zie ik er.

8 Wees gewaarschuwd, Jeruza-
lem, anders zal ik� me vol
walging van je afkeren.g

Ik zal een woestenij van je
maken, een land zonder
inwoners.’h

9 Dit zegt Jehovah van de leger-
machten:

‘Ze zullen de overgeblevenen
van Israël verzamelen als
de laatste druiven aan een
wijnstok.

Ga er weer met je hand langs
zoals iemand die druiven
van de wijnstokken ver-
zamelt.’

6:4 �Lett.: ‘heilig je’. 6:7 �Of ‘vers’.
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10 ‘Tegen wie moet ik spreken en
wie moet ik waarschuwen?

Wie zal luisteren?
Hun oren zitten dicht,�
ze kunnen geen aandacht
schenken.a

Het woord van Jehovah is
iets geworden waar ze op
neerkijken,b

het bevalt ze niet.
11 Ik ben vol van de woede van

Jehovah
en ik ben moe van het in-
houden.’c

‘Giet die uit over het kind op
straat,d

over de groepen jonge man-
nen die bij elkaar gekomen
zijn.

Ze zullen allemaal gevangen
worden, een man en zijn
vrouw,

de ouderen en de hoog-
bejaarden.�e

12 Hun huizen zullen aan
anderen worden gegeven

en ook hun velden en hun
vrouwen.f

Want ik zal mijn hand op-
heffen tegen de bewoners
van het land’, verklaart
Jehovah.

13 ‘Want iedereen, van klein
tot groot, maakt oneerlijke
winst,g

iedereen, van profeet tot
priester, pleegt bedrog.h

14 En ze proberen de wonden�
van mijn volk oppervlakkig�
te genezen door te roepen:

“Er is vrede! Er is vrede!”,
terwijl er geen vrede is. i

15 En schamen ze zich voor
de walgelijke dingen die ze
hebben gedaan?

Ze schamen zich helemaal
niet!

6:10 �Lett.: ‘hun oor is onbesneden’.
6:11 �Lett.: ‘degenen vol van dagen’.
6:14 �Of ‘breuk’. �Of ‘lichtjes’.

Ze weten niet eens hoe
schande voelt!a

Daarom zullen ze sneuvelen
met de gesneuvelden.

Wanneer ik ze straf zullen ze
struikelen’, zegt Jehovah.

16 Dit zegt Jehovah:
‘Ga op de kruispunten staan
en kijk.

Vraag naar de wegen van
vroeger,

vraag wat de goede weg is en
volg dieb

en vind rust voor jezelf.’�
Maar ze zeggen: ‘We zullen
die niet volgen.’c

17 ‘En ik stelde wachters aan,d
die zeiden:

“Let op het geluid van de
hoorn!”’e

Maar ze zeiden: ‘Nee, dat
doen we niet.’f

18 ‘Luister daarom, volken!
En weet, bijeengekomen
menigte,

wat er met ze zal gebeuren.
19 Luister, aarde!

Ik breng ellende over dit volkg

als de vrucht van hun slechte
plannen,

want ze hadden geen aan-
dacht voor mijn woorden

en mijn wet� negeerden ze.’
20 ‘Wat kan mij het schelen dat

je geurige hars uit Scheba
brengt

en kalmoes� uit een ver land?
Je volledige brandoffers zijn
niet aanvaardbaar

en je slachtoffers bevallen
me niet.’h

21 Daarom zegt Jehovah:
‘Kijk, ik leg voor dit volk
struikelblokken neer

en ze zullen erover struikelen,
vaders en zonen,
buren en vrienden,
ze zullen allemaal omkomen.’ i

6:16 �Of ‘jullie ziel’. 6:19 �Of ‘on-
derwijs’. 6:20 �Een aromatische riet-
soort.
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22 Dit zegt Jehovah:
‘Kijk! Er komt een volk uit
het land van het noorden

en een groot volk zal opstaan
vanuit de uithoeken van de
aarde.a

23 Ze zullen de boog en de
werpspeer grijpen.

Ze zijn wreed en meedogen-
loos.�

Hun stem zal bulderen als
de zee

en ze rijden op paarden.b
Als een strijder stellen ze
zich in gevechtsformatie
tegen je op, dochter Sion.’

24 We hebben het bericht er-
over gehoord.

Onze handen worden slap.c
Angst heeft ons aange-
grepen,

pijn� als van een barende
vrouw.d

25 Ga het veld niet in,
ga de weg niet op,
want de vijand heeft een
zwaard,

overal heerst angst.
26 O mijn dochter, mijn volk,

doe een zak aane en wentel je
in de as.

Rouw als om een enige zoon,
huil bittere tranen,f

want ineens zal de verwoester
ons overvallen.g

27 ‘Ik heb een metaaltoetser
van je� gemaakt onder mijn
volk,

iemand die een grondig
onderzoek instelt.

Let goed op en onderzoek
hun gedrag.

28 Ze zijn allemaal extreem
koppigh

en gaan als lasteraars rond. i
Ze zijn als koper en ijzer.
Allemaal zijn ze door en door
slecht.

29 De blaasbalg is verschroeid.
Uit het vuur komt lood.

6:23 �Of ‘onbarmhartig’. 6:24 �Lett.:
‘weeën’. 6:27 �D.w.z. Jeremia.

Men blijft voor niets zo ijverig
louteren,a

de slechte mensen worden er
niet uitgehaald.b

30 Ze zullen beslist afgekeurd
zilver worden genoemd,

want Jehovah heeft ze
afgekeurd.’c

7 Dit is het woord van Jehovah
dat tot Jeremia kwam: 2 ‘Ga

in de poort van het huis van Je-
hovah staan en maak daar deze
boodschap bekend: “Hoor het
woord van Jehovah, alle mensen
van Juda die door deze poorten
naar binnen gaan om zich voor
Jehovah neer te buigen. 3 Dit
zegt Jehovah van de legermach-
ten, de God van Israël: ‘Verander
je wegen en daden, dan mogen
jullie van mij op deze plaats blij-
ven wonen.d 4 Vertrouw niet op
misleidende woorden en zeg niet:
“Dit is� de tempel van Jehovah,
de tempel van Jehovah, de tempel
van Jehovah!”e 5 Want als jullie
je wegen en daden echt verande-
ren, als jullie het recht handha-
ven in zaken tussen een man en
zijn naaste, f 6 als jullie buiten-
landers, wezen� en weduwen niet
onderdrukken,g als jullie geen on-
schuldig bloed vergieten op deze
plaats en als jullie geen andere
goden volgen, waarmee je jezelf
schaadt,h 7 dan mogen jullie van
mij op deze plaats blijven wo-
nen, in het land dat ik jullie voor-
ouders voor altijd� heb gegeven.’”’

8 ‘Maar jullie vertrouwen op
misleidende woorden; i het zal to-
taal niets opleveren. 9 Kun je
stelen, j moorden, overspel ple-
gen, valse eden afleggen,k offers�
aan Baäl brengenl en andere go-
den volgen die jullie niet kenden
10 en dan toch vóór me komen
staan in dit huis dat mijn naam

7:4 �Lett.: ‘ze zijn’, doelend op alle ge-
bouwen van het tempelcomplex. 7:6
�Of ‘vaderloze kinderen’. 7:7 �Of ‘van
eeuwigheid tot eeuwigheid’. 7:9 �Of
‘offerrook’.
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draagt en zeggen: “Wij zullen wor-
den gered”, ondanks alle walgelij-
ke dingen die jullie doen? 11 Is
dit huis dat mijn naam draagt een
rovershol voor jullie geworden?a

Ik heb het met eigen ogen gezien’,
verklaart Jehovah.

12 ‘“Ga maar eens naar mijn
plaats in Silo,b waar ik mijn naam
eerst heb laten wonen,c en kijk
wat ik daarmee heb gedaan van-
wege de slechtheid van mijn volk
Israël.d 13 Toch zijn jullie door-
gegaan met al die dingen”, ver-
klaart Jehovah, “en ook al heb ik
steeds weer� tot jullie gesproken,
jullie luisterden niet.e Ik bleef jul-
lie roepen, maar jullie antwoord-
den niet.f 14 Daarom zal ik met
het huis dat mijn naam draagt,g
waar jullie op vertrouwen,h en
met de plaats die ik aan jullie en
aan jullie voorouders heb gege-
ven, hetzelfde doen als ik met Silo
heb gedaan.i 15 Ik zal jullie uit
mijn zicht verjagen, net zoals ik
al jullie broeders, alle nakomelin-
gen van Efraı̈m, heb verjaagd.” j

16 En jij mag niet voor dit volk
bidden. Je mag niet voor ze jam-
meren, bidden en smeken,k want ik
zal niet naar je luisteren.l 17 Zie
je niet wat ze doen in de steden
van Juda en op de straten van Je-
ruzalem? 18 Zonen verzamelen
hout, vaders steken het vuur aan
en vrouwen kneden deeg om offer-
koeken te maken voor de Konin-
gin van de hemel.�m En ze gieten
drankoffers uit voor andere go-
den om mij te tergen.n 19 “Maar
doen ze mij daarmee pijn?”,� ver-
klaart Jehovah. “Ze doen toch
zichzelf pijn, tot hun eigen schan-
de?”o 20 Daarom zegt de Soeve-
reine Heer Jehovah: “Luister! Mijn
boosheid en woede zullen over

7:13 �Lett.: ‘al heb ik terwijl ik vroeg op-
stond en sprak’. 7:18 �De titel van een
godin die door afvallige Israëlieten werd
aanbeden, mogelijk een vruchtbaarheids-
godin. 7:19 �Of ‘tergen ze mij daarmee’,
‘dagen ze mij daarmee uit’.

deze plaats worden uitgegoten,a
over mens en dier, over de bomen
van het veld en de opbrengst van
het land. Mijn brandende woede
zal niet worden uitgeblust.”b

21 Dit zegt Jehovah van de le-
germachten, de God van Israël:
“Doe jullie volledige brandoffers
maar bij je andere slachtoffers
en eet zelf het vlees.c 22 Want
op de dag dat ik jullie voorouders
uit Egypte leidde, heb ik hun niets
gezegd of voorgeschreven over
volledige brandoffers en slacht-
offers.d 23 Maar ik heb ze wel
opgedragen: ‘Luister naar mijn
stem en ik zal jullie God worden
en jullie zullen mijn volk worden.e
Volg altijd de weg die ik jullie wijs,
dan zal het goed met jullie gaan.’”f
24 Maar ze luisterden niet� enwa-
ren ongehoorzaam.g Ze voerden
hun eigen slechte plannen� uit en
volgden koppig hun slechte hart.h
Ze gingen niet vooruit maar ach-
teruit, 25 vanaf de dag dat jul-
lie voorouders uit Egypte kwa-
men tot op de dag van vandaag.i
Daarom bleef ik al mijn dienaren,
de profeten, naar jullie toe stu-
ren. Ik stuurde ze elke dag weer.�j
26 Maar ze weigerden naar me
te luisteren en ze gehoorzaamden
me niet.k Ze waren koppig� en ge-
droegen zich erger dan hun voor-
ouders!

27 Je zult dat allemaal tegen
ze zeggen, l maar ze zullen niet
naar je luisteren. Je zult naar ze
roepen, maar ze zullen je niet ant-
woorden. 28 En je zult tegen ze
zeggen: “Dit is het volk dat niet
naar de stem van Jehovah, hun
God, heeft geluisterd en heeft ge-
weigerd correctie� te accepteren.
Trouw is verdwenen; ze praten er
zelfs niet meer over.”�m

7:24 �Lett.: ‘neigden niet hun oor’. �Of
‘eigen advies’. 7:25 �Lett.: ‘terwijl ik elke
dag vroeg opstond’. 7:26 �Lett.: ‘ver-
hardden hun nek’. 7:28 �Zie Woorden-
lijst. �Lett.: ‘is uit hun mond afgesne-
den’.
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29 Scheer je lange� haar af en
gooi het weg, en zing op de kale
heuvels een klaaglied,� want Je-
hovah heeft deze generatie die
hem woedend heeft gemaakt,
verworpen en zal hen verlaten.
30 “Want het volk van Juda heeft
gedaan wat slecht is in mijn ogen”,
verklaart Jehovah. “Om het huis
dat mijn naam draagt te veront-
reinigen, hebben ze hun walgelijke
afgoden erin gezet.a 31 Ze heb-
ben de offerhoogten van T _ofeth
gebouwd, in het Dal van de Zoon
van H _innom,�b om hun zonen en
hun dochters in het vuur te ver-
branden,c iets wat ik niet had ge-
boden en wat zelfs nooit in mijn
hart was opgekomen.”d

32 “Luister daarom! Er komt
een tijd”, verklaart Jehovah, “dat
het niet meer T _ofeth of het Dal
van de Zoon van H _innom� wordt
genoemd, maar het Dal van de
Slachting. Men zal in T _ofeth de
doden begraven tot er geen plek
meer is.e 33 En de lijken van dit
volk moeten voer worden voor
de vogels in de lucht en voor
de dieren op aarde, zonder dat
iemand ze wegjaagt.f 34 In de
steden van Juda en op de straten
van Jeruzalem zal ik het geluid
van feestvreugde, het geluid van
blijdschap, de stem van de bruide-
gom en de stem van de bruid la-
ten ophouden,g want het land zal
in puin worden gelegd.”’h

8 ‘In die tijd’, verklaart Jeho-
vah, ‘zullen de botten van de

koningen van Juda, de botten van
zijn leiders, de botten van de
priesters, de botten van de pro-
feten en de botten van de inwo-
ners van Jeruzalem uit hun gra-
ven worden gehaald. 2 Ze zullen
uitgespreid worden voor de zon,
voor de maan en voor het hele
hemelse leger, die ze hebben lief-
gehad, gediend, gevolgd, gezocht

7:29 �Of ‘ongeknipte’, ‘opgedragen’.
�Of ‘rouwlied’. 7:31, 32 �Zie Woorden-
lijst ‘Gehenna’.

en aanbeden.a Ze zullen niet ver-
zameld of begraven worden maar
als mest op de aardbodem wor-
den.’b

3 ‘En de overgeblevenen van
deze slechte familie die het over-
leven, zullen in alle plaatsen
waarheen ik ze verdrijf liever
sterven dan in leven blijven’,
verklaart Jehovah van de leger-
machten.

4 ‘En je moet tegen ze zeggen:
“Dit zegt Jehovah:

‘Zullen ze vallen en niet weer
opstaan?

Als de een zou terugkomen,
zal de ander dan ook niet
terugkomen?

5 Waarom is dit volk, Jeruzalem,
ontrouw met een blijvende
ontrouw?

Ze houden vast aan bedrog,
ze weigeren terug te komen.c

6 Ik bleef aandachtig luisteren,
maar de manier waarop ze
spraken was niet goed.

Niemand had berouw over
zijn slechtheid of zei:
“Wat heb ik gedaan?”d

Iedereen valt steeds weer
terug in het gedrag van de
massa, zoals een paard dat
zich in de strijd stort.

7 Zelfs de ooievaar in de lucht
kent zijn vaste tijden.

De tortelduif, de gierzwaluw
en de lijster� houden zich
aan de tijd van hun terug-
komst.�

Maar mijn eigen volk begrijpt
het oordeel van Jehovah
niet.’”e

8 “Hoe durven jullie te zeggen:
‘Wij zijn wijs en hebben de
wet� van Jehovah’?

Want het staat vast dat de
leugenpenf van de schrij-
vers� alleen maar is ge-
bruikt voor bedrog.

8:7 �Ofmogelijk ‘kraanvogel’. �Of ‘trek’.
8:8 �Of ‘het onderwijs’. �Of ‘secretaris-
sen’.
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9 De wijzen zijn te schande
gemaakt.a

Ze zijn doodsbang geworden
en zullen gevangen wor-
den.

Kijk! Ze hebben Jehovah’s
woord verworpen,

en wat voor wijsheid hebben
ze dan?

10 Daarom zal ik hun vrouwen
aan andere mannen geven,

hun velden aan andere eige-
naars.b

Want iedereen, van klein
tot groot, maakt oneerlijke
winst,c

iedereen, van profeet tot
priester, pleegt bedrog.d

11 En ze proberen de wonden�
van mijn dochter, mijn volk,
oppervlakkig� te genezen
door te roepen:

‘Er is vrede! Er is vrede!’,
terwijl er geen vrede is.e

12 En schamen ze zich voor
de walgelijke dingen die ze
hebben gedaan?

Ze schamen zich helemaal
niet!

Ze weten niet eens hoe
schande voelt!f

Daarom zullen ze sneuvelen
met de gesneuvelden.

Wanneer ik ze straf zullen ze
struikelen”,g zegt Jehovah.

13 “Als ik ze binnenhaal, zal ik
ze aan hun eind brengen”,
verklaart Jehovah.

“Er zullen geen druiven over-
blijven aan de wijnstok en
geen vijgen aan de vijgen-
boom, en de bladeren zullen
verwelken.

Wat ik ze gegeven heb, zullen
ze verliezen.”’

14 ‘Waarom zitten we hier?
Laten we ons verzamelen,
naar de vestingsteden
gaanh en daar omkomen.

8:11 �Of ‘breuk’. �Of ‘lichtjes’.

Want Jehovah, onze God, zal
ons uit de weg ruimen.

Hij geeft ons giftig water te
drinkena

omdat we tegen Jehovah
hebben gezondigd.

15 Er was hoop op vrede, maar
er is niets goeds gekomen,

hoop op een tijd van genezing,
maar er is angst!b

16 Vanuit Dan is het gesnuif van
zijn paarden te horen.

Bij het gehinnik van zijn
hengsten

schudt het hele land.
Ze komen en verslinden het
land met alles wat erin is,

de stad en haar inwoners.’
17 ‘Want kijk, ik stuur slangen

op jullie af,
giftige slangen die je niet
kunt bezweren,

en ze zullen jullie beslist
bijten’, verklaart Jehovah.

18 Niets kan mijn verdriet
wegnemen,

mijn hart is ziek.
19 Uit een ver land klinkt hulp-

geroep
van mijn dochter, mijn volk:
‘Is Jehovah dan niet in Sion?
Of is haar koning niet in
haar?’

‘Waarom hebben ze mij ge-
tergd met hun beelden,

met hun waardeloze vreemde
goden?’

20 ‘De oogst is voorbij, de zo-
mer is afgelopen,

maar we zijn niet gered!’
21 Ik ben gebroken vanwege

de ineenstorting van mijn
dochter, mijn volk.c

Ik ben moedeloos,
overweldigd door afschuw.

22 Is er geen balsem� in
Gilead?d

Is daar geen genezer?�e
Waarom is mijn dochter, mijn
volk, niet gezond gemaakt?f

8:22 �Of ‘kalmerende zalf’. �Of ‘arts’.
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9 O was mijn hoofd maar
water

en waren mijn ogen maar een
bron van tranen!a

Dan zou ik dag en nacht
huilen

om de gesneuvelden van mijn
volk.

2 O had ik in de woestijn maar
een onderkomen voor
reizigers!

Dan zou ik mijn volk verlaten,
van hen weggaan,

want ze zijn allemaal over-
spelig,b

een bende trouweloze
mensen.

3 Ze spannen hun tong als een
boog.

Er heerst bedrog — geen
trouw— in het land.c

‘Ze gaan van het ene slechte
naar het andere,

en mij negeren ze’,d verklaart
Jehovah.

4 ‘Kijk allemaal uit voor je
naaste

en vertrouw zelfs je broeder
niet.

Want elke broeder is een
verradere

en elke naaste een lasteraar.f
5 Elk van hen bedriegt zijn

naaste
en niemand zegt de waar-
heid.

Ze hebben hun tong geleerd
leugens te vertellen.g

Ze matten zich af met kwaad-
doen.

6 Je leeft tussen leugens.
In hun bedrog hebben ze
geweigerd mij te kennen’,
verklaart Jehovah.

7 Daarom zegt Jehovah van de
legermachten:

‘Ik zal ze smelten en
toetsen,h

want wat kan ik anders met
mijn dochter, mijn volk?

8 Hun tong is een dodelijke pijl
die leugens vertelt.

Met zijn mond zegt iemand
vredige dingen tegen zijn
naaste,

maar vanbinnen legt hij een
hinderlaag.’

9 ‘Moet ik ze niet ter verant-
woording roepen voor die
dingen?’, verklaart Jehovah.

‘Moet ik� me niet wreken op
zo’n volk?a

10 Ik zal huilen en jammeren
over de bergen

en een klaaglied� zingen
over de weidegronden van
de wildernis,

want ze zijn verbrand zodat
niemand erdoorheen trekt

en het geluid van vee er niet
wordt gehoord.

De vogels in de lucht en
de andere dieren zijn ge-
vlucht, ze zijn verdwenen.b

11 Ik zal Jeruzalem veranderen
in steenhopen,c het hol van
jakhalzen,d

en ik zal de steden van Juda
veranderen in een woeste-
nij, zonder inwoners.e

12 Wie is wijs genoeg om dat te
begrijpen?

Tot wie heeft de mond van
Jehovah gesproken, zodat
hij het kan verkondigen?

Waarom is het land vergaan?
Waarom is het verschroeid
als een woestijn,

zodat er niemand doorheen
trekt?’

13 Jehovah antwoordde: ‘Om-
dat ze mijn wet� die ik hun heb
gegeven hebben verworpen, en
omdat ze zich er niet aan hebben
gehouden en niet naar mijn stem
hebben geluisterd. 14 In plaats
daarvan volgden ze koppig hun
eigen hartf en gingen ze achter
de Baälsbeelden aan, zoals ze van
hun voorouders hadden geleerd.g
15 Daarom zegt Jehovah van de
legermachten, de God van Israël:

9:9 �Of ‘mijn ziel’. 9:10 �Of ‘rouwlied’.
9:13 �Of ‘onderwijs’.
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“Ik laat dit volk alsem eten en ik
zal ze giftig water laten drinken.a
16 Ik zal ze verstrooien onder
volken die zij en hun voorouders
niet hebben gekend,b en ik zal een
zwaard achter ze aan sturen tot-
dat ik ze heb uitgeroeid.”c
17 Dit zegt Jehovah van de leger-

machten:
“Gedraag je verstandig.
Roep de vrouwen die klaag-
liederend zingen

en laat de vaardige vrouwen
komen,

18 zodat ze zich haasten om
voor ons te jammeren,

zodat de tranen uit onze
ogen stromen

en het water langs onze
oogleden vloeit.e

19 Want uit Sion klinkt het ge-
luid van gejammer:f

‘We zijn volledig verwoest!
Wat is onze schaamte groot!
Want wij hebben het land
verlaten en zij hebben onze
huizen afgebroken.’g

20 Vrouwen, hoor het woord
van Jehovah.

Mag het woord van zijn mond
jullie oor bereiken.

Leer jullie dochters deze
jammerklacht

en leer elkaar dit klaaglied.h
21 Want de dood is door onze

vensters geklommen,
hij is onze versterkte torens
binnengegaan

om de kinderen van de straten
te verwijderen,

de jonge mannen van de
pleinen.” i

22 Zeg: “Dit verklaart Jehovah:
‘De lijken van mensen zullen
vallen als mest op de velden,

als een rij pasgemaaid graan
achter de oogster,

zonder dat iemand ze ver-
zamelt.’”’ j

23 Dit zegt Jehovah:
‘Wie wijs is, moet niet trots
zijn op zijn wijsheid,k

wie sterk is, moet niet trots
zijn op zijn kracht,

wie rijk is, moet niet trots
zijn op zijn rijkdom.’a

24 ‘Maar wie trots is, moet hier
trots op zijn:

dat hij inzicht heeft en kennis
van mij,b

dat ik Jehovah ben, die loyale
liefde, gerechtigheid en
rechtvaardigheid op aarde
laat zien,c

want dat zijn dingen waar-
van ik geniet’,d verklaart
Jehovah.

25 ‘Luister! Er komt een tijd’,
verklaart Jehovah, ‘dat ik zal
afrekenen met iedereen die be-
sneden en toch onbesneden is,e
26 met Egypte, f Juda,g Edom,h
de Ammonieten i en Moab, j en
met iedereen die zijn haar aan de
slapen heeft afgeknipt en die in
de woestijn woont.k Want alle vol-
ken zijn onbesneden, en het hele
huis van Israël is onbesneden van
hart.’ l

10 Hoor het woord dat Jeho-
vah tegen jullie heeft ge-

zegd, huis van Israël. 2 Dit zegt
Jehovah:

‘Neem de gewoonten van de
volken niet overm

en laat je niet bang maken
door de tekenen van de
hemel,

ook al zijn de volken daar
bang voor.n

3 Want de gebruiken van de
volken berusten op een
illusie.�

Het is maar een boom uit het
woud die is omgehakt,

waarna de ambachtsman
hem met zijn gereedschap
heeft bewerkt.o

4 Ze versieren hem met zilver
en goud,p

en met een hamer spijkeren
ze hem vast zodat hij niet
omvalt.q

10:3 �Of ‘zijn zinloos’.
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5 Ze kunnen niet praten, net
als een vogelverschrikker
in een komkommerveld.a

Ze moeten gedragen worden,
want ze kunnen geen stap
zetten.b

Wees niet bang voor ze, want
ze kunnen geen kwaad
doen

en ook geen goed.’c
6 Niemand is als u, o Jehovah.d

U bent groot en uw naam is
groot en machtig.

7 Iedereen hoort ontzag voor u
te hebben, Koning van de
volken,e daar hebt u recht
op.

Want onder alle wijzen van
de volken en in al hun
koninkrijken

is er helemaal niemand als u.f
8 Ze zijn allemaal redeloos en

zonder verstand.g
Iets leren van een boom is
complete waanzin.�h

9 Zilveren platen worden uit
T _arsisi gehaald en goud uit
_Ufaz,

het werk van een ambachts-
man, van de hand van een
smid.

Hun kleding is van blauw
draad en purperen wol.

Ze zijn allemaal gemaakt
door vakmensen.

10 Maar Jehovah is echt God.
Hij is de levende God j en de
eeuwige Koning.k

Vanwege zijn verontwaardi-
ging zal de aarde schudden, l

tegen zijn veroordeling is
geen volk bestand.

11 � Dit moeten jullie tegen ze
zeggen:

‘De goden die de hemel en de
aarde niet hebben gemaakt

zullen verdwijnen van de
aarde en van onder deze
hemel.’m

10:8 �Of ‘zinloosheid’. 10:11 �Vs. 11 is
oorspronkelijk in het Aramees geschre-
ven.

12 Hij is de Maker van de aarde
door zijn kracht.

Hij heeft het land� gefun-
deerd door zijn wijsheida

en de hemel uitgespannen
door zijn verstand.b

13 Als hij zijn stem laat horen
komt het water in de hemel
in beroering,c

en hij laat wolken� opstijgen
van de uiteinden van de
aarde.d

Hij maakt bliksemflitsen bij�
de regen

en haalt de wind uit zijn
opslagplaatsen.e

14 Ieder mens gedraagt zich on-
verstandig, zonder kennis.

Iedere smid staat schande
te wachten vanwege zijn
beeld,f

want zijn metalen� beeld is
een leugen

en er is geen geest� in.g
15 Ze zijn een illusie,� bespotte-

lijke maaksels.h
Als de dag van afrekening
komt, zullen ze vergaan.

16 Het Deel van Jakob is niet als
die dingen,

want hij is de Maker van alles
en Israël is de staf van zijn
erfdeel. i

Jehovah van de legermachten
is zijn naam.j

17 Pak je spullen op van de
grond,

vrouw die belegerd wordt.
18 Want dit zegt Jehovah:

‘Nu gooi� ik de bewoners het
land uitk

en ik zal ellende over ze
uitstorten.’

19 Wee mij, want ik ben ge-
broken!�l

Mijn wond is niet te genezen.
En ik zei: ‘Dit is mijn ziekte,
die moet ik dragen.

10:12 �Of ‘productieve land’. 10:13 �Of
‘dampen’. �Of mogelijk ‘sluizen voor’.
10:14 �Of ‘gegoten’. �Of ‘adem’. 10:15
�Of ‘zinloosheid’. 10:18 �Of ‘slinger’.
10:19 �Of ‘vanwege mijn breuk’.
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20 Mijn tent is vernield en alle
tentkoorden zijn kapot-
getrokken.a

Mijn zonen hebben me ver-
laten en zijn er niet meer.b

Er is niemand meer die mijn
tent uitspreidt, niemand
die de tentkleden spant.

21 Want de herders hebben zich
dwaas gedragenc

en ze hebben Jehovah niet
om raad gevraagd.d

Daarom hebben ze niet met
inzicht gehandeld,

al hun kudden zijn ver-
strooid.’e

22 Luister! Een bericht! Het
komt eraan!

Een hevig gedreun uit het
land van het noorden,f

om de steden van Juda in een
woestenij te veranderen,
een hol van jakhalzen.g

23 Ik weet heel goed, Jehovah,
dat het niet aan de mens is
zijn weg te bepalen.

Het is niet aan iemand die
wandelt om zijn voetstappen
zelfs maar te richten.h

24 Corrigeer me naar uw oordeel,
o Jehovah,

maar niet in uw woede, i
anders laat u niets van me
over. j

25 Stort uw woede uit over de
volken die u negeren,k

over de families die uw naam
niet aanroepen.

Want ze hebben Jakob ver-
slonden, l

ja, verslonden en volledig
uitgeroeid.m

Ze hebben zijn eigen land
verwoest.n

11 Dit is het woord van Jeho-
vah dat tot Jeremia kwam:

2 ‘Mensen, hoor de woorden van
dit verbond!�

Vertel� ze aan de mannen van
Juda en aan de inwoners van

11:2 �ZieWoordenlijst. �Blijkbaar wordt
Jeremia aangesproken.

Jeruzalem, 3 en zeg tegen hen:
“Dit zegt Jehovah, de God van
Israël: ‘Vervloekt is de man die
niet gehoorzaam is aan de woor-
den van dit verbond,a 4 dat ik
met jullie voorouders heb geslo-
ten op de dag dat ik ze uit Egypte
leidde,b uit de ijzersmeltoven.c Ik
zei toen: “Gehoorzaam mijn stem
en doe alles wat ik jullie gebied,
dan zullen jullie mijn volk wor-
den en zal ik jullie God worden.d
5 Zo kom ik de eed na die ik aan
jullie voorouders heb gezworen:
hun het land te geven dat over-
vloeit van melk en honing,e zoals
nu het geval is.”’”’

En ik antwoordde: ‘Amen,� o Je-
hovah.’

6 Vervolgens zei Jehovah te-
gen mij: ‘Verkondig al deze woor-
den in de steden van Juda en op
de straten van Jeruzalem: “Hoor
de woorden van dit verbond en
voer ze uit. 7 Want ik heb jullie
voorouders nadrukkelijk gewaar-
schuwd vanaf de dag dat ik ze
uit Egypte leidde tot op de dag
van vandaag. Ik gaf ze steeds
weer� de waarschuwing: ‘Gehoor-
zaam mijn stem.’f 8 Maar ze luis-
terden niet� en waren ongehoor-
zaam. Iedereen bleef koppig zijn
eigen slechte hart volgen.g Daar-
om trof ik ze met alle woorden
van dit verbond dat ik hun gebo-
den had na te leven maar waar ze
zich niet aan wilden houden.”’

9 Toen zei Jehovah tegen me:
‘Er is een samenzwering onder
de mannen van Juda en de inwo-
ners van Jeruzalem. 10 Ze zijn
teruggevallen in de fouten van
hun voorouders in het verre ver-
leden, die weigerden mijn woor-
den te gehoorzamen.h Ook zij zijn
andere goden achternagegaan om
die te vereren. i Het huis van Is-
raël en het huis van Juda hebben
het verbond verbroken dat ik met
hun voorouders had gesloten. j

11:5 �Of ‘zo zij het’. 11:7 �Lett.: ‘terwijl
ik vroeg opstond’. 11:8 �Lett.: ‘neig-
den niet hun oor’.
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11 Daarom zegt Jehovah: “Ik zal
een ramp over ze brengena waar-
aan ze niet kunnen ontkomen. Als
ze om hulp roepen, zal ik niet
naar ze luisteren.b 12 De steden
van Juda en de inwoners van Je-
ruzalem zullen dan naar de goden
gaan waaraan ze offers� bren-
gen en tot wie ze om hulp roe-
pen.c Maar die zullen hen zeker
niet redden in hun tijd van nood.
13 Want je hebt inmiddels net zo
veel goden als steden, Juda. En je
hebt net zo veel altaren voor het
schandelijke ding� gebouwd als er
straten in Jeruzalem zijn, altaren
om offers aan Baäl te brengen.”d

14 Maar jij� mag niet voor dit
volk bidden. Je mag niet voor ze
smeken en geen gebed voor ze
opzenden,e want als ze in hun el-
lende tot me roepen, zal ik niet
luisteren.
15 Welk recht heeft mijn geliefde

om in mijn huis te zijn,
als zovelen goddeloze plannen
hebben uitgevoerd?

Zal men met heilig vlees� de
ramp kunnen afwenden als
die over je komt?

Zul je dan staan juichen?
16 Jehovah noemde jou ooit

een bladerrijke olijfboom,
vol prachtige vruchten.
Met een enorm bulderend
geluid heeft hij haar in
brand gestoken

en zij hebben de takken
gebroken.

17 Jehovah van de legermach-
ten, die je heeft geplant, f heeft
aangekondigd dat er een ramp
over je komt vanwege de slecht-
heid die is begaan door het huis
van Israël en het huis van Juda:
ze hebben me getergd door offers
aan Baäl te brengen.’g
18 Jehovah heeft me ingelicht

zodat ik het wist.

11:12 �Of ‘offerrook’. 11:13 �Of ‘de
schandelijke god’. 11:14 �D.w.z. Jere-
mia. 11:15 �D.w.z. slachtoffers die in
de tempel werden gebracht.

Op dat moment liet u me zien
wat ze deden.

19 Ik was als een mak lammetje
dat naar de slacht wordt
geleid.

Ik wist niet dat ze tegen mij
samenspanden:a

‘Laten we de boom en zijn
vruchten vernietigen

en laten we hem uit het land
der levenden verwijderen,

zodat er niet meer aan zijn
naamwordt gedacht.’

20 Maar Jehovah van de leger-
machten oordeelt recht-
vaardig.

Hij onderzoekt het hart en de
diepste gedachten.�b

Laat me zien hoe u wraak op
ze neemt,

want ik heb mijn rechtszaak
in uw handen gelegd.

21 Daarom zegt Jehovah te-
gen de mannen van _Anathothc

die je naar het leven staan� en
die zeggen: ‘Je mag niet profe-
teren in de naam van Jehovah,d
anders zullen we je eigenhandig
doden’ — 22 daarom zegt Jeho-
vah van de legermachten: ‘Ik zal
ze ter verantwoording roepen. De
jonge mannen zullen sterven door
het zwaard,e en hun zonen en
dochters zullen sterven door de
honger.f 23 Er zal helemaal nie-
mand van hen overblijven, want ik
breng een ramp over de mannen
van _Anathothg in het jaar dat ze
ter verantwoording worden ge-
roepen.’

12 U bent rechtvaardig, o Je-
hovah,h wanneer ik mijn
aanklacht bij u indien,

wanneer ik met u over
gerechtigheid spreek.

Maar waarom hebben slechte
mensen succes in hun
leveni

en waarom leiden verraders
een zorgeloos bestaan?

11:20 �Of ‘de diepste gevoelens’. Lett.:
‘de nieren’. 11:21 �Of ‘je ziel zoeken’.
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2 U hebt ze geplant en ze
hebben wortel geschoten.

Ze zijn gegroeid en hebben
vruchten opgeleverd.

Ze hebben de mond vol van
u, maar u maakt geen deel
uit van hun diepste ge-
dachten.�a

3 Maar u kent mij goed,
o Jehovah,b u ziet mij.

U hebt mijn hart onderzocht
en gezien dat het in een-
dracht met u is.c

Zonder hen af als schapen
voor de slachting

en zet hen apart voor de dag
van de slacht.

4 Hoelang zal het land nog
wegkwijnen

en zullen de gewassen van
het land verdorren?d

Vanwege de slechtheid van
degenen die er wonen

zijn de dieren en de vogels
vergaan.

Want ze zeiden: ‘Hij ziet
niet wat er met ons gaat
gebeuren.’

5 Als je al moe wordt wanneer
je met mensen rent,

hoe kun je het dan opnemen
tegen paarden?e

In het land van vrede voel je
je zeker,

maar hoe zal het met je gaan
tussen het dichte struik-
gewas langs de Jordaan?

6 Want zelfs je eigen broers,
uit het gezin van je eigen
vader,

hebben je verraden.f
Ze hebben luid tegen je
geschreeuwd.

Vertrouw ze niet,
ook al vertellen ze je mooie
dingen.

7 ‘Ik heb mijn huis verlaten,g
ik heb mijn erfdeel in de
steek gelaten.h

12:2 �Of ‘diepste gevoelens’. Lett.: ‘nie-
ren’.

Ik heb mijn liefste� in
handen van haar vijanden
gegeven.a

8 Mijn erfdeel is voor mij
geworden als een leeuw
in het bos.

Ze heeft tegen me gebruld.
Daarom ben ik haar gaan
haten.

9 Mijn erfdeel is voor mij als
een veelkleurige� roof-
vogel.

De andere roofvogels om-
singelen hem en vallen hem
aan.b

Kom bij elkaar, dieren van
het veld,

kom hier om te eten.c
10 Veel herders hebben mijn

wijngaard vernield.d
Ze hebben mijn stuk land
vertrapt.e

Ze hebben mijn prachtige
stuk land veranderd in een
verlaten woestijn.

11 Het is een woestenij ge-
worden,

het is verdord,�
het ligt verlaten voor me.f
Het hele land is verlaten,
maar niemand die zich er iets
van aantrekt.g

12 Over alle uitgesleten paden
door de woestijn zijn ver-
woesters gekomen,

want het zwaard van Jehovah
verslindt van het ene eind
van het land tot het andere.h

Er is voor niemand� vrede.
13 Ze hebben tarwe gezaaid,

maar doorns geoogst. i
Ze hebben zich moe ge-
maakt, maar voor niets.

Hun opbrengst zal bescha-
mend zijn

vanwege de brandende woede
van Jehovah.’

12:7 �Of ‘de geliefde van mijn ziel’.
12:9 �Of ‘gespikkelde’. 12:11 �Of mo-
gelijk ‘het rouwt’. 12:12 �Lett.: ‘geen
vlees’.
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14 Dit zegt Jehovah tegen al
mijn slechte buren, die het erf-
deel aantasten dat ik mijn volk Is-
raël in bezit heb gegeven:a ‘Ik ruk
ze weg uit hun land,b en ik zal
het huis van Juda uit hun midden
wegrukken. 15 Maar nadat ik ze
heb weggerukt, zal ik weer barm-
hartig voor ze zijn en ze allemaal
terugbrengen naar hun erfdeel en
naar hun land.’

16 ‘En als ze echt de wegen
van mijn volk leren en bij mijn
naam zweren: “Zo zeker als Je-
hovah leeft!” — net zoals ze mijn
volk bij Baäl hebben leren zwe-
ren — dan zullen ze opbloeien bij
mijn volk. 17 Maar als ze wei-
geren te gehoorzamen, zal ik dat
volk zeker wegrukken. Ik zal het
wegrukken en vernietigen’, ver-
klaart Jehovah.c

13 Dit heeft Jehovah tegen me
gezegd: ‘Ga een linnen gor-

del kopen en doe die om je mid-
del, maar zorg dat er geen water
op komt.’ 2 In overeenstemming
met het woord van Jehovah kocht
ik dus een gordel en deed hem om
mijn middel. 3 En het woord van
Jehovah kwam voor de tweede
keer tot mij: 4 ‘Neem de gordel
die je hebt gekocht, die je draagt,
en ga naar de Eufraat. Verberg
hem daar in een rotskloof.’ 5 Ik
ging dus op weg en verborg hem
bij de Eufraat, zoals Jehovah me
had opgedragen.

6 Maar heel wat dagen later
zei Jehovah tegen me: ‘Ga naar de
Eufraat en haal de gordel op die
je daar van mij moest verbergen.’
7 Ik ging dus naar de Eufraat,
groef de gordel op en nam hem
mee van de plaats waar ik hem
had verborgen, en ik zag dat de
gordel was vergaan. Hij was ner-
gens meer voor te gebruiken.

8 Daarna kwam het woord van
Jehovah tot mij: 9 ‘Dit zegt Je-
hovah: “Op dezelfde manier zal ik
de trots van Juda en de enorme
trots van Jeruzalem vernietigen.d

10 Dit slechte volk, dat weigert
mijn woorden te gehoorzamen,a
dat koppig hun eigen hart volgtb
en dat achter andere goden aan
gaat door die te vereren en zich
voor die neer te buigen, zal net
zo worden als deze gordel die ner-
gens meer voor te gebruiken is.”
11 “Want net zoals een gordel
vastzit rond het middel van een
man, zo heb ik het hele huis van
Israël en het hele huis van Juda
aan mij gehecht”, verklaart Jeho-
vah, “om voor mij een volk,c een
naam,d een eer en iets moois te
worden. Maar ze waren niet ge-
hoorzaam.”e

12 En je moet ook deze bood-
schap aan ze overbrengen: “Dit
zegt Jehovah, de God van Israël:
‘Elke grote kruik moet met wijn
worden gevuld.’” Daarop zullen ze
tegen je zeggen: “We weten heus
wel dat elke grote kruik met wijn
gevuld moet worden!” 13 Zeg
dan tegen ze: “Dit zegt Jehovah:
‘Alle bewoners van dit land,f de
koningen die op de troon van Da-
vid zitten, de priesters, de profe-
ten en alle inwoners van Jeruza-
lem giet ik vol tot ze dronken zijn.
14 En ik zal ze tegen elkaar ka-
potslaan, zowel vaders als zonen’,
verklaart Jehovah.g ‘Ik zal geen
medegevoel tonen en er niet om
rouwen. Ik zal niet barmhartig
voor ze zijn. Niets zal me tegen-
houden om ze te vernietigen.’”h

15 Luister en let goed op.
Wees niet zo trots, want
Jehovah heeft gesproken.

16 Geef eer aan Jehovah, je
God,

voordat hij duisternis brengt
en voordat jullie voeten in de
schemering op de bergen
struikelen.

Jullie zullen hopen op het
licht

maar hij zal diepe duisternis
brengen,

hij zal het in dikke donker-
heid veranderen. i
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17 En als jullie weigeren te
luisteren,

zal ik� in het geheim huilen
vanwege je trots.

Ik zal veel tranen vergieten,
de tranen zullen uit mijn
ogen stromen,a

omdat de kudde van Jehovahb

in gevangenschap is weg-
gevoerd.

18 Zeg tegen de koning en tegen
de koningin-moeder:�c “Ga
op een lagere plaats zitten,

want jullie schitterende kroon
zal van je hoofd vallen.”

19 De steden van het zuiden zijn
afgesloten,� en er is nie-
mand om ze te openen.

Heel Juda is in ballingschap
weggevoerd, het is volledig
in ballingschap wegge-
voerd.d

20 Sla je ogen op en kijk wie daar
uit het noorden komen.e

Waar is de kudde die je
hebt gekregen, je mooie
schapen?f

21 Wat zul je zeggen als je straf
komt

van degenen die je vanaf het
begin als goede vrienden
hebt behandeld?g

Zal pijn je niet aangrijpen,
zoals wanneer een vrouw
weeën heeft?h

22 En wanneer je bij jezelf� zegt:
“Waarom is dat me allemaal
overkomen?”, i

weet dan dat het door je
grote zonden komt dat je
rokken uitgetrokken zijnj

en dat je hielen pijn hebben
geleden.

23 Kan een Kuschiet� zijn huid
veranderen of een luipaard
zijn vlekken?k

Zouden jullie dan het goede
kunnen doen,

13:17 �Of ‘mijn ziel’. 13:18 �Of ‘vrouwe’.
13:19 �Of ‘belegerd’. 13:22 �Lett.: ‘in je
hart’. 13:23 �Of ‘Ethiopiër’.

jullie die volleerd zijn in het
slechte?

24 Daarom zal ik ze verstrooien
als stro dat wordt wegge-
blazen door de woestijn-
wind.a

25 Dat is je lot, de portie die ik je
heb toebedeeld,’ verklaart
Jehovah,

‘omdat je mij bent vergetenb

en op leugens vertrouwt.c
26 Daarom zal ik je rokken over

je gezicht trekken,
en je schande zal worden
gezien,d

27 je daden van overspele en je
opgewonden gehinnik,

je obscene� prostitutie.
Op de heuvels, in het veld,
heb ik je walgelijke gedragf

gezien.
Wee jou, Jeruzalem!
Hoelang blijf je nog onrein?’g

14 Dit is het woord van Jeho-
vah dat tot Jeremia kwam

in verband met de perioden van
droogte:h
2 Juda treurti en zijn poorten

zijn vervallen.
Moedeloos zakken ze in
elkaar op de grond,

gejammer stijgt op uit Jeru-
zalem.

3 De meesters sturen hun
bedienden� omwater te
halen.

Ze gaan naar de water-
poelen� maar vinden er
geen water.

Ze komen terug met lege
vaten.

Ze zijn beschaamd en teleur-
gesteld,

ze bedekken hun hoofd.
4 De grond is gebarsten

want er valt geen regen op
het land. j

De boeren zijn wanhopig en
bedekken hun hoofd.

13:27 �Of ‘schaamteloze’. 14:3 �Of ‘hun
kleinen’. �Of ‘greppels’, ‘waterputten’.
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5 Zelfs de hinde in het veld laat
haar pasgeboren jong in de
steek,

want er is geen gras.
6 Op kale heuvels staan wilde

ezels.
Als jakhalzen happen ze naar
lucht.

Hun ogen begeven het om-
dat er geen plantengroei
meer is.a

7 Ook al getuigen onze eigen
fouten tegen ons,

o Jehovah, kom in actie ter
wille van uw naam.b

Want we zijn vaak ontrouw
geweestc

en we hebben tegen u
gezondigd.

8 Ohoop van Israël, zijn Redderd

in tijden van nood,
waarom bent u als een
vreemdeling in het land,

als een reiziger die alleen
maar stopt om te over-
nachten?

9 Waarom bent u als een
verbijsterd man,

als een sterke man die niet
kan redden?

U bent toch in ons midden,
o Jehovah?e

Wij dragen uw naam.f
Laat ons niet in de steek.

10 Dit zegt Jehovah over dit
volk: ‘Ze houden ervan rond te
zwerven;g ze hebben hun voeten
niet tegengehouden.h Daarom is
Jehovah niet blij met ze. i Nu zal
hij denken aan hun fouten en ze
ter verantwoording roepen voor
hun zonden.’ j

11 Toen zei Jehovah tegen me:
‘Bid niet om goede dingen voor
dit volk.k 12 Als ze vasten, luis-
ter ik niet naar hun smeekgebe-
den. l En als ze volledige brand-
offers en graanoffers brengen,
ben ik er niet blij mee.m Want
door het zwaard, door de hon-
gersnood en door de epidemie�
zal ik ze uit de weg ruimen.’n

14:12 �Of ‘ziekte’.

13 Hierop zei ik: ‘Ach, Soeve-
reine Heer Jehovah! De profeten
zeggen tegen ze: “Jullie zullen
geen zwaard zien en geen hon-
gersnood meemaken, maar ik zal
jullie echte vrede geven op deze
plaats.”’a

14 Jehovah zei toen tegen me:
‘De profeten profeteren leugens
in mijn naam.b Ik heb ze niet
gestuurd, ik heb ze niets opge-
dragen en ik heb niet tegen ze
gesproken.c Ze profeteren tot jul-
lie een leugenvisioen, een zinlo-
ze voorspelling en bedrog uit hun
eigen hart.d 15 Daarom zegt Je-
hovah het volgende over de pro-
feten die in mijn naam profeteren
hoewel ik ze niet heb gestuurd,
en die zeggen dat er geen zwaard
of hongersnood in dit land zal ko-
men: “Door het zwaard en door
de hongersnood zullen die pro-
feten omkomen.e 16 En de men-
sen tot wie ze profeteren, zullen
op de straten van Jeruzalem wor-
den gegooid vanwege de hongers-
nood en het zwaard, en niemand
zal hen, hun vrouwen, hun zonen
en hun dochters begraven,f want
ik zal de ellende over hen uitgie-
ten die ze verdienen.”g

17 Je moet dit tegen ze zeg-
gen:

“Laten mijn ogen dag en
nacht stromen van tranen,
zonder ophouden,h

want de maagdelijke dochter,
mijn volk, is volledig ver-
pletterd en gebroken, i

ze is bijzonder ernstig ge-
wond.

18 Als ik het veld in ga en om
me heen kijk,

zie ik degenen die gesneuveld
zijn door het zwaard!j

En als ik in de stad kom,
zie ik mensen die ziek zijn
vanwege de honger!k

De profeet en de priester zijn
rondgetrokken in een land
dat ze niet kennen.”’ l
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19 Hebt u Juda volledig verwor-
pen of hebt u� een afkeer
van Sion?a

Waarom hebt u ons zo gesla-
gen dat we niet te genezen
zijn?b

Er was hoop op vrede, maar
er is niets goeds gekomen,

hoop op een tijd van genezing,
maar er is angst!c

20 We erkennen onze slecht-
heid, o Jehovah,

en de zonde van onze voor-
ouders.

We hebben tegen u gezondigd.d
21 Verwerp ons niet, ter wille

van uw naam.e
Veracht uw glorieuze troon
niet.

Denk aan uw verbond met
ons en verbreek het niet.f

22 Kunnen waardeloze afgoden
van de volken het laten
regenen,

of kan de hemel uit zichzelf
regenbuien geven?

Bent u niet de enige, o Jeho-
vah, onze God?g

Wij hopen op u,
want alleen u hebt al deze
dingen gedaan.

15 Toen zei Jehovah tegen
me: ‘Al stonden Mozes en

Samuël voor me,h ik zou dit volk
geen goedheid tonen.� Jaag ze bij
me weg. Laten ze gaan. 2 En als
ze tegen je zeggen: “Waar moe-
ten we naartoe?”, dan moet je ant-
woorden: “Dit zegt Jehovah:

‘Wie een dodelijke ziekte ver-
dient — naar de dodelijke
ziekte!

Wie het zwaard verdient
— naar het zwaard! i

Wie honger verdient — naar
de honger!

En wie gevangenschap ver-
dient — naar de gevangen-
schap!’” j

14:19 �Of ‘uw ziel’. 15:1 �Of ‘mijn ziel
zou zich niet tot dit volk neigen’.

3 “Ik zal vier rampen� op ze af
sturen,”a verklaart Jehovah, “het
zwaard om te doden, de honden
om weg te slepen en de vogels in
de lucht en de dieren op aarde om
te verslinden en te vernietigen.b
4 En ik zal een schrikbeeld van
ze maken voor alle koninkrijken
op aardec vanwege de dingen die
koning Manasse van Juda, de
zoon van Hizk _ia, in Jeruzalem
heeft gedaan.d
5 Wie zal medelijden met je

hebben, Jeruzalem,
wie zal met je meeleven
en wie zal stoppen om te vra-
gen hoe het met je gaat?”

6 “Je hebt me in de steek ge-
laten”, verklaart Jehovah.e

“Je blijft me de rug toekeren.�f
Daarom zal ik mijn hand te-
gen je opheffen en je ver-
nietigen.g

Ik ben het moe geworden me-
delijden met je te hebben.�

7 En ik zal ze met een vork
wannen in de poorten van
het land.

Ik zal ze van hun kinderen
beroven.h

Ik zal mijn volk vernietigen
omdat ze weigeren zich van
hun wegen af te keren. i

8 Hunweduwen zullen voor
mij talrijker worden dan de
zandkorrels aan de zee.

Midden op de dag stuur ik
een verwoester op ze af,
op moeders en op jonge
mannen.

Plotseling tref ik ze met
verwarring en paniek.

9 De vrouw die zeven kinderen
kreeg, is verzwakt,

ze� snakt naar adem.
Haar zon is ondergegaan
terwijl het nog dag is,

15:3 �Of mogelijk ‘vier soorten oordelen’.
Lett.: ‘vier families’. 15:6 �Of mogelijk
‘blijft achteruitlopen’. �Of ‘spijt te voe-
len’. 15:9 �Of ‘haar ziel’.
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met schaamte en schande als
gevolg.”�

“En de weinigen van hen die
overblijven,

lever ik over aan het zwaard
van hun vijanden”, ver-
klaart Jehovah.’a

10 Wee mij, moeder, omdat je
mij ter wereld hebt ge-
bracht,b

een man die ruzie en onenig-
heid met het hele land
moet verduren.

Ik heb niets geleend en niets
uitgeleend,

maar iedereen vervloekt me.
11 Jehovah zei: ‘Je kunt er zeker

van zijn dat ik goed voor je
zal zorgen.

Ik zal je beslist te hulp komen
in tijden van nood,

als je in tijden van ellende
tegenover de vijand staat.

12 Kan iemand ijzer aan stukken
breken,

ijzer uit het noorden, en
koper?

13 Je rijkdommen en je schat-
ten zal ik laten plunderen,c

niet tegen betaling, maar
vanwege al je zonden in al
je gebieden.

14 Ik zal die aan je vijanden
geven

om ze naar een land te
brengen dat je niet kent.d

Want er is door mijn woede
een vuur ontvlamd

en het is tegen jullie op-
gelaaid.’e

15 U weet het, Jehovah,
denk aan mij en richt uw
aandacht op mij.

Neemwraak op mijn ver-
volgers voor mij.f

U wordt niet snel kwaad,
maar laat dat me niet mijn
leven kosten.�

15:9 �Of mogelijk ‘hij is beschaamd en
schaamrood geworden’. 15:15 �Lett.:
‘neem me niet weg’.

Weet dat ik deze schande
draag ter wille van u.a

16 Uw woorden bereikten mij
en ik at ze op,b

uw woord gaf mijn hart
vreugde en blijdschap,

want ik draag uw naam,
o Jehovah, God van de
legermachten.

17 Ik zit niet bij de feestvierders
plezier te maken.c

Omdat uw hand op me rust,
zit ik alleen,

want u hebt me met woede�
gevuld.d

18 Waarom is mijn pijn chronisch
en mijn wond ongeneeslijk?

Hij wil maar niet genezen.
Wordt u voor mij als een
bedrieglijke waterbron,

waar je niet op kunt rekenen?
19 Daarom zegt Jehovah:

‘Als je terugkomt, zal ik je
herstellen,

en je zult me dienen.�
Als je wat kostbaar is scheidt
van wat waardeloos is,

zul je als mijn eigen mond�
worden.

Zij zullen zich tot jou moeten
wenden,

maar jij zult je niet tot hen
wenden.’

20 ‘Ik maak van jou voor dit
volk een versterkte koperen
muur.e

Ze zullen beslist tegen je
strijden,

maar ze zullen je niet over-
winnen.�f

Want ik ben met je om je te
redden en je te bevrijden’,
verklaart Jehovah.

21 ‘Ik zal je redden uit de greep
van slechte mensen

en ik zal je verlossen uit de
handen van wrede mensen.’

15:17 �Of ‘een oordeelsboodschap’.
15:19 �Lett.: ‘voorme staan’. �Of ‘mijn
woordvoerder’. 15:20 �Of ‘verslaan’.
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16 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij:

2 ‘Je mag hier niet trouwen en
geen zonen en dochters krijgen.
3 Want dit zegt Jehovah over de
zonen en de dochters die hier ge-
boren worden, over de moeders
die hen ter wereld brengen en
over de vaders die hen in dit land
verwekken: 4 “Ze zullen sterven
aan dodelijke ziekten,a maar nie-
mand zal over ze rouwen of ze
begraven. Ze zullen als mest op
de aardbodem worden.b Ze zul-
len omkomen door het zwaard en
door de hongersnood,c en hun lij-
ken zullen voer worden voor de
vogels in de lucht en voor de die-
ren op aarde.”
5 Want dit zegt Jehovah:

“Ga niet naar een huis waar
een rouwmaaltijd wordt
gehouden

en ga er niet heen om te
jammeren of om medeleven
te tonen.”d

“Want ik heb mijn vrede
van dit volk weggenomen,”
verklaart Jehovah,

“en ook mijn loyale liefde en
barmhartigheid.e

6 Klein en groot zullen sterven
in dit land.

Ze zullen niet begraven
worden,

niemand zal om ze rouwen
en niemand zal insnijdingen
bij zichzelf maken of zich
kaalscheren om hen.�

7 En niemand zal degenen die
rouwen eten brengen

om ze te troosten over het
verlies van hun dierbaren.

Niemand zal ze als troost een
beker aanbieden

om te drinken vanwege het
verlies van hun vader of
moeder.

16:6 �Heidense rouwrituelen die blijk-
baar gangbaar waren in het afvallige Is-
raël.

8 En ga niet naar een huis
waar feest wordt gevierd

om met hen te gaan zitten
eten en drinken.”

9 Want dit zegt Jehovah van
de legermachten, de God van Is-
raël: “Hier, op deze plek, in jouw
tijd en voor jouw ogen zal ik het
geluid van feestvreugde en blijd-
schap, de stem van de bruide-
gom en de stem van de bruid la-
ten verstommen.”a

10 Als je dit volk dat al-
lemaal vertelt, zullen ze je vra-
gen: “Waarom heeft Jehovah ge-
zegd dat deze grote rampen over
ons zullen komen? Welke fouten
en zonden hebben we tegen Jeho-
vah, onze God, begaan?”b 11 Je
moet ze antwoorden: “‘Omdat je
voorouders me hebben verlaten’,c
verklaart Jehovah, ‘en ze ande-
re goden achterna bleven gaan
en die vereerden en zich voor die
neerbogen.d Maar mij hebben ze
verlaten en aan mijn wet hebben
ze zich niet gehouden.e 12 Jul-
lie hebben je veel erger gedragen
dan je vooroudersf en jullie vol-
gen allemaal je koppige, slechte
hart in plaats van mij te gehoor-
zamen.g 13 Daarom gooi ik jullie
dit land uit, naar een land dat jul-
lie en je voorouders niet kenden.h
Daar zullen jullie dag en nacht an-
dere goden moeten vereren, i om-
dat ik geen medelijden met jullie
zal hebben.’”

14 “Maar er komt een tijd”,
verklaart Jehovah, “dat men niet
meer zegt: ‘Zo zeker als Jeho-
vah leeft, die het volk Israël heeft
weggeleid uit Egypte!’, j 15 maar:
‘Zo zeker als Jehovah leeft, die
het volk Israël heeft weggeleid uit
het land van het noorden en uit
alle landen waarheen hij hen ver-
dreven had!’ Ik zal hen terugbren-
gen naar hun land, dat ik aan hun
voorouders heb gegeven.”k
16 “Ik laat veel vissers komen”,

verklaart Jehovah,
“om op hen te vissen.
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Daarna zal ik veel jagers
laten komen

en ze zullen jacht op hen ma-
ken op elke berg en heuvel

en ook in de rotskloven.
17 Want mijn ogen zien alles wat

ze doen.�
Ze zijn voor mij niet ver-
borgen

en ook hun fouten zijn voor
mijn ogen niet verborgen.

18 Eerst zal ik ze hun fouten
en hun zonden volledig be-
taald zetten,a

want ze hebben mijn land
ontwijd met de levenloze
beelden� van hun walgelij-
ke afgoden

en ze hebben mijn erfdeel ge-
vuld met hun afschuwelijke
dingen.”’b

19 O Jehovah, mijn kracht en
mijn vesting,

mijn schuilplaats in tijden
van nood,c

naar u zullen de volken
komen van de uiteinden
van de aarde

en ze zullen zeggen: ‘Onze
voorouders hebben niets
dan bedrog geërfd,

leegte en nutteloze dingen
waar je niets aan hebt.’d

20 Kan een mens goden voor
zichzelf maken

als het geen echte goden
zijn?e

21 ‘Daarom zal ik ze laten weten,
deze keer zal ik ze laten weten
hoe sterk en machtig ik ben,

en ze zullen moeten weten
dat mijn naam Jehovah is.’

17 ‘De zonde van Juda is
opgeschreven met een
ijzeren stift.

Met een diamanten punt is hij
in� hun hart gegrift

en op de hoorns van hun
altaren,

16:17 �Lett.: ‘zijn op al hun wegen’.
16:18 �Lett.: ‘de lijken’. 17:1 �Of ‘op de
tafel van’.

2 terwijl hun zonen denken
aan hun altaren en hun
heilige palen�a

naast een bladerrijke boom,
op de hoge heuvels,b

3 op de bergen in de open
vlakte.

Je rijkdommen en al je schat-
ten zal ik laten plunderen,c

ook je offerhoogten vanwege
de zonde in al je gebieden.d

4 Je zult uit eigen beweging
afstand doen van de erfenis
die ik je heb gegeven.e

En ik zal je je vijanden laten
dienen in een land dat je
niet kent,f

want jullie hebben mijn woede
laten oplaaien als een
vuur.�g

Het zal voor altijd branden.’
5 Dit zegt Jehovah:

‘Vervloekt is de man� die
zich op mensen verlaat,h

die op menselijke kracht
vertrouwt�i

en wiens hart zich van
Jehovah afkeert.

6 Hij zal worden als een een-
zame boom in de woestijn.

Wanneer het goede komt, zal
hij het niet zien,

maar hij zal in de uitge-
droogde plaatsen van de
wildernis wonen,

op zoute grond waar niemand
kan leven.

7 Gezegend is de man� die op
Jehovah vertrouwt,

degene die zich op Jehovah
verlaat. j

8 Hij zal worden als een boom
geplant aan waterstromen,

die zijn wortels uitstrekt
naar het water.

Als er hitte komt, zal hij het
niet merken,

17:2 �Zie Woordenlijst. 17:4 �Of moge-
lijk ‘want als een vuur zijn jullie ontstoken
in mijn woede’. 17:5, 7 �Of ‘sterke man’.
17:5 �Lett.: ‘vlees zijn arm maakt’.
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zijn bladeren blijven altijd
weelderig.a

En in een jaar van droogte
zal hij niet bezorgd zijn,

hij zal altijd vrucht blijven
dragen.

9 Niets is zo verraderlijk� als
het hart, het is tot alles in
staat.�b

Wie kan het kennen?
10 Ik, Jehovah, doorzoek het

hart,c
onderzoek de diepste ge-
dachten,�

om iedereen te geven wat hij
verdient op basis van zijn
gedrag,

op basis van de resultaten
van zijn daden.d

11 Als een patrijs die verzamelt
wat ze niet heeft gelegd,

is degene die op een on-
eerlijke manier� rijkdom
bemachtigt.e

In de bloei van zijn leven zal
die hem verlaten

en aan het eind van zijn leven
blijkt dat hij een dwaas was.’

12 Een glorieuze troon, verhoogd
vanaf het begin,

is de plaats van ons heilig-
dom.f

13 O Jehovah, hoop van Israël,
iedereen die u verlaat staat
schande te wachten.

Zij die zich van u� afkeren�
zullen in het stof geschreven
worden,g

omdat ze Jehovah, de bron
van levend water, hebben
verlaten.h

14 Genees mij, o Jehovah, en ik
zal genezen zijn.

Red mij, en ik zal gered zijn, i
want u bent het die ik loof.

17:9 �Of ‘onbetrouwbaar’. �Of ‘niets-
ontziend’. Of mogelijk ‘ongeneeslijk’.
17:10 �Of ‘diepste gevoelens’. Lett.: ‘nie-
ren’. 17:11 �Of ‘niet met gerechtigheid’.
17:13 �Lett.: ‘van mij’, blijkbaar duidend
op Jehovah. �Of ‘afvallig worden’.

15 Luister, sommigen zeggen
tegen me:

‘Waar is het woord van
Jehovah?a

Laat het toch komen!’
16 Maar ik, ik ben er niet voor

weggelopen u als herder
te volgen

en ik verlangde niet naar de
dag van ellende.

U bent goed bekend met
alles wat over mijn lippen
is gekomen,

want het is allemaal in uw
aanwezigheid gebeurd!

17 Word geen oorzaak van angst
voor mij.

U bent mijn toevlucht op de
dag van onheil.

18 Laat mijn vervolgers te
schande worden gemaakt,b

maar laat mij niet te schande
worden gemaakt.

Laat hen door angst worden
getroffen,

maar laat mij niet door angst
worden getroffen.

Breng de dag van onheil
over ze,c

verbrijzel ze en vernietig ze
volledig.�

19 Dit zei Jehovah tegen me:
‘Ga in de poort van de zonen van
het volk staan waardoor de ko-
ningen van Juda naar binnen en
naar buiten gaan, en ook in alle
andere poorten van Jeruzalem.d
20 Je moet tegen ze zeggen:
“Hoor het woord van Jehovah, ko-
ningen van Juda, alle mensen van
Juda en alle inwoners van Jeruza-
lem, die door deze poorten naar
binnen gaan. 21 Dit zegt Jeho-
vah: ‘Let op,� draag op de sab-
bat geen vrachten en breng ze
niet binnen de poorten van Jeru-
zalem.e 22 Op de sabbat mogen
jullie geen vrachten uit jullie hui-
zen naar buiten brengen en mo-
gen jullie helemaal niet werken.f

17:18 �Of ‘vernietig ze twee keer’. 17:21
�Of ‘let op je ziel’.
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Houd de sabbat heilig, zoals ik
jullie voorouders heb opgedra-
gen.a 23 Maar ze luisterden niet�
en waren ongehoorzaam. Koppig
weigerden ze� te gehoorzamen en
zich te laten corrigeren.’”�b

24 “‘Maar als jullie me strikt
gehoorzamen’, verklaart Jehovah,
‘en je op de sabbat geen vrach-
ten binnen de poorten van deze
stad brengt en je de sabbat hei-
lig houdt door niet te werken,c
25 dan zullen er ook koningen en
leiders die op de troon van Da-
vid zittend door de poorten van
deze stad binnenkomen, terwijl ze
rijden op wagens en op paarden
— zij en hun leiders, de mannen
van Juda en de inwoners van Je-
ruzaleme — en dan zal deze stad
voor altijd bewoond zijn. 26 En
er zullen mensen komen uit de
steden van Juda, uit de plaatsen
rond Jeruzalem, uit het gebied
van Benjamin,f uit het laagland,g
uit het bergland en uit de N _egeb.�
Ze zullen volledige brandoffers,h
slachtoffers, i graanoffers, j geuri-
ge hars en dankoffers naar het
huis van Jehovah brengen.k

27 Maar als jullie me onge-
hoorzaam zijn door de sabbat te
ontheiligen en door vrachten te
dragen en die op de sabbat bin-
nen de poorten van Jeruzalem te
brengen, dan zal ik de poorten
in brand steken. Het vuur zal de
versterkte torens van Jeruzalem l

zeker verslinden en het zal niet
worden geblust.’”’m

18 Dit is het woord van Jeho-
vah dat tot Jeremia kwam:

2 ‘Sta op en ga naar het huis van
de pottenbakker.n Daar zal ik la-
ten horen wat ik je te zeggen heb.’

3 Ik ging dus naar het huis
van de pottenbakker en hij was
aan het werk op de draaischij-
ven. 4 Maar de pot die hij van
klei aan het maken was, misluk-
te onder zijn handen. De potten-

17:23 �Lett.: ‘neigden niet hun oor’.
�Lett.: ‘ze verhardden hun nek’. �Zie
Woordenlijst. 17:26 �Of ‘het zuiden’.

bakker maakte er een andere pot
van, precies zoals hij het wilde
hebben.�

5 Toen kwam het woord van
Jehovah tot mij: 6 ‘“Kan ik met
jullie niet hetzelfde doen als deze
pottenbakker, huis van Israël?”,
verklaart Jehovah. “Kijk, huis van
Israël! Zoals de klei in de hand
van de pottenbakker, zo zijn jul-
lie in mijn hand.a 7 Als ik spreek
over het uitrukken, afbreken en
vernietigen van een volk of een
koninkrijkb 8 en dat volk stopt
met de slechtheid waartegen ik
me heb uitgesproken, dan zal ik
van gedachten veranderen� als
het gaat om de ellende waarmee
ik het wilde treffen.c 9 Maar als
ik spreek over het opbouwen
en planten van een volk of een
koninkrijk 10 en het doet wat
slecht is in mijn ogen en het ge-
hoorzaamt mijn stem niet, dan zal
ik van gedachten veranderen� als
het gaat om het goede dat ik er-
voor wilde doen.”

11 Zeg nu alsjeblieft tegen de
mannen van Juda en tegen de in-
woners van Jeruzalem: “Dit zegt
Jehovah: ‘Ik bereid� ellende voor
jullie en smeed een plan tegen jul-
lie. Keer je alsjeblieft af van je
slechte weg, en verander je we-
gen en je daden.’”’d

12 Maar ze zeiden: ‘Nee, het
is zinloos!e Want we zullen onze
eigen gedachten achternagaan,
en we zullen allemaal ons koppi-
ge, slechte hart volgen.’f

13 Daarom zegt Jehovah:
‘Informeer alsjeblieft zelf bij
de volken.

Wie heeft ooit zoiets gehoord?
De maagd Israël heeft iets
afgrijselijks gedaan.g

14 Verdwijnt de sneeuw van de
Libanon ooit van de rotsen
op de hellingen?

18:4 �Lett.: ‘zoals het in de ogen van
de pottenbakker goed was te maken’.
18:8, 10 �Of ‘spijt voelen’. 18:11 �Lett.:
‘vorm’.
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Of zal koel water, stromend
van ver, ooit opdrogen?

15 Maar mijn volk is mij ver-
geten.a

Ze brengen offers� aan iets
waardeloosb

en ze laten mensen struikelen
op hun wegen, op de paden
van vroeger.c

Ze volgen zijwegen die niet
vlak en glad� zijn.

16 Zo veranderen ze hun land in
een schrikbeeld,d

in een eeuwige aanfluiting.e
Iedereen die er langskomt,
zal er vol ontzetting naar
kijken en het hoofd schud-
den.f

17 Ik zal ze als een oostenwind
verstrooien voor de vijand.

Op de dag van hun ellende
zal ik ze de rug toekeren en
mijn gezicht niet laten
zien.’g

18 Toen zeiden ze: ‘Kom, laten
we een complot smeden tegen Je-
remia,h want onze priesters zullen
altijd beschikken over de wet,�
de wijze mannen over de raad en
de profeten over het woord. Kom,
laten we ons tegen hem uitspre-
ken� en niet luisteren naar wat hij
zegt.’
19 Heb toch aandacht voor mij,

o Jehovah,
en luister naar wat mijn tegen-
standers zeggen.

20 Mag je goed met kwaad
vergelden?

Want ze hebben een kuil voor
me� gegraven. i

Maar bedenk dat ik voor u
stond om een goed woord
voor ze te doen,

om uw woede van ze af te
keren.

21 Tref hun zonen daarom met
hongersnood,

18:15 �Of ‘offerrook’. �Of ‘niet op-
gehoogd’. 18:18 �Of ‘het onderwijs’.
�Lett.: ‘hem met de tong slaan’. 18:20
�Of ‘mijn ziel’.

lever ze over aan de macht
van het zwaard.a

Laat hun vrouwen van kin-
deren beroofd worden en
weduwen worden.b

Laat hun mannen sterven
aan dodelijke ziekten

en hun jonge mannen in de
strijd sneuvelen door het
zwaard.c

22 Laat er een geschreeuw
uit hun huizen worden
gehoord

als u plotseling rovers op ze
af stuurt.

Want ze hebben een kuil
gegraven om me te vangen

en hebben valstrikken voor
mijn voeten gelegd.d

23 Maar u, o Jehovah,
kent al hun plannen om mij
te doden heel goed.e

Bedek hun fouten niet
en wis hun zonde die voor u
is niet uit.

Laat ze voor u struikelenf

als u in uw woede tegen hen
in actie komt.g

19 Dit heeft Jehovah gezegd:
‘Ga bij een pottenbakkerh

een aardewerken kruik kopen.
Neem een aantal oudsten van het
volk en een aantal oudsten van de
priesters mee 2 en ga naar het
Dal van de Zoon van H _innom, i
bij de ingang van de Scherven-
poort. Verkondig daar wat ik je
vertel. 3 Je zult zeggen: “Hoor
het woord van Jehovah, koningen
van Juda en inwoners van Jeru-
zalem. Dit zegt Jehovah van de le-
germachten, de God van Israël:

‘Ik sta klaar om ellende over
deze plaats te brengen. Wie er-
over hoort, zal zijn oren niet
kunnen geloven. 4 Want ze heb-
ben me verlaten j en deze plaats
onherkenbaar gemaakt.k Ze bren-
gen er offers aan andere goden,
die zij, hun voorouders en de ko-
ningen van Juda niet hebben ge-
kend, en ze hebben deze plaats
doordrenkt met het bloed van
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onschuldige mensen.a 5 Ze heb-
ben de offerhoogten van Baäl ge-
bouwd om hun zonen in het vuur
te verbranden als volledige brand-
offers voor Baäl,b iets wat ik niet
had geboden of gezegd, en wat
zelfs nooit in mijn hart was op-
gekomen.’”c

6 “‘Luister daarom! Er komt
een tijd’, verklaart Jehovah, ‘dat
deze plaats niet meer T _ofeth of
het Dal van de Zoon van H _innom
wordt genoemd, maar het Dal van
de Slachting.d 7 Ik zal de plan-
nen van Juda en van Jeruzalem in
deze plaats verhinderen, en ik zal
ze voor hun vijanden laten sneu-
velen door het zwaard en door de
hand van degenen die hun naar
het leven staan.� Ik zal hun lij-
ken aan de vogels in de lucht voe-
ren en aan de dieren op aarde.e
8 Ik zal deze stad veranderen in
een schrikbeeld en een aanflui-
ting. Iedereen die er langskomt,
zal er vol ontzetting naar kijken
en fluiten vanwege al haar pla-
gen.f 9 En ik zal ze het vlees van
hun zonen en dochters laten eten,
en iedereen zal het vlees van zijn
medemens eten, vanwege de bele-
gering en de wanhoop wanneer ze
ingesloten zijn door hun vijanden
en degenen die hun naar het le-
ven staan.’”�g

10 Breek daarna de kruik voor
de ogen van de mannen die met
je meegaan 11 en zeg tegen ze:
“Dit zegt Jehovah van de leger-
machten: ‘Zo zal ik dit volk en
deze stad breken, zoals iemand
een pottenbakkerskruik breekt
— onherstelbaar. En men zal in
T _ofeth de doden begraven tot er
geen plek meer is om ze te be-
graven.’”h

12 “Dat zal ik met deze plaats
doen”, verklaart Jehovah, “en met
de inwoners ervan, om deze stad
als T _ofeth te maken. 13 En de
huizen van Jeruzalem en de hui-
zen van de koningen van Juda

19:7, 9 �Of ‘hun ziel zoeken’.

zullen onrein worden, net als
deze plaats, T _ofetha — alle hui-
zen waar ze op de daken offers
hebben gebracht aan het hele he-
melse legerb en waar ze drank-
offers hebben uitgegoten voor an-
dere goden.”’c

14 Toen Jeremia terugkwam
uit T _ofeth, waar Jehovah hem
naartoe had gestuurd om te pro-
feteren, ging hij in het voorhof
van het huis van Jehovah staan
en zei hij tegen het hele volk:
15 ‘Dit zegt Jehovah van de le-
germachten, de God van Israël:
“Ik breng over deze stad en over
al haar steden alle ellende die
ik ertegen heb uitgesproken, om-
dat ze koppig hebben geweigerd�
mijn woorden te gehoorzamen.”’d

20 De priester P _ashur, de zoon
van _Immer, die ook hoofd-

opzichter was in het huis van Je-
hovah, hoorde Jeremia die dingen
profeteren. 2 Toen sloeg P _ashur
de profeet Jeremia en sloot hem in
het bloke bij de Boven-Benjamin-
poort in het huis van Jehovah.
3 Maar de volgende dag, toen
P _ashur Jeremia uit het blok liet,
zei Jeremia tegen hem:

‘Jehovah noemt je niet P _ashur,
maar Angst Rondom.f 4 Want
dit zegt Jehovah: “Ik zal van jou
een bron van angst maken voor
jezelf en voor al je vrienden, en
ze zullen voor je ogen sneuvelen
door het zwaard van hun vijan-
den.g En ik zal heel Juda in han-
den geven van de koning van Ba-
bylon. Hij zal ze in ballingschap
naar Babylon wegvoeren en ze
met het zwaard doden.h 5 En ik
zal alle rijkdom van deze stad, al
haar bezittingen, al haar kostba-
re spullen en alle schatten van
de koningen van Juda in handen
van hun vijanden geven. i En ze
zullen die plunderen, meenemen
en naar Babylon brengen. j 6 En
jij, P _ashur, en iedereen die in je
huis woont, jullie zullen gevan-

19:15 �Lett.: ‘hun nek hebben verhard’.
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gengenomen worden. Je zult naar
Babylon gaan en daar sterven en
daar zul je met al je vrienden be-
graven worden, omdat je ze leu-
gens hebt geprofeteerd.”’a
7 U hebt me misleid, o Jehovah,

en ik hebme laten misleiden.
U hebt uw kracht tegen me
gebruikt en u hebt ge-
wonnen.b

Ik word de hele dag uit-
gelachen,

iedereen bespot me.c
8 Want telkens als ik spreek,

moet ik roepen en ver-
kondigen:

‘Geweld en vernietiging!’
De hele dag is het woord van
Jehovah een oorzaak van
beledigingen en spot voor
mij.d

9 Daarom zei ik: ‘Ik zal niet
meer over hem praten

en ik zal niet meer in zijn
naam spreken.’e

Maar in mijn hart werd het
als een brandend vuur, het
zat opgesloten in mijn
botten.

Ik werd moe van het in-
houden,

ik kon het niet meer ver-
dragen.f

10 Want ik hoorde veel boos-
aardige geruchten,

er was overal angst om me
heen.g

‘Beschuldig hem, laten we
hem beschuldigen.’

Alle mensen die me vrede toe-
wensten zaten te wachten
op mijn ondergang:h

‘Misschien maakt hij wel een
domme fout

en kunnen we hem over-
meesteren en wraak
nemen.’

11 Maar Jehovah was met me
als een ontzagwekkende
strijder. i

Daarom zullen mijn vervolgers
struikelen en niet winnen.j

Hun staat grote schande te
wachten, want ze zullen
geen succes hebben.

Hun eeuwige vernedering zal
niet vergeten worden.a

12 Maar u, Jehovah van de
legermachten, onderzoekt
de rechtvaardige.

U ziet het hart en de diepste
gedachten.�b

Laat me zien hoe u wraak op
ze neemt,c

want ik heb mijn rechtszaak
in uw handen gelegd.d

13 Zing voor Jehovah! Loof
Jehovah!

Want hij heeft de arme�
bevrijd uit de greep van
boosdoeners.

14 Vervloekt is de dag waarop
ik werd geboren!

Laat de dag waarop mijn
moeder mij kreeg, niet
gezegend worden!e

15 Vervloekt is de man die mijn
vader goed nieuws bracht
en zei:

‘Je hebt een zoon gekregen,
een jongen!’

en hem daarmee heel blij
maakte.

16 Laat die man worden als ste-
den die Jehovah verwoest
heeft zonder spijt te voelen.

Laat hem ’s ochtends ge-
schreeuw horen en ’s mid-
dags een alarmsignaal.

17 Waarom heeft hij me niet in
de moederschoot gedood,

zodat mijn moeder mijn graf
zou worden

en ze voor altijd zwanger zou
blijven?f

18 Waarom moest ik geboren
worden

om ellende en verdriet te
zien

en mijn leven in schande te
eindigen?g

20:12 �Of ‘de diepste gevoelens’. Lett.:
‘de nieren’. 20:13 �Of ‘de ziel van de
arme’.
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21 Jeremia ontving het woord
van Jehovah toen koning

Zedek _iaa P _ashur,b de zoon van
Malk _ia, en de priester Zef _anja,c
de zoon van Maäs _eja, naar hem
toe stuurde met het verzoek:
2 ‘Raadpleeg Jehovah alsjeblieft
voor ons, want koning Nebukad-
n _ezar� van Babylon voert oorlog
tegen ons.d Misschien zal Jehovah
een van zijn wonderen voor ons
doen, zodat hij van ons wegtrekt.’e

3 Jeremia zei tegen ze: ‘Dit
moeten jullie tegen Zedek _ia zeg-
gen: 4 “Dit zegt Jehovah, de God
van Israël: ‘De oorlogswapens die
in jullie eigen handen zijn enwaar-
mee jullie strijden tegen de koning
van Babylonf en tegen de Chal-
deeën, die jullie buiten de muur
belegeren, zal ik tegen jullie ke-
ren.� En ik zal ze in het midden
van deze stad verzamelen. 5 Ik-
zelf zal tegen jullie strijdeng met
een uitgestrekte hand en met een
sterke arm, met boosheid, met
woede en met grote verontwaar-
diging.h 6 Ik zal de inwoners van
deze stad treffen, zowel mens als
dier. Door een ernstige epidemie�
zullen ze sterven.’” i

7 “‘En daarna’, verklaart Je-
hovah, ‘zal ik koning Zedek _ia van
Juda, zijn dienaren en de men-
sen in deze stad — degenen die
de epidemie, het zwaard en de
hongersnood overleven — in han-
den geven van koning Nebukad-
n _ezar� van Babylon, in handen
van hun vijanden en in handen
van degenen die hun naar het le-
ven staan.�j Hij zal ze doden met
het zwaard. Hij zal geen medelij-
den met ze hebben, geen mede-
gevoel tonen en zonder genade�
zijn.’”k

8 En je moet tegen dit volk
zeggen: “Dit zegt Jehovah: ‘Ik

21:2, 7 �Lett.: ‘Nebukadrezar’, een spel-
lingsvariant. 21:4 �Of ‘omdraaien’.
21:6 �Of ‘ziekte’. 21:7 �Of ‘hun ziel zoe-
ken’. �Of ‘barmhartigheid’.

leg jullie de weg naar het leven
en de weg naar de dood voor.
9 Degenen die in deze stad blij-
ven, zullen omkomen door het
zwaard, door de hongersnood of
door de epidemie. Maar wie eruit
gaan en zich overgeven aan de
Chaldeeën die jullie belegeren,
zullen in leven blijven en zullen
hun leven als buit krijgen.’”�a

10 “‘Want ik heb me tegen
deze stad gekeerd en zal haar
met ellende treffen, niet met
goede dingen’,b verklaart Jeho-
vah. ‘Ze zal in handen gegeven
worden van de koning van Ba-
bylon,c en hij zal haar verbran-
den.’d

11 Aan het koningshuis van
Juda: hoor het woord van Jeho-
vah. 12 Huis van David, dit zegt
Jehovah:

‘Handhaaf elke morgen het
recht

en bevrijd degene die be-
roofd wordt uit de greep
van de afzetter,e

anders laait mijn woede op
als een vuurf

en brandt het zonder dat
iemand het dooft,

vanwege jullie slechte
daden.’”g

13 “Ik ben tegen je, bewoner
van de vallei,�

rots van het vlakke land”,
verklaart Jehovah.

“En jullie die zeggen: ‘Wie zal
naar ons afdalen

en wie zal onze woningen
binnenvallen?’,

14 jullie zal ik ter verantwoor-
ding roepen.

Jullie krijgen je verdiende
loon”,h verklaart Jehovah.

“En ik zal het woud in brand
steken,

en alles om je heen zal in
vlammen opgaan.”’ i

21:9 �Of ‘ontsnappen met hun leven
(ziel)’. 21:13 �Of ‘laagvlakte’.
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22 Dit zegt Jehovah: ‘Ga naar
het huis� van de koning

van Juda en breng deze bood-
schap over. 2 Je moet zeggen:
“Hoor het woord van Jehovah,
koning van Juda, die op de troon
van David zit, jij en je dienaren
en je volk, degenen die door deze
poorten naar binnen gaan. 3 Dit
zegt Jehovah: ‘Kom op voor recht
en rechtvaardigheid. Bevrijd de-
gene die beroofd wordt uit de
greep van de afzetter. Je mag
vreemdelingen niet slecht be-
handelen en vaderloze kinderen�
en weduwen geen kwaad doen.a
En vergiet op deze plek geen on-
schuldig bloed.b 4 Want als jul-
lie je strikt houden aan dit woord,
dan zullen de koningen die op de
troon van David zittenc door de
poorten van dit huis binnenko-
men, terwijl ze rijden op wagens
en op paarden, zij en hun diena-
ren en hun volk.’”d

5 “Maar ik zweer bij mijzelf”,
verklaart Jehovah, “dat als je
deze woorden niet gehoorzaamt,
dit huis een puinhoop zal wor-
den.”e

6 Want dit zegt Jehovah over
het huis van de koning van Juda:

“Je bent als Gilead voor me,
als de top van de Libanon.
Maar ik zal je in een woestijn
veranderen,

niet één van je steden zal
bewoond worden.f

7 En ik zal verwoesters tegen
je aanstellen,�

allemaal met hun wapens.g
Ze zullen je beste ceders
omhakken

en ze in het vuur laten vallen.h
8 Veel volken zullen langs de

stad komen en tegen elkaar zeg-
gen: ‘Waarom heeft Jehovah dat
met deze grote stad gedaan?’ i
9 En ze zullen antwoorden: ‘Om-
dat ze zich niet hebben gehouden

22:1 �Of ‘paleis’. 22:3 �Of ‘wezen’.
22:7 �Lett.: ‘heiligen’.

aan het verbond van Jehovah,
hun God, en zich voor andere go-
den hebben neergebogen en die
zijn gaan vereren.’”a

10 Huil niet om degene die
dood is

en beklaag hem niet.
Maar huil intens om degene
die weggaat,

want hij komt niet meer terug
om zijn geboorteland te
zien.

11 Want dit zegt Jehovah over
koning S _allum�b van Juda, de
zoon van Jos _ia, die regeert in
de plaats van zijn vader Jos _iac

en die uit deze plaats is vertrok-
ken: “Hij zal er niet meer terug-
komen. 12 Want hij zal sterven
in het land waarheen hij verban-
nen is en dit land zal hij niet meer
zien.”d
13 Wee degene die zijn huis

bouwt zonder rechtvaardig-
heid

en zijn bovenvertrekken
zonder gerechtigheid,

die zijn medemens voor niets
voor hem laat werken

en weigert zijn loon uit te
betalen,e

14 en die zegt: “Ik zal een ruim
huis voor mezelf bouwen

met grote bovenvertrekken.
Ik zal er vensters in maken
en het bekleden met ceder-
hout en verven met ver-
miljoen.”�

15 Zul jij blijven regeren omdat
je anderen overtreft in je
gebruik van cederhout?

Je vader had ook te eten en
te drinken

maar hij kwam op voor recht
en rechtvaardigheidf

en het ging goed met hem.
16 Hij verdedigde de zaak van

de hulpeloze en de arme
en daardoor ging het goed.
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“Is dat niet wat het betekent
mij te kennen?”, verklaart
Jehovah.

17 “Maar jouw ogen en hart zijn
alleen maar gericht op je
oneerlijke winst,

op onschuldig bloed ver-
gieten

en op bedriegen en afpersen.”
18 Daarom, dit zegt Jehovah

over koning J _ojakima van Juda,
de zoon van Jos _ia:

“Ze zullen niet over hem
rouwen en zeggen:

‘Ach, mijn broeder! Ach, mijn
zuster!’

Ze zullen niet over hem
rouwen en zeggen:

‘Ach, meester! Ach, zijn
majesteit!’

19 Met een ezelsbegrafenis zal
hij begraven worden,b

weggesleept en weggegooid,
buiten de poorten van
Jeruzalem.”c

20 Beklim de Libanon en
schreeuw het uit,

laat in B _asan je stem horen
en schreeuw het uit vanaf de

_Abarim,d
want al je hartstochtelijke
minnaars zijn verpletterd.e

21 Ik sprak met je toen je je
zeker voelde.

Maar jij zei: “Ik zal niet ge-
hoorzamen.”f

Zo gedraag je je al sinds je
jeugd,

want je hebt niet naar mijn
stem geluisterd.g

22 De wind zal al je herders
hoedenh

en je hartstochtelijke min-
naars zullen gevangen
worden genomen.

Dan zal men je te schande
maken en vernederen
vanwege alle ellende die
je overkomt.

23 Jij die woont op de Libanon, i
genesteld tussen de ceders, j

wat zul je kreunen als de pijn
je overvalt,

je zult lijden als een vrouw
die weeën heeft!’a

24 ‘“Zo zeker als ik leef,” ver-
klaart Jehovah, “ook al was jij,
koning Ch _onja�b van Juda, zoon
van J _ojakim,c de zegelring aan
mijn rechterhand, ik zou je ervan
afrukken! 25 Ik zal je in han-
den geven van degenen die je naar
het leven staan,� in handen van
degenen voor wie je bang bent,
in handen van koning Nebukad-
n _ezar� van Babylon en in han-
den van de Chaldeeën.d 26 En ik
zal jou en je moeder, die je op de
wereld heeft gezet, wegwerpen,
naar een ander land waar jullie
niet zijn geboren, en daar zul-
len jullie sterven. 27 En ze zul-
len nooit meer teruggaan naar
het land waarnaar ze verlan-
gen.�e
28 Is deze man, Ch _onja, alleen

maar een verachte, ge-
broken pot,

een voorwerp dat niemand
wil?

Waaromworden hij en
zijn nakomelingen neer-
geworpen

en een land in gegooid dat ze
niet kennen?”f

29 O aarde,� aarde, aarde, hoor
het woord van Jehovah.

30 Dit zegt Jehovah:
“Schrijf deze man op als
kinderloos,

als een man die geen succes
zal hebben in zijn leven,�

want niet één van zijn na-
komelingen zal erin slagen

op de troon van David te
zitten en weer in Juda te
regeren.”’g

22:24 �Ook Jojachin en Jechonja ge-
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23 ‘Wee de herders die de
schapen van mijn weide

ombrengen en verstrooien!’, ver-
klaart Jehovah.a

2 Dus zegt Jehovah, de God
van Israël, tegen de herders van
mijn volk: ‘Jullie hebben mijn
schapen verstrooid, jullie bleven
ze uit elkaar drijven en jullie
hebben geen aandacht voor ze
gehad.’b

‘Daarom zal ik mijn aandacht
op jullie richten vanwege jullie
slechte daden’, verklaart Jeho-
vah.

3 ‘Dan zal ik het overblijfsel
van mijn schapen verzamelen uit
alle landen waarheen ik ze ver-
dreven heb.c Ik zal ze terugbren-
gen naar hun weidegrondd en
ze zullen vruchtbaar zijn en tal-
rijk worden.e 4 En ik zal her-
ders over ze aanstellen die echte
herders voor ze zullen zijn.f Ze
zullen niet meer bang of angstig
zijn en er zal er niet één ontbre-
ken’, verklaart Jehovah.

5 ‘Luister! Er komt een tijd’,
verklaart Jehovah, ‘dat ik voor
David een rechtvaardige spruit�
laat opkomen.g En een koning zal
regeren,h inzicht hebben en opko-
men voor recht en rechtvaardig-
heid in het land.i 6 In zijn tijd
zal Juda worden geredj en Israël
zal in veiligheid wonen.k En dit
is de naam die hij krijgt: Jehovah
is onze rechtvaardigheid.’ l

7 ‘Maar er komt een tijd’, ver-
klaart Jehovah, ‘dat men niet
meer zegt: “Zo zeker als Jeho-
vah leeft, die het volk Israël heeft
weggeleid uit Egypte!”,m 8 maar:
“Zo zeker als Jehovah leeft, die
de nakomelingen van het huis
van Israël heeft weggeleid en te-
ruggebracht uit het land van het
noorden en uit alle landen waar-
heen ik hen verdreven had”, en
ze zullen in hun eigen land wo-
nen.’n

23:5 �Of ‘scheut’, ‘erfgenaam’.

9 Over de profeten:
Mijn hart is in mijn binnenste
gebroken.

Al mijn botten beven.
Ik ben als een dronken man,
als een man die beneveld is
door wijn,

vanwege Jehovah en vanwege
zijn heilige woorden.

10 Want het land is vol mensen
die overspel plegen.a

Door de vloek is het land
gaan treurenb

en de weiden van de wildernis
zijn verdroogd.c

Hun gedrag is slecht en ze
misbruiken hun macht.

11 ‘Zowel de profeet als de
priester is verontreinigd.�d

Zelfs in mijn eigen huis heb
ik hun slechtheid gevon-
den’,e verklaart Jehovah.

12 ‘Daarom zal hun pad glibberig
en donker worden,f

ze zullen geduwd worden en
vallen.

Want ik zal ellende over ze
brengen

in het jaar van afrekening’,
verklaart Jehovah.

13 ‘Bij de profeten van Sam _ariag

heb ik iets weerzinwekkends
gezien.

Hun profetieën zijn van Baäl
afkomstig

en ze brengen mijn volk Israël
op een dwaalspoor.

14 En bij de profeten van Jeru-
zalem heb ik afschuwelijke
dingen gezien:

Ze plegen overspelh en ze
liegen en bedriegen.�i

Ze moedigen� boosdoeners
aan

en ze keren zich niet af van
hun slechtheid.

Voor mij zijn ze allemaal als
Sodom, j

haar inwoners zijn als
Gomorra.’k

23:11 �Of ‘afvallig’. 23:14 �Of ‘en ze
wandelen in leugen’. �Lett.: ‘sterken de
handen van’.
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15 Daarom zegt Jehovah van
de legermachten tegen de profe-
ten:

‘Ik laat ze alsem eten
en ik laat ze giftig water
drinken.a

Want door de profeten van
Jeruzalem heeft afvallig-
heid zich over het hele land
verspreid.’

16 Dit zegt Jehovah van de le-
germachten:

‘Luister niet naar de woor-
den van de profeten die tot
jullie profeteren.b

Ze misleiden jullie.�
Het visioen dat ze vertellen
komt uit hun eigen hart,c

het komt niet uit de mond
van Jehovah.d

17 Ze zeggen steeds tegen
degenen die geen respect
voor me hebben:

“Jehovah heeft gezegd:
‘Je zult vrede hebben.’”e

En tegen iedereen die zijn
eigen koppige hart volgt
zeggen ze:

“Jullie zal geen ellende over-
komen.”f

18 Maar wie hoort bij de ver-
trouwelingen van Jehovah

en krijgt zijn woord te zien
en te horen?

Wie heeft aandacht gehad
voor zijn woord en ernaar
geluisterd?

19 Kijk, de storm van Jehovah
zal vol woede losbarsten.

Als een wervelstorm zal hij
op het hoofd van slechte
mensen neerkomen.g

20 De woede van Jehovah zal
zich niet afwenden,

tot hij heeft uitgevoerd en
gerealiseerd wat hij zich in
zijn hart had voorgenomen.

Aan het einde van de
dagen zullen jullie dat goed
begrijpen.

23:16 �Of ‘ze vullen jullie met ijdele
hoop’.

21 De profeten zijn gaan lopen,
ook al heb ik ze niet ge-
stuurd.

Ze hebben geprofeteerd, ook
al heb ik niet tegen ze ge-
sproken.a

22 Maar als ze mijn vertrouwe-
lingen waren,

dan hadden ze mijn volk mijn
woorden laten horen

en zouden ze ervoor gezorgd
hebben dat ze het verkeerde
pad en hun slechte daden
achter zich lieten.’b

23 ‘Ben ik alleen een God van
dichtbij’, verklaart Jehovah,
‘en niet ook een God van
ver?’

24 ‘Kan iemand zich verbergen
in een schuilplaats zodat
ik hem niet kan zien?’,c
verklaart Jehovah.

‘Ben ik het niet die de hemel
en de aarde vult?’,d ver-
klaart Jehovah.

25 ‘Ik heb de profeten die in
mijn naam leugens profeteren ho-
ren zeggen: “Ik heb een droom ge-
had! Ik heb een droom gehad!”e

26 Hoelang zal dit doorgaan in
het hart van de profeten, dat ze
leugens profeteren? Ze zijn pro-
feten van het bedrog uit hun
eigen hart.f 27 Ze willen mijn
volk mijn naam laten vergeten
door de dromen die ze aan elkaar
vertellen, net zoals hun vaders
mijn naam vergaten door Baäl.g
28 Laat de profeet die een droom
heeft gehad, de droom vertellen,
maar degene die mijn woord heeft
moet mijn woord naar waarheid
weergeven.’

‘Wat heeft stro met graan te
maken?’, verklaart Jehovah.

29 ‘Is mijn woord niet als een
vuur’,h verklaart Jehovah, ‘en als
een smidshamer die een rots ka-
potslaat?’i

30 ‘Daarom ben ik tegen de
profeten’, verklaart Jehovah, ‘die
mijn woorden van elkaar stelen.’ j

31 ‘Ik ben tegen de profeten’,
verklaart Jehovah, ‘die hun tong
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gebruiken om te zeggen: “Hij ver-
klaart!”’a

32 ‘Ik ben tegen de profeten
van leugenachtige dromen’, ver-
klaart Jehovah. ‘Ze vertellen ze
rond en brengen mijn volk met
hun leugens en opschepperij op
een dwaalspoor.’b

‘Maar ik heb ze niet gestuurd
en ze niets opgedragen. Dit volk
heeft dus helemaal niets aan
ze’,c verklaart Jehovah.

33 ‘En als dit volk of een pro-
feet of een priester je vraagt:
“Wat is de last� van Jehovah?”,
dan moet je antwoorden: “‘Jul-
lie zijn de last! En ik zal jullie
afwerpen’,d verklaart Jehovah.”
34 Als een profeet of een pries-
ter of het volk zegt: “Dit is de
last van Jehovah!”, dan zal ik
mijn aandacht richten op die man
en op zijn familie. 35 Dit is wat
elk van jullie tegen zijn mede-
mens en tegen zijn broeder zegt:
“Wat heeft Jehovah geantwoord?
En wat heeft Jehovah gezegd?”
36 Maar spreek niet meer over de
last van Jehovah, want de last is
jullie eigen woord. Jullie hebben
de woorden van onze God, de le-
vende God, Jehovah van de leger-
machten, veranderd.

37 Dit moet je tegen de pro-
feet zeggen: “Wat voor antwoord
heeft Jehovah je gegeven? En wat
heeft Jehovah gezegd? 38 En als
jullie blijven zeggen ‘De last van
Jehovah!’, dan zegt Jehovah: ‘Om-
dat jullie zeggen: “Dit woord is de
last van Jehovah”, terwijl ik jul-
lie had gezegd: “Jullie mogen niet
zeggen: ‘De last van Jehovah!’”,
39 daarom zal ik jullie optillen en
ver van me weg gooien — jullie
en de stad die ik aan jullie en je
voorouders heb gegeven. 40 Ik
breng eeuwige schande over jul-
lie en eeuwige vernedering, die
niet zal worden vergeten.’”’e

23:33 �Of ‘zware boodschap’. Het He-
breeuwse woord heeft een dubbele be-
tekenis: ‘een gewichtige uitspraak van
God’ of ‘een zware last’.

24 Toen liet Jehovah me twee
manden met vijgen zien die

voor de tempel van Jehovah ston-
den. Dat was nadat koning Je-
ch _onja�a van Juda, de zoon van
J _ojakim,b door koning Nebukad-
n _ezar� van Babylon in balling-
schap was weggevoerd, samen
met de leiders van Juda, de am-
bachtslieden en de metaalbewer-
kers;� ze waren door hem van Je-
ruzalem naar Babylon gebracht.c
2 In de ene mand zaten heel goe-
de vijgen, als vroege vijgen, maar
in de andere mand zaten heel
slechte vijgen; ze waren zo slecht
dat ze niet te eten waren.

3 Jehovah vroeg me: ‘Wat zie
je, Jeremia?’ Ik zei dus: ‘Vijgen.
De goede vijgen zijn heel goed,
maar de slechte zijn heel slecht;
zo slecht dat ze niet te eten zijn.’d

4 Toen kwam het woord van
Jehovah tot mij: 5 ‘Dit zegt Je-
hovah, de God van Israël: “Zoals
deze goede vijgen, zo zal ik de bal-
lingen van Juda, die ik uit deze
plaats heb weggestuurd naar het
land van de Chaldeeën, goedge-
zind zijn. 6 Ik houd ze in het oog
voor hun bestwil en ik zal ze naar
dit land laten terugkomen.e Ik zal
ze opbouwen en niet neerhalen,
ik zal ze planten en niet uitruk-
ken.f 7 En ik zal ze een hart ge-
ven dat mij kent, dat weet dat ik
Jehovah ben.g Ze zullen mijn volk
worden en ik zal hun God wor-
den,h want ze zullen met heel hun
hart bij me terugkomen.i

8 Maar over de slechte vijgen,
die zo slecht zijn dat ze niet te
eten zijn, j zegt Jehovah: ‘Zo zal ik
koning Zedek _iak van Juda bezien,
samen met zijn leiders, het over-
blijfsel van Jeruzalem dat in dit
land is overgebleven en degenen
die in Egypte wonen. l 9 Ik zal zo
veel ellende over ze brengen dat
ze een schrikbeeld worden voor

24:1 �Ook Jojachin en Chonja genoemd.
�Lett.: ‘Nebukadrezar’, een spellings-
variant. �Of mogelijk ‘bouwers van bol-
werken’.
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alle koninkrijken op aarde,a een
schande, een spreekwoord, een
mikpunt van spot en een vloekb

in alle plaatsen waarheen ik ze
zal verdrijven.c 10 En ik zal het
zwaard,d de hongersnood en de
epidemie�e op ze af sturen, totdat
ze verdwenen zijn uit het land dat
ik hun en hun voorouders heb ge-
geven.’”’

25 Het woord kwam tot Jere-
mia over het hele volk van

Juda, in het vierde jaar van ko-
ning J _ojakimf van Juda, de zoon
van Jos _ia, dat wil zeggen het eer-
ste jaar van koning Nebukadn _e-
zar� van Babylon. 2 Dit zei de
profeet Jeremia over� het hele
volk van Juda en alle inwoners
van Jeruzalem:

3 ‘Vanaf het 13de jaar van ko-
ning Jos _iag van Juda, de zoon van
_Amon, tot nu toe, deze 23 jaar, is
het woord van Jehovah tot mij ge-
komen, en ik bleef steeds weer�
tot jullie spreken, maar jullie wil-
den niet luisteren.h 4 En Jeho-
vah stuurde steeds weer� al zijn
dienaren, de profeten, naar jul-
lie, maar jullie wilden niet luis-
teren� en waren ongehoorzaam. i
5 Ze zeiden: “Keer je alsjeblieft
allemaal af van het verkeerde pad
en van je slechte daden.j Dan zul
je nog lange tijd blijven wonen
in het land dat Jehovah jullie en
je voorouders lang geleden heeft
gegeven. 6 Volg geen andere go-
den, vereer ze niet en buig je niet
voor ze neer, want dan beledi-
gen jullie me met het werk van
je handen en dan zal ik ellende
over jullie brengen.”

7 “Maar jullie wilden niet naar
me luisteren”, verklaart Jehovah.
“Jullie hebben me juist beledigd
met het werk van je handen, waar-

24:10 �Of ‘ziekte’. 25:1, 9 �Lett.: ‘Ne-
bukadrezar’, een spellingsvariant. 25:2
�Of ‘tegen’. 25:3 �Lett.: ‘terwijl ik vroeg
opstond en sprak’. 25:4 �Lett.: ‘terwijl
hij vroeg opstond en stuurde’. �Lett.:
‘neigden jullie oor niet om te horen’.

mee jullie je alleen maar ellende
op de hals halen.”a

8 Daarom zegt Jehovah van
de legermachten: “‘Omdat jullie
mijn woorden niet hebben gehoor-
zaamd, 9 laat ik alle families
van het noorden komen,’b ver-
klaart Jehovah, ‘samen met ko-
ning Nebukadn _ezar� van Babylon,
mijn dienaar,c en ik zal ze op dit
land,d op de inwoners en op al
deze omliggende volkene af stu-
ren. Ik zal die voor de vernietiging
bestemmen en veranderen in een
schrikbeeld, een aanfluiting en
een puinhoop voor altijd. 10 Ik
zal een eind maken aan het ge-
luid van feestvreugde en het ge-
luid van blijdschap onder hen, f
aan de stem van de bruidegom en
de stem van de bruid,g aan het
geluid van de handmolen en het
licht van de lamp. 11 En dit hele
land zal in puin worden gelegd en
een schrikbeeld worden, en deze
volken zullen de koning van Ba-
bylon 70 jaar moeten dienen.’”h

12 “Maar wanneer er 70 jaar
zijn vervuld, i zal ik de koning van
Babylon en dat volk ter verant-
woording roepen� voor hun zon-
de”, j verklaart Jehovah, “en ik zal
het land van de Chaldeeën voor al-
tijd in een verlaten woestenij ver-
anderen.k 13 Ik zal alle woorden
over dat land brengen die ik er-
tegen gesproken heb, alles wat in
dit boek opgeschreven is, wat Je-
remia tegen alle volken heeft ge-
profeteerd. 14 Want veel volken
en grote koningen l zullen slaven
van zemaken,m en ik zal ze hun da-
den en het werk van hun eigen
handen vergelden.”’n

15 Want dit heeft Jehovah, de
God van Israël, tegen me gezegd:
‘Neem deze beker met de wijn van
woede uit mijn hand en geef die
te drinken aan alle volken waar-
heen ik je stuur. 16 En ze zul-
len drinken, gaan zwalken en zich
als dwazen gedragen vanwege het
zwaard dat ik op ze af stuur.’o

25:12 �Of ‘straffen’.
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17 Ik nam de beker dus uit de
hand van Jehovah en liet alle vol-
ken drinken waarheen Jehovah
me stuurde:a 18 om te beginnen
Jeruzalem en de steden van Juda,b
haar koningen en haar leiders,
om ze te veranderen in een puin-
hoop, een schrikbeeld, een aan-
fluiting en een vervloeking,c zoals
nu het geval is; 19 vervolgens de
farao, de koning van Egypte, en
zijn dienaren, zijn vorsten en zijn
hele volk,d 20 en alle vreemde-
lingen bij hen; alle koningen van
het land Uz; alle koningen van
het land van de Filistijnen,e _As-
kelon,f Gaza, _Ekron en degenen
die overgebleven zijn van _Asdod;
21 Edom,g Moabh en de Ammo-
nieten; i 22 alle koningen van Ty-
rus, alle koningen van Sidon j en
de koningen van het eiland in
de zee; 23 D _edan,k T _ema, Buz en
iedereen die zijn haar aan de sla-
pen heeft afgeknipt;l 24 alle ko-
ningen van de Arabierenm en alle
koningen van de vreemdelingen
die in de woestijn wonen; 25 alle
koningen van Z _imri, alle koningen
van _Elamn en alle koningen van de
Meden;o 26 en alle koningen van
het noorden, dichtbij en ver weg,
de een na de ander, en alle an-
dere koninkrijken van de aarde
die op de aardbodem zijn; en na
hen zal de koning van S _esach�p
drinken.

27 ‘En je moet tegen ze zeg-
gen: “Dit zegt Jehovah van de le-
germachten, de God van Israël:
‘Drink, word dronken, braak, val
en sta niet meer op.q Want ik stuur
een zwaard op jullie af.’” 28 En
als ze de beker in je hand niet
willen drinken, moet je tegen ze
zeggen: “Dit zegt Jehovah van de
legermachten: ‘Jullie moeten hem
drinken! 29 Want luister! Als ik
als eerste ellende breng over de
stad die mijn naam draagt,r zou-

25:26 �Blijkbaar een cryptografische
naam voor Babel (Babylon).

den jullie dan ongestraft moeten
blijven?’”a

“Jullie zullen niet ongestraft
blijven, want ik roep een zwaard
op tegen alle bewoners van de
aarde”, verklaart Jehovah van de
legermachten.

30 En jij moet al deze woor-
den tot ze profeteren en je moet
tegen ze zeggen:

“Van boven zal Jehovah
brullen

en vanuit zijn heilige woning
zal hij zijn stem laten horen.

Hij zal luid brullen tegen zijn
verblijfplaats.

Met een juichkreet als van
degenen die de wijnpers
treden,

zal hij in triomf zingen tegen
alle bewoners van de aarde.”

31 “Een rumoer zal tot de einden
van de aarde weerklinken,

want Jehovah heeft een
geschil met de volken.

Hij zal persoonlijk oordelen
over alle mensen.�b

En hij zal slechte mensen
aan het zwaard overgeven”,
verklaart Jehovah.

32 Dit zegt Jehovah van de leger-
machten:

“Kijk! Een ramp verspreidt
zich van volk tot volkc

en een zware storm zal op-
steken vanuit de uithoeken
van de aarde.d

33 En degenen die door Jeho-
vah zijn geveld, zullen op die dag
van het ene einde van de aar-
de helemaal tot het andere einde
van de aarde liggen. Er zal niet
over hen gerouwd worden, en ze
zullen niet verzameld of begra-
ven worden. Ze zullen als mest
op de aardbodem worden.”
34 Huil maar, herders,

schreeuw maar!
Wentel je in het stof, machti-
gen van de kudde,

25:31 �Lett.: ‘alle vlees’.
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b Joë 3:2

c Jes 34:2, 3
Jer 25:17

d Ze 3:8

1073 JEREMIA 25:17-34



want de tijd voor je slachting
en je verstrooiing is aan-
gebroken

en jullie zullen vallen als een
kostbare kruik!

35 Er is voor de herders geen
schuilplaats,

er is voor de machtigen van
de kudde geen uitweg.

36 Hoor het geschreeuw van de
herders

en het gehuil van de machti-
gen van de kudde,

want Jehovah verwoest hun
weidegrond.

37 En in de vredige woonplaatsen
is geen leven meer,

door de brandende woede
van Jehovah.

38 Als een jonge leeuw�a heeft
hij zijn schuilplaats ver-
laten,

want hun land is een schrik-
beeld geworden,

door het wrede zwaard
en door zijn brandende
woede.’

26 Aan het begin van de re-
gering van koning J _oja-

kimb van Juda, de zoon van Jo-
s _ia, kwam dit woord van Jehovah:
2 ‘Dit zegt Jehovah: “Ga in het
voorhof van het huis van Jeho-
vah staan en spreek over� alle in-
woners van de steden van Juda,
die in het huis van Jehovah ko-
men voor aanbidding.� Vertel ze
alles wat ik je opdraag. Laat geen
woord weg. 3 Misschien zullen
ze luisteren en zich allemaal af-
keren van het verkeerde pad en
zal ik van gedachten verande-
ren� als het gaat om de ellende
die ik over ze wil brengen vanwe-
ge hun slechte daden.c 4 Zeg te-
gen ze: ‘Dit zegt Jehovah: “Als jul-
lie niet naar me luisteren — als
jullie je niet aan mijn wet� hou-
den die ik jullie heb voorgehouden

25:38 �Of ‘een jonge leeuw met ma-
nen’. 26:2 �Of ‘tegen’. �Of ‘om zich
neer te buigen’. 26:3, 13 �Of ‘spijt voe-
len’. 26:4 �Of ‘onderwijs’.

5 en niet luisteren naar de woor-
den van mijn dienaren, de profe-
ten, die ik steeds weer� naar jullie
toe stuur, naar wie jullie niet heb-
ben geluisterda — 6 dan zal ik dit
huis als Silob maken en zal ik deze
stad veranderen in een vervloe-
king voor alle volken op aarde.”’”’c

7 De priesters, de profeten
en het hele volk hoorden Jere-
mia die woorden spreken in het
huis van Jehovah.d 8 Toen Jere-
mia alles tegen het hele volk had
gezegd wat Jehovah hem had op-
gedragen, grepen de priesters, de
profeten en het hele volk hem.
Ze zeiden: ‘Je zult beslist sterven.
9 Waarom heb je in de naam van
Jehovah geprofeteerd: “Dit huis
zal als Silo worden en deze stad
zal verwoest worden, er zal nie-
mand meer wonen”?’ En het hele
volk ging om Jeremia heen staan
in het huis van Jehovah.

10 Toen de leiders van Juda
deze woorden te horen kregen,
kwamen ze van het huis� van de
koning naar het huis van Jehovah
en ze gingen bij de ingang van de
nieuwe poort van Jehovahe zitten.
11 De priesters en de profeten
zeiden tegen de leiders en tegen
het hele volk: ‘Deze man verdient
de doodstraf,f want hij heeft te-
gen deze stad geprofeteerd, zoals
jullie met eigen oren hebben ge-
hoord.’g

12 Daarop zei Jeremia tegen
alle leiders en tegen het hele volk:
‘Het was Jehovah die me heeft ge-
stuurd om tegen dit huis en tegen
deze stad alles te profeteren wat
jullie hebben gehoord.h 13 Ver-
ander daarom je wegen en daden
en gehoorzaam de stem van Je-
hovah, je God. Dan zal Jehovah
van gedachten veranderen� als
het gaat om de ellende die hij jul-
lie heeft aangekondigd. i 14 En
ik, ik ben in jullie handen. Doe
met me wat goed en rechtvaar-

26:5 �Lett.: ‘terwijl ik vroeg opsta en
stuur’. 26:10 �Of ‘paleis’.
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dig is in jullie ogen. 15 Maar je
kunt er zeker van zijn dat jullie
onschuldig bloed over jezelf, over
deze stad en over haar inwoners
zullen brengen als jullie me dood-
maken, want echt, Jehovah heeft
me naar jullie toe gestuurd om dit
alles in jullie bijzijn te zeggen.’

16 Toen zeiden de leiders en
het hele volk tegen de priesters
en de profeten: ‘Deze man ver-
dient de doodstraf niet, want hij
heeft in de naam van Jehovah,
onze God, tot ons gesproken.’

17 Bovendien stonden sommi-
ge oudsten van het land op en zei-
den tegen de hele gemeente van
het volk: 18 ‘Michaa van Mor _e-
seth profeteerde in de tijd van ko-
ning Hizk _iab van Juda, en hij zei
tegen het hele volk van Juda: “Dit
zegt Jehovah van de legermach-
ten:

‘Sion zal worden omgeploegd
als een veld,

Jeruzalem zal een ruı̈ne
wordenc

en de berg van het Huis� zal
worden als een beboste
heuvel.’”�d

19 Heeft koning Hizk _ia van
Juda samen met heel Juda hem
toen gedood? Had hij niet juist
ontzag voor Jehovah en smeekte
hij niet om Jehovah’s gunst, zo-
dat Jehovah van gedachten veran-
derde� in verband met de ellende
die hij hun had aangekondigd?e We
staan dus op het punt een grote
ramp over onszelf� af te roepen.

20 Er was nog een man die in
de naam van Jehovah profeteer-
de: Ur _ia, de zoon van Sem _aja, uit
K _irjath-Je _arim.f Hij profeteerde
tegen deze stad en tegen dit
land met woorden die leken op
die van Jeremia. 21 Koning J _o-
jakim,g al zijn sterke mannen en
alle leiders hoorden zijn woor-

26:18 �Of ‘de tempelberg’. �Of ‘als
hoge plaatsen in een woud’. 26:19 �Of
‘spijt voelde’. �Of ‘onze zielen’.

den, en de koning wilde hem do-
den.a Zodra Ur _ia dat hoorde, werd
hij bang en vluchtte naar Egyp-
te. 22 Toen stuurde koning J _oja-
kim Eln _athan,b de zoon van _Ach-
bor, en andere mannen met hem
naar Egypte. 23 Ze haalden Ur _ia
uit Egypte en brachten hem bij
koning J _ojakim, die hem met het
zwaard dooddec en zijn lijk op
de begraafplaats van het gewone
volk gooide.’

24 Maar Ah _ikam,d de zoon van
S _afan,e steunde Jeremia, waar-
door hij niet in handen van het
volk werd gegeven om gedood te
worden.f

27 Aan het begin van de re-
gering van koning J _ojakim

van Juda, de zoon van Jos _ia,
kwam dit woord van Jehovah tot
Jeremia: 2 ‘Dit heeft Jehovah te-
gen me gezegd: “Maak riemen
en jukken en leg die op je nek.
3 Stuur ze daarna naar de koning
van Edom,g de koning van Moab,h
de koning van de Ammonieten, i
de koning van Tyrus j en de ko-
ning van Sidon.k Geef ze mee
aan de boodschappers die naar
Jeruzalem, naar koning Zedek _ia
van Juda, zijn gekomen. 4 Laat
ze dit bevel doorgeven aan hun
meesters:

‘Dit zegt Jehovah van de leger-
machten, de God van Israël: dit
moeten jullie tegen je meesters
zeggen: 5 “Ik ben het die de aar-
de, de mensen en de dieren op
de aarde heeft gemaakt door mijn
grote kracht en door mijn uitge-
strekte arm. En ik heb haar ge-
geven aan wie ik wil.�l 6 En nu
heb ik al deze landen in handen
gegeven van koning Nebukadn _e-
zarm van Babylon, mijn dienaar. Ik
heb hem zelfs de wilde dieren van
het veld gegeven om hem te die-
nen. 7 Alle volken zullen hem,
zijn zoon en zijn kleinzoon die-
nen, totdat de tijd voor zijn eigen

27:5 �Lett.: ‘aan wie het in mijn ogen
goed is’.
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land is gekomen,a wanneer veel
volken en grote koningen hem tot
slaaf zullen maken.”b

8 “Als een volk of een konink-
rijk weigert koning Nebukadn _e-
zar van Babylon te dienen en
weigert zijn nek onder het juk
van de koning van Babylon te
brengen, zal ik dat volk straffen
met het zwaard,c de hongersnood
en de epidemie”,� verklaart Jeho-
vah, “totdat ik door zijn toedoen
volledig met hen heb afgerekend.”

9 “Luister daarom niet naar
jullie profeten, waarzeggers, dro-
mers, magiërs en tovenaars, die
tegen je zeggen: ‘Jullie zullen de
koning van Babylon niet dienen.’
10 Want ze profeteren leugens
tot jullie, zodat jullie ver van je
land weggevoerd zullen worden,
en ik zal jullie verstrooien en jul-
lie zullen omkomen.

11 Maar het volk dat zijn nek
onder het juk van de koning van
Babylon brengt en hem dient,
mag van mij in hun land blijven”,�
verklaart Jehovah, “om het te be-
bouwen en er te wonen.”’”’

12 Tegen koning Zedek _iad van
Juda zei ik hetzelfde: ‘Breng je
nek onder het juk van de ko-
ning van Babylon en dien hem en
zijn volk, dan zul je in leven blij-
ven.e 13 Waarom zouden jij en
je volk sterven door het zwaard,f
door de hongersnoodg en door de
epidemie,h zoals Jehovah gezegd
heeft over het volk dat de ko-
ning van Babylon niet wil dienen?
14 Luister niet naar de woorden
van de profeten die tegen jullie
zeggen: “Jullie zullen de koning
van Babylon niet dienen”, i want
ze profeteren leugens tot jullie. j

15 “Want ik heb ze niet ge-
stuurd”, verklaart Jehovah. “Maar
ze profeteren leugens in mijn
naam, met als gevolg dat ik jul-
lie zal verdrijven en dat jullie zul-
len omkomen, jullie en de profe-
ten die tot jullie profeteren.”’k

27:8 �Of ‘ziekte’. 27:11 �Lett.: ‘rusten’.

16 En tegen de priesters en dit
hele volk zei ik: ‘Dit zegt Jehovah:
“Luister niet naar de woorden van
jullie profeten die tot jullie pro-
feteren: ‘Luister! De voorwerpen
van het huis van Jehovah zul-
len heel binnenkort uit Babylon
worden teruggebracht!’a Want ze
profeteren leugens tot jullie.b
17 Luister niet naar ze. Dien de
koning van Babylon, dan zullen
jullie in leven blijven.c Waarom
zou deze stad een puinhoop wor-
den? 18 Maar als ze profeten
zijn en als ze het woord van Je-
hovah spreken, laten ze dan alsje-
blieft Jehovah van de legermach-
ten smeken dat de overgebleven
voorwerpen in het huis van Jeho-
vah, in het huis� van de koning
van Juda en in Jeruzalem niet
naar Babylon worden gebracht.”

19 Want dit zegt Jehovah van
de legermachten over de zuilen,d
de Zee,�e de karrenf en de voor-
werpen die nog overgebleven zijn
in deze stad, 20 die koning Ne-
bukadn _ezar van Babylon niet had
meegenomen toen hij koning Je-
ch _onja van Juda, de zoon van J _o-
jakim, in ballingschap wegvoer-
de van Jeruzalem naar Babylon,
samen met alle vooraanstaande
personen van Juda en Jeruza-
lemg — 21 dit zegt Jehovah van
de legermachten, de God van Is-
raël, over de voorwerpen die nog
over zijn in het huis van Jeho-
vah, in het huis van de koning van
Juda en in Jeruzalem: 22 “‘Ze
zullen naar Babylon worden ge-
brachth en daar zullen ze blijven
tot de dag dat ik er weer aan-
dacht voor heb’, verklaart Jeho-
vah. ‘Dan zal ik ze terughalen en
naar deze plaats terugbrengen.’”’i

28 In hetzelfde jaar, aan het
begin van de regering van

koning Zedek _ia j van Juda, in het
vierde jaar, in de vijfde maand, zei
de profeet Han _anja uit G _ibeon,k

27:18 �Of ‘paleis’. 27:19 �D.w.z. de ko-
peren Zee van de tempel.
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de zoon van _Azzur, in het huis
van Jehovah in het bijzijn van
de priesters en het hele volk te-
gen me: 2 ‘Dit zegt Jehovah van
de legermachten, de God van Is-
raël: “Ik zal het juk van de koning
van Babylon breken.a 3 Binnen
twee jaar� zal ik alle voorwer-
pen van het huis van Jehovah die
koning Nebukadn _ezar van Baby-
lon uit deze plaats heeft gehaald
en naar Babylon heeft meegeno-
men,b naar deze plaats terugbren-
gen.”’ 4 ‘“En ik zal koning Je-
ch _onjac van Juda, de zoon van
J _ojakim,d en alle ballingen van
Juda die naar Babylon zijn ge-
gaane naar deze plaats terugbren-
gen”, verklaart Jehovah, “want ik
zal het juk van de koning van Ba-
bylon breken.”’

5 Toen sprak de profeet Jere-
mia tegen de profeet Han _anja in
het bijzijn van de priesters en alle
mensen die in het huis van Je-
hovah stonden. 6 De profeet Je-
remia zei: ‘Amen!� Laat Jehovah
dat doen! Laat Jehovah de woor-
den die je geprofeteerd hebt uit-
voeren door de voorwerpen van
het huis van Jehovah en alle bal-
lingen vanuit Babylon naar deze
plaats terug te brengen! 7 Maar
luister alsjeblieft naar deze bood-
schap die ik in het bijzijn van
jou en van het hele volk ver-
kondig. 8 De profeten die vóór
jou en mij leefden, profeteerden
lang geleden over oorlog, ellende
en epidemieën� voor veel landen
en machtige koninkrijken. 9 Als
een profeet over vrede profe-
teert en het woord van die pro-
feet komt uit, dan zal het duide-
lijk zijn dat die profeet echt door
Jehovah is gestuurd.’

10 Toen haalde de profeet Ha-
n _anja het juk van de nek van de
profeet Jeremia af en brak het.f
11 Han _anja zei daarna in het bij-
zijn van het hele volk: ‘Dit zegt Je-
hovah: “Zo zal ik binnen twee jaar

28:3 �Lett.: ‘jaren van dagen’. 28:6
�Of ‘zo zij het!’ 28:8 �Of ‘ziekten’.

het juk van koning Nebukadn _ezar
van Babylon van de nek van alle
volken afhalen en het breken.”’a
Daarop ging de profeet Jeremia
weg.

12 Nadat de profeet Han _anja
het juk van de nek van de profeet
Jeremia had afgehaald en had
gebroken, kwam deze boodschap
van Jehovah tot Jeremia: 13 ‘Ga
tegen Han _anja zeggen: “Dit zegt
Jehovah: ‘Je hebt houten juk-
ken gebroken,b ijzeren jukken zul-
len ervoor in de plaats komen.’
14 Want dit zegt Jehovah van de
legermachten, de God van Israël:
‘Ik zal een ijzeren juk op de nek
van al deze volken leggen, zodat
ze koning Nebukadn _ezar van Ba-
bylon dienen, en ze moeten hem
dienen.c Zelfs de wilde dieren van
het veld zal ik hem geven.’”’d

15 De profeet Jeremia zei toen
tegen de profeet Han _anja:e ‘Luis-
ter alsjeblieft, Han _anja! Jehovah
heeft je niet gestuurd, maar jij
hebt dit volk in een leugen laten
geloven.f 16 Daarom zegt Jeho-
vah: “Luister! Ik verwijder je van
de aardbodem. Dit jaar zul je ster-
ven, want je hebt aangezet tot op-
stand tegen Jehovah.”’g

17 En de profeet Han _anja stierf
in dat jaar, in de zevende maand.

29 Dit is de tekst van de brief
die de profeet Jeremia van-

uit Jeruzalem stuurde aan de rest
van de oudsten onder de ballin-
gen, de priesters, de profeten en
het hele volk dat Nebukadn _ezar
in ballingschap had weggevoerd
van Jeruzalem naar Babylon.
2 Dat was nadat koning Jech _on-
ja,h de koningin-moeder,�i de hof-
beambten, de leiders van Juda
en Jeruzalem, de ambachtslieden
en de metaalbewerkers� uit Jeru-
zalem waren weggegaan.j 3 Hij
gaf de brief mee aan El _asa, de
zoon van S _afan,k en Gem _arja, de
zoon van Hilk _ia, die door koning

29:2 �Of ‘vrouwe’. �Of mogelijk ‘bou-
wers van bolwerken’.
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Zedek _iaa van Juda naar Babylon
werden gestuurd, naar koning Ne-
bukadn _ezar van Babylon. In de
brief stond:

4 ‘Dit zegt Jehovah van de le-
germachten, de God van Israël,
tegen alle ballingen, die ik van Je-
ruzalem naar Babylon in balling-
schap heb laten gaan: 5 “Bouw
huizen en ga erin wonen. Leg tui-
nen aan en eet de opbrengst er-
van. 6 Trouw en krijg zonen en
dochters. Kies vrouwen voor je
zonen en huwelijk je dochters
uit, zodat zij ook zonen en doch-
ters krijgen. Jullie moeten daar
in aantal toenemen, niet afnemen.
7 Draag bij aan de vrede in de
stad waarheen ik jullie heb ver-
bannen, en bid ervoor tot Jeho-
vah, want als zij vrede heeft, heb-
ben jullie vrede.b 8 Want dit zegt
Jehovah van de legermachten, de
God van Israël: ‘Laat je niet mis-
leiden door de profeten en de
waarzeggers bij julliec en luister
niet naar de dromen die ze dro-
men. 9 Want “ze profeteren leu-
gens tot jullie in mijn naam. Ik
heb ze niet gestuurd”,d verklaart
Jehovah.’”’

10 ‘Want dit zegt Jehovah:
“Wanneer er 70 jaar in Baby-
lon zijn vervuld, zal ik aandacht
voor jullie hebbene en mijn belof-
te nakomen door jullie naar deze
plaats terug te brengen.”f

11 “Want ik weet heel goed
wat ik voor jullie in gedach-
ten heb,” verklaart Jehovah, “vre-
de en geen ellende,g om jullie een
toekomst en een hooph te geven.
12 En jullie zullen me aanroepen,
bij me komen en tot me bidden, en
ik zal naar jullie luisteren.” i

13 “Jullie zullen me zoeken
en me vinden, j want jullie zul-
len me met je hele hart zoeken.k
14 En ik zal me door jullie laten
vinden”, l verklaart Jehovah. “Ik
zal jullie uit gevangenschap te-
rugbrengen en jullie verzamelen
uit alle volken en plaatsen waar-
heen ik jullie verstrooid heb”,m

verklaart Jehovah. “En ik zal jul-
lie terugbrengen naar de plaats
waaruit ik jullie in ballingschap
heb laten gaan.”a

15 Maar jullie hebben gezegd:
“Jehovah heeft voor ons in Ba-
bylon profeten aangesteld.”

16 Daarom zegt Jehovah tegen
de koning die op de troon van Da-
vidb zit en tegen alle mensen die
in deze stad wonen, jullie broe-
ders die niet met jullie in balling-
schap zijn gegaan: 17 “Dit zegt
Jehovah van de legermachten: ‘Ik
stuur het zwaard, de hongers-
nood en de epidemie� op ze afc
en ik zal rotte� vijgen van ze ma-
ken die zo slecht zijn dat ze niet
te eten zijn.’”d

18 “En ik zal ze achtervol-
gen met het zwaard,e de hon-
gersnood en de epidemie, en ik
zal een schrikbeeld van ze maken
voor alle koninkrijken op aarde,f
een vloek, een verschrikking, een
aanfluitingg en een schande bij
alle volken waarheen ik ze zal ver-
drijven,h 19 omdat ze niet heb-
ben geluisterd naar mijn woorden
die ik aan ze heb overgebracht
via mijn dienaren, de profeten,”
verklaart Jehovah, “die ik steeds
weer� heb gestuurd.” i

“Maar jullie hebben niet ge-
luisterd”, j verklaart Jehovah.

20 Luister daarom naar het
woord van Jehovah, ballingen, jul-
lie die ik uit Jeruzalem heb wegge-
stuurd naar Babylon. 21 Dit zegt
Jehovah van de legermachten, de
God van Israël, over Achab, de
zoon van Kol _aja, en over Zedek _ia,
de zoon van Maäs _eja, die in mijn
naam leugens profeteren tot jul-
lie:k “Ik geef ze in handen van ko-
ning Nebukadn _ezar� van Babylon
en hij zal ze voor jullie ogen do-
den. 22 En wat er met hen ge-
beurt zal door alle ballingen van
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Juda in Babylon als een vloek ge-
bruikt worden: ‘Mag Jehovah met
jullie doen zoals hij heeft gedaan
met Zedek _ia en Achab, die door
de koning van Babylon in het vuur
zijn geroosterd!’ 23 Want ze heb-
ben zich schandelijk gedragen in
Israëla door overspel te plegen
met vrouwen van anderen en door
in mijn naam leugens te verkondi-
gen die ik hun niet heb geboden.b

‘Ik ben degene die het weet en
ik ben getuige’,c verklaart Jeho-
vah.”’

24 ‘En tegen Sem _ajad van N _e-
chelam moet je zeggen: 25 “Dit
zegt Jehovah van de legermach-
ten, de God van Israël: ‘Omdat
jij in jouw naam brieven hebt
gestuurd aan alle inwoners van
Jeruzalem, aan de priester Ze-
f _anja,e de zoon van Maäs _eja, en
aan alle priesters, waarin staat:
26 “Jehovah heeft je als pries-
ter aangesteld in de plaats van
de priester J _ojada, om de opzie-
ner van het huis van Jehovah te
worden, om toezicht te houden op
iedere idioot die zich als een pro-
feet gedraagt en om hem in het
blok en in de halsboei� te slaan.f
27 Waarom heb je Jeremia van
_Anathothg dan niet gestraft, die
zich bij jullie als een profeet ge-
draagt?h 28 Want hij heeft ons
zelfs in Babylon de boodschap
gestuurd: ‘Het gaat lang duren!
Bouw huizen en ga erin wonen.
Leg tuinen aan en eet de op-
brengst ervan i . . .’”’”’

29 Toen de priester Zef _anja j

die brief las in het bijzijn van de
profeet Jeremia, 30 kwam het
woord van Jehovah tot Jeremia:
31 ‘Stuur alle ballingen de bood-
schap: “Dit zegt Jehovah over Se-
m _aja van N _echelam: ‘Omdat Se-
m _aja tot jullie heeft geprofeteerd
terwijl ik hem niet had gestuurd
en hij jullie in leugens wilde la-
ten geloven,k 32 daarom zegt Je-
hovah: “Ik richt mijn aandacht op

29:26 �Of ‘aan de schandpaal’.

Sem _aja van N _echelam en op zijn
nageslacht. Geen van zijn nako-
melingen zal onder dit volk in le-
ven blijven, en hij zal het goe-
de dat ik voor mijn volk zal
doen, niet zien”, verklaart Jeho-
vah, “want hij heeft aangezet tot
opstand tegen Jehovah.”’”’

30 Het woord van Jehovah
kwam tot Jeremia: 2 ‘Dit

zegt Jehovah, de God van Israël:
“Schrijf alle woorden die ik tegen
je zeg op in een boek. 3 Want
‘luister, er komt een tijd’, ver-
klaart Jehovah, ‘dat ik de gevan-
genen van mijn volk, Israël en
Juda, zal verzamelen’,a zegt Je-
hovah, ‘en ik zal ze terugbrengen
naar het land dat ik aan hun voor-
ouders heb gegeven en ze zullen
het weer in bezit nemen.’”’b

4 Dit zijn de woorden die Je-
hovah tegen Israël en Juda sprak.
5 Dit zegt Jehovah:

‘We horen het geluid van
paniek,

er is angst, geen vrede.
6 Vraag alsjeblieft: kan een

man baren?
Waarom zie ik dan elke sterke
man met zijn handen op zijn
buik�

als een vrouw die aan het
bevallen is?c

Waarom is elk gezicht bleek
weggetrokken?

7 Ach, wat een verschrikkelijke�
dag,d

met geen andere te ver-
gelijken,

een tijd van ellende voor
Jakob.

Maar hij zal eruit gered
worden.’

8 ‘En op die dag’, verklaart Je-
hovah van de legermachten, ‘zal
ik het juk van je nek afhalen en
het breken, en je riemen� zal ik in
tweeën trekken.Vreemden� zullen

30:6 �Of ‘lendenen’. 30:7 �Lett.: ‘gro-
te’. 30:8 �Lett.: ‘banden’. �Of ‘bui-
tenlanders’.
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hem� niet meer tot slaaf maken.
9 Ze zullen Jehovah, hun God,
dienen en David, hun koning, die
ik voor hen zal aanstellen.’a
10 ‘En jij, mijn dienaar Jakob,

wees niet bang’, verklaart
Jehovah,

‘en laat je geen angst aan-
jagen, Israël.b

Want ik zal je bevrijden uit
verre streken

en je nageslacht uit het land
waar ze gevangen zijn.c

Jakob zal terugkomen en
rust en vrede hebben,

ze zullen voor niemand bang
zijn.’d

11 ‘Want ik ben met je’, ver-
klaart Jehovah, ‘om je te
redden.

Maar alle volken waarheen
ik je verstrooid heb, zal ik
vernietigen.e

Jou zal ik niet vernietigen.f
Ik zal je in de juiste mate
corrigeren�

en ik zal je beslist niet on-
gestraft laten.’g

12 Want dit zegt Jehovah:
‘Je breuk is niet te genezen.h
Je wond is ongeneeslijk.

13 Er is niemand om je zaak te
bepleiten,

er is geen middel tegen je
zweer.

Je bent niet te genezen.
14 Al je hartstochtelijke min-

naars zijn je vergeten. i
Ze komen niet meer naar je
toe.

Want ik heb je geslagen zoals
een vijand slaat, j

gestraft zoals iemand die
wreed is,

vanwege je grote schuld en
al je zonden.k

15 Waarom schreeuw je vanwege
je breuk?

Je pijn is ongeneeslijk!

30:8 �Of ‘hen’. 30:11 �Zie Woorden-
lijst.

Vanwege je grote schuld en
al je zondena

heb ik je dit aangedaan.
16 Daarom zal iedereen die

jou verslindt, verslonden
wordenb

en al je vijanden zullen zelf
gevangengenomen worden.c

Wie jou berooft, zal beroofd
worden,

en iedereen die jou plundert,
zal ik laten plunderen.’d

17 ‘Maar ik zal je weer gezond
maken en je wonden ge-
nezen’,e verklaart Jehovah,

‘ook al noemden ze je een
verstotene:

“Sion, waar niemand naar
zoekt.”’f

18 Dit zegt Jehovah:
‘Ik verzamel de gevangenen
van de tenten van Jakobg

en ik zal medelijden hebben
met zijn woningen.

De stad zal op haar puinhoop
herbouwd wordenh

en de versterkte toren zal
staan waar hij hoort.

19 Ze zullen hun dankbaarheid
tonen en hun gelach zal
weerklinken. i

Ik zal ze laten toenemen, ze
zullen niet met weinigen
zijn. j

Ik zal ze talrijk maken,�
ze zullen niet klein in aantal
zijn.k

20 Zijn zonen zullen weer als
vroeger worden

en zijn vergadering zal stevig
gevestigd zijnl voor mijn
ogen.

Ik zal afrekenen met al zijn
onderdrukkers.m

21 Zijn machtige zal er een van
hem zijn

en uit zijn midden zal zijn
leider opkomen.

Ik zal hem dichterbij laten
komen en hij zal tot mij
naderen.’

30:19 �Of mogelijk ‘eer geven’.
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‘Want wie zou anders tot
mij durven naderen?’,�
verklaart Jehovah.

22 ‘En jullie zullen mijn volk
wordena en ik zal jullie God
zijn.’b

23 Kijk, een storm van Jehovah
zal vol woede losbarsten,c

een razende wervelstorm die
neerkomt op het hoofd van
slechte mensen.

24 De brandendewoede van Jeho-
vah zal zich niet afwenden,

tot hij heeft uitgevoerd en
gerealiseerd wat hij zich in
zijn hart had voorgenomen.d

Aan het einde van de dagen
zullen jullie dat begrijpen.e

31 ‘In die tijd’, verklaart Je-
hovah, ‘zal ik God worden

voor alle families van Israël en
zij zullen mijn volk worden.’f
2 Dit zegt Jehovah:

‘Het volk dat ontkwam aan
het zwaard, vond gunst in
de woestijn,

en Israël ging naar zijn rust-
plaats.’

3 Van ver is Jehovah aan mij
verschenen en hij zei:

‘Met een eeuwige liefde heb
ik van je gehouden.

Daarom heb ik je met loyale
liefde tot me getrokken.�g

4 Ik zal je herbouwen en je zult
herbouwd worden.h

O maagd Israël, je zult je tam-
boerijnen weer oppakken

en vrolijk gaan dansen.�i
5 Je zult weer wijngaarden

planten op de bergen van
Sam _aria. j

Degenen die ze planten zullen
zelf van de opbrengst ge-
nieten.k

6 Want de dag komt dat de
wachters in de bergen van
Efraı̈m zullen uitroepen:

30:21 �Lett.: ‘zijn hart verpanden om tot
mij te naderen’. 31:3 �Of ‘bleef ik je
loyale liefde tonen’. 31:4 �Of ‘uittrek-
ken in de dans van de lachenden’.

“Sta op, laten we naar Sion
gaan, naar Jehovah, onze
God.”’a

7 Want dit zegt Jehovah:
‘Roep naar Jakob met
vreugde.

Juich omdat je boven de
volken staat.b

Verkondig het, zing een
lofzang en zeg:

“O Jehovah, red uw volk, het
overblijfsel van Israël.”c

8 Ik breng ze terug uit het land
van het noorden.d

Ik zal ze verzamelen van de
uithoeken van de aarde.e

Bij hen zullen de blinde en de
kreupele zijn,f

de zwangere vrouw en de
barende vrouw, allemaal
bij elkaar.

Als een grote gemeente
zullen ze hier terugkomen.g

9 Huilend zullen ze komen,h
ik zal ze leiden terwijl ze om
gunst smeken.

Ik zal ze naar waterstromen�
brengen i

over een effen weg waarop
ze niet zullen struikelen.

Want ik ben een Vader voor
Israël en Efraı̈m is mijn
eerstgeborene.’ j

10 Hoor het woord van Jehovah,
volken,

en verkondig het op de
eilanden ver weg:k

‘Degene die Israël verstrooide,
zal het verzamelen.

Hij zal erover waken zoals
een herder over zijn
kudde. l

11 Want Jehovah zal Jakob
loskopenm

en hem redden� uit de hand
van degene die sterker is
dan hij.n

12 Ze zullen komen en juichen
van vreugde op de hoogte
van Siono

31:9 �Of ‘wadi’s vol water’. 31:11 �Of
‘opeisen’.
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en ze zullen stralen om de
goedheid� van Jehovah,

om het graan, de nieuwe
wijna en de olie

en om de jongen van de
schapen en de runderen.b

Ze� zullen als een waterrijke
tuin worden,c

nooit meer zullen ze weg-
kwijnen.’d

13 ‘In die tijd zal de maagd
vrolijk dansen,

net als de jonge mannen sa-
men met de oude mannen.e

Ik zal hun rouw veranderen
in grote vreugde.f

Ik zal ze troosten en hun
verdriet veranderen in
blijdschap.g

14 Ik zal de priesters� een over-
vloed aan voedsel� geven

en mijn volk zal gevuld wor-
den met mijn goedheid’,h
verklaart Jehovah.

15 ‘Dit zegt Jehovah:
“Een stemwordt gehoord in
R _ama, i gejammer en bitter
gehuil:

Rachel huilt om haar zonen.�j
Ze heeft geweigerd zich te
laten troosten over haar
zonen,

omdat ze er niet meer zijn.”’k
16 Dit zegt Jehovah:

‘“Houd op met huilen en
droog je tranen,

want er is een beloning voor
wat je doet”, verklaart
Jehovah.

“Ze zullen terugkomen uit
het land van de vijand.” l

17 “En er is hoop voor je toe-
komst”,m verklaart Jehovah.

“Je zonen zullen naar hun
eigen gebied teruggaan.”’n

18 ‘Ik heb Efraı̈m beslist horen
treuren:

31:12 �Of ‘de goede dingen’. �Of ‘hun
ziel’. 31:14 �Of ‘de ziel van de pries-
ters’. �Lett.: ‘vet’. 31:15 �Of ‘kinde-
ren’.

“U hebt me gecorrigeerd en
ik heb me laten corrigeren,

als een kalf dat niet
afgericht is.

Breng me terug, dan zal ik
meteen terugkomen,

want u bent Jehovah, mijn
God.

19 Want na mijn terugkomst
kreeg ik spijt,a

nadat ik tot bezinning was
gebracht, sloeg ik van
verdriet op mijn dij.

Ik schaamde me en voelde
me vernederd,b

want ik ging gebukt onder de
schande van mijn jeugd.”’

20 ‘Is Efraı̈m niet een dierbare
zoon voor me, een geliefd
kind?c

Want elke keer dat ik iets zeg
wat tegen hem is, denk ik
wel aan hem.

Daaromworden mijn gevoe-
lens� voor hem geraakt.d

En ik zal beslist medelijden
met hem hebben’, verklaart
Jehovah.e

21 ‘Plaats voor jezelf tekens
langs de weg.

Zet wegwijzers neer.f
Concentreer je op de hoofd-
weg, de weg die je moet
volgen.g

Kom terug, maagd Israël,
kom terug naar je steden.

22 Hoelang zul je nog twijfelen,
ontrouwe dochter?

Want Jehovah heeft iets
nieuws op aarde geschapen:

een vrouw zal achter een
man aan gaan.’

23 Dit zegt Jehovah van de le-
germachten, de God van Israël:
‘Wanneer ik hun gevangenen te-
rugbreng, zal er in het land Juda
en in zijn steden weer gezegd
worden: “Mag Jehovah je zege-
nen, rechtvaardige woonplaats,h
heilige berg.” i 24 En daar zul-

31:20 �Lett.: ‘ingewanden’.
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len Juda en al zijn steden samen
wonen, landbouwers en degenen
die de kudden leiden.a 25 Want
wie� vermoeid is geef ik nieu-
we kracht en iedereen� die weg-
kwijnt zal ik verzadigen.’b

26 Toen werd ik wakker en
opende ik mijn ogen, en ik had
goed geslapen.

27 ‘Luister! Er komt een tijd’,
verklaart Jehovah, ‘dat ik het huis
van Israël en het huis van Juda zal
bezaaien met het zaad� van men-
sen en met het zaad van vee.’c

28 ‘En net zoals ik klaarstond
om ze uit te rukken, af te bre-
ken, neer te halen, te vernieti-
gen en kwaad te doen,d zo zal ik
klaarstaan om ze op te bouwen
en te planten’,e verklaart Jeho-
vah. 29 ‘In die tijd zullen ze niet
meer zeggen: “De vaders aten
zure druiven, maar de zonen kre-
gen stroeve� tanden.”f 30 Maar
dan zal iedereen vanwege zijn
eigen zonde sterven. Iedereen die
zure druiven eet, zal zelf stroeve
tanden krijgen.’

31 ‘Er komt een dag’, verklaart
Jehovah, ‘dat ik een nieuw ver-
bondg zal sluiten met het huis
van Israël en met het huis van
Juda. 32 Het zal anders zijn dan
het verbond dat ik met hun voor-
ouders sloot op de dag dat ik
hen bij de hand nam om hen uit
Egypte te leiden,h “mijn verbond
dat ze verbroken hebben, i hoewel
ik hun echte meester� was”, ver-
klaart Jehovah.’

33 ‘Dit is het verbond dat ik na
die dagen met het huis van Israël
zal sluiten’, verklaart Jehovah. ‘Ik
zal mijn wet in hun binnenste leg-
gen j en in hun hart schrijven.k Ik
zal hun God worden en zij zullen
mijn volk worden.’ l

34 ‘En niemand zal zijn naaste
en zijn broeder nog onderwijzen

31:25 �Of ‘de ziel die’. �Of ‘elke ziel’.
31:27 �Of ‘de nakomelingen’. 31:29
�Lett.: ‘stompe’. 31:32 �Of mogelijk
‘hun echtgenoot’.

door te zeggen: “Ken Jehovah!”a
Want ze zullen mij allemaal ken-
nen, van de kleinste tot de groot-
ste onder hen’,b verklaart Jeho-
vah. ‘Ik zal hun overtredingen
vergeven en aan hun zonden zal
ik niet meer denken.’c
35 Dit zegt Jehovah,

die de zon geeft voor licht
overdag,

de wetten� van de maan en
de sterren voor licht in de
nacht,

die de zee opzweept en haar
golven laat bruisen,

wiens naam Jehovah van de
legermachten is:d

36 ‘“Als deze voorschriften ooit
zouden verdwijnen,” ver-
klaart Jehovah,

“alleen dan zou het nage-
slacht van Israël ophouden
een volk te zijn en niet
meer vóór me staan.”’e

37 Dit zegt Jehovah: ‘“Als de
hemel boven gemeten kon worden
en de fundamenten van de aarde
beneden verkend konden worden,
alleen dan zou ik het hele nage-
slacht van Israël kunnen verwer-
pen voor alles wat ze hebben ge-
daan”, verklaart Jehovah.’f

38 ‘Luister! Er komt een tijd’,
verklaart Jehovah, ‘dat de stad
voor Jehovah gebouwd zal wor-
deng vanaf de Han _aneëltorenh tot
aan de Hoekpoort. i 39 En het
meetlint j zal rechtdoor gaan tot
aan de heuvel G _areb en afbui-
gen richting G _oa. 40 En het hele
dal� van de lijken en van de
as,� en alle terrassen tot aan het
K _idrondal,k helemaal tot aan de
hoek van de Paardenpoort l rich-
ting het oosten, zullen iets heiligs
voor Jehovah zijn.m Het zal nooit
meer worden uitgerukt of neer-
gehaald.’

31:35 �Lett.: ‘voorschriften’. 31:40 �Of
‘de hele laagvlakte’. �Of ‘vettige as’,
d.w.z. de as die verzadigd was met het
vet van de slachtoffers.
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32 Het woord van Jehovah
kwam tot Jeremia in het

10de jaar van koning Zedek _ia van
Juda, dat wil zeggen het 18de jaar
van Nebukadn _ezar.�a 2 In die tijd
werd Jeruzalem belegerd door de
legers van de koning van Babylon,
en de profeet Jeremia zat opgeslo-
ten in het Hof van de Wachtb in
het huis� van de koning van Juda.
3 Koning Zedek _ia van Juda had
hem namelijk laten opsluitenc en
had gezegd: ‘Waarom profeteer je
dit? Je zegt: “Dit zegt Jehovah:
‘Ik zal deze stad in handen geven
van de koning van Babylon en hij
zal haar innemen.d 4 Koning Ze-
dek _ia van Juda zal niet ontsnap-
pen aan de Chaldeeën, want hij
zal beslist in handen worden ge-
geven van de koning van Ba-
bylon. Hij zal persoonlijk met hem
spreken en oog in oog met hem
staan.’”e 5 “Hij zal Zedek _ia mee-
nemen naar Babylon en daar zal
hij blijven tot ik weer aandacht
voor hem heb”, verklaart Jeho-
vah. “Ook al blijven jullie tegen
de Chaldeeën strijden, jullie zul-
len geen succes hebben.”’f

6 Jeremia zei: ‘Het woord van
Jehovah kwam tot mij: 7 “Han _a-
meël, de zoon van je oom� S _allum,
zal bij je komen en zeggen: ‘Koop
voor jezelf mijn veld in _Anathoth,g
want jij hebt het eerste recht om
het terug te kopen.’”’h

8 Zoals Jehovah had gezegd
kwam Han _ameël, de zoon van
mijn oom, bij me in het Hof van
de Wacht. Hij zei tegen me: ‘Koop
alsjeblieft mijn veld in _Anathoth,
in het land van Benjamin, want
jij hebt het recht om het in bezit
te nemen en het terug te kopen.
Koop het voor jezelf.’ Toen wist
ik dat het door het woord van Je-
hovah kwam.

9 Ik kocht dus van Han _ameël,
de zoon van mijn oom, het veld in

32:1 �Lett.: ‘Nebukadrezar’, een spel-
lingsvariant. 32:2 �Of ‘paleis’. 32:7
�D.w.z. een oom van vaderszijde.

_Anathoth. Ik woog het geld voor
hem af,a zeven sikkels� en tien
zilverstukken. 10 Toen legde ik
het vast in een akte,b drukte het
zegel erop, liet getuigenc komen
en woog het geld op de weeg-
schaal. 11 Ik nam de koopakte,
de akte die volgens het gebod
en de wettelijke vereisten ver-
zegeld was, en ook de akte die
niet verzegeld was, 12 en ik gaf
de koopakte aan B _aruch,d de zoon
van Ner _ia,e de zoon van Machs _e-
ja, in het bijzijn van Han _ameël, de
zoon van mijn oom, van de getui-
gen die in de koopakte hadden ge-
schreven en van alle Joden die in
het Hof van de Wachtf zaten.

13 Toen gaf ik B _aruch in
hun bijzijn de volgende opdracht:
14 ‘Dit zegt Jehovah van de le-
germachten, de God van Israël:
“Neem deze akten, deze koop-
akte die verzegeld is en de andere
akte die niet verzegeld is, en doe
ze in een aardewerken kruik, zo-
dat ze lang bewaard kunnen wor-
den.” 15 Want dit zegt Jehovah
van de legermachten, de God van
Israël: “Er zullen weer huizen, vel-
den en wijngaarden gekocht wor-
den in dit land.”’g

16 Toen bad ik tot Jehovah,
nadat ik de koopakte aan B _a-
ruch, de zoon van Ner _ia, had
gegeven, en zei: 17 ‘Ach, Soeve-
reine Heer Jehovah! U hebt de
hemel en de aarde gemaakt door
uw grote krachth en door uw uit-
gestrekte arm. Niets is te wonder-
baar voor u. 18 U bent degene
die loyale liefde toont voor dui-
zenden, maar die de overtredin-
gen van vaders aan� hun zonen
na hen vergeldt. i U bent de ware
God, de grote en machtige, wiens
naam Jehovah van de legermach-
ten is. 19 Uw raad is indrukwek-
kend� en uw daden zijn machtig.j

32:9 �Een sikkel woog 11,4 g. Zie App.
B14. 32:18 �Lett.: ‘in de boezem van’.
32:19 �Of ‘u bent groot als het gaat om
uw voornemens’.
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1085 JEREMIA 32:20-35
Uw ogen zijn gericht op de wegen
van alle mensena om aan iedereen
te geven wat hij verdient op basis
van zijn gedrag en daden.b 20 U
hebt in Egypte tekenen en wonde-
ren gedaan, die nu nog steeds be-
kend zijn, en zo hebt u een naam
voor uzelf gemaakt in Israël en
onder heel de mensheid,c zoals nu
het geval is. 21 En u hebt uw
volk Israël uit Egypte geleid, met
tekenen, met wonderen, met een
sterke hand, met een uitgestrekte
arm en met angstaanjagende da-
den.d

22 Na verloop van tijd hebt u
ze dit land gegeven, dat u met
een eed aan hun voorvaders had
beloofd,e een land dat overvloeit
van melk en honing.f 23 En ze
kwamen er en namen het in be-
zit, maar ze hebben uw stem
niet gehoorzaamd en zich niet
aan uw wet gehouden.� Ze heb-
ben niets gedaan wat u ze had
opgedragen en daarom hebt u al
deze ellende over ze gebracht.g
24 Kijk! Er zijn mannen met be-
legeringsdammen gekomen om de
stad in te nemen,h en vanwege
het zwaard, i de hongersnood en
de epidemie�j zal de stad beslist
in handen vallen van de Chal-
deeën die ertegen strijden. Alles
wat u hebt gezegd, is gebeurd,
zoals u nu ziet. 25 Maar u, Soe-
vereine Heer Jehovah, hebt te-
gen me gezegd: “Koop met geld
het veld voor jezelf en laat getui-
gen komen”, hoewel de stad be-
slist in handen van de Chaldeeën
zal worden gegeven.’

26 Daarop kwam het woord van
Jehovah tot Jeremia: 27 ‘Hier
ben ik, Jehovah, de God van
de hele mensheid.� Is er iets te
wonderbaar voor me? 28 Daar-
om zegt Jehovah: “Ik geef deze
stad aan de Chaldeeën en in
handen van koning Nebukadn _e-

32:23 �Lett.: ‘en niet in uw wet gewan-
deld’. 32:24 �Of ‘ziekte’. 32:27 �Lett.:
‘alle vlees’.

zar� van Babylon, en hij zal haar
veroveren.a 29 En de Chaldeeën
die tegen deze stad strijden, zul-
len binnendringen en de stad in
brand steken en platbranden,b sa-
men met de huizen waar de men-
sen op de daken offers hebben
gebracht aan Baäl en drankoffers
hebben uitgegoten voor andere
goden om mij te tergen.”c

30 “Want de mensen van Israël
en van Juda hebben alleen maar
gedaan wat slecht was in mijn
ogen, vanaf hun jeugd.d Het volk
Israël blijft me beledigen met het
werk van hun handen”, verklaart
Jehovah. 31 “Want deze stad is
vanaf de dag dat men haar heeft
gebouwd tot op deze dag alleen
maar een reden voor woede en
boosheid voor me geweest.e Ze
moet uit mijn zicht verwijderd
wordenf 32 vanwege alle slecht-
heid die de mensen van Israël en
van Juda hebben begaan om me
te tergen — zij, hun koningen,g
hun leiders,h hun priesters, hun
profeten, i de mannen van Juda
en de inwoners van Jeruzalem.
33 Ze bleven mij de rug toeke-
ren en lieten mij hun gezicht niet
zien. j Hoewel ik ze steeds weer�
probeerde te onderwijzen, luister-
de niemand naar mijn correctie.�k
34 En ze zetten hun walgelijke af-
goden in het huis dat mijn naam
draagt, om het te verontreinigen.l
35 Bovendien hebben ze de offer-
hoogten van Baäl gebouwd in het
Dal van de Zoon van H _innom�m
om hun zonen en hun dochters
als offer te verbranden� voor M _o-
lech,n iets wat ik hun niet had
geboden.o Het was nooit in mijn
hart opgekomen zoiets afschuwe-
lijks van ze te vragen en zo Juda
tot zondigen aan te zetten.”

32:28 �Lett.: ‘Nebukadrezar’, een spel-
lingsvariant. 32:33 �Lett.: ‘terwijl ik
vroeg opstond en ze onderwees’. �Zie
Woordenlijst. 32:35 �Zie Woordenlijst
‘Gehenna’. �Of ‘door het vuur te laten
gaan’.
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JEREMIA 32:36–33:10 1086
36 Over de stad waarover jul-

lie zeggen dat die door het
zwaard, de hongersnood en de
epidemie in handen van de ko-
ning van Babylon zal worden ge-
geven, zegt Jehovah, de God van
Israël, daarom: 37 “Ik zal ze ver-
zamelen uit alle landen waarheen
ik ze in mijn woede, boosheid en
grote verontwaardiging heb ver-
dreven,a en ik zal ze terugbrengen
naar deze plaats en ze in veilig-
heid laten wonen.b 38 En zij zul-
len mijn volk zijn en ik zal hun
God zijn.c 39 Ik zal ze één hart
gevend en één weg tonen zodat
ze altijd ontzag voor me hebben,
voor hun eigen welzijn en dat van
hun kinderen.e 40 En ik zal een
eeuwig verbond met ze sluiten,f
dat ik er nooit mee zal ophouden
goed voor ze te zijn.g Ik zal ontzag
voor mij in hun hart leggen, zodat
ze zich niet van me zullen afke-
ren.h 41 Het zal me veel vreugde
geven goed voor ze te zijn i en ik
zal ze stevig planten in dit land, j
met mijn hele hart en mijn hele
ziel.”’�

42 ‘Want dit zegt Jehovah: “Net
zoals ik al deze grote ellende
over dit volk heb gebracht, zo zal
ik al de goedheid� over ze bren-
gen die ik ze beloof.k 43 Er zul-
len weer velden worden gekocht
in dit land, l ook al zeggen jullie:
‘Het is een woestenij zonder men-
sen en dieren, en het is in handen
gegeven van de Chaldeeën.’”

44 “Er zullen velden worden
gekocht met geld, koopakten wor-
den opgesteld en verzegeld, en ge-
tuigen worden opgeroepen in het
land van Benjamin,m in de gebie-
den rond Jeruzalem, in de ste-
den van Juda,n in de steden van
het bergland, in de steden van het
laaglando en in de steden van het
zuiden, want ik zal hun gevange-
nen terugbrengen”,p verklaart Je-
hovah.’

32:41 �ZieWoordenlijst. 32:42 �Of ‘de
goede dingen’.

33 Het woord van Jehovah
kwam voor de tweede keer

tot Jeremia, terwijl hij nog op-
gesloten zat in het Hof van de
Wacht:a 2 ‘Dit zegt Jehovah, de
Maker van de aarde, Jehovah,
die haar heeft gevormd en stevig
heeft gefundeerd, Jehovah is zijn
naam: 3 “Roep me aan en ik zal
je antwoorden en je meteen grote
en onbegrijpelijke dingen vertel-
len die je onbekend waren.”’b

4 ‘Want dit zegt Jehovah, de
God van Israël, over de huizen
van deze stad en de huizen van de
koningen van Juda, die afgebro-
ken zijn vanwege de belegerings-
dammen en het zwaard,c 5 en
over degenen die komen om te-
gen de Chaldeeën te vechten,
waardoor ze deze plaatsen vullen
met de lijken van de mensen die
ik in mijn woede en in mijn boos-
heid heb gedood (vanwege de
slechtheid van die mensen heb ik
mijn gezicht verborgen voor deze
stad): 6 “Ik breng haar herstel
en gezondheid,d en ik zal hen ge-
nezen en hun een overvloed aan
vrede en waarheid geven.e 7 Ik
zal de gevangenen van Juda en de
gevangenen van Israël terugbren-
gen,f en ik zal ze opbouwen net
als in het begin.g 8 Ik zal ze rei-
nigen van alle schuld die ze heb-
ben door hun zonden tegen mij.h
En ik zal ze vergeving schenken
voor alle schuld die ze hebben
door hun zonden en hun overtre-
dingen tegen mij.i 9 Haar naam
zal mij grote vreugde geven, en
ook eer en pracht voor alle vol-
ken op aarde die zullen horen van
al het goede dat ik hun geef.j En
ze zullen angstig zijn en bevenk

vanwege al het goede en alle vre-
de die ik haar geef.”’l

10 ‘Dit zegt Jehovah: “In deze
plaats waarvan jullie zullen zeg-
gen dat het een woestenij is, zon-
der mensen of vee, in de steden
van Juda en in de straten van Je-
ruzalem die verlaten zijn, zonder
mensen, inwoners of vee, daar
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zal weer gehoord worden 11 het
geluid van feestvreugde, het ge-
luid van blijdschap,a de stem van
de bruidegom en de stem van de
bruid, de stem van degenen die
zeggen: ‘Dank Jehovah van de
legermachten, want Jehovah is
goed.b Eeuwig duurt zijn loyale
liefde!’”c

“Ze zullen dankoffers naar het
huis van Jehovah brengen,d want
ik zal de gevangenen van het land
terugbrengen, zoals in het begin”,
zegt Jehovah.’

12 ‘Dit zegt Jehovah van de
legermachten: “In deze woeste-
nij, zonder mensen of vee, en in
al haar steden zal er weer weide-
grond zijn waar de herders hun
kudden kunnen laten rusten.”e

13 “In de steden van het berg-
land, in de steden van het laag-
land, in de steden van het zui-
den, in het land van Benjamin,
in de gebieden rond Jeruzalemf

en in de steden van Judag zullen
er weer kudden onder de handen
van de teller doorgaan”, zegt Je-
hovah.’

14 ‘“Luister! Er komt een tijd”,
verklaart Jehovah, “dat ik de goe-
de belofte die ik heb gedaan over
het huis van Israël en het huis
van Juda, zal nakomen.h 15 In
die dagen en in die tijd zal ik voor
David een rechtvaardige spruit�i
laten opschieten, en hij zal opko-
men voor recht en rechtvaardig-
heid in het land.j 16 In die tijd
zal Juda worden geredk en zal Je-
ruzalem in veiligheid wonen.l En
zo zal ze worden genoemd: Jeho-
vah is onze rechtvaardigheid.”’m

17 ‘Want dit zegt Jehovah: “Op
de troon van het huis van Is-
raël zal altijd een afstamme-
ling van David zittenn 18 en de
Levitische priesters zullen altijd
een man vóór me hebben staan
om volledige brandoffers te bren-
gen, graanoffers te verbranden en
slachtoffers te brengen.”’

33:15 �Of ‘scheut’, ‘erfgenaam’.

19 En het woord van Jeho-
vah kwam opnieuw tot Jeremia:
20 ‘Dit zegt Jehovah: “Als jul-
lie mijn verbond betreffende de
dag en mijn verbond betreffende
de nacht konden verbreken, zodat
dag en nacht niet op tijd zouden
aanbreken,a 21 alleen dan zou
mijn verbond met mijn dienaar
David verbroken kunnen wordenb

en zou er geen zoon van hem als
koning op zijn troon regeren.c En
hetzelfde geldt voor mijn verbond
met de Levitische priesters, mijn
dienaren.d 22 Zoals het hemelse
leger niet geteld kan worden en
het zand van de zee niet geme-
ten kan worden, zo zal ik het na-
geslacht� vermenigvuldigen van
mijn dienaar David en van de Le-
vieten die mij dienen.”’

23 En het woord van Jeho-
vah kwam opnieuw tot Jeremia:
24 ‘Heb je niet opgemerkt wat
dit volk zegt: “Jehovah zal de
twee families die hij heeft uitge-
kozen verwerpen”? En ze behan-
delen mijn eigen volk respect-
loos en ze bezien hen niet langer
als een volk.

25 Dit zegt Jehovah: “Zo ze-
ker als ik mijn verbond betref-
fende dag en nacht heb inge-
steld,e de wetten� van hemel en
aarde, f 26 zo zal ik ook het na-
geslacht� van Jakob en van mijn
dienaar David nooit verwerpen
door uit zijn nageslacht� geen
regeerders te kiezen over het na-
geslacht� van Abraham, Isaäk en
Jakob. Want ik zal hun gevan-
genen terugbrengeng en medelij-
den met ze hebben.”’h

34 Het woord van Jehovah
kwam tot Jeremia toen ko-

ning Nebukadn _ezar� van Babylon,
zijn hele leger, alle koninkrijken
van de aarde onder zijn bestuur en
alle volken oorlog voerden tegen
Jeruzalem en al haar steden: i

33:22, 26 �Lett.: ‘zaad’. 33:25 �Of ‘voor-
schriften’. 34:1 �Lett.: ‘Nebukadrezar’,
een spellingsvariant.
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2 ‘Dit zegt Jehovah, de God

van Israël: “Ga met koning Zede-
k _iaa van Juda praten en zeg tegen
hem: ‘Dit zegt Jehovah: “Ik geef
deze stad in handen van de koning
van Babylon en hij zal haar plat-
branden.b 3 Je zult niet aan zijn
greep ontkomen, want je zult be-
slist gevangen worden en aan hem
overgeleverd worden.c Je zult oog
in oog met de koning van Ba-
bylon staan en hij zal persoonlijk
met je spreken. Je zult naar Ba-
bylon gaan.”d 4 Maar, koning Ze-
dek _ia van Juda, hoor het woord
van Jehovah: “Dit zegt Jehovah
over je: ‘Je zult niet sterven door
het zwaard. 5 In vrede zul je
stervene en ze zullen ceremonië-
le vuren voor je aansteken zoals
ze voor je voorvaders hebben ge-
daan, de vroegere koningen die er
vóór je waren. Ze zullen over je
rouwen: “Ach, meester!” Want “ik
heb het woord gesproken”, ver-
klaart Jehovah.’”’”’

6 De profeet Jeremia vertelde
dat alles aan koning Zedek _ia van
Juda in Jeruzalem, 7 terwijl de
legers van de koning van Ba-
bylon oorlog voerden tegen Je-
ruzalem en tegen alle steden van
Juda die er nog waren,f name-
lijk tegen L _achisg en tegen Az _e-
ka.h Dat waren de enige versterk-
te steden die er nog waren van
de steden van Juda.

8 Het woord van Jehovah
kwam tot Jeremia nadat koning
Zedek _ia een verbond had gesloten
met het hele volk in Jeruzalem
om vrijheid voor hen af te kondi-
gen. i 9 Iedereen moest zijn He-
breeuwse slaven vrijlaten, man-
nen en vrouwen, zodat niemand
een mede-Jood als slaaf had.
10 Alle leiders en het hele volk
gehoorzaamden dus. Ze hadden in
het verbond beloofd dat iedereen
zijn slaven en slavinnen zou vrij-
laten en hen niet meer als slaven
zou houden. Ze gehoorzaamden
en lieten hen gaan. 11 Maar la-
ter haalden ze de slaven en slavin-

nen die ze hadden vrijgelaten te-
rug, en ze dwongen hen om weer
slaven te worden. 12 Het woord
van Jehovah kwam dus van Jeho-
vah tot Jeremia:

13 ‘Dit zegt Jehovah, de God
van Israël: “Ik heb een verbond
gesloten met jullie vooroudersa op
de dag dat ik ze uit Egypte leid-
de, uit het huis van slavernij.b Ik
zei: 14 ‘Aan het eind van het ze-
vende jaar moeten jullie allemaal
je Hebreeuwse broeder die aan je
werd verkocht en die je zes jaar
heeft gediend, vrijlaten. Je moet
hem laten gaan.’c Maar jullie voor-
ouders luisterden niet� en gehoor-
zaamden me niet. 15 Kort gele-
den� kwamen jullie tot inkeer en
gingen jullie doen wat goed is in
mijn ogen door vrijheid af te kon-
digen voor je medemens, en jul-
lie sloten met mij als getuige
een verbond in het huis dat mijn
naam draagt. 16 Maar toen kwa-
men jullie erop terug en ontheilig-
den jullie mijn naam.d De slaven
en slavinnen die jullie volgens hun
wens� hadden vrijgelaten, haalden
jullie weer terug en jullie dwon-
gen ze weer slaven te worden.”

17 Daarom zegt Jehovah: “Jul-
lie hebben me niet gehoorzaamd:
jullie hebben geen vrijheid afge-
kondigd, ieder voor zijn broeder
en voor zijn medemens.e Daar-
om kondig ik nu vrijheid voor
jullie af,” verklaart Jehovah, “de
vrijheid om te sterven door het
zwaard, door de epidemie� en
door de hongersnood,f en ik zal
een schrikbeeld van jullie maken
voor alle koninkrijken op aarde.g
18 En dit zal gebeuren met de
mannen die mijn verbond hebben
verbroken door zich niet te hou-
den aan de woorden van het ver-
bond dat ze met mij als getuige
hebben gesloten toen ze het kalf in
tweeën sneden en tussen de helf-

34:14 �Lett.: ‘neigden niet hun oor’.
34:15 �Lett.: ‘vandaag’. 34:16 �Of ‘vol-
gens hun ziel’. 34:17 �Of ‘ziekte’.

HFST. 34
a 2Kr 36:11

Jer 37:1

b Jer 21:10
Jer 32:28, 29
Jer 39:8

c Jer 37:17
Jer 39:5

d 2Kon 25:6, 7
Ez 12:13

e Ez 17:16

f Jer 4:5

g Mi 1:13

h Joz 15:20, 35

i Ex 21:2
��������������������

2de kolom
a Ex 24:7

b Ex 13:3

c Ex 21:2
Le 25:10
Le 25:39-42
De 15:12

d Le 19:12

e Ex 21:2
Le 25:10

f 2Kon 25:3
Jer 21:7

g Jer 15:2, 4
Jer 29:18



1089 JEREMIA 34:19–35:14
ten doorgingen,a 19 namelijk de
leiders van Juda, de leiders van
Jeruzalem, de hofbeambten, de
priesters en het hele volk van het
land, die tussen de helften van
het kalf doorgingen: 20 Ik zal ze
overleveren aan hun vijanden en
aan degenen die hun naar het le-
ven staan,� en hun dode lichamen
zullen voedsel worden voor de vo-
gels in de lucht en voor de die-
ren op aarde.b 21 Koning Zede-
k _ia van Juda en zijn leiders zal ik
in handen geven van hun vijanden,
van degenen die hun naar het le-
ven staan� en van de legers van de
koning van Babylon,c die van jul-
lie wegtrekken.”d

22 “Ik zal het bevel geven”,
verklaart Jehovah, “en ik zal ze
terugbrengen naar deze stad, en
ze zullen ertegen strijden, haar
innemen en haar platbranden.e Ik
zal de steden van Juda verande-
ren in een woestenij, zonder in-
woners.”’f

35 Het woord van Jehovah
kwam tot Jeremia in de

tijd van koning J _ojakimg van Juda,
de zoon van Jos _ia: 2 ‘Ga naar
het huis van de Rechabietenh en
spreek met ze. Breng ze naar het
huis van Jehovah, naar een van de
eetruimten,� en bied ze wijn aan.’

3 Ik bracht dus Jaäz _anja, de
zoon van Jeremia, de zoon van
Habazz _inja, zijn broeders, al zijn
zonen en het hele huis van de
Rechabieten 4 naar het huis van
Jehovah. Ik nam ze mee naar de
eetruimte van de zonen van H _a-
nan, de zoon van Jigd _alja, een
man van de ware God. Die lag
naast de eetruimte van de leiders
die boven de eetruimte was van
Maäs _eja, de zoon van S _allum, de
deurwachter. 5 Toen zette ik be-
kers en kelken vol wijn neer
voor de mannen van het huis van
de Rechabieten en zei tegen ze:
‘Drink wijn.’

34:20, 21 �Of ‘hun ziel zoeken’. 35:2
�Of ‘kamers’.

6 Maar ze zeiden: ‘We drinken
geen wijn, want Jonadab,a de zoon
van R _echab, onze voorvader, heeft
ons dit gebod gegeven: “Jullie en
je zonen mogen nooit wijn drin-
ken. 7 Jullie mogen geen hui-
zen bouwen, geen zaad zaaien en
geenwijngaarden planten of in be-
zit krijgen. In plaats daarvan moe-
ten jullie altijd in tenten wonen,
dan zullen jullie lang leven in het
land waar jullie als vreemdelin-
gen wonen.” 8 We blijven daar-
om gehoorzaam aan Jonadab, de
zoon van onze voorvader R _echab,
in alles wat hij ons heeft gebo-
den. We zullen nooit wijn drinken
—wij niet en onze vrouwen, zonen
en dochters ook niet. 9 We bou-
wen geen huizen om in te wonen,
en we hebben ook geen wijngaar-
den, velden en zaad. 10 We blij-
ven in tenten wonen en blijven ons
houden aan alles wat onze voor-
vader Jonadab ons heeft geboden.
11 Maar toen koning Nebukadn _e-
zar� van Babylon tegen het land
optrok,b zeidenwe: “Latenwe Je-
ruzalem in gaan om te ontsnap-
pen aan het leger van de Chal-
deeën en van de Syriërs”, en nu
wonen we in Jeruzalem.’

12 En het woord van Jehovah
kwam tot Jeremia: 13 ‘Dit zegt
Jehovah van de legermachten, de
God van Israël: “Ga tegen de man-
nen van Juda en tegen de inwo-
ners van Jeruzalem zeggen: ‘Jullie
hebben toch steeds de aansporing
gekregen om mijn woorden te ge-
hoorzamen?’,c verklaart Jehovah.
14 ‘Jonadab, de zoon van R _echab,
gaf zijn nakomelingen het gebod
geenwijn te drinken, en ze hebben
zich eraan gehouden door tot op
de dag van vandaag geen wijn te
drinken. Zo hebben ze het gebod
van hun voorvader gehoorzaamd.d
Maar jullie hebben mij niet ge-
hoorzaamd, terwijl ik steeds weer

35:11 �Lett.: ‘Nebukadrezar’, een spel-
lingsvariant.
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tot jullie heb gesproken.�a 15 Ik
bleef al mijn dienaren, de profe-
ten, naar jullie toe sturen; steeds
weer� stuurde ik ze.b Ik zei: “Keer
je alsjeblieft allemaal af van het
verkeerde padc en doe wat goed
is! Loop geen andere goden ach-
terna en vereer ze niet. Dan zul je
blijven wonen in het land dat ik
aan jullie en je voorouders heb ge-
geven.”d Maar jullie gehoorzaam-
den me niet en luisterden niet�
naar me. 16 De nakomelingen
van Jonadab, de zoon van R _echab,
hebben het gebod van hun voor-
vader opgevolgd,e maar dit volk
heeft niet naar mij geluisterd.’”’

17 ‘Daarom zegt Jehovah, de
God van de legermachten, de God
van Israël: “Ik breng alle ellende
over Juda en over alle inwoners
van Jeruzalem waar ik ze voor
gewaarschuwd heb,f want ik heb
met ze gesproken maar ze wilden
niet luisteren en ik bleef ze roe-
pen maar ze antwoordden niet.”’g

18 En Jeremia zei tegen de
familie van de Rechabieten: ‘Dit
zegt Jehovah van de legermach-
ten, de God van Israël: “Omdat
jullie het gebod van je voorvader
Jonadab hebben gehoorzaamd en
jullie je aan al zijn geboden blij-
ven houden en precies doen wat
hij geboden heeft, 19 daarom
zegt Jehovah van de legermach-
ten, de God van Israël: ‘Er zal al-
tijd een nakomeling van Jonadab,
de zoon van R _echab, in mijn aan-
wezigheid dienen.’”’

36 In het vierde jaar van ko-
ning J _ojakimh van Juda,

de zoon van Jos _ia, kwam dit
woord van Jehovah tot Jeremia:
2 ‘Neem een boekrol en schrijf
daar alle woorden in die ik te-
gen je heb gesproken over Israël
en Juda i en alle volken, j vanaf de
eerste dag dat ik tegen je gespro-

35:14 �Lett.: ‘ik heb tot jullie gespro-
ken, terwijl ik vroeg opstond en sprak’.
35:15 �Lett.: ‘terwijl ik vroeg opstond’.
�Lett.: ‘neigden niet jullie oor’.

ken heb in de tijd van Jos _ia tot
op deze dag.a 3 Als degenen van
het huis van Juda horen over alle
ellende die ik ze wil aandoen, zul-
len ze zich misschien van het ver-
keerde pad afkeren, zodat ik hun
overtredingen en zonden kan ver-
geven.’b

4 Toen riep Jeremia B _aruch,c
de zoon van Ner _ia. Jeremia dic-
teerde alle woorden die Jehovah
tegen hem had gesproken en B _a-
ruch schreef ze op in de boek-
rol.d 5 Daarna gebood Jeremia
B _aruch: ‘Het wordt mij belet
om naar het huis van Jehovah
te gaan. 6 Dus moet jij erheen
gaan en uit de boekrol de woor-
den van Jehovah voorlezen die
ik je gedicteerd heb. Lees ze op
een vastendag in het bijzijn van
het volk voor in het huis van Je-
hovah; je zult ze voorlezen aan
het hele volk van Juda dat van-
uit hun steden zal komen. 7 Mis-
schien zal hun verzoek om gunst
Jehovah bereiken en zullen ze
zich allemaal van het verkeerde
pad afkeren, want de boosheid en
woede die Jehovah tegen dit volk
heeft uitgesproken, is groot.’

8 En B _aruch, de zoon van Ne-
r _ia, deed alles wat de profeet Je-
remia hem had opgedragen. In
het huis van Jehovah las hij
de woorden van Jehovah hardop
voor uit de boekrol.�e

9 In de negende maand van het
vijfde jaar van koning J _ojakimf

van Juda, de zoon van Jos _ia, kon-
digden alle mensen in Jeruzalem
en alle mensen die uit de steden
van Juda naar Jeruzalem waren
gekomen, een vasten af voor Je-
hovah.g 10 Toen las B _aruch de
woorden van Jeremia hardop
voor uit de boekrol. Hij deed dat
in het huis van Jehovah, in de ka-
mer� van Gem _arja,h de zoon van
de kopiist� S _afan, i in het boven-
ste voorhof, bij de ingang van de

36:8 �Of ‘het boek’. 36:10 �Of ‘eet-
ruimte’. �Of ‘schrijver’.
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nieuwe poort van het huis van Je-
hovah,a en iedereen hoorde het.

11 Toen Mich _aja, de zoon van
Gem _arja, de zoon van S _afan, alle
woorden van Jehovah in de boek-
rol hoorde, 12 ging hij naar het
huis� van de koning, naar de ka-
mer van de secretaris. Alle lei-
ders� zaten daar: de secretaris
Elis _ama,b Del _aja, de zoon van Se-
m _aja, Eln _athan,c de zoon van _Ach-
bor,d Gem _arja, de zoon van S _afan,
Zedek _ia, de zoon van Han _anja, en
alle andere leiders. 13 Mich _aja
vertelde hun alle woorden die hij
had gehoord toen B _aruch in het
bijzijn van het volk uit de boekrol
voorlas.

14 Toen stuurden alle leiders
Jeh _udi, de zoon van Neth _anja, de
zoon van Sel _emja, de zoon van
K _uschi, naar B _aruch, om te zeg-
gen: ‘Kom en neem de boekrol
mee waaruit je in het bijzijn van
het volk hebt voorgelezen.’ B _a-
ruch, de zoon van Ner _ia, nam de
boekrol in zijn hand en kwam bij
hen. 15 Ze zeiden tegen hem:
‘Ga toch zitten en lees hem aan
ons voor.’ B _aruch las hem dus
aan hen voor.

16 Toen ze alles hadden ge-
hoord, keken ze elkaar verschrikt
aan en zeiden tegen B _aruch: ‘We
moeten dit echt allemaal aan de
koning vertellen.’ 17 En ze vroe-
gen B _aruch: ‘Vertel eens hoe je al
die woorden hebt opgeschreven.
Heeft hij ze gedicteerd?’ 18 B _a-
ruch antwoordde: ‘Hij heeft me al
die woorden gedicteerd en ik heb
ze met inkt in deze boekrol ge-
schreven.’ 19 De leiders zeiden
tegen B _aruch: ‘Ga weg en verberg
je samen met Jeremia, en laat nie-
mand weten waar jullie zijn.’e

20 Toen gingen ze naar de ko-
ning, naar het voorhof. Ze legden
de boekrol in de kamer van de se-
cretaris Elis _ama en vertelden de
koning alles wat ze hadden ge-
hoord.

36:12 �Of ‘paleis’. �Of ‘hofbeambten’.

21 De koning liet Jeh _udia dus
de boekrol uit de kamer van de
secretaris Elis _ama halen. Jeh _udi
las hem voor in het bijzijn van de
koning en alle leiders die bij de
koning stonden. 22 Het was de
negende maand.� De koning zat
in het winterhuis bij een vuur
dat in een kolenbekken brandde.
23 Telkens als Jeh _udi drie of vier
kolommen had gelezen, sneed de
koning dat gedeelte af met het
mes van de secretaris en gooide
hij het in het vuur dat in het ko-
lenbekken brandde, totdat de hele
boekrol in het vuur in het ko-
lenbekken terechtgekomen was.
24 De koning en zijn dienaren
die al die woorden hoorden wer-
den niet bang; ze scheurden hun
kleren niet. 25 Eln _athan,b Del _a-
jac en Gem _arjad smeekten de ko-
ning de boekrol niet te verbran-
den, maar hij luisterde niet naar
ze. 26 Daarna gaf de koning aan
Jer _ahmeël, de zoon van de ko-
ning, Ser _aja, de zoon van _Azriël,
en Sel _emja, de zoon van _Abdeël,
de opdracht om de secretaris B _a-
ruch en de profeet Jeremia op te
pakken. Maar Jehovah hield ze
verborgen.e

27 Nadat de koning de boek-
rol met de woorden die Jere-
mia B _aruch had gedicteerd, f ver-
brand had, kwam het woord van
Jehovah opnieuw tot Jeremia:
28 ‘Neem een andere boekrol en
schrijf daarin dezelfde woorden
die in de eerste boekrol ston-
den, die koning J _ojakim van Juda
verbrand heeft.g 29 En tegen ko-
ning J _ojakim van Juda moet je
zeggen: “Dit zegt Jehovah: ‘Je
hebt deze boekrol verbrand en
gezegd: “Waarom heb je erin ge-
schreven: ‘De koning van Babylon
zal echt komen en dit land ver-
woesten en mens en dier eruit
wegdoen’?”h 30 Dit zegt Jehovah

36:22 �De laatste helft van november
en de eerste helft van december. Zie
App. B15.
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daarom tegen koning J _ojakim van
Juda: “Hij zal niemand hebben die
op de troon van Davida zit, en zijn
dode lichaam zal buiten liggen, in
de hitte van de dag en de vries-
kou van de nacht.b 31 Ik zal hem,
zijn nakomelingen� en zijn die-
naren ter verantwoording roepen
voor hun zonden en ik zal over
hen, over de inwoners van Jeruza-
lem en over de mannen van Juda
alle ellende brengen die ik hun
heb aangekondigd,c want ze heb-
ben niet geluisterd.”’”’d

32 Toen nam Jeremia een an-
dere boekrol en gaf die aan de
secretaris B _aruch,e de zoon van
Ner _ia, en Jeremia dicteerde hem
alle woorden van de boekrol die
koning J _ojakim van Juda in het
vuur had verbrand.f En er wer-
den nog meer woorden van de-
zelfde strekking aan toegevoegd.

37 En koning Zedek _ia,g de
zoon van Jos _ia, begon te

regeren in de plaats van Ch _onja,�h
de zoon van J _ojakim, want ko-
ning Nebukadn _ezar� van Babylon
had hem koning gemaakt in het
land Juda. i 2 Maar hij, zijn die-
naren en het volk� luisterden niet
naar de woorden die Jehovah via
de profeet Jeremia sprak.

3 Koning Zedek _ia stuurde J _u-
chal, j de zoon van Sel _emja, en Ze-
f _anja,k de zoon van Maäs _eja, de
priester, naar de profeet Jeremia
met de boodschap: ‘Bid alsjeblieft
voor ons tot Jehovah, onze God.’
4 Jeremia kon zich vrij bewe-
gen onder het volk, want hij was
nog niet gevangengezet. l 5 On-
dertussen was het leger van de
farao uit Egypte opgetrokken,m
en de Chaldeeën die Jeruzalem
belegerden, kregen dat te horen.
Daarom trokken ze van Jeruzalem
weg.n 6 Toen kwam het woord
van Jehovah tot de profeet Jere-

36:31 �Lett.: ‘zaad’. 37:1 �Ook Jojachin
en Jechonja genoemd. �Lett.: ‘Nebukad-
rezar’, een spellingsvariant. 37:2 �Lett.:
‘volk van het land’.

mia: 7 ‘Dit zegt Jehovah, de God
van Israël: “Dit moeten jullie te-
gen de koning van Juda zeggen,
die jullie naar mij heeft gestuurd
om me te raadplegen: ‘Luister!
Het leger van de farao dat jul-
lie te hulp komt zal naar zijn
land, Egypte, moeten teruggaan.a
8 En de Chaldeeën zullen terug-
komen en tegen deze stad strij-
den, haar innemen en haar plat-
branden.’b 9 Dit zegt Jehovah:
‘Bedrieg jezelf� niet door te zeg-
gen: “De Chaldeeën zullen echt
van ons wegtrekken”, want ze
zullen niet weggaan. 10 Zelfs als
jullie het hele leger van de Chal-
deeën die tegen jullie strijden,
zouden verslaan en er van hen
alleen gewonde mannen overble-
ven, zouden die nog uit hun tent
komen en deze stad in vlammen
laten opgaan.’”’c

11 Toen het leger van de Chal-
deeën van Jeruzalem was wegge-
trokken vanwege het leger van de
farao,d 12 ging Jeremia op weg
van Jeruzalem naar het land van
Benjamine om daar zijn deel te
ontvangen bij zijn volk. 13 Maar
toen de profeet Jeremia bij de
Benjaminpoort kwam, greep de
officier van de wacht, die Ji-
r _ia heette, de zoon van Sel _em-
ja, zoon van Han _anja, hem en zei:
‘Jij loopt over naar de Chaldeeën!’
14 Maar Jeremia zei: ‘Dat is niet
waar! Ik loop niet over naar de
Chaldeeën.’ Maar Jir _ia luisterde
niet naar hem. Hij arresteerde Je-
remia en bracht hem naar de lei-
ders. 15 De leiders werden woe-
dend op Jeremiaf en ze sloegen
hem en zetten hem gevangen�g
in het huis van de secretaris Jo-
nathan, waar een gevangenis van
was gemaakt. 16 Jeremia werd
in de kerker� gezet, in de gewelf-
de ruimten, en hij bleef daar een
hele tijd.

37:9 �Of ‘je ziel’. 37:15 �Lett.: ‘in het
huis van de boeien’. 37:16 �Lett.: ‘het
huis van de waterput’.
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17 Toen liet koning Zedek _ia

hem halen en ondervroeg hem
in het geheim in zijn huis.�a Hij
vroeg: ‘Is er een woord van Je-
hovah?’ Jeremia zei: ‘Jazeker!’ en
zei verder: ‘Je zult in handen
worden gegeven van de koning
van Babylon!’b

18 Jeremia zei ook tegen ko-
ning Zedek _ia: ‘Wat heb ik jou, je
dienaren en dit volk misdaan dat
jullie me in de gevangenis heb-
ben gezet? 19 Waar zijn nu jul-
lie profeten die tot jullie hebben
geprofeteerd: “De koning van Ba-
bylon zal niet tegen jullie en tegen
dit land optrekken”?c 20 Luister
nu alsjeblieft, mijn heer de ko-
ning. Wijs alsjeblieft mijn ver-
zoek om gunst niet af. Stuur me
niet terug naar het huis van de
secretaris Jonathan,d want daar
zou ik sterven.’e 21 Koning Ze-
dek _ia gaf dus de opdracht dat
Jeremia vastgezet zou worden in
het Hof van de Wacht.f Elke dag
kreeg hij een rond brood uit de
straat van de bakkers,g totdat al
het brood in de stad op was.h En
Jeremia bleef in het Hof van de
Wacht.

38 Sef _atja, de zoon van M _at-
tan, Ged _alja, de zoon van

P _ashur, J _uchal, i de zoon van Se-
l _emja, en P _ashur, j de zoon van
Malk _ia, hoorden dat Jeremia te-
gen het hele volk zei: 2 ‘Dit zegt
Jehovah: “Wie in deze stad blijft,
zal sterven door het zwaard, door
de hongersnood en door de epi-
demie.�k Maar wie zich overgeeft
aan� de Chaldeeën, zal in leven
blijven. Hij zal zijn leven als buit
krijgen� en leven.” l 3 Dit zegt
Jehovah: “Deze stad zal beslist
worden overgeleverd aan het le-
ger van de koning van Babylon,
en hij zal haar innemen.”’m

4 De leiders zeiden tegen de
koning: ‘Laat die man toch ter

37:17; 38:7 �Of ‘paleis’. 38:2 �Of ‘ziek-
te’. �Lett.: ‘uitgaat tot’. �Of ‘ontsnap-
pen met zijn leven (ziel)’.

dood gebracht worden,a want hij
verzwakt het moreel� van de sol-
daten die in deze stad over zijn
en ook van het hele volk door zul-
ke dingen tegen ze te zeggen. Hij
heeft niet de vrede van dit volk
op het oog, maar hun ondergang.’
5 Koning Zedek _ia antwoordde:
‘Goed, hij is in jullie hand, want
de koning kan niets doen om jul-
lie tegen te houden.’

6 Ze grepen Jeremia dus en
gooiden hem in de waterput van
Malk _ia, de zoon van de koning,
in het Hof van de Wacht.b Ze lie-
ten Jeremia aan touwen zakken.
In de waterput zat geen water,
alleen modder. En Jeremia zak-
te weg in de modder.

7 De Ethiopiër _Ebed-M _elech,c
een eunuch� in het huis� van de
koning, hoorde dat ze Jeremia in
de waterput hadden gezet. Omdat
de koning in de Benjaminpoortd
zat, 8 verliet _Ebed-M _elech het
huis van de koning om met de ko-
ning te spreken. Hij zei: 9 ‘Mijn
heer de koning, wat deze man-
nen de profeet Jeremia hebben
aangedaan is misdadig! Ze heb-
ben hem in de waterput gegooid
en hij zal daar van honger omko-
men, want er is in de stad geen
brood meer.’e

10 Toen gaf de koning de Ethio-
piër _Ebed-M _elech de opdracht:
‘Neem 30 man van hier met je
mee en trek de profeet Jere-
mia uit de put omhoog, voordat
hij sterft.’ 11 _Ebed-M _elech nam
de mannen dus mee en ging het
huis van de koning binnen, naar
een plek onder de schatkamer.f
Daar pakten ze versleten doeken
en oude lappen en lieten die aan
touwen in de put zakken, tot bij
Jeremia. 12 Toen zei de Ethio-
piër _Ebed-M _elech tegen Jeremia:
‘Doe de doeken en lappen als-
jeblieft tussen de touwen en je

38:4 �Lett.: ‘de handen’. 38:7 �Of ‘hof-
beambte’.
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oksels.’ Dat deed Jeremia 13 en
ze trokken hem met de touwen
omhoog en haalden hem zo uit de
put. En Jeremia bleef in het Hof
van de Wacht.a

14 Koning Zedek _ia liet de pro-
feet Jeremia bij zich komen bij
de derde ingang, die in het huis
van Jehovah is, en de koning
zei tegen Jeremia: ‘Ik wil je iets
vragen. Verzwijg niets voor me.’
15 Jeremia zei daarop tegen Ze-
dek _ia: ‘Als ik het je vertel, zul je
me beslist ter dood brengen. En
als ik je advies geef, luister je
toch niet naar me.’ 16 Koning
Zedek _ia zwoer Jeremia daarom
in het geheim: ‘Zo zeker als Je-
hovah leeft, die ons dit leven
heeft gegeven,� ik zal je niet ter
dood brengen. Ik zal je niet over-
leveren aan deze mannen die je
naar het leven staan.’�

17 Toen zei Jeremia tegen Ze-
dek _ia: ‘Dit zegt Jehovah, de God
van de legermachten, de God van
Israël: “Als je je overgeeft aan�
de bevelhebbers van de koning
van Babylon, dan zal je leven
gespaard worden�, zal deze stad
niet in vlammen opgaan en zullen
jij en je familie worden gespaard.b
18 Maar als je je niet overgeeft
aan� de bevelhebbers van de ko-
ning van Babylon, dan wordt deze
stad in handen gegeven van de
Chaldeeën. Die zullen haar plat-
brandenc en je zult niet aan hun
greep ontkomen.”’d

19 Toen zei koning Zedek _ia te-
gen Jeremia: ‘Ik ben bang voor de
Joden die naar de Chaldeeën zijn
overgelopen, want als ik in hun
handen val, zou ik wreed behan-
deld kunnen worden.’ 20 Maar
Jeremia zei: ‘Je zult niet in hun
handen vallen. Gehoorzaam als-
jeblieft de stem van Jehovah en
doe wat ik tegen je zeg. Dan zal
het goed met je aflopen en zul

38:16 �Of ‘ons deze ziel heeft gemaakt’.
�Of ‘je ziel zoeken’. 38:17 �Lett.: ‘uit-
gaat tot’. �Of ‘je ziel blijven leven’.
38:18 �Lett.: ‘niet uitgaat tot’.

je� in leven blijven. 21 Maar als
je weigert je over te geven,� zal
gebeuren wat Jehovah mij heeft
laten zien: 22 Kijk! Alle vrou-
wen die nog in het huis van
de koning van Juda zijn, worden
naar de bevelhebbers van de ko-
ning van Babylona gebracht. Ze
zeggen:

“De mannen op wie u ver-
trouwde,� hebben u bedro-
gen en u verslagen.b

Door hen is uw voet in de
modder weggezakt.

Nu zijn ze weggevlucht.”
23 En ze brengen al je vrouwen
en zonen naar de Chaldeeën, en
je zult niet aan hun greep ontko-
men. Je zult gevangengenomen
worden door de koning van Ba-
bylon,c en vanwege jou zal deze
stad in vlammen opgaan.’d

24 Hierop zei Zedek _ia tegen
Jeremia: ‘Laat niemand hier iets
van te weten komen, anders
wordt het je dood. 25 En als de
leiders horen dat ik met je heb
gesproken en ze bij je komen en
tegen je zeggen: “Vertel ons alsje-
blieft wat je tegen de koning hebt
gezegd. Verzwijg niets voor ons,
dan zullen we je niet ter dood
brengen.e Wat heeft de koning te-
gen je gezegd?”, 26 dan moet je
ze antwoorden: “Ik heb de koning
het verzoek gedaan me niet terug
te sturen naar het huis van Jona-
than om daar te sterven.”’f

27 Na verloop van tijd kwa-
men alle leiders Jeremia onder-
vragen. Hij vertelde ze precies
wat hij van de koning moest zeg-
gen. Daarom lieten ze hem met
rust, want niemand had het ge-
sprek gehoord. 28 Tot op de
dag dat Jeruzalem werd ingeno-
men, bleef Jeremia in het Hof
van de Wacht.g Hij was daar nog
steeds toen Jeruzalem werd in-
genomen.h

38:20 �Of ‘je ziel’. 38:21 �Lett.: ‘uit
te gaan’. 38:22 �Lett.: ‘de mannen van
uw vrede’.
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39 In het negende jaar van
koning Zedek _ia van Juda,

in de tiende maand, kwamen ko-
ning Nebukadn _ezar� van Baby-
lon en zijn hele leger naar Jeru-
zalem en ze belegerden de stad.a

2 In het 11de jaar van Zede-
k _ia, op de negende dag van de
vierde maand, braken ze door de
stadsmuur heen.b 3 Toen trok-
ken alle bevelhebbers van de ko-
ning van Babylon naar binnen en
gingen in de Middenpoortc zitten:
N _ergal-Sar _ezer, de s _amgar, N _ebo-
S _arsechim, de rabs _aris,� N _ergal-
Sar _ezer, de r _abmag,� en alle an-
dere bevelhebbers van de koning
van Babylon.

4 Zodra koning Zedek _ia van
Juda en alle soldaten hen zagen,
vluchtten ze.d Die nacht gingen
ze de stad uit via de koningstuin,
door de poort tussen de beide mu-
ren, en ze gingen verder over de
weg van de Ar _aba.e 5 Maar het
Chaldeeuwse leger zette de ach-
tervolging in, en in de woestijn-
vlakte van Jericho haalden ze Ze-
dek _ia in.f Ze namen hem gevangen
en brachten hem naar koning Ne-
bukadn _ezar� van Babylon in R _i-
bla,g in het land van H _amath,h
waar hij het vonnis over hem uit-
sprak. 6 Daar in R _ibla liet de ko-
ning van Babylon de zonen van
Zedek _ia voor zijn ogen afslach-
ten. De koning van Babylon liet
ook alle vooraanstaande personen
van Juda afslachten.i 7 Daarna
maakte hij Zedek _ia blind. Hij deed
hem koperen boeien om en bracht
hem naar Babylon.j

8 De Chaldeeën lieten het
huis� van de koning en de huizen
van het volk in vlammen opgaan,k
en de muren van Jeruzalem bra-
ken ze af. l 9 De mensen die nog
in de stad over waren, werden
door Nebuz _aradan,m de bevelheb-

39:1, 5, 11 �Lett.: ‘Nebukadrezar’, een
spellingsvariant. 39:3 �Of, door de He-
breeuwse woorden anders te splitsen:
‘Nergal-Sarezer, Samgar-Nebo, Sarse-
chim, Rabsaris’. 39:3, 13 �Of ‘de opper-
magiër (astroloog)’. 39:8 �Of ‘paleis’.

ber van de wachters, in balling-
schap naar Babylon weggevoerd,
samen met degenen die naar hem
waren overgelopen en alle ande-
ren die overgebleven waren.

10 Maar Nebuz _aradan, de be-
velhebber van de wachters, liet
enkelen van de armste mensen,
die helemaal niets bezaten, ach-
ter in het land Juda. Op die dag
gaf hij ze ook wijngaarden en ak-
kers om te bewerken.�a

11 Koning Nebukadn _ezar� van
Babylon gaf Nebuz _aradan, de
bevelhebber van de wachters,
deze instructies over Jeremia:
12 ‘Neem hem mee en zorg voor
hem. Doe hem geen kwaad en
doe alles wat hij vraagt.’b

13 Nebuz _aradan, de bevelheb-
ber van de wachters, Nebus _azban,
de rabs _aris,� N _ergal-Sar _ezer, de
r _abmag,� en alle vooraanstaande
mannen van de koning van Baby-
lon stuurden een boodschapper.
14 Ze lieten Jeremia uit het Hof
van de Wachtc halen en vertrouw-
den hem toe aan Ged _alja,d de zoon
van Ah _ikam,e de zoon van S _afan,f
om hem naar zijn huis te brengen.
Zo woonde hij bij het volk.

15 Terwijl Jeremia nog vastzat
in het Hof van de Wachtg was het
woord van Jehovah tot hem geko-
men: 16 ‘Ga tegen de Ethiopiër
_Ebed-M _elechh zeggen: “Dit zegt
Jehovah van de legermachten, de
God van Israël: ‘Ik laat mijn woor-
den over deze stad in vervulling
gaan. Het zal niets goeds beteke-
nen maar ellende. Op die dag zul
je het zien gebeuren.’”

17 “Maar jou zal ik op die dag
redden”, verklaart Jehovah, “en je
zult niet in handen vallen van de
mannen voor wie je bang bent.”

18 “Want ik zal je beslist laten
ontkomen, je zult niet vallen door
het zwaard. Je zult je leven als
buit krijgen�i omdat je op mij hebt
vertrouwd”, j verklaart Jehovah.’

39:10 �Of mogelijk ‘en gedwongen dien-
sten’. 39:13 �Of ‘de hofmaarschalk’.
39:18 �Of ‘ontsnappen met je leven (ziel)’.
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40 Het woord van Jehovah
kwam tot Jeremia nadat Ne-

buz _aradan,a de bevelhebber van
de wachters, hem uit R _amab had
vrijgelaten. Hij had hem daar weg-
gehaald terwijl zijn handen ge-
boeid waren en hij zich tussen
alle ballingen van Jeruzalem en
van Juda bevond, die naar Baby-
lon werden gedeporteerd. 2 De
bevelhebber van de wachters nam
Jeremia apart en zei tegen hem:
‘Jehovah, je God, heeft de ellende
tegen deze plaats voorspeld 3 en
Jehovah heeft het laten gebeuren
zoals hij had gezegd, omdat jullie
tegen Jehovah hebben gezondigd
en zijn stem niet hebben gehoor-
zaamd. Daarom is dit jullie over-
komen.c 4 Maar nu bevrijd ik je
van de boeien om je handen. Als
het je goed lijkt om met mij mee
te gaan naar Babylon, ga dan mee,
en ik zal voor je zorgen. Maar als
je niet met me mee wilt naar Ba-
bylon, doe het dan niet. Kijk! Het
hele land ligt voor je open. Je kunt
gaan en staan waar je wilt.’d

5 Toen Jeremia nog steeds
niet was teruggegaan, zei Nebuz _a-
radan: ‘Ga maar terug naar Ged _al-
ja,e de zoon van Ah _ikam,f de zoon
van S _afan,g die door de koning
van Babylon is aangesteld over de
steden van Juda. Ga bij hem en
het volk wonen, of waar je maar
wilt.’

De bevelhebber van de wach-
ters gaf hem toen voedsel en
een geschenk en liet hem gaan.
6 Jeremia ging dus naar Ged _al-
ja, de zoon van Ah _ikam, in M _iz-
pah en ging bij hem wonen en bij
de mensen die in het land waren
achtergebleven.

7 Na verloop van tijd kre-
gen alle legeraanvoerders die met
hun mannen in het veld waren,
te horen dat de koning van Ba-
bylon Ged _alja, de zoon van Ah _i-
kam, had aangesteld over het land
en ook over de mannen, vrouwen
en kinderen uit het arme volk van
het land die niet naar Babylon

waren gedeporteerd.a 8 Ze kwa-
men dus naar Ged _alja in M _iz-
pa.b Het waren Ismaël,c de zoon
van Neth _anja, Joh _anand en Jona-
than, de zonen van Kar _eah, Ser _a-
ja, de zoon van Tanch _umeth, de
zonen van de Netofathiet _Efai, en
Jez _anja,e de zoon van de Maä-
chathiet, samen met hun mannen.
9 Ged _alja, de zoon van Ah _ikam,
de zoon van S _afan, zwoer hun en
hun mannen: ‘Wees niet bang om
de Chaldeeën te dienen. Woon in
het land en dien de koning van
Babylon, en het zal goed met jul-
lie gaan.f 10 Ik zal zelf in M _izpa
blijven om jullie te vertegenwoor-
digen bij� de Chaldeeën die naar
ons toe komen. Maar jullie moe-
ten wijn, zomervruchten en olie
oogsten en in jullie vaten opslaan.
En vestig je in de steden die jul-
lie hebben ingenomen.’g

11 En de Joden in Moab, Am-
mon, Edom en in alle andere lan-
den kregen ook te horen dat de
koning van Babylon een overblijf-
sel had toegestaan in Juda te blij-
ven en dat hij Ged _alja, de zoon
van Ah _ikam, de zoon van S _afan,
over ze had aangesteld. 12 De
Joden keerden daarom terug uit
alle plaatsen waarheen ze verdre-
ven waren, en ze kwamen in het
land Juda, bij Ged _alja in M _izpa.
En ze verzamelden een enorme
hoeveelheid wijn en zomervruch-
ten.

13 Joh _anan, de zoon van Ka-
r _eah, en de andere legeraanvoer-
ders die in het veld waren, kwa-
men bij Ged _alja in M _izpa. 14 Ze
zeiden tegen hem: ‘Weet u wel
dat B _aälis, de koning van de Am-
monieten,h Ismaël, de zoon van
Neth _anja, heeft gestuurd om u te
vermoorden?’�i Maar Ged _alja, de
zoon van Ah _ikam, geloofde hen
niet.

15 Toen zei Joh _anan, de zoon
van Kar _eah, in het geheim tegen
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Ged _alja in M _izpa: ‘Laat mij Is-
maël, de zoon van Neth _anja, do-
den. Niemand zal erachter ko-
men. Waarom zou hij u doden� en
waarom zouden alle mensen van
Juda die zich bij u verzameld
hebben, verstrooid worden en de
overgeblevenen van Juda verlo-
ren gaan?’ 16 Maar Ged _alja,a de
zoon van Ah _ikam, zei tegen Joh _a-
nan, de zoon van Kar _eah: ‘Doe dat
niet, want wat je over Ismaël zegt,
is niet waar.’

41 In de zevende maand kwam
Ismaël,b de zoon van Ne-

th _anja, de zoon van Elis _ama, die
uit de koninklijke geslachtslijn�
kwam en ook een van de voor-
aanstaande mannen van de ko-
ning was, met tien andere man-
nen naar Ged _alja, de zoon van
Ah _ikam, in M _izpa.c Terwijl ze sa-
men aan het eten waren in M _iz-
pa, 2 stonden Ismaël, de zoon
van Neth _anja, en de tien mannen
die bij hem waren op en doodden
Ged _alja, de zoon van Ah _ikam, de
zoon van S _afan, met het zwaard.
Hij bracht dus degene ter dood
die door de koning van Babylon
over het land was aangesteld.
3 Ismaël doodde ook alle Joden
die bij Ged _alja in M _izpa waren en
de Chaldeeuwse soldaten die daar
waren.

4 Op de tweede dag na de
moord op Ged _alja, voordat iemand
het wist, 5 kwamen er 80 man-
nen uit Sichem,d Siloe en Sam _a-
ria.f Hun baarden waren afge-
schoren, hun kleren gescheurd,
ze hadden insnijdingen bij zichzelf
gemaaktg en ze hadden graanof-
fers en geurige harsh in hun han-
den om die naar het huis van Je-
hovah te brengen. 6 Ismaël, de
zoon van Neth _anja, ging ze vanuit
M _izpa huilend tegemoet. Toen hij
bij ze kwam, zei hij tegen ze: ‘Kom
naar Ged _alja, de zoon van Ah _i-
kam.’ 7 Maar zodra ze de stad

40:15 �Of ‘uw ziel slaan’. 41:1 �Lett.:
‘het zaad van het koninkrijk’.

binnenkwamen, werden ze door
Ismaël, de zoon van Neth _anja, en
zijn mannen afgeslacht en in de
waterput gegooid.

8 Maar tien van hen zeiden te-
gen Ismaël: ‘Dood ons niet, want
we hebben in het veld verborgen
voorraden tarwe, gerst, olie en ho-
ning.’ Daarom bracht hij ze niet ter
dood met de rest van hun broe-
ders. 9 Ismaël gooide alle lijken
van de mannen die hij had gedood
in een grote waterput, de put die
koning _Asa had gemaakt vanwege
koning Ba _̈esa van Israël.a Dat was
de put die Ismaël, de zoon van Ne-
th _anja, vulde met dode lichamen.

10 Ismaël nam de rest van de
bevolking van M _izpab gevangen,
ook de dochters van de koning en
alle mensen die in M _izpa waren
achtergebleven, die Nebuz _aradan,
de bevelhebber van de wachters,
onder het gezag van Ged _alja,c de
zoon van Ah _ikam, had gesteld. Is-
maël, de zoon van Neth _anja, nam
ze gevangen en ging op weg om
over te steken naar de Ammonie-
ten.d

11 Joh _anan,e de zoon van Ka-
r _eah, en de andere legeraanvoer-
ders die bij hem waren, hoorden
over de misdaden die Ismaël, de
zoon van Neth _anja, had begaan.
12 Ze verzamelden al hun man-
nen en gingen op weg om tegen
Ismaël, de zoon van Neth _anja, te
strijden. Ze vonden hem bij het
grote water� in G _ibeon.

13 Alle mensen die bij Ismaël
waren, waren blij toen ze Joh _a-
nan, de zoon van Kar _eah, en de
andere legeraanvoerders zagen.
14 Alle mensen die Ismaël als
gevangenen uit M _izpaf had mee-
genomen, keerden zich toen om
en gingen terug met Joh _anan, de
zoon van Kar _eah. 15 Maar Is-
maël, de zoon van Neth _anja, en
acht van zijn mannen ontsnap-
ten aan Joh _anan en gingen naar
de Ammonieten.
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16 Joh _anan, de zoon van Ka-

r _eah, en de andere legeraanvoer-
ders die bij hem waren, namen
de overgebleven mensen uit M _izpa
met zich mee, die ze na de moord
op Ged _alja,a de zoon van Ah _ikam,
hadden bevrijd van Ismaël, de
zoon van Neth _anja. Ze brachten de
mannen, de soldaten, de vrouwen,
de kinderen en de hofbeambten
terug uit G _ibeon. 17 Ze vertrok-
ken en verbleven in een onderko-
men van K _imham bij Bethlehem,b
met het plan naar Egypte te gaan.c
18 Ze waren namelijk bang ge-
worden voor de Chaldeeën, want
Ged _alja, de zoon van Ah _ikam, die
door Ismaël, de zoon van Neth _an-
ja, was vermoord, was door de ko-
ning van Babylon over het land
aangesteld.d

42 Joh _anan,e de zoon van Ka-
r _eah, Jez _anja, de zoon van

Hos _aja, en de andere legeraan-
voerders kwamen met al het volk,
van klein tot groot, 2 naar de
profeet Jeremia en zeiden: ‘Luis-
ter alsjeblieft naar ons verzoek
om gunst en bid voor ons die
zijn overgebleven, tot Jehovah, je
God, want zoals je kunt zien zijn
er van ons grote aantal maar
weinig over.f 3 Laat Jehovah, je
God, ons vertellen welke weg we
moeten volgen en wat we moeten
doen.’

4 De profeet Jeremia ant-
woordde: ‘Goed, ik zal doen wat
jullie vragen en tot Jehovah, je
God, bidden. En elk woord dat Je-
hovah antwoordt, zal ik jullie ver-
tellen. Ik zal niets achterhouden.’

5 Ze antwoordden Jeremia:
‘Laat Jehovah een ware en trou-
we getuige tegen ons zijn als we
niet precies doen wat Jehovah, je
God, ons via jou opdraagt. 6 Of
het ons nu wel of niet bevalt, we
zullen luisteren naar de stem van
Jehovah, onze God, naar wie we
je sturen. Dan zal het goed met
ons gaan omdat we de stem van
Jehovah, onze God, gehoorza-
men.’

7 Tien dagen later kwam het
woord van Jehovah tot Jeremia.
8 Daarom liet hij Joh _anan, de
zoon van Kar _eah, de andere leger-
aanvoerders die bij hem waren en
alle mensen, van klein tot groot,
bij zich komen.a 9 Hij zei tegen
ze: ‘Dit zegt Jehovah, de God van
Israël, naar wie jullie me hebben
gestuurd om jullie verzoek om
gunst voor te leggen: 10 “Als jul-
lie in dit land blijven, zal ik jullie
opbouwen en niet neerhalen, en
ik zal jullie planten en niet uitruk-
ken, want ik zal spijt hebben van�
de ellende die ik jullie heb be-
zorgd.b 11 Wees niet bang voor
de koning van Babylon, voor wie
jullie zo bang zijn.”c

“Wees niet bang voor hem,”
verklaart Jehovah, “want ik ben
met jullie. Ik red jullie en bevrijd
jullie uit zijn hand. 12 En ik zal
barmhartig voor jullie zijn,d en hij
zal jullie sparen� en jullie naar je
eigen land terugbrengen.

13 Maar als jullie zeggen: ‘Nee,
wij blijven niet in dit land!’, als
jullie ongehoorzaam zijn aan de
stem van Jehovah, je God, 14 en
zeggen: ‘Nee, we gaan toch naar
Egypte,e waar we geen oorlog zul-
len zien, geen hoorn zullen horen
en geen honger zullen lijden; daar
gaan we wonen’ — 15 hoor dan
het woord van Jehovah, overblijf-
sel van Juda. Dit zegt Jehovah
van de legermachten, de God van
Israël: ‘Als jullie per se naar Egyp-
te willen gaan en daar willen blij-
ven, 16 dan zal het zwaard waar
jullie zo bang voor zijn, jullie
daar in Egypte weten te vinden en
zal de hongersnood waar jullie zo
bang voor zijn, jullie tot in Egypte
achtervolgen, en daar zullen jul-
lie sterven.f 17 En alle mannen
die vastbesloten zijn naar Egyp-
te te gaan om er te blijven, zul-
len sterven door het zwaard, door
de hongersnood en door de epi-
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demie.� Niemand van hen zal het
overleven of ontsnappen aan de
ellende die ik over ze breng.’”

18 Want dit zegt Jehovah van
de legermachten, de God van Is-
raël: “Zoals mijn boosheid en woe-
de zijn uitgegoten over de inwo-
ners van Jeruzalem,a zo zal mijn
woede over jullie worden uitge-
goten als jullie naar Egypte gaan.
Jullie zullen een vloek, een schrik-
beeld, een vervloeking en een
schande worden,b en deze plaats
zullen jullie nooit meer terugzien.”

19 Jehovah heeft tegen jullie
gesproken, overblijfsel van Juda.
Ga niet naar Egypte. Besef goed
dat ik jullie vandaag heb ge-
waarschuwd 20 dat die fout jul-
lie je leven� zal kosten. Want jul-
lie hebben me zelf naar Jehovah,
je God, gestuurd toen jullie zei-
den: “Bid voor ons tot Jehovah,
onze God, en vertel ons alles wat
Jehovah, onze God, zegt en we
zullen het doen.”c 21 Ik heb het
jullie nu verteld, maar jullie zul-
len de stem van Jehovah, je God,
niet gehoorzamen en niet doen
wat ik jullie van hem moest ver-
tellen.d 22 Jullie kunnen er dus
zeker van zijn dat jullie door het
zwaard, door de hongersnood en
door de epidemie zullen sterven
in de plaats waar jullie zo graag
willen gaan wonen.’�e

43 Toen Jeremia het volk alle
woorden van Jehovah, hun

God, had verteld — elk woord dat
Jehovah, hun God, hem had op-
gedragen te zeggen — 2 zeiden
Az _arja, de zoon van Hos _aja, Jo-
h _anan,f de zoon van Kar _eah, en de
andere arrogante mannen tegen
Jeremia: ‘Je liegt! Jehovah, onze
God, heeft je niet opgedragen te
zeggen: “Ga niet naar Egypte om
er te wonen.” 3 Maar B _aruch,g
de zoon van Ner _ia, heeft je te-
gen ons opgezet om ons in han-
den te geven van de Chaldeeën,

42:17 �Of ‘ziekte’. 42:20 �Of ‘ziel’.
42:22 �Of ‘een tijdje willen blijven’.

zodat die ons kunnen doden of
ons in ballingschap kunnen weg-
voeren naar Babylon.’a

4 Joh _anan, de zoon van Ka-
r _eah, de andere legeraanvoerders
en het hele volk luisterden niet
naar de stem van Jehovah. Ze wil-
den niet in het land Juda blijven.
5 Joh _anan, de zoon van Kar _eah,
en de andere legeraanvoerders
namen het overblijfsel van Juda
mee: degenen die uit alle volken
waarheen ze waren verdreven, te-
ruggekomen waren om in het
land Juda te wonen.b 6 De man-
nen, de vrouwen, de kinderen, de
dochters van de koning en ieder-
een� die Nebuz _aradan,c de bevel-
hebber van de wachters, had ach-
tergelaten bij Ged _alja,d de zoon
van Ah _ikam,e de zoon van S _afan,f
namen ze mee, en ook de pro-
feet Jeremia en B _aruch, de zoon
van Ner _ia. 7 En ze gingen naar
Egypte, want ze luisterden niet
naar de stem van Jehovah, en ze
kwamen in Tachp _anchesg aan.

8 In Tachp _anches kwam het
woord van Jehovah tot Jeremia:
9 ‘Pak een paar grote stenen en
verstop ze in de leemmortel van
de tegelvloer bij de ingang van het
huis van de farao in Tachp _anches,
terwijl de Joodse mannen toekij-
ken. 10 Zeg dan tegen ze: “Dit
zegt Jehovah van de legermach-
ten, de God van Israël: ‘Ik laat
koning Nebukadn _ezar� van Baby-
lon komen, mijn dienaar,h en ik
zal zijn troon boven op deze ste-
nen plaatsen die ik verstopt heb,
en hij zal zijn koninklijke tent er-
overheen zetten. i 11 En hij zal
binnenvallen en Egypte treffen. j
Wie een dodelijke ziekte ver-
dient, zal een dodelijke ziekte krij-
gen. Wie gevangenschap verdient,
zal gevangenschap krijgen. En
wie het zwaard verdient, zal het
zwaard krijgen.k 12 Ik zal de hui-
zen� van de goden van Egypte
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in brand steken.a Hij zal ze ver-
branden en ze als gevangenen
meenemen. Hij zal Egypte om zich
heen wikkelen zoals een herder
zijn kleed om zich heen wikkelt,
en daar zal hij in vrede� vertrek-
ken. 13 En hij zal de zuilen� van
Beth-S _emes� in Egypte aan stuk-
ken breken, en hij zal de huizen�
van de goden van Egypte platbran-
den.’”’

44 Het woord kwam tot Je-
remia voor alle Joden die

in Egypte woonden,b degenen die
in M _igdol,c Tachp _anches,d Nof�e
en het land P _athrosf woonden:
2 ‘Dit zegt Jehovah van de leger-
machten, de God van Israël: “Jul-
lie hebben alle ellende gezien die
ik over Jeruzalemg en over alle
steden van Juda heb gebracht.
Het zijn nu ruı̈nes, zonder inwo-
ners.h 3 Dat komt door de slech-
te dingen die ze hebben gedaan
om me te tergen: ze gingen of-
fers brengen i en andere goden
vereren die ze niet kenden, jullie
niet en je voorouders ook niet.j
4 Ik bleef al mijn dienaren, de
profeten, naar jullie toe sturen;
steeds weer� stuurde ik ze en zei:
‘Doe alsjeblieft niet zoiets walge-
lijks waar ik een hekel aan heb.’k
5 Maar ze luisterden niet en wei-
gerden� zich af te keren van hun
slechtheid en bleven offers aan
andere goden brengen. l 6 Daar-
om laaiden mijn woede en boos-
heid op en werden ze uitgegoten
over de steden van Juda en op de
straten van Jeruzalem. Zo veran-
derden ze in de ruı̈ne en woeste-
nij die ze nu zijn.”m

7 Nu zegt Jehovah, de God van
de legermachten, de God van Is-
raël: “Waarom doen jullie je-
zelf� grote ellende aan, waardoor
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alle mannen, vrouwen, kinderen
en baby’s van Juda zullen om-
komen en er niemand van jullie
overblijft? 8 Waarom zouden jul-
lie me tergen met het werk van
je handen door offers te brengen
aan andere goden in Egypte, waar
jullie zijn gaan wonen? Jullie zul-
len omkomen en een vervloeking
en een schande worden voor alle
volken op aarde.a 9 Zijn jullie
de slechte daden van jullie voor-
ouders, de slechte daden van de
koningen van Judab en de slech-
te daden van hun vrouwenc ver-
geten, en ook jullie eigen slech-
te daden en de slechte daden van
jullie vrouwen,d die begaan zijn
in het land Juda en op de stra-
ten van Jeruzalem? 10 Tot op de
dag van vandaag hebben ze zich
niet vernederd,� hebben ze geen
ontzag getoonde en hebben ze
zich niet gehouden aan� mijn wet
en mijn voorschriften die ik jullie
en je voorouders heb gegeven.”f

11 Daarom zegt Jehovah van
de legermachten, de God van Is-
raël: “Ik ben vastbesloten ellen-
de over jullie te brengen, om heel
Juda te vernietigen. 12 Ik neem
het overblijfsel van Juda dat per
se naar Egypte wilde gaan om
er te wonen, en ze zullen alle-
maal omkomen in Egypte.g Ze zul-
len vallen door het zwaard en
van honger sterven. Van klein tot
groot zullen ze sterven door het
zwaard en door de hongersnood.
En ze zullen een vloek, een schrik-
beeld, een vervloeking en een
schande worden.h 13 Degenen
die in Egypte wonen, zal ik straf-
fen net zoals ik Jeruzalem heb ge-
straft met het zwaard, de hongers-
nood en de epidemie.�i 14 En het
overblijfsel van Juda dat in Egypte
is gaan wonen, zal het niet over-
leven en zal niet kunnen ontsnap-
pen naar het land Juda. Wel zul-
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len ze ernaar verlangen� terug te
gaan om er weer te wonen, maar
dat zal niet gebeuren, op een paar
na die ontsnappen.”’

15 Alle mannen die wisten
dat hun vrouwen offers hadden
gebracht aan andere goden en
alle vrouwen die daar stonden,
die een grote groep vormden, en
de rest van het volk dat in Egypte
woonde,a in P _athros,b antwoord-
den Jeremia: 16 ‘We luisteren
niet naar het woord dat jij in de
naam van Jehovah tegen ons hebt
gesproken. 17 Maar we houden
ons wel aan elk woord dat wij zelf
hebben gesproken: om offers te
brengen aan de Koningin van de
hemel� en drankoffers voor haar
uit te gieten,c zoals wij, onze voor-
ouders, onze koningen en onze lei-
ders hebben gedaan in de steden
van Juda en op de straten van Je-
ruzalem, toen we volop brood te
eten hadden en het goed hadden,
en toen we totaal geen ellende
kenden. 18 Sinds we geen offers
meer brengen aan de Koningin
van de hemel en geen drankoffers
meer voor haar uitgieten, hebben
we aan alles gebrek gehad en zijn
we door het zwaard en door de
hongersnood omgekomen.’

19 De vrouwen voegden eraan
toe: ‘En toen we offers brach-
ten aan de Koningin van de he-
mel en drankoffers voor haar uit-
goten, was het toch niet zonder
de toestemming van onze echtge-
noten dat we offerkoeken maak-
ten die op haar leken en dat we
drankoffers voor haar uitgoten?’

20 Toen zei Jeremia tegen het
hele volk, tegen de mannen en
hun vrouwen en alle mensen die
tegen hem spraken: 21 ‘De of-
fers die jullie, je voorouders, je
koningen, je leiders en het volk
van het land hebben gebracht in

44:14 �Of ‘hun ziel opheffen om’. 44:17
�De titel van een godin die door afvallige
Israëlieten werd aanbeden, mogelijk een
vruchtbaarheidsgodin.

de steden van Juda en op de stra-
ten van Jeruzalema — Jehovah
herinnerde zich die, ze kwamen
in zijn geest� op! 22 Uiteindelijk
kon Jehovah jullie slechte daden
en de walgelijke dingen die jul-
lie hadden gedaan niet langer ver-
dragen. Zo werd jullie land de ver-
woeste plaats die het nu is, een
schrikbeeld en een vervloeking,
zonder inwoners.b 23 Omdat jul-
lie die offers hebben gebracht en
omdat jullie tegen Jehovah heb-
ben gezondigd door niet naar de
stem van Jehovah te luisteren en
door je niet te houden aan zijn
wet, zijn voorschriften en zijn
richtlijnen,� daarom heeft ellen-
de jullie getroffen, zoals nu het
geval is.’c

24 Jeremia zei verder tegen
het hele volk en tegen alle vrou-
wen: ‘Judeeërs in Egypte, hoor
het woord van Jehovah. 25 Dit
zegt Jehovah van de legermach-
ten, de God van Israël: “Wat jul-
lie en jullie vrouwen met je mond
hebben gezegd, hebben jullie met
je handen gedaan, want jullie heb-
ben gezegd: ‘Wij zullen onze gelof-
ten om offers te brengen aan de
Koningin van de hemel en drank-
offers voor haar uit te gietend

beslist nakomen.’ Vrouwen, jullie
zullen je geloften beslist nakomen
en ze uitvoeren.”

26 Hoor daarom het woord
van Jehovah, Judeeërs in Egyp-
te: “‘Ik zweer bij mijn eigen grote
naam’, zegt Jehovah, ‘dat in heel
Egypte geen enkele Judeeër mijn
naam nog in een eed zal gebrui-
kene en “Zo zeker als de Soe-
vereine Heer Jehovah leeft!” zal
zeggen.f 27 Nu sta ik klaar om
ellende over ze te brengen en niets
goeds.g Alle mannen van Juda in
Egypte zullen omkomen door het
zwaard en door de hongersnood,
totdat ze allemaal verdwenen
zijn.h 28 Slechts enkelen zullen

44:21 �Lett.: ‘hart’. 44:23 �Of ‘verma-
ningen’, ‘herinneringen’.
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aan het zwaard ontkomen en uit
Egypte naar het land Juda terug-
gaan.a Heel het overblijfsel van
Juda dat naar Egypte was gegaan
om daar te wonen, zal dan we-
ten welk woord is uitgekomen: dat
van mij of dat van hen!’”’

29 ‘“En dit is voor jullie het te-
ken”, verklaart Jehovah, “dat ik
jullie op deze plaats zal straffen,
zodat jullie weten dat de ellende
die ik jullie heb aangekondigd be-
slist zal komen. 30 Dit zegt Je-
hovah: ‘Ik geef farao H _ofra, de ko-
ning van Egypte, in handen van
zijn vijanden en van degenen die
hem naar het leven staan,� net
zoals ik koning Zedek _ia van Juda
in handen heb gegeven van ko-
ning Nebukadn _ezar� van Babylon,
die zijn vijand was en hem naar
het leven stond.’”’�b

45 Dit is het woord dat de pro-
feet Jeremia in het vier-

de jaar van koning J _ojakimc van
Juda, de zoon van Jos _ia, sprak
tot B _aruch,d de zoon van Ne-
r _ia. Hij schreef de volgende woor-
den die Jeremia dicteerdee in een
boek:

2 ‘Dit zegt Jehovah, de God
van Israël, over jou, B _aruch:
3 “Je hebt gezegd: ‘Wee mij, want
Jehovah geeft me naast mijn pijn
ook nog verdriet! Ik ben moe
van het zuchten, ik vind nergens
rust.’”

4 Zeg tegen hem: “Dit zegt Je-
hovah: ‘Luister! Wat ik heb opge-
bouwd, haal ik neer, en wat ik heb
geplant, ruk ik uit — het hele land.f
5 Maar jij zoekt� grote dingen
voor jezelf. Houd daarmee op.’”

“Want ik sta op het punt el-
lende over alle mensen� te bren-
gen”,g verklaart Jehovah, “maar
jou zal ik je leven als buit ge-
ven,�h waar je ook heen gaat.”’

44:30 �Of ‘zijn ziel zoeken’. 44:30;
46:2 �Lett.: ‘Nebukadrezar’, een spel-
lingsvariant. 44:30 �Of ‘zijn ziel zocht’.
45:5 �Of ‘verwacht’. �Lett.: ‘alle vlees’.
�Of ‘zal ik laten ontsnappen met je leven
(ziel)’.

46 Dit is het woord van Jeho-
vah tot de profeet Jeremia

over de volken:a 2 over Egyp-
te,b over het leger van farao N _e-
cho,c de koning van Egypte, die
zich aan de rivier de Eufraat be-
vond en die in het vierde jaar
van koning J _ojakimd van Juda,
de zoon van Jos _ia, bij K _arkemis
door koning Nebukadn _ezar� van
Babylon werd verslagen:
3 ‘Houd de grote en kleine

schilden� klaar
en ruk uit voor de strijd.

4 Span de paarden in en stijg
op, ruiters.

Neem je positie in en zet je
helm op.

Polijst de speren en doe je
pantser� aan.

5 “Waarom zijn ze verlamd van
angst?

Ze trekken zich terug,
hun soldaten worden
verpletterd.

In paniek zijn ze gevlucht,
hun soldaten keren zich
niet om.

Overal is angst”, verklaart
Jehovah.

6 “De snelste man kan
niet vluchten, de soldaten
kunnen niet ontkomen.

In het noorden, aan de oever
van de Eufraat,

struikelen ze en vallen ze
neer.”e

7 Wie komt daar opzetten als
de Nijl,

als rivieren met kolkend
water?

8 Egypte komt opzetten als de
Nijl,f

als rivieren met kolkend
water,

en zegt: “Ik zal oprukken en
de aarde bedekken.

Ik zal de stad en haar in-
woners vernietigen.”

46:3 �Het kleine schild werd vaak door
boogschutters gedragen. 46:4 �Of ‘ma-
liënkolder’, ‘wapenrok’.
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9 Paarden, trek op,
wagens, rijd als een razende!
Laat de soldaten uitrukken,
Kusch en Put, die het schild
vasthouden,a

en de L _udim,b die de boog
nemen en spannen.�c

10 Die dag is van de Soeverei-
ne Heer, Jehovah van de leger-
machten. Het is de dag van wraak,
wraak op zijn tegenstanders. En
het zwaard zal verslinden, het zal
verzadigd en doordrenkt zijn met
hun bloed, want de Soevereine
Heer, Jehovah van de legermach-
ten, houdt een slachting� in het
land van het noorden, aan de ri-
vier de Eufraat.d
11 Ga naar Gilead om balseme

te halen,
maagdelijke dochter Egypte.
Al je geneesmiddelen helpen
je niet,

want voor jou is er geen
genezing.f

12 De volken hebben over je
schande gehoordg

en het land is vol van je
geschreeuw.

Want de ene soldaat struikelt
over de andere

en ze vallen samen neer.’
13 Dit is het woord dat Jeho-

vah tot de profeet Jeremia sprak
over de komst van koning Nebu-
kadn _ezar� van Babylon om Egyp-
te aan te vallen:h
14 ‘Vertel het in Egypte,

verkondig het in M _igdol. i
Verkondig het in Nof� en in
Tachp _anches. j

Zeg: “Neem je positie in en
maak je klaar,

want een zwaard zal alles om
je heen verslinden.

15 Waarom zijn je machtige
mannen weggevaagd?

46:9 �Lett.: ‘en treden’. 46:10 �Of ‘heeft
een slachtoffer’. 46:13 �Lett.: ‘Nebukad-
rezar’, een spellingsvariant. 46:14 �Of
‘Memphis’.

Ze hebben niet standge-
houden,

want Jehovah heeft ze
neergeslagen.

16 In grote aantallen struikelen
ze en vallen ze.

Ze zeggen tegen elkaar:
‘Sta op! Laten we teruggaan
naar ons volk en naar ons
land

vanwege het wrede zwaard.’”
17 Daar hebben ze uitgeroepen:

“De farao, de koning van
Egypte, is gewoon een
nietszeggend geluid.

Hij heeft zijn kans� voorbij
laten gaan.”a

18 “Zo zeker als ik leef,” ver-
klaart de Koning, wiens
naam Jehovah van de
legermachten is,

“hij� zal opdoemen als de
T _aborb tussen de bergen

en als de K _armelc bij de zee.
19 Pak je spullen voor de balling-

schap,
dochter die in Egypte woont.
Want Nof zal een schrikbeeld
worden.

Het zal in brand gestoken
worden,� geen inwoner
blijft over.d

20 Egypte is als een prachtige
jonge koe.�

Maar uit het noorden zullen
er steekvliegen op haar af
komen.

21 Zelfs haar huursoldaten bij
haar zijn als vetgemeste
kalveren.

Maar ook zij hebben zich
omgedraaid, samen zijn ze
gevlucht.

Ze konden niet standhouden.e
Want de dag van hun onder-
gang is gekomen,

de tijd van hun afrekening.”

46:17 �Lett.: ‘vastgestelde tijd’. 46:18
�D.w.z. degene die Egypte verovert.
46:19 �Of mogelijk ‘een woestenij wor-
den’. 46:20 �Of ‘prachtige vaars’.
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22 “Haar geluid is als dat van
een slang die wegglijdt,

want ze achtervolgen haar
uit alle macht met bijlen,

als mannen die hout
hakken.�

23 Ze zullen haar woud omhak-
ken”, verklaart Jehovah,
“ook al leek het ondoor-
dringbaar.

Want ze zijn ontelbaar,
talrijker dan sprinkhanen.

24 De dochter Egypte staat
schande te wachten.

Ze zal overgeleverd worden
aan het volk van het noor-
den.”a

25 Jehovah van de legermach-
ten, de God van Israël, zegt: “Nu
richt ik mijn aandacht op _Amonb

uit No,�c op de farao, op Egypte,
op haar godend en op haar konin-
gen, ja, op de farao en op ieder-
een die op hem vertrouwt.”e

26 “En ik zal ze overleveren
aan degenen die hun naar het le-
ven staan,� aan koning Nebukad-
n _ezar� van Babylonf en zijn die-
naren. Maar later zal ze bewoond
worden zoals vroeger”, verklaart
Jehovah.g
27 “En jij, mijn dienaar Jakob,

wees niet bang,
laat je geen angst aanjagen,
Israël.h

Want ik zal je bevrijden uit
verre streken

en je nageslacht� uit het land
waar ze gevangen zijn. i

Jakob zal terugkomen en
rust en vrede hebben,

ze zullen voor niemand bang
zijn. j

28 Wees dus niet bang, mijn die-
naar Jakob,” verklaart Je-
hovah, “want ik ben met je.

Alle volken waarheen ik
je verstrooid heb, zal ik
vernietigen.k

46:22 �Of ‘sprokkelen’. 46:25 �D.w.z.
Thebe. 46:26 �Of ‘hun ziel zoeken’.
�Lett.: ‘Nebukadrezar’, een spellings-
variant. 46:27 �Lett.: ‘zaad’.

Maar jou zal ik niet vernieti-
gen.a

Ik zal je in de juiste mate
corrigeren�b

maar ik zal je beslist niet
ongestraft laten.”’

47 Dit is het woord van Jeho-
vah tot de profeet Jeremia

over de Filistijnen,c voordat de
farao Gaza versloeg. 2 Dit zegt
Jehovah:

‘Kijk! Waterstromen komen
opzetten uit het noorden.

Ze zullen een kolkende
watervloed worden

en het land en alles erin
overstromen,

de stad en haar inwoners.
De mensen zullen
schreeuwen

en alle bewoners van het
land zullen jammeren.

3 Bij het horen van stampende
paardenhoeven,

bij het geratel van zijn strijd-
wagens

en het gedreun van zijn
wielen,

zullen vaders niet eens
omkijken naar hun zonen,

want hun handen zijn slap
geworden.

4 De dag komt om alle Filistij-
nen te vernietigen,d

om elke overgebleven bond-
genoot van Tyruse en
Sidonf te verwijderen.

Jehovah zal de Filistijnen
vernietigen,

degenen die zijn overgebleven
van het eiland K _aftor.�g

5 Er zal kaalheid� over Gaza
komen.

_Askelon is tot zwijgen ge-
bracht.h

O overgeblevenen van hun
vallei,�

46:28 �Zie Woordenlijst. 47:4 �D.w.z.
Kreta. 47:5 �D.w.z. het hoofd kaalsche-
ren als teken van rouw en schande. �Of
‘laagvlakte’.
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hoelang zullen jullie nog in-
snijdingen bij jezelf maken?a

6 Ach, zwaard van Jehovah!b
Wanneer kom je tot rust?
Ga terug in je schede.
Word rustig en houd je stil.

7 Hoe kan het tot rust komen
als Jehovah het een bevel
heeft gegeven?

Tegen _Askelon en de zeekust,c
daar heeft hij het op af ge-
stuurd.’

48 Over Moabd zegt Jehovah
van de legermachten, de

God van Israël:
‘Wee N _ebo,e want ze is ver-
nietigd!

Kirjath _aı̈mf is te schande
gemaakt en veroverd.

De veilige schuilplaats� is
te schande gemaakt en
verbrijzeld.g

2 Moab wordt niet meer geëerd.
In H _esbonh wordt haar onder-
gang uitgedacht:

“Kom, laten we haar als volk
uitroeien.”

Ook jij, M _admen, moet
zwijgen,

want het zwaard achter-
volgt je.

3 Er klinkt geschreeuw uit
Horon _aı̈m, i

het geluid van vernietiging
en grote verwoesting.

4 Moab ligt in puin.
Haar kleintjes schreeuwen
het uit.

5 De mensen huilen zonder
ophouden terwijl ze op
de helling van L _uhith
omhooggaan.

En op de weg van Horon _aı̈m
naar beneden horen ze ge-
jammer vanwege de grote
ramp. j

6 Vlucht, ren voor je leven!�
Je moet als een jeneverboom
in de woestijn worden.

48:1 �Of ‘veilige hoogte’. 48:6 �Of
‘ziel’.

7 Omdat je vertrouwt op je
daden en je schatten,

zul jij ook veroverd worden.
En K _amosa zal in balling-
schap gaan,

samen met zijn priesters en
zijn leiders.

8 De verwoester zal elke stad
binnendringen,

geen stad zal ontkomen.b
De vallei� wordt verwoest,
er blijft niets van het vlakke
land� over, zoals Jehovah
heeft gezegd.

9 Plaats een teken voor Moab,
want tijdens haar verwoes-
ting zal ze vluchten

en haar steden zullen een
schrikbeeld worden,

zonder inwoners.c
10 Vervloekt is degene die

de opdracht van Jehovah
onzorgvuldig uitvoert!

Vervloekt is degene die zijn
zwaard geen bloed laat
vergieten!

11 Vanaf hun jeugd hebben de
Moabieten zonder zorgen
geleefd,

als wijn die rust op de droe-
sem.

Ze zijn niet in een ander vat
overgegoten

en zijn nooit in ballingschap
gegaan.

Daarom is hun smaak het-
zelfde gebleven

en is hun geur niet veranderd.
12 “Luister daarom! Er komt

een tijd”, verklaart Jehovah, “dat
ik mannen zal sturen om ze on-
dersteboven te keren. Ze zullen ze
omkeren, hun vaten legen en hun
grote kruiken aan stukken slaan.
13 En de Moabieten zullen zich
schamen over K _amos, net zoals
het huis van Israël zich schaamt
over Bethel, waarop ze vertrouw-
den.d

48:8 �Of ‘laagvlakte’. �Of ‘de hoog-
vlakte’.
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14 Hoe durven jullie te zeggen:
‘Wij zijn dappere soldaten,
klaar voor de strijd’?”a

15 “Moab is vernietigd,
haar steden zijn ingenomenb

en hun beste jonge mannen
zijn afgeslacht”,c

verklaart de Koning, wiens
naam Jehovah van de
legermachten is.d

16 De ondergang van de
Moabieten is dichtbij,

hun val nadert snel.e
17 Iedereen om ze heen zal

medelijden met ze moeten
hebben,

iedereen die hun naam kent.
Zeg tegen ze: “Ach, de
machtige stok is gebroken,
die prachtige staf!”

18 Daal af uit je eervolle positie
en ga dorstig� zitten, dochter
die in D _ibonf woont.

Want de verwoester van
Moab is tegen je op-
getrokken

en hij zal je vestingen ver-
nielen.g

19 Ga bij de weg staan en kijk,
inwoner van _Aroër.h

Vraag de man die vlucht
en de vrouw die ontsnapt:
“Wat is er gebeurd?”

20 Moab is te schande gemaakt
en door angst getroffen.

Huil en schreeuw.
Maak bij de _Arnoni bekend
dat Moab is vernietigd.

21 Het oordeel is gekomen over
het vlakke land,�j over Ch _olon,
J _ahazk en M _efaäth; l 22 over D _i-
bon,m N _ebon en Beth-Diblath _aı̈m;
23 over Kirjath _aı̈m,o Beth-G _amul
en Beth-M _eon;p 24 over K _eriothq

en B _ozra en over alle steden van
het landMoab, ver weg en dichtbij.
25 “De kracht� van Moab is

weggenomen,

48:18 �Of mogelijk ‘op de droge grond’.
48:21 �Of ‘de hoogvlakte’. 48:25 �Lett.:
‘hoorn’.

zijn arm is gebroken”, ver-
klaart Jehovah.

26 “Maak hem dronken,a want
hij heeft zich verheven
tegen Jehovah.b

Moab rolt in zijn eigen
braaksel,

hij is een mikpunt van spot.
27 Was Israël niet een mikpunt

van spot voor je?c

Bevond hij zich soms onder
dieven

dat je je hoofd schudde en
afkeurend over hem moest
praten?

28 Verlaat de steden en ga op
de rotsen wonen, inwoners
van Moab,

word als een duif die nestelt in
dewanden van een ravijn.”’

29 ‘We hebben gehoord van
Moabs trots — hij is heel
hoogmoedig —

van zijn arrogantie, zijn
trots, zijn hoogmoed en
zijn hooghartigheid.’d

30 ‘“Ik ken zijn razernij”, ver-
klaart Jehovah,

“maar zijn lege gepraat zal
nergens toe leiden.

Ze zullen niets uitrichten.
31 Daarom zal ik jammeren over

Moab,
om heel Moab zal ik het
uitschreeuwen.

Ik zal treuren om de mannen
van Kir-H _eres.e

32 Met meer gehuil dan om
Ja _̈ezerf

zal ik huilen om jou,wijnstok
van S _ibma.g

Je bloeiende uitlopers zijn de
zee overgestoken.

Ze reiken tot aan de zee, tot
Ja _̈ezer.

Op je zomervruchten en je
druivenoogst

is de verwoester neergedaald.h
33 Vreugde en blijdschap zijn

verwijderd uit de boom-
gaard

en uit het land Moab. i
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Door mij vloeit er geen wijn
meer uit de wijnpers.

De vreugdekreten van de
druiventreders zullen
verstommen

en plaatsmaken voor een
ander geschreeuw.”’a

34 ‘“Het geschreeuw uit
H _esbonb is helemaal tot
Ele _alec te horen.

Hun stem klinkt helemaal tot
J _ahaz,d

van Z _oar tot Horon _aı̈me en
_Eglath-Sel _isia.

Zelfs het water van N _imrim
zal opdrogen.”f

35 Jehovah verklaart: “Ik zal uit
Moab laten verdwijnen

degene die een offer brengt
op de hoogte,

degene die offers brengt aan
zijn god.

36 Daarom zal mijn hart treuren�
om Moab, als een fluit,�g

en zal mijn hart treuren om
de mannen van Kir-H _eres,
als een fluit.

Want de rijkdom die hij
heeft voortgebracht, zal
verdwijnen.

37 Want elk hoofd is kaalh
en elke baard is afgeknipt.
Elke hand heeft insnijdingeni

en ze hebben een zak om hun
heupen!”’ j

38 ‘“Op alle daken van Moab
en op alle pleinen,
is alleen gejammer te horen.
Want ik heb Moab gebroken
als een afgedankte kruik”,
verklaart Jehovah.

39 “Wat is ze bang geworden!
Huil!

Moab heeft zich beschaamd
teruggetrokken!

Moab is een mikpunt van
spot geworden,

iets angstaanjagends voor
iedereen eromheen.”’

48:36 �Of ‘onstuimig zijn’. �D.w.z. een
fluit waarop rouwliederen werden ge-
speeld bij een begrafenis.

40 ‘Want dit zegt Jehovah:
“Kijk! Als een arend in duik-
vluchta

zal hij zijn vleugels over
Moab uitspreiden.b

41 De steden zullen ingenomen
worden

en haar vestingen zullen
veroverd worden.

Op die dag zal het hart van
Moabs strijders

worden als het hart van een
vrouw die weeën heeft.”’

42 ‘“En Moab zal als volk uit-
geroeid worden,c

want hij heeft zich verheven
tegen Jehovah.d

43 Angst, de valkuil en de strik
staan je te wachten,

inwoner van Moab”, ver-
klaart Jehovah.

44 “Wie vlucht voor de angst zal
in de valkuil vallen

en wie uit de valkuil klimt
zal in de strik gevangen
worden.”

“Want ik zal over Moab het
jaar van hun straf brengen”,
verklaart Jehovah.

45 “Degenen die vluchten blijven
machteloos staan in de
schaduw van H _esbon.

Want er zal een vuur uit
H _esbon komen

en een vlam uit S _ihon.e
Het voorhoofd van Moab zal
verteerd worden,

net als de schedel van de
zonen van verwoesting.”f

46 “Wee Moab!
Het volk van K _amosg is
vergaan.

Je zonen zijn gevangen-
genomen

en je dochters zijn in balling-
schap gegaan.h

47 Maar aan het einde van
de dagen zal ik de gevange-
nen van Moab verzamelen”,
verklaart Jehovah.

“Tot zover het oordeel over
Moab.”’ i
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49 Over de Ammonietena zegt
Jehovah:

‘Heeft Israël geen zonen?
Heeft hij geen erfgenaam?
Waarom heeft M _alkamb Gad
in bezit genomenc

en waaromwoont zijn volk in
Israëls steden?’

2 ‘“Luister daarom, er komt een
tijd”, verklaart Jehovah,

“dat ik het alarmsignaal van
oorlog� laat horen tegen
R _abbad van de Ammonieten.e

Ze zal een verlaten puinhoop
worden

en haar bijbehorende�
plaatsen zullen in brand
gestokenworden.”

“En Israël zal zijn bezetters
in bezit nemen”,f zegt
Jehovah.

3 “Huil, H _esbon, want Ai is
verwoest!

Schreeuw het uit, bijbeho-
rende plaatsen van R _abba.

Doe een zak aan.
Huil en zwerf rond tussen de
stenen schaapskooien,

want M _alkam zal in balling-
schap gaan,

samen met zijn priesters en
zijn leiders.g

4 Waarom schep je op over de
valleien,�

over je glooiende vlakte,
ontrouwe dochter,

die vertrouwt op haar
schatten

en zegt: ‘Wie zal me aan-
vallen?’”’

5 ‘“Ik breng iets angstaan-
jagends over je”, verklaart
de Soevereine Heer, Jeho-
vah van de legermachten.

“Van iedereen om je heen
komt het op je af.

Je zult naar alle kanten
verstrooid worden

49:2 �Of mogelijk ‘het geluid van de
strijdkreet’. �Of ‘omliggende’. 49:4
�Of ‘laagvlakten’.

en niemand zal degenen die
vluchten weer bij elkaar
brengen.”’

6 ‘“Maar daarna zal ik de ge-
vangenen van de Ammo-
nieten bij elkaar brengen”,
verklaart Jehovah.’

7 Over Edom zegt Jehovah
van de legermachten:

‘Is er geen wijsheid meer in
T _eman?a

Hebben de verstandigen
geen goed advies meer?

Is hun wijsheid vergaan?
8 Vlucht weg, keer je om!

Ga en verschuil je in de diep-
gelegen plaatsen, inwoners
van D _edan!b

Want ik breng rampen over
Esau

als het de tijd is om mijn aan-
dacht op hem te richten.

9 Als druivenplukkers bij je
binnenkwamen,

zouden ze toch iets achter-
laten om te verzamelen?�

Als dieven in de nacht binnen-
kwamen,

zouden ze alleen vernielen
wat ze wilden.c

10 Maar ik zal Esau helemaal
kaalplukken.

Ik zal zijn schuilplaatsen
blootleggen,

zodat hij zich niet kan ver-
bergen.

Zijn kinderen, zijn broeders
en zijn buren worden uit-
geroeid,d

hij is er niet meer.e
11 Laat je vaderloze kinderen

achter
en ik zal ze in leven laten,
en je weduwen zullen op mij
vertrouwen.’

12 Want dit zegt Jehovah:
‘Kijk! Als zelfs degenen die niet
veroordeeld zijn de beker moe-
ten drinken, zou jij dan helemaal

49:9 �Of ‘voor de nalezing’. Zie Woor-
denlijst.
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geen straf hoeven te krijgen? Je
zult je straf niet ontlopen, je zult
de beker moeten drinken.’a

13 ‘Want ik heb bij mezelf
gezworen’, verklaart Jehovah,
‘dat B _ozra een schrikbeeld,b een
schande, een woestenij en een
vloek zal worden. Al haar steden
zullen voor altijd een puinhoop
zijn.’c
14 Ik heb een bericht gehoord

van Jehovah,
een afgezant is onder de
volken rondgestuurd:

‘Verzamel je en trek tegen
haar op.

Maak je klaar voor de strijd.’d
15 ‘Want luister! Ik heb je on-

beduidend gemaakt onder
de volken,

veracht onder de mensen.e
16 Door de huivering die je

hebt veroorzaakt, ben je
misleid,

door je trotse hart,
jij die je verschuilt tussen de
rotsen,

die op de hoogste heuvel
woont.

Al bouw je je nest zo hoog als
dat van een arend,

ik zal je vandaar naar beneden
halen’, verklaart Jehovah.

17 ‘En Edom moet een schrik-
beeld worden.f Iedereen die er
langskomt zal er vol ontzetting
naar kijken en fluiten vanwege al
haar plagen. 18 Net als met de
verwoesting van Sodom en Go-
morra en hun omliggende ste-
den’,g zegt Jehovah, ‘zal niemand
er wonen en zal geen mens zich
er vestigen.h

19 Luister! Als een leeuw i die
uit het dichte struikgewas bij de
Jordaan komt, zal iemand optrek-
ken tegen de veilige weidegron-
den, maar in een ogenblik zal ik
hem van haar laten wegvluchten.
En ik zal de uitverkorene over
haar aanstellen. Want wie is als
ik en wie durft me uit te da-

gen? Welke herder kan standhou-
den voor mij?a 20 Luister daar-
om naar het besluit� dat Jehovah
tegen Edom heeft genomen en
naar wat hij heeft uitgedacht te-
gen de inwoners van T _eman:b

De jonge dieren van de kudde
zullen beslist weggesleept
worden.

Hij zal hun woonplaats van-
wege hen verwoesten.c

21 Bij het geluid van hun val
schudt de aarde.

Er klinkt geschreeuw!
Het geluid wordt tot aan de
Rode Zee gehoord.d

22 Kijk! Als een arend zal hij
opstijgen en neerduiken,e

en hij zal zijn vleugels over
B _ozra uitspreiden.f

Op die dag zal het hart van
Edoms strijders

worden als het hart van een
vrouw die weeën heeft.’

23 Over Damaskus:g
‘H _amathh en _Arpad zijn te
schande gemaakt,

want ze hebben een slecht
bericht gehoord.

Ze zijn verlamd van angst.
Er heerst onrust in de zee
die niet kan worden ge-
kalmeerd.

24 Damaskus heeft de moed
verloren.

Ze slaat op de vlucht maar
paniek grijpt haar aan.

Angst en pijn hebben haar in
hun greep,

zoals een vrouw die gaat
bevallen.

25 Hoe komt het dat de geroem-
de stad niet is verlaten,

de stad van grote vreugde?
26 Want haar jonge mannen zul-

len vallen op haar pleinen
en alle soldaten zullen op
die dag omkomen’, ver-
klaart Jehovah van de
legermachten.

49:20 �Of ‘de raad’.
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27 ‘Ik zal de muur van Damas-
kus in brand steken

en de vestingen van Ben-H _adad
zullen in vlammen opgaan.’a

28 Over K _edarb en de konink-
rijken van H _azor, die koning Ne-
bukadn _ezar� van Babylon heeft
verslagen, zegt Jehovah:

‘Sta op, trek op naar K _edar
en vernietig de zonen van het
Oosten.

29 Neem hun tenten en hun
kudden mee,

hun tentkleden en al hun
bezittingen.

Voer hun kamelen weg.
Mensen zullen naar ze
schreeuwen: “Er is overal
angst!”’

30 ‘Vlucht, ga ver weg!
Ga en verschuil je in de
diepgelegen plaatsen, in-
woners van H _azor’, ver-
klaart Jehovah.

‘Want koning Nebukadn _ezar�
van Babylon heeft een stra-
tegie tegen je uitgedacht,

hij heeft een plan tegen je
gesmeed.’

31 ‘Sta op, trek op tegen het
volk dat in vrede leeft,

dat zich veilig voelt!’, ver-
klaart Jehovah.

‘Het heeft geen deuren en
grendels; ze wonen af-
gezonderd.

32 Hun kamelen zullen buit-
gemaakt worden

en al hun vee zal geroofd
worden.

Ik zal ze naar alle wind-
richtingen verstrooien,

degenen die hun haar af-
knippen aan de slapen.c

En van alle kanten breng
ik de ondergang over ze’,
verklaart Jehovah.

33 ‘En H _azor zal een hol voor
jakhalzen worden,

voor altijd een woestenij.

49:28, 30 �Lett.: ‘Nebukadrezar’, een
spellingsvariant.

Niemand zal er wonen,
en geen mens zal zich er
vestigen.’

34 Dit is het woord van Jeho-
vah over _Elama dat aan het begin
van de regering van koning Zede-
k _iab van Juda tot de profeet Jere-
mia kwam: 35 ‘Dit zegt Jehovah
van de legermachten: “Ik breek de
boog van _Elam,c de bron� van hun
macht. 36 Ik stuur de vier win-
den van de vier uiteinden van de
hemel op _Elam af en ik verstrooi
ze naar al die windrichtingen. Er
is geen volk waar de verdreve-
nen van _Elam niet naartoe zullen
gaan.”’

37 ‘Ik zal de Elamieten verbrij-
zelen voor de ogen van hun vijan-
den en van degenen die hun naar
het leven staan.� Ik zal ellende
over ze brengen, mijn brandende
woede’, verklaart Jehovah. ‘En ik
zal het zwaard achter ze aan stu-
ren totdat ik ze heb uitgeroeid.’

38 ‘Ik zal mijn troon in _Elamd

neerzetten en daar zal ik de ko-
ning en de leiders ombrengen’,
verklaart Jehovah.

39 ‘Maar aan het einde van de
dagen zal ik de gevangenen van
_Elam verzamelen’, verklaart Je-
hovah.

50 Dit is het woord dat Jeho-
vah via de profeet Jeremia

heeft gesproken over Babylon,e
over het land van de Chaldeeën:
2 ‘Vertel het onder de volken

en verkondig het.
Stel een signaal� op en
verkondig het.

Verberg niets.
Zeg: “Babylon is ingenomen.f
Bel is te schande gemaakt.g
M _erodach is doodsbang
geworden.

Haar beelden zijn te schande
gemaakt.

49:35 �Lett.: ‘het begin’. 49:37 �Of
‘hun ziel zoeken’. 50:2 �Of ‘signaal-
mast’.
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Haar walgelijke afgoden� zijn
doodsbang geworden.”

3 Want uit het noorden is een
volk tegen haar opgetrok-
ken.a

Het maakt haar land tot een
schrikbeeld,

er woont niemand meer.
Mens en dier zijn gevlucht.
Ze zijn weggegaan.’

4 ‘In die dagen en in die tijd’,
verklaart Jehovah, ‘zullen het
volk van Israël en het volk van
Juda bij elkaar komen.b Ze zullen
huilend op weg gaanc en samen
zullen ze Jehovah, hun God, zoe-
ken.d 5 Ze zullen de weg naar
Sion vragen, met hun gezicht in
die richting,e en zeggen: “Kom, la-
ten we ons aansluiten bij Jehovah
met een eeuwig verbond dat niet
vergeten wordt.”f 6 Mijn volk is
een kudde verdwaalde schapen.g
Hun eigen herders hebben hen
laten afdwalen.h Ze hebben hen
weggeleid naar de bergen, waar
ze van berg naar heuvel dwa-
len. Ze zijn vergeten waar hun
rustplaats is. 7 Iedereen die hen
vond, heeft hen verslonden, i en
hun vijanden hebben gezegd: “We
zijn onschuldig, want ze hebben
tegen Jehovah gezondigd, tegen
de woonplaats van rechtvaardig-
heid en de hoop van hun voor-
ouders, Jehovah.”’
8 ‘Vlucht weg uit Babylon,

verlaat het land van de
Chaldeeën, j

en word als de dieren die
vooroplopen, voor de
kudde uit.

9 Want een verzameling grote
volken uit het land van het
noorden

laat ik opstaan en oprukken
tegen Babylon.k

50:2 �De Hebreeuwse term is misschien
verwant aan een woord voor uitwerpse-
len en werd gebruikt als een uiting van
minachting.

Ze zullen in gevechtsformatie
op haar af komen.

Vandaaruit zal ze ingenomen
worden.

Hun pijlen zijn als die van
een strijder

die ouders van kinderen
beroven.a

Ze missen nooit hun doel.
10 Chald _ea zal buitgemaakt

worden.b
Er zal meer dan genoeg zijn
voor iedereen die haar
plundert’,c verklaart
Jehovah.

11 ‘Want jullie bleven genieten,d
jullie bleven juichen,

toen jullie mijn eigen erfdeel
plunderden.e

Jullie bleven trappelen als
een jonge koe� in het gras,

als hengsten bleven jullie
hinniken.

12 Jullie moeder is te schande
gemaakt.f

Zij die jullie heeft gebaard is
teleurgesteld.

Luister! Ze is de minste van
de volken,

een dorre wildernis en een
woestijn.g

13 Vanwege de woede van
Jehovah zal ze niet meer
bewoond worden.h

Ze zal totaal verlaten
worden. i

Iedereen die langs Babylon
komt, zal er vol ontzetting
naar kijken

en fluiten vanwege al haar
plagen. j

14 Kom van alle kanten in
gevechtsformatie op
Babylon af,

jullie die de boog spannen.�
Schiet op haar, spaar je
pijlen niet,k

want ze heeft tegen Jehovah
gezondigd. l

50:11 �Of ‘een vaars’. 50:14 �Lett.:
‘treden’.
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15 Laat van alle kanten een
strijdkreet tegen haar
horen.

Ze heeft zich overgegeven.�
Haar zuilen zijn gevallen,
haar muren afgebroken.a

Het is de wraak van
Jehovah.b

Neemwraak op haar.
Doe met haar wat ze zelf
heeft gedaan.c

16 Verwijder de zaaier uit
Babylon

en degene die de sikkel
hanteert in de oogsttijd.d

Vanwege het wrede zwaard
zal iedereen naar zijn eigen
volk teruggaan,

iedereen zal naar zijn eigen
land vluchten.e

17 Het volk Israël is een uit
elkaar gedreven kudde schapen.f
Ze zijn verjaagd door leeuwen.g
Eerst heeft de koning van As-
syrië ze verslondenh en daarna
heeft koning Nebukadn _ezar� van
Babylon hun botten afgekloven. i
18 Daarom zegt Jehovah van de
legermachten, de God van Israël:
“Ik zal de koning van Babylon en
zijn land aanpakken, net zoals ik
de koning van Assyrië heb aan-
gepakt. j 19 En ik zal Israël te-
rugbrengen naar zijn weidegrondk

en hij zal grazen op de K _armel
en in B _asan, l en op de bergen van
Efraı̈mm en van Gileadn zal hij�
verzadigd worden.”’
20 ‘In die dagen en in die tijd’,

verklaart Jehovah,
‘zal men zoeken naar de
schuld van Israël,

maar die zal er niet zijn.
De zonden van Juda zullen
niet gevonden worden,

want degenen die ik laat over-
blijven, zal ik vergeven.’o

50:15 �Lett.: ‘haar hand gegeven’. 50:17
�Lett.: ‘Nebukadrezar’, een spellings-
variant. 50:19 �Of ‘zijn ziel’.

21 ‘Trek op tegen het land
Merath _aı̈m en tegen de
inwoners van P _ekod.a

Laat ze worden afgeslacht en
totaal worden vernietigd’,�
verklaart Jehovah.

‘Doe alles wat ik je heb
geboden.

22 In het land klinkt het geluid
van oorlog,

een grote ramp.
23 Ach, de smidshamer van de

hele aarde is stukgeslagen
en gebroken!b

Ach, Babylon is een schrik-
beeld voor de volken
geworden!c

24 Ik heb een valstrik voor
je gespannen, je bent
gevangen, Babylon,

voordat je het wist.
Je werd gevonden en gevan-
gen,d

want tegen Jehovah ben je in
opstand gekomen.

25 Jehovah heeft zijn opslag-
plaats geopend

en hij haalt de wapens van
zijn woede tevoorschijn.e

Want de Soevereine Heer,
Jehovah van de legermach-
ten, heeft werk te doen

in het land van de Chal-
deeën.

26 Trek tegen haar op vanuit
verre streken.f

Open haar graanschuren.g
Stapel alles op als hopen
graan.

Verwoest haar helemaal.�h
Laat niemand van haar over.

27 Maak al haar jonge stieren
af. i

Laat ze naar de slacht gaan.
Wee hun, want hun dag is
gekomen,

de tijd van hun afrekening!

50:21 �Of ‘bestem ze voor de vernieti-
ging’. 50:26 �Of ‘bestem haar voor de
vernietiging’.
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1113 JEREMIA 50:28-40
28 Het geluid van vluchtelingen

is te horen,
van degenen die uit het land
Babylon ontsnappen,

om in Sion de wraak van
Jehovah, onze God,
bekend te maken,

de wraak voor zijn tempel.a
29 Roep tegen Babylon boog-

schutters op,
iedereen die de boog spant.�b
Sla je kamp rondom haar op,
laat niemand ontsnappen.

Vergeld haar naar haar
daden.c

Doe met haar wat ze zelf
heeft gedaan.d

Want ze heeft zich arrogant
gedragen tegenover Jeho-
vah,

tegenover de Heilige van
Israël.e

30 Daarom zullen haar jonge
mannen vallen op haar
pleinenf

en al haar soldaten zullen
op die dag omkomen’,�
verklaart Jehovah.

31 ‘Luister, opstandeling!g Ik
ben tegen je’,h verklaart de
Soevereine Heer, Jehovah
van de legermachten.

‘Want je dag moet komen,
de tijd dat ik je ter verant-
woording roep.

32 Jij, opstandeling, zult strui-
kelen en vallen,

er zal niemand zijn die je
overeind helpt. i

Ik zal je steden in brand steken
en alles om je heen zal in
vlammen opgaan.’

33 Dit zegt Jehovah van de leger-
machten:

‘Het volk van Israël en Juda
wordt onderdrukt

en iedereen die hen gevangen
heeft genomen heeft hen
vastgehouden.j

50:29 �Lett.: ‘treedt’. 50:30 �Lett.: ‘tot
zwijgen worden gebracht’.

Ze weigeren hen te laten
gaan.a

34 Maar hun Terugkoper is
sterk,b

Jehovah van de legermachten
is zijn naam.c

Hij zal beslist hun zaak
bepleitend

om het land rust te gevene

en paniek te zaaien onder de
inwoners van Babylon.’f

35 ‘Een zwaard treft de Chal-
deeën’, verklaart Jehovah,

‘de inwoners van Babylon,
haar leiders en haar wijze
mannen.g

36 Een zwaard treft de
zwetsers� en ze zullen
domme dingen doen.

Een zwaard treft haar strij-
ders en ze zullen doodsbang
worden.h

37 Een zwaard treft hun paarden
en hun strijdwagens

en alle vreemdelingen bij
haar,

en ze zullen als vrouwen
worden. i

Een zwaard treft haar schat-
ten en ze zullen geplun-
derd worden. j

38 Verwoesting treft haar water-
stromen en ze drogen op.k

Want het is een land van af-
godsbeelden, l

en vanwege hun angstaanja-
gende visioenen blijven ze
zich waanzinnig gedragen.

39 Daarom zullen de woestijn-
dieren bij de jankende die-
ren leven

en de struisvogels zullen in
haar wonen.m

Ze zal nooit meer bewoond
worden,

er zal in alle generaties geen
mens wonen.’n

40 ‘Net als met Gods ver-
woesting van Sodom en Gomor-
rao en hun omliggende steden’,p

50:36 �Of ‘de valse profeten’.
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JEREMIA 50:41–51:7 1114
verklaart Jehovah, ‘zal niemand
er wonen en zal geen mens zich
er vestigen.a
41 Kijk! Er komt een volk uit het

noorden.
Een groot volk en machtige
koningenb zullen opstaan

vanuit de uithoeken van de
aarde.c

42 Ze hebben hun boog en
werpspeer vast.d

Ze zijn wreed en kennen
geen genade.e

Ze klinken als het gebulder
van de zee,f

rijdend op hun paarden.
Als één man stellen ze zich in
gevechtsformatie tegen je
op, dochter Babylon.g

43 De koning van Babylon heeft
het bericht over hen ge-
hoord,h

zijn handen worden slap. i
Angst grijpt hem aan,
pijn als van een vrouw die
weeën heeft.

44 Luister! Als een leeuw die
uit het dichte struikgewas bij de
Jordaan komt, zal iemand optrek-
ken tegen de veilige weidegron-
den, maar in een ogenblik zal ik
hen van haar laten wegvluchten.
En ik zal de uitverkorene over
haar aanstellen. j Want wie is als
ik en wie durft me uit te da-
gen? Welke herder kan standhou-
den voor mij?k 45 Luister daar-
om naar het besluit� dat Jehovah
tegen Babylon heeft genomen l en
naar wat hij heeft uitgedacht te-
gen het land van de Chaldeeën:

De jonge dieren van de kudde
zullen beslist weggesleept
worden.

Hij zal hun woonplaats van-
wege hen verwoesten.m

46 Bij het geluid van Babylons
val zal de aarde schudden,

een geschreeuw zal onder de
volken klinken.’n

50:45 �Of ‘de raad’.

51 Dit zegt Jehovah:
‘Een verwoestende wind
stuur ik af

op Babylona en de inwoners
van Leb-Kam _a _i.�

2 Ik zal mensen sturen om
Babylon te wannen.

Ze zullen haar wannen en
haar land leeg achterlaten.

Van alle kanten zullen ze op
haar af komen op de dag
van onheil.b

3 Laat de boogschutter zijn
boog niet spannen.�

En laat niemand die een pant-
ser� draagt, gaan staan.

Heb geen medelijden met
haar jonge mannen.c

Bestem haar hele leger voor
de vernietiging.

4 Ze zullen sneuvelen in het
land van de Chaldeeën

en doorstoken op haar straten
liggen.d

5 Israël en Juda zijn niet
als weduwe achtergelaten
door hun God, Jehovah
van de legermachten.e

Maar hun land� is vol schuld
vanuit het standpunt van
de Heilige van Israël.

6 Vlucht uit Babylon weg
en ren voor je leven.�f
Kom niet om vanwege haar
fouten.

Want de tijd van Jehovah’s
wraak is gekomen.

Hij laat haar boeten voor
haar daden.g

7 Babylon is een gouden beker
geweest in de hand van
Jehovah.

Ze maakte de hele aarde
dronken.

De volken hebben van haar
wijn gedronken.h

51:1 �Blijkbaar een cryptografische naam
voor Chaldea. 51:3 �Lett.: ‘treden’.
�Of ‘maliënkolder’, ‘wapenrok’. 51:5
�D.w.z. het land van de Chaldeeën. 51:6
�Of ‘ziel’.
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1115 JEREMIA 51:8-20
Daarom hebben de volken
hun verstand verloren.a

8 Plotseling is Babylon ge-
vallen en gebroken.b

Huil om haar!c
Haal balsem voor haar pijn,
misschien is ze te genezen.’

9 ‘Wij probeerden Babylon te
genezen, maar ze was niet
te genezen.

Verlaat haar en laten we al-
lemaal naar ons eigen land
gaan.d

Want haar schuld� heeft
zich opgestapeld tot aan de
hemel

en reikt tot aan de wolken.e
10 Jehovah heeft ons recht

gebracht.f
Kom, laten we in Sion ver-
tellen wat Jehovah, onze
God, heeft gedaan.’g

11 ‘Polijst de pijlen,h neem de
ronde schilden op.�

Jehovah heeft de koningen
van de Meden aangevuurd�i

omdat hij Babylon wil vernie-
tigen.

Want dit is de wraak van
Jehovah, de wraak voor
zijn tempel.

12 Stel een signaal�j op tegen de
muren van Babylon.

Versterk de wacht, zet
wachtposten uit.

Laat degenen die in hinder-
laag liggen zich klaar
houden.

Want Jehovah heeft een
strategie uitgedacht

en hij zal doen wat hij de in-
woners van Babylon heeft
aangekondigd.’k

13 ‘Vrouw die woont aan veel
waterstromen, l

met grote rijkdommen,m
je eind is gekomen, de maat
van je winstmakerij is vol.n

51:9 �Lett.: ‘oordeel’. 51:11 �Of moge-
lijk ‘vul de pijlkokers’. �Lett.: ‘de geest
opgewekt’. 51:12 �Of ‘signaalmast’.

14 Jehovah van de legermachten
heeft bij zichzelf� gezworen:

“Ik zal je vullen met mensen,
als sprinkhanen zo veel,

en ze zullen triomfantelijk
over je juichen.”a

15 Hij is de Maker van de aarde
door zijn kracht.

Hij heeft het land� gefun-
deerd door zijn wijsheidb

en de hemel uitgespannen
door zijn verstand.c

16 Als hij zijn stem laat horen
komt het water in de hemel
in beroering,

en hij laat wolken� opstijgen
van de uiteinden van de
aarde.

Hij maakt bliksemflitsen bij�
de regen

en haalt de wind uit zijn
opslagplaatsen.d

17 Ieder mens gedraagt zich on-
verstandig, zonder kennis.

Iedere smid staat schande
te wachten vanwege zijn
beeld,e

want zijn metalen� beeld is
een leugen

en er is geen geest� in.f
18 Ze zijn een illusie,�g bespot-

telijke maaksels.
Als de dag van afrekening
komt, zullen ze vergaan.

19 Het Deel van Jakob is niet als
die dingen,

want hij is de Maker van alles,
zelfs van de staf van zijn
erfdeel.h

Jehovah van de legermachten
is zijn naam.’i

20 ‘Je bent een strijdknots voor
me, een wapen voor de
strijd.

Met jou verbrijzel ik volken,
met jou vernietig ik konink-
rijken.

51:14 �Of ‘zijn ziel’. 51:15 �Of ‘produc-
tieve land’. 51:16 �Of ‘dampen’. �Of
mogelijk ‘sluizen voor’. 51:17 �Of ‘ge-
goten’. �Of ‘adem’. 51:18 �Of ‘zinloos-
heid’.
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JEREMIA 51:21-34 1116
21 Met jou verbrijzel ik paarden

en ruiters.
Met jou verbrijzel ik strijd-
wagens en menners.

22 Met jou verbrijzel ik mannen
en vrouwen.

Met jou verbrijzel ik oude
mannen en jongens.

Met jou verbrijzel ik jonge
mannen en vrouwen.

23 Met jou verbrijzel ik herders
en hun kudde.

Met jou verbrijzel ik boeren
en hun ploegdieren.

Met jou verbrijzel ik gouver-
neurs en bestuurders.

24 En ik laat Babylon en alle in-
woners van Chald _ea boeten

voor alle slechte dingen die
ze voor jullie ogen in Sion
hebben gedaan’,a verklaart
Jehovah.

25 ‘Ik ben tegen je,b verwoesten-
de berg,’ verklaart Jehovah,

‘jij die de hele aarde ver-
nietigt.c

Ik zal mijn hand tegen je
opheffen, je van de rotsen
afrollen

en een afgebrande berg van
je maken.’

26 ‘Men zal geen hoeksteen en
ook geen fundamentsteen
uit je halen,

want je zult voor altijd een
woestenij worden’,d ver-
klaart Jehovah.

27 ‘Stel een signaal op in het
land.e

Blaas de hoorn onder de
volken.

Zet de volken tegen haar in.�
Roep de koninkrijken van

_Ararat,f M _inni en _Askenazg

tegen haar op.h
Stel een werfofficier tegen
haar aan.

Laat de paarden optrekken
als krioelende� sprink-
hanen.

51:27 �Lett.: ‘Heilig volken tegen haar.’
�Of ‘borstelige’.

28 Stel volken aan om tegen
haar te strijden,�

de koningen van M _edië,a
zijn gouverneurs en al zijn
bestuurders

en alle landen waarover ze
regeren.

29 De aarde zal schudden en
beven,

want wat Jehovah tegen
Babylon heeft uitgedacht
zal gebeuren,

om van het land Babylon
een schrikbeeld te maken,
zonder inwoners.b

30 De strijders van Babylon zijn
opgehouden met vechten.

Ze zitten in hun vestingen.
Hun krachten begeven het.c
Ze zijn als vrouwen geworden.d
Haar huizen zijn in brand
gestoken.

Haar grendels zijn gebroken.e
31 De ene koerier rent de andere

koerier tegemoet
en de ene boodschapper
rent naar de andere bood-
schapper

om de koning van Babylon
te melden dat zijn stad van
alle kanten is ingenomen,f

32 dat de oversteekplaatsen zijn
veroverd,g

dat de papyrusboten zijn
verbrand

en dat de soldaten doods-
bang zijn.’

33 Want dit zegt Jehovah van
de legermachten, de God van Is-
raël:

‘De dochter Babylon is als
een dorsvloer.

Het is tijd om haar aan te
stampen.

Heel binnenkort komt de tijd
voor haar oogst.’

34 ‘Koning Nebukadn _ezar� van
Babylon heeft mij ver-
slonden.h

51:28 �Lett.: ‘heilig volken tegen haar’.
51:34 �Lett.: ‘Nebukadrezar’, een spel-
lingsvariant.
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1117 JEREMIA 51:35-48
Hij heeft me in verwarring
gebracht.

Hij heeft me weggezet als
een leeg vat.

Hij heeft me opgeslokt zoals
een grote slang doet.a

Hij heeft zijn maag gevuld
met mijn goede dingen.

Hij heeft me weggespoeld.
35 “Laat het geweld dat mij is

aangedaan, dat mijn per-
soon is aangedaan, Babylon
treffen!”, zegt de inwoner
van Sion.b

“En laat mijn bloed de in-
woners van Chald _ea aan-
gerekend worden!”, zegt
Jeruzalem.’

36 Daarom zegt Jehovah:
‘Ik bepleit je zaakc

en ik zal wraak voor je nemen.d
Ik zal haar zee droogleggen
en haar bronnen laten
opdrogen.e

37 En Babylon zal veranderen in
steenhopen, f

een hol van jakhalzen,g
een schrikbeeld en een
aanfluiting,

zonder inwoners.h
38 Samen zullen ze brullen als

jonge leeuwen.�
Ze zullen grommen als
leeuwenwelpen.’

39 ‘Wanneer ze opgewonden
zijn, zal ik een feestmaal
voor ze klaarmaken en ze
dronken voeren,

zodat ze vrolijk worden. i
Dan zullen ze voorgoed slapen,
ze worden nooit meer wak-
ker’, j verklaart Jehovah.

40 ‘Ik zal ze afvoeren als
lammeren naar de slacht,

als rammen samen met
bokken.’

41 ‘Ach, S _esach� is ingenomenk

en de Roem van de hele aarde
is veroverd!l

51:38 �Of ‘jonge leeuwen met manen’.
51:41 �Blijkbaar een cryptografische
naam voor Babel (Babylon).

Babylon is een schrikbeeld
onder de volken geworden!

42 De zee heeft Babylon over-
spoeld.

Ze is bedekt door een massa
golven.

43 Haar steden zijn een schrik-
beeld geworden, een dorre
streek en een woestijn.

Een streek waar niemand
woont en waar geen mens
doorheen trekt.a

44 Ik zal mijn aandacht op Belb
in Babylon richten

en ik zal uit zijn mond halen
wat hij heeft verslonden.c

Er zullen geen volken meer
naar hem toe stromen.

En de muur van Babylon zal
instorten.d

45 Ga uit haar weg, mijn volk!e
Ren voor je leven,�f weg van
de brandende woede van
Jehovah!g

46 Laat de moed niet zakken en
wees niet bang voor het
bericht dat in het land te
horen zal zijn.

In het ene jaar zal het be-
richt komen,

en in het jaar daarna weer
een bericht,

over geweld in het land
en over heerser tegen
heerser.

47 Luister daarom! Er komt een
tijd

dat ik mijn aandacht zal
richten op de beelden van
Babylon.

Haar hele land zal te schande
gemaakt worden

en al haar gesneuvelden zul-
len in haar midden liggen.h

48 De hemel en de aarde en
alles wat erbij hoort,

zullen juichen over Babylon, i
want de verwoesters zullen
uit het noorden op haar af
komen’, j verklaart Jehovah.

51:45 �Of ‘ziel’.
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49 ‘Babylon heeft er niet alleen
voor gezorgd dat de slacht-
offers van Israël zijn ge-
vallen,a

maar in Babylon zijn ook
de slachtoffers van de hele
aarde gevallen.

50 Jullie die ontsnappen aan
het zwaard, loop door, blijf
niet staan!b

Denk van ver weg aan Je-
hovah

en houd Jeruzalem in ge-
dachte.’�c

51 ‘We voelen ons vernederd,
want we hebben beledigin-
gen gehoord.

Ons gezicht is met schande
bedekt,

want buitenlanders� zijn op-
getrokken tegen de heilige
plaatsen van het huis van
Jehovah.’d

52 ‘Luister daarom! Er komt een
tijd’, verklaart Jehovah,

‘dat ik mijn aandacht zal
richten op haar beelden,

en overal in haar land zullen
de gewonden kreunen.’e

53 ‘Ook al stijgt Babylon op
naar de hemel, f

al versterkt ze haar toren-
hoge vestingen,

toch zullen de verwoesters
die ik stuur haar bereiken’,g
verklaart Jehovah.

54 ‘Luister! Er klinkt ge-
schreeuw uit Babylon,h

het geluid van een grote ver-
woesting komt uit het land
van de Chaldeeën, i

55 want Jehovah vernietigt
Babylon,

hij zal haar lawaai laten
verstommen,

en hun golven zullen bulderen
als vele wateren.

Het geluid van hun stem zal
te horen zijn.

51:50 �Lett.: ‘je hart’. 51:51 �Of ‘vreem-
delingen’.

56 Want de verwoester zal op
Babylon af komen.a

Haar strijders zullen ge-
vangengenomen worden.b

Hun bogen zullen stuk-
geslagen worden,

want Jehovah is een God van
vergelding.c

Hij zal beslist afrekening
houden.d

57 Ik zal haar leiders en wijze
mannen dronken maken,e

haar gouverneurs, bestuur-
ders en strijders.

Ze zullen voorgoed slapen,
ze worden nooit meer wak-
ker’,f verklaart de Koning,
wiens naam Jehovah van
de legermachten is.

58 Dit zegt Jehovah van de
legermachten:

‘De muur van Babylon, al
is hij breed, zal totaal af-
gebroken worden,g

en haar poorten, al zijn ze
hoog, zullen in vlammen
opgaan.

De volken zullen voor niets
zwoegen.

De naties zullen zich afmatten
alleen maar om het vuur te
voeden.’h

59 Dit is het woord dat de pro-
feet Jeremia als een gebod gaf
aan Ser _aja, de zoon van Ne-
r _ia, i de zoon van Machs _eja, toen
hij met koning Zedek _ia van Juda
naar Babylon ging in het vierde
jaar van zijn regering; Ser _aja was
de kwartiermeester. 60 Jeremia
schreef alle ellende die Babylon
zou overkomen op in een boek,
al deze woorden die over Baby-
lon geschreven zijn. 61 Daarna
zei Jeremia tegen Ser _aja: ‘Wan-
neer je bij Babylon komt en haar
ziet, dan moet je al deze woorden
voorlezen. 62 En zeg dan: “O Je-
hovah, u hebt over deze plaats ge-
zegd dat die vernietigd zal worden
en dat er niemand meer zal wo-
nen, geen mens of dier, en dat ze
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voor altijd een woestenij zal wor-
den.”a 63 En als je het boek he-
lemaal hebt voorgelezen, moet je
er een steen aan vastbinden en
het midden in de Eufraat gooien.
64 Zeg dan: “Zo zal Babylon weg-
zinken en nooit meer bovenko-
menb door de rampen die ik over
haar breng, en men zal uitgeput
zijn.”’c

Tot zover de woorden van Je-
remia.

52 Zedek _iad was 21 jaar toen
hij koning werd, en hij re-

geerde 11 jaar in Jeruzalem. Zijn
moeder was Ham _utal,e de doch-
ter van Jeremia uit L _ibna. 2 Hij
bleef doen wat slecht was in Je-
hovah’s ogen, precies zoals J _oja-
kim had gedaan.f 3 Vanwege de
woede van Jehovah gebeurden
die dingen in Jeruzalem en in
Juda, en uiteindelijk verstootte
hij ze.g Zedek _ia kwam tegen de
koning van Babylon in opstand.h
4 In het negende jaar van Zede-
k _ia’s regering, op de tiende dag
van de tiende maand, rukte ko-
ning Nebukadn _ezar� van Babylon
met zijn hele leger tegen Jeruza-
lem op. Ze sloegen er hun kamp
op en bouwden een belegerings-
wal rondom de stad.i 5 De bele-
gering van de stad duurde tot het
11de jaar van koning Zedek _ia.

6 Op de negende dag van de
vierde maand j was er grote hon-
gersnood in de stad en het volk�
had niets te eten.k 7 Uiteinde-
lijk werd de stadsmuur doorbro-
ken. Die nacht vluchtten alle sol-
daten de stad uit door de poort
tussen de beide muren bij de
koningstuin, terwijl de Chaldee-
en de stad hadden omsingeld.
Ze gingen verder over de weg
van de Ar _aba. l 8 Maar het Chal-
deeuwse leger ging achter ko-
ning Zedek _ia aanm en haalde hem

52:4, 12 �Lett.: ‘Nebukadrezar’, een spel-
lingsvariant. 52:6 �Lett.: ‘volk van het
land’.

in op de woestijnvlakte van Je-
richo. Zijn hele leger werd uit-
eengeslagen. 9 Ze namen de ko-
ning gevangen en brachten hem
naar de koning van Babylon in
R _ibla in het land van H _amath en
hij sprak het vonnis over hem
uit. 10 De koning van Babylon
slachtte Zedek _ia’s zonen voor zijn
ogen af, en daar in R _ibla slacht-
te hij ook alle leiders van Juda af.
11 De koning van Babylon maak-
te Zedek _ia daarna blind,a deed
hem koperen boeien om, bracht
hem naar Babylon en hield hem
gevangen tot de dag van zijn
dood.

12 Op de tiende dag van de
vijfde maand, in het 19de jaar
van koning Nebukadn _ezar,� de
koning van Babylon, kwam zijn
bediende, Nebuz _aradan, de be-
velhebber van de wachters, naar
Jeruzalem.b 13 Hij brandde het
huis van Jehovah tot de grond
toe af,c en ook het huis� van de
koning en alle huizen van Jeru-
zalem. Alle grote huizen gingen
in vlammen op. 14 De stadsmu-
ren van Jeruzalem werden om-
vergehaald door het Chaldeeuw-
se leger dat bij de bevelhebber
van de wachters was.d

15 Enkele onbelangrijke men-
sen en de mensen die nog in
de stad over waren, werden door
Nebuz _aradan, de bevelhebber van
de wachters, in ballingschap weg-
gevoerd. Hij nam ook degenen
mee die naar de koning van Ba-
bylon waren overgelopen en alle
overgebleven bekwame ambachts-
lieden.e 16 Maar Nebuz _aradan,
de bevelhebber van de wachters,
liet enkelen van de armste men-
sen van het land achter om als
wijnbouwers en als dwangarbei-
ders te werken.f

17 De Chaldeeën sloopten de
koperen zuileng van het huis van
Jehovah en de karrenh en de

52:13 �Of ‘paleis’.
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koperen Zeea die in het huis van
Jehovah stonden. Al het koper
namen ze mee naar Babylon.b
18 Ook de bakken, de scheppen,
de messen,� de schalen,c de be-
kersd en alle koperen voorwer-
pen die bij de tempeldienst wer-
den gebruikt, namen ze mee.
19 De bevelhebber van de wach-
ters nam de schotels,e de vuur-
pannen, de schalen, de bakken,
de lampenstandaarden,f de be-
kers en de schalen mee die van
zuiver goud en zilver waren.g
20 Het koper van de twee zui-
len, de Zee, de 12 koperen stie-
renh onder de Zee en de karren
die koning Salomo voor het huis
van Jehovah had gemaakt, was
zo zwaar dat het niet te wegen
was.

21 Wat de zuilen betreft, elke
zuil was 18 el� hoog, en een
meetlint van 12 el kon haar om-
spannen. i De dikte van elke zuil
was vier vingerbreedten� en ze
was hol. 22 Het kapiteel� erop
was van koper. De hoogte van
het kapiteel was vijf el. j Ook het
vlechtwerk en de granaatappels
rond het kapiteel waren van ko-
per. Beide zuilen waren hetzelfde,
ook de granaatappels. 23 Er za-
ten 96 granaatappels omheen;� in
totaal zaten er 100 granaatappels
rondom het vlechtwerk.k

24 De bevelhebber van de
wachters nam verder de over-
priester Ser _aja, l de tweede pries-
ter Zef _anjam en de drie deurwach-
ters mee.n 25 En uit de stad
nam hij één hofbeambte mee die
commandant van de soldaten was,
zeven vertrouwelingen van de ko-
ning die in de stad werden aan-
getroffen, de secretaris van de le-
geraanvoerder die als taak had

52:18, 22 �ZieWoordenlijst. 52:21 �Een
el was 44,5 cm. Zie App. B14. �Een vin-
gerbreedte was 1,85 cm. Zie App. B14.
52:23 �Of ‘waren 96 granaatappels zicht-
baar’.

het volk van het land te mobili-
seren, en 60 mannen uit het ge-
wone volk van het land die
nog in de stad werden aangetrof-
fen. 26 Nebuz _aradan, de bevel-
hebber van de wachters, nam ze
mee en bracht ze naar de koning
van Babylon in R _ibla. 27 De ko-
ning van Babylon sloeg ze neer en
bracht ze ter dood in R _iblaa in het
land van H _amath. Zo werd Juda
uit zijn land weggevoerd in bal-
lingschap.b

28 Dit zijn de mensen die
Nebukadn _ezar� in ballingschap
wegvoerde: in het zevende jaar
3023 Joden.c

29 In het 18de jaar van Nebu-
kadn _ezar�d werden er 832 per-
sonen� uit Jeruzalem meegeno-
men.

30 In het 23ste jaar van Nebu-
kadn _ezar� voerde Nebuz _aradan,
de bevelhebber van de wachters,
Joden in ballingschap: 745 per-
sonen.�e

In totaal werden 4600 perso-
nen� in ballingschap weggevoerd.

31 Koning _Evil-M _erodach van
Babylon liet in het jaar dat hij
koning werd koning J _ojachin van
Juda vrij� uit de gevangenis. Dat
was in het 37ste jaar van de bal-
lingschap van koning J _ojachinf

van Juda, op de 25ste dag van
de 12de maand.g 32 Hij sprak
vriendelijk met hem en plaats-
te zijn troon hoger dan de troon
van de andere koningen die met
hem in Babylon waren. 33 J _oja-
chin hoefde geen gevangeniskle-
ren meer te dragen, en de rest
van zijn leven at hij aan zijn ta-
fel. 34 Hij kreeg zijn leven lang,
tot de dag van zijn dood, elke
dag een vastgestelde hoeveelheid
voedsel van de koning van Ba-
bylon.

52:28-30 �Lett.: ‘Nebukadrezar’, een
spellingsvariant. 52:29, 30 �Of ‘zie-
len’. 52:31 �Lett.: ‘verhief het hoofd
van’.
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� [alef]�

1 Ach, ze zit nu helemaal alleen,
de stad die vol mensen was!a

Ze is als een weduwe gewor-
den, zij die een groot volk
was onder de volken!b

Zij die een vorstin was onder
de provincies� is nu tot
dwangarbeid veroordeeld!c

� [beth]
2 ’s Nachts huilt ze hartver-

scheurendd en de tranen
stromen over haar wangen.

Niet één van al haar minnaars
is er om haar te troosten.e

Al haar vrienden hebben
haar verraden,f het zijn
haar vijanden geworden.

� [gimel]
3 Juda is in ballingschap ge-

gaang met lijden en zware
slavenarbeid.h

1:1 �Hfst. 1-4 zijn klaagliederen in de
vorm van een acrostichon, in de volg-
orde van het Hebreeuwse alfabet. �Of
‘rechtsgebieden’.

Ze moet bij de volken wonen,a
ze vindt geen rustplaats.

Al haar vervolgers hebben
haar ingehaald terwijl ze in
nood verkeert.

� [daleth]
4 De wegen naar Sion rouwen,

omdat niemand naar het
feest komt.b

Al haar poorten zijn ver-
woest,c haar priesters
zuchten.

Haar maagden� treuren, ze
heeft het zwaar te verduren.

� [he]
5 Haar tegenstanders zijn nu

haar meester,� haar vijan-
den hebben geen zorgen.d

Want Jehovah heeft haar
verdriet bezorgd vanwege
al haar overtredingen.e

Haar kinderen zijn als
gevangenen meegevoerd,
voor de tegenstander uit.f

1:4 �Of ‘jonge vrouwen’. 1:5 �Lett.:
‘hoofd’.
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� [waw]
6 De dochter Sion is al haar

pracht kwijtgeraakt.a
Haar leiders zijn als herten
die geen weide hebben
gevonden

en uitgeput gaan ze voor de
achtervolger uit.

� [zajin]
7 In de tijd dat Jeruzalem

ellende meemaakt en ont-
heemd is, denkt ze aan

alle kostbare dingen die ze
lang geleden had.b

Toen haar volk in handen
viel van de tegenstander en
niemand haar hielp,c

zagen tegenstanders haar en
lachten� om haar onder-
gang.d

	 [cheth]
8 Jeruzalem heeft zware zonden

begaan.e
Daarom is ze iets afschuwe-
lijks geworden.

Iedereen die haar vroeger
eerde, behandelt haar nu
als iets verachtelijks, want
ze hebben haar naaktheid
gezien.f

En zij, zij kreuntg en draait
zich beschaamd om.


 [teth]
9 Haar onreinheid kleeft aan

haar rokken.
Ze heeft niet aan haar toe-
komst gedacht.h

Haar ondergang was verbijs-
terend, er is niemand die
haar troost.

O Jehovah, zie mijn ellende,
want de vijand heeft zich
grootgemaakt. i

� [ jodh]
10 De tegenstander heeft zijn

hand gelegd op al haar
schatten. j

Want ze zag volken haar
heiligdom binnengaan,k

degenen die u had verboden
in uw gemeente te komen.

1:7 �Of ‘verkneukelden zich’.

� [kaf]
11 Haar hele volk zucht, ze

zoeken naar brood.a
Ze hebben hun waardevolle
dingen gegeven voor eten,
ommaar in leven te blijven.�

Kijk, o Jehovah, zie toch dat ik
als een waardeloze vrouw�
ben geworden.

 [lamedh]
12 Jullie die op de weg voorbij-

komen, doet het jullie niets?
Kijk en zie!
Is er leed zoals het leed dat
mij is aangedaan,

waarmee Jehovah me heeft
laten lijden op de dag van
zijn brandende woede?b

� [mem]
13 Vanuit de hoogte heeft hij

vuur in mijn botten ge-
stuurd,c en hij onderwerpt
ze allemaal.

Hij heeft een net voor mijn
voeten uitgespreid, hij heeft
me gedwongen achteruit te
wijken.

Hij heeft een verlaten vrouw
van me gemaakt.

De hele dag ben ik ziek.
� [noen]

14 Mijn fouten zijn als een juk�
samengebonden, door zijn
hand vastgemaakt.

Ze zijn op mijn nek gelegd, en
mijn kracht begeeft het.

Jehovah heeft me in handen
gegeven van hen tegen wie
ik niet op kan.d

� [samekh]
15 Jehovah heeft alle sterke

mannen uit mijn midden
opzijgegooid.e

Hij heeft een menigte tegen
me op de been gebracht
om mijn jonge mannen te
verpletteren.f

Jehovah heeft de maagdelijke
dochter van Juda in de
wijnpers vertrapt.g

1:11 �Of ‘om de ziel te herstellen’. �Een
personificatie van Jeruzalem. 1:14 �Zie
Woordenlijst.
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1123 KLAAGLIEDEREN 1:16–2:3
� [ajin]

16 Over die dingen huil ik,a de
tranen stromen uit mijn
ogen.

Want iedereen die me� zou
kunnen sterken of troosten
is ver weg.

Mijn zonen zijn eenzaam en
verlaten, want de vijand
heeft overwonnen.

� [pe]
17 Sion heeft haar handen uit-

gespreid,b er is niemand
om haar te troosten.

Jehovah heeft al Jakobs te-
genstanders rondom hem
tegen hem opgeroepen.c

Jeruzalem is iets afschuwe-
lijks voor ze geworden.d

� [tsadhe]
18 Jehovah is rechtvaardig:e ik

ben namelijk tegen zijn be-
velen� in opstand gekomen.f

Luister, alle volken, en zie
mijn leed.

Mijn maagden� en mijn jonge
mannen zijn gevangen-
genomen.g

� [qof]
19 Ik heb naar mijn minnaars

geroepen maar ze hebben
me bedrogen.h

In de stad zijn mijn priesters
en mijn oudsten omge-
komen,

terwijl ze op zoek waren
naar voedsel om in leven
te blijven.�i

� [resj]
20 O Jehovah, kijk toch, want ik

heb het ontzettend zwaar.
Zelfs mijn binnenste� is vol
onrust.

Mijn hart keert zich om
binnenin mij, want ik ben
heel opstandig geweest. j

Buiten maakt het zwaard
slachtoffers,k in huis
heerst de dood.

1:16 �Of ‘mijn ziel’. 1:18 �Lett.: ‘mond’.
�Of ‘jonge vrouwen’. 1:19 �Of ‘om de
ziel te herstellen’. 1:20 �Lett.: ‘ingewan-
den’.

� [sjin]
21 Men heeft mijn gezucht

gehoord, er is niemand
om me te troosten.

Al mijn vijanden hebben over
mijn ellende gehoord.

Ze zijn blij dat u dit hebt
veroorzaakt.a

Maar u zult de dag brengen
die u hebt aangekondigd,b
waarop ze net zo zullen
worden als ik.c

� [taw]
22 Heb aandacht voor hun

slechtheid en wees streng
voor ze,d

net zoals u streng voor mij
bent geweest vanwege al
mijn fouten.

Want ik blijf maar zuchten en
mijn hart is ziek.

� [alef]

2 Ach, Jehovah heeft de doch-
ter Sion met de wolk van
zijn woede bedekt!

Hij heeft de pracht van Israël
uit de hemel naar de aarde
gegooid.e

Hij heeft niet gedacht aan
zijn voetenbankf op de dag
van zijn woede.

� [beth]
2 Jehovah heeft zonder mede-

lijden alle woonplaatsen
van Jakob verslonden.

In zijn razernij heeft hij de
vestingen van de dochter
van Juda afgebroken.g

Hij heeft het koninkrijkh en
haar leiders i tot de grond
verlaagd en ontheiligd.

� [gimel]
3 In grote woede heeft hij

alle kracht� van Israël
gebroken.

Hij heeft zijn rechterhand
teruggetrokken toen de
vijand dichterbij kwam, j

en in Jakob bleef hij branden
als een vuur dat alles erom-
heen verteerde.k

2:3 �Lett.: ‘elke hoorn’.
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KLAAGLIEDEREN 2:4-12 1124
� [daleth]

4 Hij heeft zijn boog gespan-
nen� als een vijand, hij
houdt zijn rechterhand
klaar als een tegenstander.a

Hij bleef iedereen doden die
een lust voor het oog was.b

En hij stortte zijn woede als
een vuur uitc in de tent van
de dochter Sion.d

� [he]
5 Jehovah is als een vijand

geworden.e
Hij heeft Israël opgeslokt.
Hij heeft al haar torens
opgeslokt.

Hij heeft alle vestingen ervan
verwoest.

En hij laat de dochter van
Juda overvloedig rouwen
en jammeren.

� [waw]
6 Hij gaat gewelddadig met zijn

hut om,f als een hut in een
tuin.

Hij heeft een eind gemaakt
aan� zijn feest.g

Jehovah heeft feesten en
sabbatten laten vergeten in
Sion

en in zijn hevige veront-
waardiging houdt hij geen
rekening met koning en
priester.h

� [zajin]
7 Jehovah heeft zijn altaar

verworpen.
Hij heeft zijn heiligdom ver-
acht. i

Hij heeft de muren van haar
versterkte torens in han-
den van de vijand gegeven. j

In het huis van Jehovah
hebben ze hun stem laten
horenk als op een feestdag.

	 [cheth]
8 Jehovah heeft besloten de

muur van de dochter Sion
te verwoesten. l

2:4 �Lett.: ‘getreden’. 2:6 �Of ‘ver-
woestte’.

Hij heeft het meetlint ge-
spannen.a

Hij heeft zijn hand niet terug-
getrokken van vernietiging.�

En hij laat wallen en muren
treuren.

Ze hebben samen hun kracht
verloren.


 [teth]
9 Haar poorten zijn in de aarde

weggezonken.b
Hij heeft haar grendels ver-
nietigd en gebroken.

Haar koning en haar leiders
zijn bij de volken.c

Er is geen wet;� zelfs haar
profeten krijgen geen
visioen van Jehovah.d

� [ jodh]
10 De oudsten van de dochter

Sion zitten zwijgend op de
grond.e

Ze gooien stof op hun hoofd
en hebben zakken aan.f

De maagden van Jeruzalem
buigen hun hoofd naar de
grond.

� [kaf]
11 Mijn ogen zijn uitgeput van

het huilen.g
Mijn binnenste� is vol onrust.
Mijn lever is uitgestort op de
grond vanwege de onder-
gang van mijn dochter,�
mijn volk,h

vanwege de kinderen en
baby’s die bezwijken op
de stadspleinen. i

 [lamedh]
12 Ze blijven hun moeder vragen:

‘Waar is het graan en de
wijn?’, j

terwijl ze bezwijken als ge-
wonden op het stadsplein.

In de armen van hun moeder
stroomt het leven� uit hen
weg.

2:8 �Lett.: ‘van het verslinden’. 2:9 �Of
‘onderwijs’. 2:11 �Lett.: ‘ingewanden’.
�Een poëtische personificatie, misschien
om medelijden uit te drukken. 2:12 �Of
‘de ziel’.
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1125 KLAAGLIEDEREN 2:13-21
� [mem]

13 Wat kan ik als een getuigenis�
gebruiken?

Of waarmee kan ik je verge-
lijken, dochter Jeruzalem?

Waarmee kan ik je gelijk-
stellen om je te troosten,
o maagdelijke dochter Sion?

Want je wonden zijn zo groot
als de zee.a Wie kan je ge-
nezen?b

� [noen]
14 De visioenen die je profeten

zagen waren leugen en
bedrog.c

Ze brachten je fouten niet aan
het licht, om je gevangen-
schap te voorkomen,d

maar ze bleven je valse en
misleidende visioenen
vertellen.e

� [samekh]
15 Iedereen die op de weg voor-

bijkomt, klapt spottend in
zijn handen over jou.f

Vol verbazing fluiten zeg en
schudden ze hun hoofd van-
wege de dochter Jeruzalem.
Ze zeggen:

‘Is dit de stadwaarover gezegd
werd: “Ze is een volmaakte
schoonheid, de vreugde van
de hele aarde”?’h

� [pe]
16 Over jou hebben al je vijan-

den hun mond geopend.
Ze fluiten, knarsen met hun
tanden en zeggen: ‘We
hebben haar opgeslokt. i

Dit is de dag waarop we heb-
ben gewacht. j Het is zover,
we hebben het gezien!’k

� [ajin]
17 Jehovah heeft gedaan wat hij

van plan was, l hij heeft ge-
daan wat hij had gezegd,m

wat hij lang geleden geboden
had.n

Zonder medelijden heeft hij
verwoest.o

2:13 �Of ‘voorbeeld’.

Door hem kon de vijand
plezier om je hebben, hij
heeft de kracht� van je
tegenstanders vergroot.

� [tsadhe]
18 Hun hart roept tot Jehovah,

o muur van de dochter
Sion.

Laat de tranen dag en nacht
stromen als een rivier.

Gun jezelf geen onderbreking,
geef je ogen� geen rust.

� [qof]
19 Sta op! Schreeuw het uit in

de nacht, bij het begin van
de waken.

Stort bij Jehovah je hart uit
als water.

Hef je handen naar hem op,
voor het leven� van je
kinderen,

die op alle straathoeken�
bezwijken van de honger.a

� [resj]
20 Kijk, o Jehovah, heb aan-

dacht voor degene tegen
wie u zo streng bent ge-
weest.

Moeten vrouwen hun eigen
nakomelingen� blijven
eten, hun eigen gezonde
kinderen?b

Of moeten priesters en pro-
feten in het heiligdom van
Jehovah gedood worden?c

� [sjin]
21 In de straten liggen jongens

en oude mannen dood op
de grond.d

Mijn maagden� en mijn jonge
mannen zijn gedood door
het zwaard.e

U hebt gedood op de dag van
uw woede, u hebt zonder
medelijden een slachting
aangericht.f

2:17 �Lett.: ‘hoorn’. 2:18 �Lett.: ‘de
dochter van je oog’. 2:19 �Of ‘de ziel’.
�Lett.: ‘aan het hoofd van alle stra-
ten’. 2:20 �Of ‘vrucht’. 2:21 �Of ‘jon-
ge vrouwen’.
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KLAAGLIEDEREN 2:22–3:23 1126
� [taw]

22 U laat van alle kanten gevaar
komen, alsof het een feest-
dag is.a

Op de dag van Jehovah’s
woede is er niemand ont-
snapt en heeft niemand het
overleefd.b

Mijn vijand heeft degenen
uitgeroeid die ik heb ge-
baard� en grootgebracht.c

� [alef]

3 Ik ben de man die ellende
heeft gezien door de stok
van zijn woede.

2 Hij heeft me verdreven en
laat me in het donker wan-
delen, niet in het licht.d

3 Steeds weer strekt hij zijn
hand tegen me uit, de hele
dag.e

� [beth]
4 Hij heeft mijn vlees en mijn

huid laten wegteren.
Hij heeft mijn botten ge-
broken.

5 Hij heeft me belegerd, me
met bitter giff en problemen
omsingeld.

6 Hij heeft me gedwongen in
donkere plaatsen te zitten,
als mensen die lang geleden
gestorven zijn.

� [gimel]
7 Hij heeft muren om me heen

gezet, zodat ik niet kan
ontsnappen.

Hij heeft me met zware kope-
ren boeien geketend.g

8 En als ik wanhopig om hulp
schreeuw, wijst� hij mijn
gebed af.h

9 Hij heeft mijn wegen versperd
met gehouwen stenen.

Mijn paden heeft hij krom
gemaakt. i

� [daleth]
10 Hij ligt op de loer als een beer,

als een leeuw in hinder-
laag. j

2:22 �Of ‘gezond heb voortgebracht’.
3:8 �Of ‘verhindert’, ‘sluit zich af voor’.

11 Hij heeft me van het pad
af gedreven en in stukken
gescheurd.�

Hij heeft een woestenij van
me gemaakt.a

12 Hij heeft zijn boog gespan-
nen� en hij stelt me op als
het doelwit voor de pijl.

� [he]
13 Hij heeft mijn nieren door-

boord met de pijlen� uit
zijn koker.

14 Alle volken lachen me uit,
de hele dag zingen ze over
mij.

15 Hij vult me met wat bitter
is en doordrenkt me met
alsem.b

� [waw]
16 Hij laat me mijn tanden stuk-

bijten op kiezelstenen.
Hij drukt me neer in de as.c

17 U berooft me� van vrede, ik
ben het goede vergeten.

18 Dus zeg ik: ‘Mijn pracht is
vergaan, net als mijn hoop
op Jehovah.’

� [zajin]
19 Vergeet niet dat ik ontheemd

ben;d denk toch aan mijn
ellende, de alsem en het
bittere gif.e

20 U� zult beslist aan me den-
ken en zich over mij heen
buigen.f

21 Hier zal ik aan blijven
denken,� daarom zal ik
geduldig wachten.�g

	 [cheth]
22 Dankzij Jehovah’s loyale

liefde zijn we niet aan ons
eind gekomen,h

want aan de uitingen van zijn
barmhartigheid komt geen
einde. i

23 Ze zijn elke morgen nieuw, j
uw trouw is overvloedig.k

3:11 �Of mogelijk ‘en laat me braak
liggen’. 3:12 �Lett.: ‘getreden’. 3:13
�Lett.: ‘zonen’. 3:17 �Of ‘mijn ziel’.
3:20 �Of ‘uw ziel’. 3:21 �Of ‘dit zal ik
mijn hart te binnen brengen’. �Of ‘blijk
geven van een wachtende houding’.
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1127 KLAAGLIEDEREN 3:24-51
24 ‘Jehovah is mijn deel,’a heb

ik gezegd,� ‘daarom zal
ik geduldig op hemwach-
ten.’�b


 [teth]
25 Goed is Jehovah voor wie op

hem hoopt,c voor degene�
die hem blijft zoeken.d

26 Goed is het stil� te wachtene

op de redding van Jeho-
vah.f

27 Goed is het voor een man
een juk te dragen in zijn
jeugd.g

� [ jodh]
28 Laat hij alleen en zwijgend

blijven zitten als Hij het op
hem legt.h

29 Laat hij zijn mond in het stof
steken, i misschien is er nog
hoop. j

30 Laat hij zijn wang aanbieden
aan wie hem slaat, laat hij
zijn portie beledigingen
krijgen.

� [kaf]
31 Want Jehovah zal ons niet

voor altijd verstoten.k
32 Hoewel hij verdriet heeft

veroorzaakt, zal hij ook
barmhartig zijn in al zijn
loyale liefde. l

33 Want hij wil mensen� liever
geen pijn of verdriet
doen.�m

 [lamedh]
34 Alle gevangenen van de aarde

onder de voeten verplette-
ren,n

35 een man zijn recht onthouden
in de aanwezigheid van de
Allerhoogste,o

36 een man tekortdoen bij een
rechtszaak

— zulke dingen tolereert
Jehovah niet.

3:24 �Of ‘zegt mijn ziel’. �Of ‘blijk
geven van een wachtende houding te-
genover hem’. 3:25 �Of ‘de ziel’. 3:26
�Of ‘geduldig’. 3:33 �Lett.: ‘mensen-
zonen’. �Of ‘het is niet in zijn hart om
(...) te doen’.

� [mem]
37 Wie kan dus iets zeggen en het

laten gebeuren als Jehovah
het niet heeft geboden?

38 Uit de mond van de Aller-
hoogste

komen geen slechte en goede
dingen tegelijk.

39 Waarom moet een levend
wezen klagen over de
gevolgen van zijn zonde?a

� [noen]
40 Laten we onze levensweg on-

derzoeken en bestuderen,b
en laten we teruggaan naar
Jehovah.c

41 Laten we ons hart samen met
onze handen opheffen naar
God in de hemel:d

42 ‘We hebben gezondigd en
zijn in opstand gekomen,e
u hebt ons niet vergeven.f

� [samekh]
43 Met woede hebt u ons de

toegang versperd.g
U hebt ons achtervolgd en
genadeloos gedood.h

44 U hebt de toegang tot uzelf ver-
sperd met een wolk, zodat
ons gebed niet doorkomt.i

45 U maakt van ons uitvaagsel en
uitschot onder de volken.’

� [pe]
46 Al onze vijanden hebben hun

mond tegen ons geopend. j
47 Angst en valstrikken hebben

ons in hun greep,k ver-
woesting en vernietiging. l

48 De tranen stromen uit mijn
ogen vanwege de vernieti-
ging van mijn dochter, mijn
volk.m

� [ajin]
49 Mijn ogen huilen zonder

ophouden, zonder rust,n
50 totdat Jehovah vanuit de

hemel naar beneden kijkt
en het ziet.o

51 Mijn ogen hebben me� ver-
driet bezorgd vanwege alle
dochters van mijn stad.p

3:51 �Of ‘mijn ziel’.
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KLAAGLIEDEREN 3:52–4:7 1128
� [tsadhe]

52 Zonder reden hebben mijn
vijanden me opgejaagd als
een vogel.

53 Ze hebben mijn leven in de
kuil het zwijgen opgelegd,
ze bleven stenen naar me
gooien.

54 Waterstromen vloeiden over
mijn hoofd, en ik zei: ‘Dit is
mijn einde.’

� [qof]
55 Ik heb uw naam uitgeroepen,

o Jehovah, vanuit de diep-
ten van de kuil.a

56 Luister naar mijn stem, sluit
uw oren niet voor mijn
geschreeuw om hulp, om
verlichting.

57 U kwam naar me toe op de
dag dat ik u riep. U zei:
‘Wees niet bang.’

� [resj]
58 U hebt mijn zaak� verdedigd,

Jehovah, u hebt mijn leven
losgekocht.b

59 U hebt het onrecht dat
me is aangedaan gezien,
o Jehovah. Alstublieft,
doe me recht.c

60 U hebt al hun wraak gezien, al
hun complotten tegen mij.

� [sin of sjin]
61 U hebt hun spot gehoord,

o Jehovah, al hun com-
plotten tegen mij,d

62 de lippen van mijn tegen-
standers en hun gefluister
over mij de hele dag door.

63 Kijk naar ze: of ze nu zitten
of staan, ze bespotten me
in hun liedjes!

� [taw]
64 U zult ze laten boeten,

o Jehovah, voor hun daden.
65 U zult ze ongevoelig van

hart maken, dat is uw vloek
over hen.

66 U zult ze achtervolgen in uw
woede en ze uitroeien van
onder Jehovah’s hemel.

3:58 �Of ‘de rechtszaken van mijn ziel’.

� [alef]

4 Ach, het glanzende goud is
dof geworden, het zuivere
goud!a

Ach, de heilige stenenb liggen
op alle straathoeken� ver-
spreid!c

� [beth]
2 De kostbare zonen van Sion,

die hun gewicht in goud
waard waren�

— ach, ze worden bezien als
aardewerken kruiken,

het werk van de hand van
een pottenbakker!

� [gimel]
3 Zelfs een jakhals laat haar

jongen aan haar tepels
drinken.

Maar mijn dochter, mijn volk,
is wreed geworden,d zoals
struisvogels in de woestijn.e

� [daleth]
4 De tong van de zuigeling

kleeft van dorst aan zijn
gehemelte.

Kinderen smeken om brood,f
maar niemand geeft ze
iets.g

� [he]
5 Zij die altijd lekkernijen aten,

liggen uitgehongerd� op
straat.h

Zij die zijn opgegroeid
in scharlaken kleding, i
omarmen nu ashopen.

� [waw]
6 De straf� van mijn dochter,

mijn volk, is groter dan de
straf voor de zonde van
Sodom, j

dat in een ogenblik weg-
gevaagd werd, zonder dat
iemand een helpende hand
toestak.k

� [zajin]
7 Haar nazireeërsl waren reiner

dan sneeuw, witter dan
melk.

4:1 �Lett.: ‘aan het hoofd van alle stra-
ten’. 4:2 �Of ‘zo kostbaar waren als
gelouterd goud’. 4:5 �Lett.: ‘verlaten’.
4:6 �Lett.: ‘dwaling’.
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1129 KLAAGLIEDEREN 4:8-19
Ze waren roder dan koralen,
ze waren als gepolijste
saffieren.

	 [cheth]
8 Hun uiterlijk is donkerder

geworden dan roet.�
Ze worden niet herkend in
de straten.

Ze zijn vel over been,a ze zijn
als droog hout geworden.


 [teth]
9 Zij die sneuvelen door het

zwaard zijn beter af dan
zij die omkomen door de
hongersnood,b

die wegkwijnen en de dood-
steek krijgen door gebrek
aan voedsel van het veld.

� [ jodh]
10 Meelevende vrouwen hebben

eigenhandig hun kinderen
gekookt.c

Ze zijn hun voedsel van rouw
geworden tijdens de ineen-
storting van mijn dochter,
mijn volk.d

� [kaf]
11 Jehovah heeft zijn boosheid

geuit.
Hij heeft zijn brandende
woede uitgestort.e

En hij steekt een vuur aan in
Sion, dat haar fundamenten
verteert.f

 [lamedh]
12 De koningen van de aarde

en alle bewoners van het
land� geloofden niet

dat de tegenstander en de
vijand de poorten van
Jeruzalem zouden binnen-
komen.g

� [mem]
13 Het kwam door de zonden

van haar profeten, de
overtredingen van haar
priesters,h

die in haar midden het bloed
van rechtvaardigen ver-
goten. i

4:8 �Lett.: ‘zwartheid’. 4:12 �Of ‘pro-
ductieve land’.

� [noen]
14 Ze hebben blind rondgedoolda

op straat.
Ze zijn verontreinigd met
bloed,b

zodat niemand hun kleren
kan aanraken.

� [samekh]
15 ‘Ga weg! Onrein!’, roepen ze

naar hen. ‘Ga weg! Ga weg!
Raak ons niet aan!’

Want ze zijn dakloos gewor-
den en dolen rond.

De mensen van de volken
hebben gezegd: ‘Ze kunnen
niet hier bij ons blijven.�c

� [pe]
16 Het gezicht van Jehovah

heeft ze verstrooid,d
hij zal niet meer met goed-
keuring naar ze kijken.

De mensen zullen geen
respect hebben voor de
priesterse en de oudsten
geen eer geven.’f

� [ajin]
17 Zelfs nu nog zijn onze

ogen uitgeput omdat we
tevergeefs uitkeken naar
hulp.g

We bleven uitkijken naar
hulp van een volk dat ons
niet kon redden.h

� [tsadhe]
18 Ze hebben ons bij elke stap

achtervolgd i zodat we ons
niet op onze pleinen kon-
den vertonen.

Ons einde nadert, onze dagen
zijn geteld; ons einde is
inderdaad gekomen.

� [qof]
19 Onze achtervolgers waren

sneller dan de arenden in
de lucht. j

Ze joegen ons na op de
bergen, ze hebben in de
woestijn een hinderlaag
voor ons gelegd.

4:15 �Of ‘hier als vreemdelingen wo-
nen’.
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KLAAGLIEDEREN 4:20–5:22 1130
� [resj]

20 De adem in onze neusgaten,
de gezalfde van Jehovah,a
is gevangen in hun grote
kuil,b

degene van wie we zeiden:
‘In zijn schaduw zullen we
bij de volken leven.’

� [sin]
21 Juich en wees blij, dochter

Edom,c jij die in het land Uz
woont.

Maar ook aan jou zal de be-
ker worden doorgegeven.d
Je zult dronken worden en
je naaktheid laten zien.e

� [taw]
22 De straf voor je zonde,

dochter Sion, is voorbij.
Hij zal je niet opnieuw in
ballingschap wegvoeren.f

Maar hij zal zijn aandacht
richten op jouw zonde,
dochter Edom.

Hij zal je zonden blootleggen.g

5 O Jehovah, denk aan wat er
met ons is gebeurd.

Kijk toch en zie onze schande.h
2 Vreemdelingen hebben ons

erfdeel gekregen, buiten-
landers onze huizen. i

3 We zijn geworden als wezen,
zonder vader; onze moeders
zijn als weduwen.j

4 We moeten betalen om ons
eigen water te drinken,k
ons eigen hout moeten we
kopen.

5 Onze achtervolgers zitten
vlak achter ons.

We zijn uitgeput, maar we
krijgen geen rust. l

6 We houden onze hand op bij
Egyptem en Assyriën om
genoeg brood te krijgen.

7 Onze voorouders die gezon-
digd hebben, zijn er niet
meer, maar wij moeten hun
schuld dragen.

8 Nu heersen slaven over ons,
en er is niemand die ons uit
hun hand bevrijdt.

9 We halen ons brood binnen
met gevaar voor eigen
leven,�a vanwege het zwaard
van de woestijn.

10 Onze huid gloeit als een oven,
vanwege de teisterende
honger.b

11 Ze hebben de vrouwen
in Sion vernederd,� de
maagden in de steden van
Juda.c

12 Leiders zijn aan hun hand
opgehangen,d en oudsten
kregen geen respect.e

13 Jonge mannen dragen de
handmolen, jongens wan-
kelen onder vrachten hout.

14 De oudsten zijn uit de stads-
poort verdwenen, f jonge
mannen maken geen muziek
meer.g

15 Blijdschap is uit ons hart
verdwenen.We dansen niet
meer, maar rouwen.h

16 De kroon is van ons hoofd
gevallen.Wee ons, want we
hebben gezondigd!

17 Daarom is ons hart ziek
geworden, i

en vanwege die dingen zijn
onze ogen dof geworden, j

18 vanwege de berg Sion, die
een woestenij is;k vossen
dolen er rond.

19 Maar u, o Jehovah, u zit voor
altijd op uw troon.

Uw troon is van generatie op
generatie. l

20 Waarom vergeet u ons voor
altijd en laat u ons zo lang
in de steek?m

21 Breng ons bij u terug,
o Jehovah, dan zullen wij
meteen bij u terugkomen.n

Maak onze dagen weer zoals
vroeger.o

22 Maar u hebt ons totaal ver-
worpen.

U blijft verschrikkelijk
kwaad op ons.p

5:9 �Of ‘ziel’. 5:11 �Of ‘verkracht’.
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1 Ezechiël ziet in Babylon visioenen
van God (1-3)
Visioen van Jehovah’s hemelse
wagen (4-28)
Storm, wolk en vuur (4)
Vier levende wezens (5-14)
Vier wielen (15-21)
Uitspansel dat glinstert als ijs (22-24)
Jehovah’s troon (25-28)

2 Ezechiël aangesteld als profeet (1-10)
‘Of ze nu luisteren of niet’ (5)
Boekrol met klaagliederen (9, 10)

3 Ezechiël moet boekrol opeten (1-15)
Ezechiël aangesteld als wachter (16-27)

Nalatigheid leidt tot bloedschuld (18-21)

4 Beleg Jeruzalem afgebeeld (1-17)
Schuld 390 en 40 dagen gedragen (4-7)

5 Val Jeruzalem afgebeeld (1-17)
Afgeschoren haar in drieën
verdeeld (1-4)
Jeruzalem erger dan volken (7-9)
Drie straffen voor opstandig volk (12)

6 Tegen bergen Israël (1-14)
Walgelijke afgoden vernederd (4-6)
‘Jullie zullen moeten weten
dat ik Jehovah ben’ (7)

7 Het einde komt (1-27)
Ramp als nooit tevoren (5)
Geld op straat gegooid (19)
Tempel ontwijd (22)

8 Ezechiël in visioen naar Jeruzalem (1-4)
Walgelijke dingen in tempel (5-18)

Vrouwen treuren omTammuz (14)
Mannen vereren zon (16)

9 Zes scherprechters en man
met inkthoorn (1-11)
Oordeel begint bij heiligdom (6)

10 Vuur tussen wielen weggehaald (1-8)
Beschrijving cherubs en wielen (9-17)
Gods glorie verlaat tempel (18-22)

11 Leiders veroordeeld voor slechtheid (1-13)
Stad vergeleken met kookpot (3-12)

Belofte van herstel (14-21)
‘Een nieuwe geest’ (19)

Gods glorie verlaat Jeruzalem (22, 23)
Ezechiël in visioen terug naar
Chaldea (24, 25)

12 Ballingschap op symbolische manier
voorspeld (1-20)
Spullen voor ballingschap (1-7)
Leider zal in duisternis vertrekken (8-16)
Eten en drinken met angst (17-20)

Spreekwoord blijkt onwaar (21-28)
‘Geen van mijn woorden zal worden
uitgesteld’ (28)

13 Tegen valse profeten (1-16)
Bepleisterde muren zullen vallen
(10-12)

Tegen valse profetessen (17-23)

14 Afgodenaanbidders veroordeeld (1-11)
Oordeel over Jeruzalem staat vast (12-23)

Rechtvaardige Noach, Daniël
en Job (14, 20)

15 Jeruzalem waardeloze wijnstok (1-8)

16 Gods liefde voor Jeruzalem (1-63)
Gevonden als verlaten kind (1-7)
God kleedt haar en sluit
huwelijksverbond (8-14)
Ze wordt ontrouw (15-34)
Gestraft als overspelige vrouw (35-43)
Vergeleken met Samaria en
Sodom (44-58)
God denkt terug aan verbond (59-63)

17 Raadsel van arenden en wijnstok (1-21)
Tere scheut wordt prachtige
ceder (22-24)

18 Iedereen verantwoordelijk voor
eigen zonden (1-32)
Ziel die zondigt zal sterven (4)
Zoon boet niet voor vaders
zonde (19, 20)
Dood slecht mens geeft
geen vreugde (23)
Berouw leidt tot leven (27, 28)

19 Klaaglied over leiders Israël (1-14)
20 Verhaal Israëls opstand (1-32)

Israël herstel beloofd (33-44)
Profetie tegen zuiden (45-49)
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21 Gods oordeelszwaard uit schede (1-17)
Koning Babylon valt Jeruzalem aan
(18-24)
Verdorven leider Israël verwijderd
(25-27)
‘Zet af de kroon’ (26)
‘Tot hij komt die wettelijk recht
heeft’ (27)

Zwaard tegen Ammonieten (28-32)

22 Jeruzalem vol bloedschuld (1-16)
Israël als waardeloze schuimslakken (17-22)
Leiders en volk Israël veroordeeld (23-31)

23 Twee ontrouwe zussen (1-49)
Ohola met Assyrië (5-10)
Oholiba met Babylon en
Egypte (11-35)
Twee zussen gestraft (36-49)

24 Jeruzalem als roestige kookpot (1-14)
Dood Ezechiëls vrouw is teken (15-27)

25 Profetie tegen Ammon (1-7)
Profetie tegen Moab (8-11)
Profetie tegen Edom (12-14)
Profetie tegen Filistea (15-17)

26 Profetie tegen Tyrus (1-21)
‘Droogplaats voor sleepnetten’ (5, 14)
Stenen en grond in water
gegooid (12)

27 Klaaglied over zinkend schipTyrus (1-36)

28 Profetie tegen koning Tyrus (1-10)
‘Ik ben een god’ (2, 9)

Klaaglied over koning Tyrus (11-19)
‘Je was in Eden’ (13)
‘De gezalfde cherub die
beschermt’ (14)
‘Onrechtvaardigheid werd in je
gevonden’ (15)

Profetie tegen Sidon (20-24)
Israël wordt hersteld (25, 26)

29 Profetie tegen farao (1-16)
Babylon krijgt Egypte als
beloning (17-21)

30 Profetie tegen Egypte (1-19)
Aanval Nebukadnezar voorspeld (10)

Macht farao gebroken (20-26)

31 Val van Egypte, hoge ceder (1-18)

32 Klaaglied over farao en Egypte (1-16)
Egypte begraven met
onbesnedenen (17-32)

33 Verantwoordelijkheid wachter (1-20)
Nieuws over val Jeruzalem (21, 22)
Boodschap aan bewoners ruı̈nes (23-29)
Mensen doen niets met boodschap (30-33)

Ezechiël ‘als romantisch
liefdeslied’ (32)
‘Er was een profeet bij hen’ (33)

34 Profetie tegen herders Israël (1-10)
Jehovah’s zorg voor schapen (11-31)

‘Mijn dienaar David’ zal ze
verzorgen (23)
Een vredesverbond (25)

35 Profetie tegen bergland Seı̈r (1-15)

36 Profetie over bergen Israël (1-15)
Herstel van Israël (16-38)

‘Ik zal mijn grote naam heiligen’ (23)
‘Als de tuin van Eden’ (35)

37 Visioen vallei uitgedroogde botten (1-14)
Twee stokken samengevoegd (15-28)

Eén volk onder één koning (22)
Eeuwig vredesverbond (26)

38 Gogs aanval op Israël (1-16)
Jehovah’s woede tegen Gog (17-23)

‘Volken zullen weten dat ik
Jehovah ben’ (23)

39 Gog en troepen vernietigd (1-10)
Begraven in Dal van Hamon-Gog (11-20)
Herstel van Israël (21-29)

Gods geest uitgestort op Israël (29)
40 Ezechiël in visioen naar Israël

gebracht (1, 2)
Ezechiël ziet tempelvisioen (3, 4)
Voorhoven en poorten (5-47)

Buitenste oostpoort (6-16)
Buitenste voorhof, andere
poorten (17-26)
Binnenste voorhof en poorten (27-37)
Ruimten voor tempeldienst (38-46)
Het altaar (47)

De voorhal van de tempel (48, 49)
41 Het heiligdom van de tempel (1-4)

De muur en de zijkamers (5-11)
Gebouw aan westkant (12)
Gebouwen opgemeten (13-15a)
Binnenkant van het heiligdom (15b-26)

42 Blokken met eetruimten (1-14)
Vier zijden tempel opgemeten (15-20)

43 Jehovah’s glorie vult tempel (1-12)
Het altaar (13-27)



1 In het 30ste jaar, op de vijf-
de dag van de vierde maand,

toen ik onder de ballingena bij
de rivier de K _ebar was,b werd de
hemel geopend en kreeg ik vi-
sioenen van God te zien. 2 Op
de vijfde dag van de maand
— het was in het vijfde jaar van
de ballingschap van koning J _oja-
chinc — 3 kwam het woord van
Jehovah tot Ezechiël,� de zoon
van de priester B _uzi, bij de rivier
de K _ebar in het land van de Chal-
deeën.d Daar kwam de hand van
Jehovah op hem.e

4 Terwijl ik keek, zag ik een
stormwindf aankomen uit het
noorden. En er was een enor-
me wolk met flitsend vuur,�g om-
geven door een helder licht, en
midden uit het vuur kwam iets
dat leek op elektrum.�h 5 Erbin-
nen was iets dat leek op vier le-
vende wezens, i en elk zag eruit
als een mens. 6 Elk van hen had
vier gezichten en vier vleugels. j
7 Hun voeten waren recht en hun
voetzolen waren als die van een
kalf — ze glansden als gepolijst
koper.k 8 Aan hun vier zijden
hadden ze mensenhanden onder
hun vleugels, en alle vier hadden
ze gezichten en vleugels. 9 Hun
vleugels raakten elkaar. Ze draai-
den zich niet als ze zich voortbe-

1:3 �Bet.: ‘God sterkt’. 1:4 �Of ‘met
bliksem’. �Een glanzende legering van
goud en zilver.

wogen. Ze gingen elk steeds recht
vooruit.a

10 Hun gezichten zagen er zo
uit: elk van de vier had een men-
sengezicht met rechts een leeu-
wengezichtb en links een stie-
rengezicht,c en ook had elk
een arendsgezicht.d 11 Dat wa-
ren hun gezichten. Hun vleugels
waren boven hen uitgespreid.
Elk had twee vleugels die elkaar
raakten en twee vleugels die hun
lichaam bedekten.e

12 Ze gingen elk steeds recht
vooruit, overal waarheen de geest
ze dreef.f Ze draaiden zich niet
bij het voortbewegen. 13 De le-
vende wezens leken op branden-
de, vurige kolen. Iets dat eruitzag
als heldere vuurfakkels bewoog
heen en weer tussen de levende
wezens, en er schoten bliksemflit-
sen uit het vuur.g 14 En als de
levende wezens heen en weer gin-
gen, zag dat eruit als bliksemflit-
sen.

15 Toen ik naar de levende we-
zens keek, zag ik op de aarde één
wiel naast elk van de levende we-
zens met vier gezichten.h 16 De
wielen glansden alsof ze gemaakt
waren van chrysoliet, en ze za-
gen er alle vier hetzelfde uit. Ze
waren zo gebouwd dat ze eruit-
zagen als een wiel in een wiel.�

1:16 �Mogelijk stonden ze haaks op el-
kaar op dezelfde as.

44 Oostpoort blijft gesloten (1-3)
Voorschriften buitenlanders (4-9)
Voorschriften Levieten en priesters (10-31)

45 Heilige bijdrage en de stad (1-6)
Toegewezen deel leider (7, 8)
Leiders moeten eerlijk zijn (9-12)
Bijdragen volk en leider (13-25)

46 Offers bij speciale gelegenheden (1-15)
Erfdeel uit bezit leider (16-18)
Ruimten om offers te koken (19-24)

47 Water dat uit tempel stroomt (1-12)
Water wordt dieper (2-5)
Water van Dode Zee gezond
gemaakt (8-10)
Moerassen niet gezond gemaakt (11)
Bomen voor voedsel en genezing (12)

Grenzen van het land (13-23)

48 Verdeling van het land (1-29)
De 12 stadspoorten (30-35)

Stad ‘Jehovah is daar’ genoemd (35)
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17 Als ze zich verplaatsten, kon-
den ze in alle vier de richtin-
gen gaan zonder zich te draaien.
18 Hun velgen waren ontzagwek-
kend hoog en de velgen van
alle vier zaten rondom vol ogen.a
19 Als de levende wezens zich
verplaatsten, gingen de wielen
mee, en als de levende wezens
opstegen van de aarde, stegen
de wielen ook op.b 20 Ze gin-
gen naar waar de geest ze dreef,�
overal waar de geest naartoe
ging. De wielen stegen samen met
ze op, want de geest die op de le-
vende wezens inwerkte� was ook
in de wielen. 21 Als ze zich ver-
plaatsten, verplaatsten de wielen
zich ook. Als ze stilstonden, ston-
den die ook stil. En als ze opste-
gen van de aarde, stegen de wie-
len samen met ze op, want de
geest die op de levende wezens in-
werkte was ook in de wielen.

22 Boven de hoofden van de le-
vende wezens was een soort uit-
spansel dat ontzagwekkend glin-
sterde als ijs en zich uitstrekte
boven hun hoofden.c 23 Onder
het uitspansel waren hun vleugels
recht,� de een aan de ander. Elk
levend wezen had twee vleugels
om de ene zijde van zijn lichaam
te bedekken en twee om de ande-
re zijde te bedekken. 24 Toen ik
het geluid van hun vleugels hoor-
de, klonk het als het geluid van
bulderend water, als het geluid
van de Almachtige.d Als ze zich
voortbewogen, klonk dat als het
geluid van een leger. En als ze
stilstonden, lieten ze hun vleu-
gels neerhangen.

25 Er klonk een stem boven
het uitspansel boven hun hoof-
den. (Als ze stilstonden, lieten
ze hun vleugels neerhangen.)
26 Boven het uitspansel boven

1:20 �Of ‘waarheen de geest geneigd
was te gaan’. �Lett.: ‘de geest van
het levende wezen’. 1:23 �Of mogelijk
‘recht uitgestrekt’.

hun hoofden was iets dat leek
op een saffiersteena en eruitzag
als een troon.b Op de troon daar-
boven zat iemand die eruitzag als
een mens.c 27 Vanaf wat leek
op zijn middel en daarboven zag
ik iets dat blonk als elektrumd

en straalde als een vuur. En van
zijn middel af naar beneden zag
ik iets dat leek op vuur.e Hij was
omgeven door een schittering
28 als die van een regenboogf

in een wolk op een regenachtige
dag. Zo zag het schitterende licht
eruit dat hem omgaf. Het was als
de aanblik van de glorie van Je-
hovah.g Toen ik het zag, liet ik
me voorover op de grond vallen.
Ik hoorde de stem van iemand
die sprak.

2 Hij zei tegen me: ‘Mensen-
zoon,� ga op je voeten staan

zodat ik met je kan spreken.’h
2 Toen hij tegen me sprak, kwam
er geest in mij die me op mijn voe-
ten liet staan i zodat ik degene kon
horen die tegen me sprak.

3 Hij zei vervolgens tegen me:
‘Mensenzoon, ik stuur je naar het
volk Israël, j naar opstandige vol-
ken die zich tegen me verzetten.k
Zij en hun voorvaders hebben tot
op deze dag overtredingen tegen
me begaan.l 4 Ik stuur je naar
zonen die onbeschaamd en hard-
vochtig� zijn,m en je moet tegen
ze zeggen: “Dit zegt de Soeverei-
ne Heer Jehovah.” 5 En of ze nu
willen luisteren of niet — het is
een opstandig huisn — ze zullen
weten dat er een profeet onder
hen is geweest.o

6 Maar, mensenzoon, jij hoeft
niet bang voor hen te zijnp en
ook niet voor hun woorden, ook
al ben je omgeven door distels
en doorns�q en woon je tussen

2:1 �De eerste van de 93 keer dat deze
term in Ezechiël voorkomt. 2:4 �Of ‘hard
van gezicht en hart’. 2:6 �Of mogelijk
‘al zijn de mensen koppig en als dingen
die je steken’.
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schorpioenen. Wees niet bang
voor hun woordena en heb geen
angst voor hun blikken,b want
het is een opstandig huis. 7 Je
moet mijn woorden tot hen spre-
ken, of ze nu luisteren of niet.
Het is nu eenmaal een opstandig
volk.c

8 Jij, mensenzoon, luister naar
wat ik je zeg. Wees niet opstandig
zoals dit opstandige huis. Open je
mond en eet wat ik je geef.’d

9 Toen ik keek, zag ik een
hand die naar mij was uitge-
strekt,e met een boekrol erin.f
10 Hij rolde de boekrol voor me
uit en die was aan beide kanten
beschreven.g Er stonden klaaglie-
deren� op en getreur en gejam-
mer.h

3 Daarna zei hij tegen me: ‘Men-
senzoon, eet wat je wordt

voorgehouden.� Eet deze boekrol
en ga, spreek tot het huis van Is-
raël.’ i

2 Ik opende mijn mond en hij
liet me de boekrol eten. 3 Hij
zei tegen me: ‘Mensenzoon, eet
de boekrol die ik je geef en vul
je buik ermee.’ Ik begon de boek-
rol op te eten en in mijn mond
was hij zo zoet als honing. j

4 Hij zei tegen me: ‘Mensen-
zoon, ga naar het huis van Israël
en spreek mijn woorden tot hen.
5 Want je wordt niet gestuurd
naar een onverstaanbaar volk met
een onbekende taal maar naar het
huis van Israël. 6 Je wordt niet
gestuurd naar veel onverstaan-
bare volken met onbekende talen
waarvan je de woorden niet be-
grijpt. Als ik je naar hen zou
sturen, zouden ze naar je luiste-
ren.k 7 Maar het huis van Israël
zal weigeren naar je te luisteren,
want ze willen niet naar mij luis-
teren. l Het hele huis van Israël is
koppig en hardvochtig.�m 8 Luis-

2:10 �Of ‘rouwliederen’. 3:1 �Lett.: ‘eet
wat je vindt’. 3:7 �Of ‘hard van hoofd en
hart’.

ter! Ik maak jouw gezicht net zo
hard als hun gezicht en jouw voor-
hoofd net zo hard als hun voor-
hoofd.a 9 Ik maak je voorhoofd
als een diamant, harder dan vuur-
steen.b Wees niet bang voor hen
en heb geen angst voor hun blik-
ken,c want het is een opstandig
huis.’

10 Hij zei verder tegen me:
‘Mensenzoon, neem alle woor-
den die ik tot je spreek ter harte
en luister ernaar. 11 Ga naar
de ballingen van je volk�d en
spreek tot hen. Zeg tegen hen:
“Dit zegt de Soevereine Heer Je-
hovah”, of ze nu willen luisteren
of niet.’e

12 Toen voerde een geest me
meef en ik hoorde achter me
een zwaar dreunend geluid: ‘Laat
de glorie van Jehovah geprezen
worden vanaf zijn plaats.’ 13 Ik
hoorde het geluid van de vleu-
gels van de levende wezens toen
die elkaar raakten,g het geluid
van de wielen ernaasth en het
geluid van een zwaar gedreun.
14 En de geest tilde me op en
voerde me mee. Bitter gestemd
en woedend� ging ik mee, en de
hand van Jehovah rustte sterk
op mij. 15 Zo ging ik naar de
ballingen in Tel-Ab _ib, die bij de
rivier de K _ebar i woonden, en ik
verbleef waar zij woonden. Ver-
doofd j bleef ik zeven dagen in
hun midden.

16 Na zeven dagen kwam het
woord van Jehovah tot mij:

17 ‘Mensenzoon, ik heb jou
aangesteld als wachter voor het
huis van Israël.k En als je een
woord uit mijn mond hoort, moet
je hen namens mij waarschu-
wen.l 18 Als ik tegen een slecht
mens zeg: “Je zult beslist ster-
ven”, maar je waarschuwt hem
niet en je zegt niets om hem te
waarschuwen dat hij zijn slechte

3:11 �Lett.: ‘van de zonen van je volk’.
3:14 �Lett.: ‘in de woede van mijn geest’.
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weg moet verlaten zodat hij blijft
leven,a dan zal hij voor zijn zon-
de sterven omdat hij slecht isb

maar roep ik jou ter verantwoor-
ding voor zijn bloed.�c 19 Maar
als je een slecht mens waar-
schuwt en hij zich niet afkeert
van zijn slechtheid en van zijn
slechte weg, dan zal hij voor
zijn zonde sterven maar zul jij je
eigen leven� redden.d 20 Als een
rechtvaardige zich afkeert van
zijn rechtvaardigheid en doet wat
slecht is,� dan zal ik een struikel-
blok voor hem leggen en zal hij
sterven.e Als je hem niet hebt
gewaarschuwd, dan zal hij voor
zijn zonde sterven en worden
zijn rechtvaardige daden vergeten
maar roep ik jou ter verantwoor-
ding voor zijn bloed.�f 21 Maar
als je de rechtvaardige hebt ge-
waarschuwd niet te zondigen en
hij zondigt niet, dan blijft hij be-
slist in leven omdat hij gewaar-
schuwd isg en zul jij je eigen le-
ven� hebben gered.’

22 De hand van Jehovah kwam
daar op mij en hij zei tegen me:
‘Sta op, ga naar de vallei. Daar
zal ik met je spreken.’ 23 Ik
stond dus op en ging naar de val-
lei. Daar was de glorie van Je-
hovah,h net als de glorie die ik
bij de rivier de K _ebar i had ge-
zien, en ik liet me voorover op
de grond vallen. 24 Toen kwam
er geest in mij die me op mijn
voeten liet staan. j Hij sprak te-
gen me en zei:

‘Ga je huis in en sluit je daar
op. 25 Ze zullen je vastbinden
met touwen, mensenzoon, zodat
je niet meer onder hen kunt ko-
men. 26 Ik zal je tong aan je ge-
hemelte laten vastkleven. Je zult
stom zijn en hen niet kunnen
terechtwijzen, want het is een
opstandig huis. 27 Maar als ik

3:18, 20 �Of ‘eis ik zijn bloed van jou te-
rug’. 3:19, 21 �Of ‘ziel’. 3:20 �Of ‘en
onrecht doet’.

met je spreek, zal ik je mond
openen. En je moet tegen hen
zeggen:a “Dit zegt de Soeverei-
ne Heer Jehovah.” Wie dan luis-
tert, die luistert,b en wie niet wil
luisteren, die luistert maar niet.
Het is nu eenmaal een opstandig
huis.c

4 Mensenzoon, neem een bak-
steen en leg die vóór je neer.

Grif er een stad in: Jeruzalem.
2 Sla het beleg ervoor,d bouw er
een belegeringswal tegenaan,e
werp er een belegeringsdam te-
gen op, f richt er legerkampen te-
gen op en zet er stormrammen
omheen.g 3 Neem een ijzeren
bakplaat en zet die als een ijze-
ren muur tussen jou en de stad.
Richt vervolgens je blik erop: de
stad wordt belegerd en jij bent
de belegeraar. Het is een teken
voor het huis van Israël.h

4 Dan moet je op je linker-
zij gaan liggen en de schuld van
het huis van Israël op jezelf� leg-
gen. i Het aantal dagen dat je op
je zij ligt, zul je hun schuld dra-
gen. 5 Ik leg je 390 dagen op
— dat komt overeen met de ja-
ren van hun schuldj — en je zult
de schuld van het huis van Israël
dragen. 6 En je moet ze vol-
tooien.

Daarna moet je een tweede
keer gaan liggen, nu op je rech-
terzij, en je moet 40 dagen de
schuld van het huis van Judak

dragen. Een dag voor een jaar,
een dag voor een jaar is wat ik
je opleg. 7 Je moet je blik rich-
ten op de belegering van Jeru-
zalem, l met ontblote arm, en je
moet ertegen profeteren.

8 Ik zal je met touwen vast-
binden zodat je je niet van de ene
zij op de andere kunt draaien tot
je de dagen van je belegering hebt
voltooid.

4:4 �Lett.: ‘erop’, d.w.z. Ezechiëls linker-
zij.

HFST. 3
a Han 2:40

1Ti 4:16

b Ez 33:4

c Ez 33:8

d Ez 33:9
Han 18:6
Han 20:26

e Ez 18:24, 26
Ez 33:12, 18

f Le 19:17
Ez 33:6
Heb 13:17

g Sp 17:10
Ez 33:14, 15
Jak 5:19, 20

h Ez 1:27, 28

i Ez 1:1

j Ez 2:2
Da 10:19

��������������������

2de kolom
a Ez 24:27

Ez 33:22

b Mt 11:15

c Jes 30:9
��������������������

HFST. 4
d 2Kon 24:11

Jer 39:1

e 2Kon 25:1

f Jer 6:6
Jer 32:24

g Ez 21:22

h Ez 12:6
Ez 24:24

i 2Kon 17:21

j Nu 14:34
1Kon 12:19, 20

k 2Kon 23:27

l Jer 52:4

EZECHI
¨
EL 3:19–4:8 1136



9 Je moet tarwe, gerst, tuin-
bonen, linzen, gierst en spelt in
één pot doen en er voor jezelf
brood van maken. Het aantal da-
gen dat je op je zij ligt, 390 da-
gen, moet je het eten.a 10 Je
moet 20 sikkels� voedsel per dag
afwegen en eten. Op vaste tijden
moet je het eten.

11 Het water dat je drinkt
moet worden afgemeten: een zes-
de hin.� Op vaste tijden moet je
het drinken.

12 Je moet het eten als een
rond gerstebrood. Bak het voor
hun ogen met gedroogde uitwerp-
selen van mensen als brandstof.’
13 Vervolgens zei Jehovah: ‘Zo
zullen de Israëlieten hun brood
eten — onrein — onder de vol-
ken waarheen ik ze zal verdrij-
ven.’b

14 Daarop zei ik: ‘Dat niet,
Soevereine Heer Jehovah! Van
jongs af aan heb ik� me nog
nooit verontreinigd door vlees
te eten van een verscheurd dier
of een dier dat dood is aange-
troffen.c Geen onrein� vlees is in
mijn mond gekomen.’d

15 Hij antwoordde: ‘Goed dan,
ik sta je toe rundermest te ge-
bruiken in plaats van menselijke
uitwerpselen om er je brood bo-
ven te bakken.’ 16 Verder zei hij
tegen me: ‘Mensenzoon, ik maak
een eind aan de voedselvoorzie-
ning� in Jeruzalem.e Vol angst
zullen ze hun afgewogen brood-
rantsoen etenf en met ontzet-
ting zullen ze hun afgemeten wa-
terrantsoen drinken.g 17 Dat zal
gebeuren zodat ze elkaar ontzet
aankijken door het gebrek aan
brood en water en wegkwijnen
vanwege hun zonde.

4:10 �Ongeveer 230 g. Zie App. B14.
4:11 �Ongeveer 0,6 l. Zie App. B14. 4:14
�Of ‘mijn ziel’. �Of ‘bedorven’. 4:16
�Lett.: ‘breek de broodstokken’. Mogelijk
slaat dit op stokken waaromheen ring-
vormige broden werden gestoken om ze
te bewaren.

5 Mensenzoon, neem een scherp
zwaard en gebruik het als bar-

biersmes. Scheer je hoofdhaar en
je baard af. Neem dan een weeg-
schaal om het haar te wegen en
te verdelen. 2 Je moet een der-
de deel ervan in de stad ver-
branden als de dagen van het be-
leg voorbij zijn.a Daarna moet je
nog een derde deel nemen en dat
met het zwaard stukslaan rond-
om de stad.�b Het laatste der-
de deel moet je verstrooien in de
wind, en ik zal een zwaard trek-
ken om hen te achtervolgen.c

3 Je moet ook een paar pluk-
ken haar nemen en in de plooien�
van je gewaad wikkelen. 4 Neem
er nog een paar, gooi ze in het
vuur en laat ze tot as verbranden.
Van hieruit zal zich een vuur ver-
spreiden naar het hele huis van
Israël.d

5 Dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah: “Dit is Jeruzalem. Ik
heb haar te midden van de volken
geplaatst, met landen om haar
heen. 6 Maar ze is in opstand
gekomen tegen mijn rechterlijke
beslissingen en mijn voorschrif-
ten. Ze heeft zich slechter ge-
dragen dan de volken en de lan-
den om haar heen.e Het volk heeft
mijn rechterlijke beslissingen ver-
worpen en mijn voorschriften
niet nageleefd.”�

7 De Soevereine Heer Jeho-
vah zegt daarom: “Jullie hebben
je meer misdragen dan de vol-
ken om je heen en jullie hebben
mijn voorschriften niet nageleefd�
en mijn rechterlijke beslissingen
niet uitgevoerd, maar jullie heb-
ben de rechterlijke beslissingen
van de volken om je heen ge-
volgd.f 8 Daarom zegt de Soe-
vereine Heer Jehovah: ‘Ik ben
tegen je, stad,g en ik zal voor de
ogen van de volken het oordeel
voltrekken in je midden.h 9 Van-
wege al je walgelijke praktijken

5:2 �Lett.: ‘haar’. 5:3 �Of ‘slippen’.
5:6, 7 �Lett.: ‘niet gewandeld in’.
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zal ik in jou doen wat ik nog nooit
heb gedaan, en zoiets zal ik ook
nooit meer doen.a

10 Vaders onder jullie zullen
hun zonen etenb en zonen hun va-
ders, en ik zal onder jullie het oor-
deel voltrekken en de rest in alle
richtingen� verstrooien.’”c

11 “Daarom, zo zeker als ik
leef,” verklaart de Soevereine
Heer Jehovah, “omdat jullie mijn
heiligdom hebben verontreinigd
met al jullie walgelijke afgoden
en met al jullie afschuwelijke
praktijken,d zal ik jullie ook ver-
werpen.� Ik� zal geen medelijden
hebben en geen medegevoel to-
nen.e 12 Een derde deel van jul-
lie zal in je midden sterven door
ziekte of door hongersnood. Nog
een derde deel zal om je heen val-
len door het zwaard.f Het laat-
ste derde deel zal ik in alle rich-
tingen verstrooien, en ik zal een
zwaard trekken om hen te ach-
tervolgen.g 13 Dan zal er een
eind komen aan mijn boosheid en
zal mijn woede tegen hen beda-
ren, en ik zal tevreden zijn.h Na-
dat ik mijn woede op hen heb
gekoeld, zullen ze moeten we-
ten dat ik, Jehovah, heb gespro-
ken omdat ik volledige� toewij-
ding eis. i

14 Ik zal je maken tot een ver-
woeste plaats en een mikpunt van
spot onder de omliggende volken
en in de ogen van elke voorbij-
ganger. j 15 Je zult een mikpunt
van spot en minachting worden,k
een waarschuwend en afschrik-
wekkend voorbeeld voor de vol-
ken om je heen, als ik het oor-
deel aan je voltrek in boosheid, in
woede en met woedende straffen.
Ik, Jehovah, heb gesproken.

16 Ik zal de dodelijke pijlen
van hongersnood op jullie af-
schieten om jullie te vernietigen.
De pijlen die ik afschiet zullen

5:10 �Lett.: ‘naar elke wind’. 5:11 �Of
‘verminderen’. �Lett.: ‘mijn oog’. 5:13
�Of ‘exclusieve’.

jullie te gronde richten.a Ik zal
de hongersnood voor jullie erger
maken door de voedseltoevoer
af te snijden.�b 17 Ik zal hon-
gersnood op je af sturen en ge-
vaarlijke wilde dieren.c Ze zullen
je van kinderen beroven. Ziekte
en bloedvergieten zullen je teis-
teren, en ik zal een zwaard op
je loslaten.d Ik, Jehovah, heb ge-
sproken.”’

6 Het woord van Jehovah kwam
opnieuw tot mij: 2 ‘Mensen-

zoon, richt je blik op de bergen
van Israël en profeteer ertegen.
3 Je moet zeggen: “Bergen van
Israël, hoor het woord van de
Soevereine Heer Jehovah. Dit
zegt de Soevereine Heer Jeho-
vah tegen de bergen, tegen de
heuvels, tegen de rivieren en te-
gen de dalen: ‘Ik zal een zwaard
op jullie loslaten en ik zal je of-
ferhoogten vernietigen. 4 Je al-
taren worden afgebroken, je wie-
rooktafels worden verbrijzeld.e Ik
zal jullie lijken voor je walgelijke
afgoden� neerwerpen.f 5 Ik zal
de lijken van het volk Israël voor
hun walgelijke afgoden werpen en
ik zal jullie botten rond je altaren
strooien.g 6 Overal waar jullie
wonen zullen de steden verwoesth
en de offerhoogten afgebroken
worden en in puin komen te lig-
gen. i Je altaren worden afgebro-
ken en stukgeslagen, je walgelijke
afgoden zullen vergaan, je wie-
rooktafels worden neergehaald en
je werken uitgewist. 7 In jullie
midden zullen slachtoffers val-
len, j en jullie zullen moeten we-
ten dat ik Jehovah ben.k

8 Maar ik zal sommigen van
jullie laten ontkomen aan het

5:16 �Lett.: ‘je broodstokken te breken’.
Mogelijk slaat dit op stokken waarom-
heen ringvormige broden werden gesto-
ken om ze te bewaren. 6:4 �De He-
breeuwse term is misschien verwant
aan een woord voor uitwerpselen en
werd gebruikt als een uiting van min-
achting.
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zwaard onder de volken als jullie
worden verstrooid over de lan-
den.a 9 Degenen die ontkomen,
zullen aan mij denken onder
de volken waar ze gevangenge-
nomen zijn.b Ze zullen beseffen
dat mijn hart gebroken was door
hun ontrouwe� hart dat zich van
mij afkeerdec en door hun ogen
die lonkten naar hun walgelij-
ke afgoden.�d Vol afkeer zullen
ze zich schamen voor alle slecht-
heid en alle walgelijke dingen die
ze hebben gedaan.e 10 Ze zul-
len moeten weten dat ik Jehovah
ben en dat het geen loos dreige-
ment was dat ik dit onheil over
hen zou brengen.’”f

11 Dit zegt de Soevereine
Heer Jehovah: “Klap in je handen,
stamp met je voet en jammer over
alle slechte en walgelijke dingen
die het huis van Israël heeft ge-
daan, want ze zullen vallen door
het zwaard, door hongersnood en
door ziekte.g 12 Wie ver weg is
zal sterven door ziekte, wie dicht-
bij is zal vallen door het zwaard
en wie daaraan ontkomt en over-
blijft, zal sterven door hongers-
nood. Ik zal mijn woede volle-
dig op hen koelen.h 13 Jullie
zullen moeten weten dat ik Je-
hovah ben i als hun lijken tus-
sen hun walgelijke afgoden lig-
gen, rondom hun altaren, j op
elke hoge heuvel, op alle berg-
toppen, onder elke bladerrijke
boom en onder de takken van gro-
te bomen waar ze geurige offers
hebben gebracht� om al hun wal-
gelijke afgoden gunstig te stem-
men.k 14 Ik zal mijn hand tegen
hen uitstrekken en het land ver-
woesten, en al hun woonplaat-
sen zullen nog verlatener zijn
dan de woestijn bij D _ibla. Ze zul-
len moeten weten dat ik Jehovah
ben.”’

6:9 �Of ‘immorele’, ‘promiscue’. �Of
‘die (...) immoreel achternagingen’. 6:13
�Of ‘aangename geuren hebben geof-
ferd’.

7 Het woord van Jehovah kwam
opnieuw tot mij: 2 ‘Mensen-

zoon, dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah tegen het land van Is-
raël: “Een einde! Het einde komt
over de vier hoeken van het
land. 3 Nu is het einde voor je
aangebroken. Ik zal mijn woe-
de op je koelen en je oordelen
naar je wegen en je ter verant-
woording roepen voor al je wal-
gelijke daden. 4 Ik� zal geen me-
delijden met je hebben en geen
medegevoel.a Ik zal je de gevolgen
van je eigen wegen laten onder-
vinden en je zult de consequen-
ties van je walgelijke daden dra-
gen.b Je zult moeten weten dat ik
Jehovah ben.”c

5 Dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah: “Er komt een ramp, een
ramp als nooit tevoren.d 6 Een
einde komt. Het einde komt,
het zal tegen je opstaan.� Luis-
ter! Het komt. 7 Jullie zijn aan
de beurt,� bewoners van het land.
De tijd komt, de dag is dichtbij.e
Er is verwarring in plaats van ge-
juich op de bergen.

8 Heel binnenkort zal ik mijn
woede over je uitstorten.f Ik zal
mijn woede volledig op je koe-
leng en je oordelen naar je we-
gen en je ter verantwoording roe-
pen voor al je walgelijke daden.
9 Ik� zal geen medelijden hebben
en geen medegevoel.h Ik zal je de
gevolgen van je eigen wegen la-
ten ondervinden en je zult de con-
sequenties van je eigen walgelijke
daden dragen. Je zult moeten we-
ten dat ik, Jehovah, je tref.i

10 Kijk, de dag! Kijk, het komt! j
Je bent aan de beurt.� De staf
bloeit en hoogmoed is uitgespro-
ten. 11 Het geweld is uitgegroeid
tot een staf van slechtheid.k Zij,
hun rijkdom, hun menigten en hun
aanzien zullen het niet overleven.

7:4, 9 �Lett.: ‘mijn oog’. 7:6 �Lett.:
‘ontwaken’. 7:7, 10 �Of mogelijk ‘de
krans komt’.
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12 De tijd zal komen, de dag
zal aanbreken. Laat de koper
niet blij zijn en laat de verko-
per niet treuren, want de woede
richt zich tegen hun hele menig-
te.�a 13 De verkoper zal niet te-
ruggaan naar wat hij heeft ver-
kocht, zelfs niet als zijn leven
wordt gespaard, want het visioen
is tegen de hele menigte. Nie-
mand zal teruggaan, en vanwege�
zijn zonde zal niemand zijn leven
behouden.

14 Ze hebben op de trompet
geblazenb en iedereen staat klaar,
maar niemand trekt ten strijde,
want mijn woede richt zich te-
gen de hele menigte.c 15 Buiten
is het zwaardd en binnen zijn ziek-
te en honger. Wie op het veld is
sterft door het zwaard, wie in de
stad zijn worden verteerd door
honger en ziekte.e 16 De overle-
venden die het lukt te ontsnap-
pen, gaan naar de bergen. Als de
duiven uit de dalen kermt elk van
hen over zijn zonde.f 17 Hun
handen hangen slap neer en het
water loopt langs hun knieën.�g
18 Ze hebben zakken aanh en er
gaat een huivering door ze heen.�
Iedereen wordt te schande ge-
maakt en alle hoofden zijn kaal.�i

19 Hun zilver gooien ze op
straat en ze krijgen een afschuw
van hun goud. Geen zilver of goud
kan hen bevrijden op de dag van
Jehovah’s woede. j Ze� worden
niet verzadigd en hun buik wordt
niet gevuld, want het� is een strui-
kelblok geworden en de oorzaak
van hun zonde. 20 Hun prach-
tige sieraden waren hun trots

7:12 �D.w.z. dat het kopen en verko-
pen van land voor niemand voordeel zal
opleveren omdat de vernietiging over
iedereen zal komen. 7:13 �Of mogelijk
‘door’. 7:17 �D.w.z. dat ze van angst
hun urine laten lopen. 7:18 �Lett.: ‘be-
dekt ze’. �D.w.z. kaalgeschoren als teken
van rouw. 7:19 �Of ‘hun zielen’. �D.w.z.
hun zilver en hun goud.

en ze maakten er� afschuwelij-
ke beelden van, hun walgelijke
afgoden.a Daarom zal ik er iets
van maken waar ze van walgen.
21 Ik zal het� door vreemdelin-
gen laten plunderen� en het als
buit geven aan de slechten van
de aarde, en zij zullen het ont-
heiligen.

22 Ik zal mijn blik van ze af-
wendenb en ze zullen mijn ver-
borgen plaats� ontwijden. Ro-
vers zullen er binnengaan en de
plaats ontwijden.c

23 Maak ketens,�d want het
land is vol bloedige oordelene en
de stad vol geweld.f 24 Ik zal
de ergsten van de volken laten
komeng en ze zullen hun huizen
in bezit nemen.h Aan de trots
van de sterken maak ik een eind
en hun heiligdommen zullen ont-
wijd worden. i 25 Als angst hen
overvalt, zullen ze vrede zoeken
maar die zal er niet zijn. j 26 De
ene ramp volgt op de andere en
het ene bericht op het andere. De
mensen zullen een profeet om een
visioen vragen,k maar bij de pries-
ter zal geen wet� meer zijn en bij
de oudsten geen advies.�l 27 De
koning zal rouwen,m de leider zal
bekleed zijn met wanhoop� en de
handen van het gewone volk� zul-
len beven van angst. Ik zal hen
behandelen naar hun daden� en
ik zal hen oordelen zoals zij heb-
ben geoordeeld. Ze zullen moeten
weten dat ik Jehovah ben.”’n

8 In het zesde jaar, op de vijf-
de dag van de zesde maand,

toen ik in mijn huis zat en de
oudsten van Juda vóór mij za-

7:20 �D.w.z. hun voorwerpen van zil-
ver en goud. 7:21 �D.w.z. het zilver en
goud waarvan ze afgoden hebben ge-
maakt. �Lett.: ‘vreemdelingen als buit
in handen geven’. 7:22 �Blijkbaar het
binnenste deel van Jehovah’s heiligdom.
7:23 �D.w.z. ketens van gevangenschap.
7:26 �Of ‘onderwijs’. �Of ‘raad’. 7:27
�Of ‘troosteloosheid’. �Lett.: ‘het volk
van het land’. �Lett.: ‘weg’.
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ten, werd ik daar gegrepen door
de hand van de Soevereine Heer
Jehovah. 2 Terwijl ik toekeek,
zag ik een gedaante als van vuur.
Vanaf wat leek op zijn middel en
daaronder was er vuur,a en van
zijn middel af naar boven schit-
terde hij als de gloed van elek-
trum.�b 3 Toen stak hij iets uit
dat op een hand leek en pakte
me bij een lok van mijn hoofd-
haar. Een geest voerde me mee
tussen de aarde en de hemel en
bracht me door middel van vi-
sioenen van God naar Jeruza-
lem, naar de ingang van de noor-
delijke binnenpoort,c waar het
afgodische symbool� van jaloe-
zie stond dat jaloezie opwekt.d
4 Daar zag ik de glorie van de
God van Israël,e zoals de ver-
schijning die ik in de vallei had
gezien.f

5 Hij zei tegen me: ‘Mensen-
zoon, richt je blik alsjeblieft op
het noorden.’ Ik keek dus naar
het noorden en daar, ten noor-
den van de poort van het altaar,
stond het symbool van jaloe-
zie in de ingang. 6 Hij zei ver-
der tegen me: ‘Mensenzoon, zie
je welke verschrikkelijke, walge-
lijke dingen het huis van Israël
hier doet,g dingen waardoor ik
ver van mijn heiligdom vandaan
blijf?h Je zult walgelijke dingen
zien die nog veel erger zijn.’

7 Hij bracht me naar de ingang
van het voorhof. Toen ik keek,
zag ik een gat in de muur. 8 Hij
zei tegen me: ‘Mensenzoon, maak
het gat in de muur alsjeblieft gro-
ter.’ Ik maakte het gat in de muur
groter en zag een ingang. 9 Hij
zei tegen me: ‘Ga naar binnen
en zie wat een slechte, walgelijke
dingen ze hier doen.’ 10 Ik ging
naar binnen en zag allerlei afbeel-
dingen van kruipende dieren, af-
schuwelijke beesteni en alle wal-

8:2 �Een glanzende legering van goud
en zilver. 8:3 �Of ‘beeld’.

gelijke afgoden� van het huis van
Israël.a Ze waren overal rondom
in de muur gegrift. 11 Er ston-
den 70 oudsten van het huis van
Israël voor, onder wie Jaäz _anja,
de zoon van S _afan.b Elk van hen
had zijn wierookvat in zijn hand
en er steeg een geurige wierook-
wolk op.c 12 Hij zei tegen me:
‘Mensenzoon, zie je wat de oud-
sten van het huis van Israël in
de duisternis doen, elk van hen
in de binnenkamers waar hij zijn
afgoden heeft?� Want ze zeggen:
“Jehovah ziet ons niet. Jehovah
heeft het land verlaten.”’d

13 Hij zei verder tegen me:
‘Je zult zien dat ze walgelijke
dingen doen die nog veel erger
zijn.’ 14 Hij bracht me naar de
ingang van de noordelijke poort
van het huis van Jehovah. Daar
zag ik vrouwen zitten die treur-
den om de god T _ammuz.

15 Vervolgens zei hij tegen me:
‘Zie je dat, mensenzoon? Je zult
walgelijke dingen zien die nog veel
erger zijn dan dit.’e 16 Hij bracht
me naar het binnenste voorhof
van het huis van Jehovah.f Daar,
bij de ingang van de tempel van
Jehovah, tussen de voorhal en het
altaar, waren zo’n 25 mannen met
hun rug naar de tempel van Jeho-
vah en hun gezicht naar het oos-
ten. Ze bogen zich neer voor de
zon in het oosten.g

17 Hij zei tegen me: ‘Men-
senzoon, zie je dat? Is het voor
het huis van Juda niet erg ge-
noeg dat ze die walgelijke din-
gen doen? Moeten ze het land ook
nog met geweld vullenh en mij blij-
ven tergen? Kijk hoe ze de tak�
naar mijn neus uitsteken. 18 Ik

8:10 �De Hebreeuwse term is misschien
verwant aan een woord voor uitwerpse-
len en werd gebruikt als een uiting van
minachting. 8:12 �Of ‘in de binnenka-
mers van zijn pronkstuk’. 8:17 �Blijk-
baar een tak die bij afgoderij werd ge-
bruikt.
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zal handelen in woede. Ik� zal
geen medelijden hebben en geen
medegevoel.a Al roepen ze luid
in mijn oren, ik zal ze niet ho-
ren.’b

9 Toen hoorde ik hem luid roe-
pen: ‘Roep degenen die de

stad gaan straffen, elk met zijn
vernietigingswapen in zijn hand!’

2 Ik zag zes mannen uit de
richting van de noordelijke boven-
poortc komen, elk met zijn ver-
pletteringswapen in zijn hand. Bij
hen was één man in linnen kle-
ding, met de inkthoorn van een
secretaris� aan zijn middel. Ze
kwamen binnen en gingen naast
het koperen altaard staan.

3 Toen steeg de glorie van
de God van Israële op van waar
die boven de cherubs rustte en
verplaatste zich naar de drem-
pel van de deuropening van het
huis.f Hij riep naar de man met
de linnen kleding die de inkt-
hoorn van een secretaris aan zijn
middel droeg. 4 Jehovah zei te-
gen hem: ‘Trek door de stad,
door Jeruzalem, en zet een merk-
teken op het voorhoofd van de
mensen die zuchten en kermeng

over alle walgelijke dingen die in
de stad worden gedaan.’h

5 Tegen de anderen hoorde ik
hem zeggen: ‘Ga achter hem aan
de stad door en sla de mensen
neer. Heb geen medelijden� en
geen enkel medegevoel.i 6 Oude
mannen, jonge mannen, maagden,
kleine kinderen en vrouwen moet
je allemaal ombrengen.j Maar blijf
uit de buurt van iedereen die het
merkteken heeft.k Je moet begin-
nen bij mijn heiligdom.’ l Ze be-
gonnen toen bij de oudsten die
vóór het huis waren.m 7 Daarna
zei hij tegen ze: ‘Verontreinig het
huis en vul de voorhoven met de
doden.n Ga!’ Ze gingen naar bui-

8:18 �Lett.: ‘mijn oog’. 9:2 �Of ‘inkt-
koker van een schrijver’. 9:5 �Of ‘laat
je oog geen medelijden voelen’.

ten en doodden de mensen in de
stad.

8 Terwijl ze hen neersloegen,
bleef ik alleen achter. Ik liet me
voorover op de grond vallen en
riep: ‘Ach, Soevereine Heer Je-
hovah! Gaat u iedereen die van
Israël is overgebleven vernieti-
gen nu u uw woede over Jeruza-
lem uitstort?’a

9 Hij zei tegen me: ‘De zonde
van het huis van Israël en Juda
is ontzettend groot.b Het land is
vol bloedvergietenc en de stad
vol verdorvenheid,d want ze zeg-
gen: “Jehovah heeft het land ver-
laten en Jehovah ziet het niet.”e

10 Maar ik — ik zal geen me-
delijden hebben en geen mede-
gevoel tonen.f De consequenties
van hun daden� zal ik ze laten
dragen.’

11 Toen zag ik de man met de
linnen kleding die de inkthoorn
aan zijn middel droeg. Hij bracht
verslag uit en zei: ‘Ik heb precies
gedaan wat u mij hebt opgedra-
gen.’

10 Terwijl ik toekeek, zag ik
boven het uitspansel bo-

ven de hoofden van de che-
rubs iets dat leek op een saffier-
steen boven hen verschijnen,
en het zag eruit als een troon.g
2 Toen zei hij tegen de man in
de linnen kleding:h ‘Ga naar bin-
nen tussen het wielwerk, i onder
de cherubs. Vul je beide handen
met de brandende kolen j die tus-
sen de cherubs zijn en strooi die
uit over de stad.’k Terwijl ik toe-
keek, ging hij naar binnen.

3 De cherubs stonden rechts
van het huis toen de man naar
binnen ging, en de wolk vul-
de het binnenste voorhof. 4 De
glorie van Jehovah l steeg van de
cherubs op naar de drempel van
de deuropening van het huis. Het
huis werd geleidelijk gevuld met
de wolkm en het voorhof was vol

9:10 �Lett.: ‘weg’.
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van de schittering van de glorie
van Jehovah. 5 Het geluid van
de vleugels van de cherubs was
te horen in het buitenste voor-
hof. Het klonk als het geluid van
God de Almachtige wanneer hij
spreekt.a

6 Toen gebood hij de man in
de linnen kleding: ‘Neemwat van
het vuur dat tussen het wiel-
werk is, tussen de cherubs.’ Hij
ging naar binnen en ging naast
het wiel staan. 7 Toen stak een
van de cherubs zijn hand uit
naar het vuur dat tussen de che-
rubs was.b Hij nam wat van het
vuur en legde het in de handen
van de man in de linnen kleding,c
die het aannam en naar buiten
ging. 8 Onder de vleugels van
de cherubs was iets zichtbaar
dat de vorm had van mensen-
handen.d

9 Terwijl ik toekeek, zag ik
vier wielen naast de cherubs,
naast elke cherub één. De wielen
glansden alsof ze van chrysoliet-
steen waren.e 10 De wielen za-
gen er alle vier hetzelfde uit: als
een wiel in een wiel. 11 Als ze
zich verplaatsten, konden ze in
alle vier de richtingen gaan zon-
der zich te draaien, want ze gin-
gen zonder zich te draaien naar
de plaats waarheen het hoofd ge-
richt was. 12 Hun hele lichaam,
hun rug, hun handen, hun vleu-
gels en de wielen — alle vier
de wielen — waren helemaal vol
ogen.f 13 Wat de wielen betreft,
ik hoorde een stem die naar ze
riep: ‘Wielwerk!’

14 Elk van hen� had vier ge-
zichten. Het eerste gezicht was
het gezicht van de cherub, het
tweede een mensengezicht,� het
derde een leeuwengezicht en
het vierde een arendsgezicht.g

15 De cherubs stegen steeds
op — het waren de levende we-

10:14 �D.w.z. de cherubs. �Of ‘het ge-
zicht van een man’.

zens� die ik had gezien bij de ri-
vier de K _ebara — 16 en als de
cherubs zich verplaatsten, gin-
gen de wielen naast hen mee. Als
de cherubs hun vleugels ophie-
ven om hoog boven de aarde te
zijn, veranderden de wielen niet
van richting en weken ze niet
van hun zijde.b 17 Als ze stil-
stonden, stonden de wielen ook
stil, en als ze opstegen, stegen
de wielen met hen op, want de
geest die op de levende wezens
inwerkte� was in de wielen.

18 Toen verliet de glorie van
Jehovahc de drempel van de
deuropening van het huis en
hield stil boven de cherubs.d
19 De cherubs hieven hun vleu-
gels op en stegen voor mijn ogen
op van de aarde. Toen ze ver-
trokken, waren de wielen naast
hen. Ze stopten bij de ingang
van de oostelijke poort van het
huis van Jehovah, en de glorie
van de God van Israël was boven
hen.e

20 Het waren de levende we-
zens� die ik onder de God van
Israël had gezien bij de rivier
de K _ebar.f Zo kwam ik te weten
dat het cherubs waren. 21 Alle
vier hadden ze vier gezichten en
vier vleugels en onder hun vleu-
gels iets dat op mensenhanden
leek.g 22 Hun gezichten zagen
er net zo uit als de gezichten die
ik had gezien bij de rivier de K _e-
bar.h Ze gingen elk steeds recht
vooruit. i

11 Een geest tilde me op en
bracht me naar de oostelij-

ke poort van het huis van Jeho-
vah, de poort die op het oosten
uitziet.j Daar zag ik bij de ingang
van de poort 25 mannen, onder
wie Jaäz _anja, de zoon van _Azzur,
en Pel _atja, de zoon van Ben _aja,

10:15 �Lett.: ‘het was het levende we-
zen’. 10:17 �Lett.: ‘de geest van het
levende wezen’. 10:20 �Lett.: ‘dit is
het levende wezen’.
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leiders van het volk.a 2 Toen zei
God� tegen me: ‘Mensenzoon, dit
zijn de mannen die kwade plan-
nen smeden en slechte raad ge-
ven in� deze stad. 3 Ze zeggen:
“Het is toch de tijd om huizen
te bouwen?b De stad� is de kook-
pot�c en wij zijn het vlees.”

4 Profeteer daarom tegen hen.
Profeteer, mensenzoon.’d

5 Toen kwam de geest van Je-
hovah op mee en hij zei tegen me:
‘Zeg: “Dit zegt Jehovah: ‘Wat jul-
lie zeggen is waar, huis van Israël,
en ik weet wat jullie denken.�
6 Jullie hebben de dood van ve-
len in deze stad veroorzaakt en
jullie hebben haar straten gevuld
met lijken.’”’ f 7 ‘Daarom zegt de
Soevereine Heer Jehovah: “De lij-
ken waarmee jullie de stad heb-
ben bezaaid zijn het vlees en
de stad is de kookpot.g Maar jul-
lie zullen daaruit worden wegge-
voerd.”’

8 ‘“Jullie zijn bang voor het
zwaard?h Een zwaard zal ik over
jullie brengen”, verklaart de Soe-
vereine Heer Jehovah. 9 “Ik zal
jullie uit haar wegvoeren en jul-
lie aan vreemdelingen overleve-
ren en het oordeel aan jullie
voltrekken. i 10 Jullie zullen om-
komen door het zwaard. j Bij de
grens van Israël zal ik jullie oor-
delenk en jullie zullen moeten we-
ten dat ik Jehovah ben. l 11 De
stad zal geen kookpot voor jullie
zijn en jullie zullen niet het vlees
erin zijn. Bij de grens van Is-
raël zal ik jullie oordelen 12 en
jullie zullen moeten weten dat
ik Jehovah ben. Want jullie heb-
ben mijn voorschriften niet na-
geleefd� en mijn bepalingen niet
uitgevoerd,m maar jullie hebben

11:2 �Lett.: ‘hij ’. �Of ‘tegen’. 11:3
�Lett.: ‘zij’, de stad Jeruzalem, waar de
Joden dachten beschermd te zijn. �Of
‘kookpot met wijde opening’. 11:5 �Of
‘de dingen die in jullie geest opkomen’.
11:12 �Lett.: ‘niet gewandeld in’.

gehandeld naar de bepalingen van
de volken om je heen.”’a

13 Zodra ik had geprofeteerd,
stierf Pel _atja, de zoon van Ben _aja.
Ik liet me voorover op de grond
vallen en schreeuwde: ‘Ach, Soe-
vereine Heer Jehovah! Gaat u
degenen die van Israël zijn over-
gebleven uitroeien?’b

14 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij: 15 ‘Men-
senzoon, de inwoners van Jeru-
zalem zeggen tegen je broeders,
degenen van je broeders die het
recht op terugkoop hebben, en
ook tegen het hele huis van Is-
raël: “Blijf ver weg van Jeho-
vah. Het land is van ons, het
is ons in bezit gegeven.” 16 Zeg
daarom: “Dit zegt de Soevereine
Heer Jehovah: ‘Hoewel ik ze ver
weg heb gestuurd onder de vol-
ken en ik ze over de landen heb
verstrooid,c zal ik korte tijd een
heiligdom voor ze zijn in de lan-
den waar ze naartoe zijn ge-
gaan.’”d

17 Zeg daarom: “Dit zegt de
Soevereine Heer Jehovah: ‘Ik zal
jullie bijeenbrengen uit de volken
en jullie verzamelen uit de landen
waarover jullie verstrooid zijn,
en ik zal jullie het land van Israël
geven.e 18 Ze zullen daar terug-
komen en alle walgelijke dingen
en afschuwelijke praktijken eruit
verwijderen.f 19 Ik zal ze een
verenigd hart� geveng en ik zal
een nieuwe geest in ze leggen.h Ik
zal het hart van steen uit hun li-
chaam verwijderen i en ze een
hart van vlees� geven, j 20 zo-
dat ze mijn voorschriften en be-
palingen naleven� en die gehoor-
zamen. Dan zullen ze mijn volk
zijn en zal ik hun God zijn.’”

21 “‘Maar wat degenen betreft
die hun hart erop richten om
door te gaan met hun walge-

11:19 �Lett.: ‘één hart’. �D.w.z. een hart
dat gevoelig is voor Gods leiding. 11:20
�Lett.: ‘wandelen in’.
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lijke dingen en hun afschuwelij-
ke praktijken, ik zal ze de con-
sequenties van hun daden� laten
dragen’, verklaart de Soevereine
Heer Jehovah.”’

22 Toen hieven de cherubs
hun vleugels op. De wielen waren
dicht bij hena en de glorie van de
God van Israël was boven hen.b
23 De glorie van Jehovahc steeg
op van de stad en hield stil boven
de berg ten oosten van de stad.d
24 Toen tilde een geest me op
— via een visioen door de geest
van God — en bracht me naar de
ballingen in Chald _ea. Het visioen
dat ik had gezien, verliet me ver-
volgens. 25 En ik ging de bal-
lingen alles vertellen wat Jeho-
vah me had laten zien.

12 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij:

2 ‘Mensenzoon, je woont in een
opstandig huis. Ze hebben ogen
om te zien maar ze zien niet, ze
hebben oren om te horen maar ze
horen niet,e want het is een op-
standig huis.f 3 Pak bij elkaar
wat je nodig hebt om in balling-
schap te gaan, mensenzoon. Ga
dan overdag in ballingschap ter-
wijl ze toekijken. Ga vanuit je
huis als balling ergens anders
naartoe terwijl ze toekijken. Mis-
schien zullen ze het zien, ook al is
het een opstandig huis. 4 Breng
de spullen die je hebt ingepakt om
in ballingschap te gaan overdag
naar buiten terwijl ze toekijken.
’s Avonds moet je dan terwijl ze
toekijken vertrekken als iemand
die in ballingschap wordt wegge-
voerd.g

5 Maak voor hun ogen een
gat in de muur en draag je be-
zittingen daardoor naar buiten.h
6 Leg je bezittingen op je schou-
der terwijl ze toekijken en draag
die in de duisternis weg. Bedek
je gezicht zodat je de grond niet
kunt zien, want ik maak je tot

11:21 �Lett.: ‘weg’.

een teken voor het huis van Is-
raël.’a

7 Ik deed precies wat me was
opgedragen. Overdag bracht ik
de spullen naar buiten die ik in
ballingschap nodig zou hebben,
en ’s avonds maakte ik met de
hand een gat in de muur. Toen
het donker was, droeg ik mijn be-
zittingen op mijn schouder weg
terwijl ze toekeken.

8 ’s Morgens kwam het woord
van Jehovah opnieuw tot mij:
9 ‘Mensenzoon, het huis van Is-
raël, het opstandige huis, heeft
je toch gevraagd wat je aan het
doen was? 10 Zeg tegen ze: “Dit
zegt de Soevereine Heer Jehovah:
‘Deze uitspraak gaat over de lei-
derb in Jeruzalem en het hele huis
van Israël in de stad.’”

11 Zeg: “Ik ben een teken voor
jullie.c Zoals ik heb gedaan, zo zal
met hen worden gedaan. Ze zul-
len in ballingschap gaan, in ge-
vangenschap.d 12 De leider in
hun midden zal zijn bezittingen
op zijn schouder dragen en in de
duisternis vertrekken. Hij zal een
gat in de muur maken en zijn be-
zittingen erdoor naar buiten dra-
gen.e Hij zal zijn gezicht bedek-
ken zodat hij de grond niet kan
zien.” 13 Ik zal mijn net over
hem uitgooien en hij zal in mijn
net worden gevangen.f Dan zal
ik hem naar Babylon brengen,
naar het land van de Chaldeeën,
maar hij zal het niet zien. Daar
zal hij sterven.g 14 Degenen om
hem heen — zijn helpers en zijn
troepen — zal ik in alle richtingen
verstrooien.h Ik zal een zwaard
trekken om hen te achtervolgen. i
15 Ze zullen moeten weten dat
ik Jehovah ben wanneer ik hen
verspreid onder de volken en ver-
strooi over de landen. 16 Maar
ik zal enkelen van hen laten ont-
komen aan het zwaard, honger
en ziekte, zodat ze over al hun
afschuwelijke praktijken kunnen
vertellen onder de volken waar ze
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naartoe gaan. Ze zullen moeten
weten dat ik Jehovah ben.’

17 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij: 18 ‘Men-
senzoon, als je brood eet moet
je beven en als je water drinkt
moet je onrustig en angstig zijn.a
19 Zeg tegen het volk van het
land: “Dit zegt de Soevereine
Heer Jehovah tegen de inwoners
van Jeruzalem in het land van
Israël: ‘Vol angst zullen ze hun
brood eten en met ontzetting zul-
len ze hun water drinken, want
hun land zal woest komen te lig-
genb vanwege het geweld van alle
inwoners.c 20 De bewoonde ste-
den zullen verwoest worden en
het land zal een woestenij wor-
den.d Jullie zullen moeten weten
dat ik Jehovah ben.’”’e

21 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij: 22 ‘Men-
senzoon, jullie hebben toch deze
spreuk in Israël: “De dagen gaan
voorbij en geen enkel visioen
komt uit”?f 23 Zeg daarom te-
gen ze: “Dit zegt de Soevereine
Heer Jehovah: ‘Ik zal dit spreek-
woord laten verdwijnen en het
zal in Israël niet meer als spreuk
worden gebruikt.’” En zeg te-
gen ze: “De dagen zijn nabijg en
alle visioenen zullen uitkomen.”
24 Want er zal geen bedrieglijk
visioen of vleiende� waarzeggerij
meer zijn in het huis van Israël.h
25 “Want ik, Jehovah, zal spre-
ken. Elk woord dat ik spreek, zal
zonder uitstel gebeuren.i In jullie
dagen, j opstandig huis, zal ik het
woord spreken en het uitvoeren”,
verklaart de Soevereine Heer Je-
hovah.’

26 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij: 27 ‘Men-
senzoon, dit zegt het volk� Israël:
“Het visioen dat hij ziet ligt nog
ver in het verschiet en hij pro-
feteert over de verre toekomst.”k

12:24 �Of ‘misleidende’. 12:27 �Lett.:
‘huis van’.

28 Zeg daarom tegen ze: “Dit
zegt de Soevereine Heer Jeho-
vah: ‘“Geen van mijn woorden zal
worden uitgesteld. Alles wat ik
zeg, zal gebeuren”, verklaart de
Soevereine Heer Jehovah.’”’

13 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij:

2 ‘Mensenzoon, profeteer tegen
de profeten van Israëla en zeg
tegen degenen die hun eigen pro-
fetieën verzinnen:�b “Hoor het
woord van Jehovah. 3 Dit zegt
de SoevereineHeerJehovah: ‘Wee
de dwaze profeten, die hun eigen
geest volgen terwijl ze niets heb-
ben gezien!c 4 Israël, je profe-
ten zijn geworden als vossen tus-
sen de ruı̈nes. 5 Jullie zullen
niet naar de bressen in de ste-
nen muren gaan om ze voor het
huis van Israël te herbouwen,d zo-
dat Israël in de strijd zou kunnen
standhouden op de dag van Jeho-
vah.’e 6 ‘Ze hebben bedrieglijke
visioenen gezien en leugens voor-
speld. Ze zeggen: “Het woord van
Jehovah is”, terwijl Jehovah zelf
hen niet heeft gestuurd. En toch
verwachten ze dat hun woord uit-
komt.f 7 Is het niet zo dat jullie
een bedrieglijk visioen hebben ge-
zien en dat jullie een leugen voor-
spellen? Jullie zeggen immers:
“Het woord van Jehovah is”, ter-
wijl ik niets heb gezegd!’”

8 “De Soevereine Heer Jeho-
vah zegt daarom: ‘“Omdat jullie
bedrog hebben gesproken en jul-
lie visioenen een leugen zijn, ben
ik tegen jullie”, verklaart de Soe-
vereine Heer Jehovah.’g 9 Mijn
hand is tegen de profeten met
bedrieglijke visioenen die leugens
voorspellen.h Ze zullen niet ho-
ren bij de mensen die ik in ver-
trouwen neem, ze zullen niet wor-
den opgeschreven in het register
van het huis van Israël en ze zul-
len niet terugkomen in het land

13:2 �Of ‘die uit hun eigen hart profete-
ren’.
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van Israël. Jullie zullen moeten
weten dat ik de Soevereine Heer
Jehovah ben.a 10 En dat alle-
maal omdat ze mijn volk op
een dwaalspoor hebben gebracht
door te zeggen: ‘Er is vrede!’, ter-
wijl er geen vrede is.b Als er een
gammele scheidsmuur wordt ge-
bouwd, bepleisteren ze die met
witkalk.”�c

11 Zeg tegen degenen die met
witkalk pleisteren dat hij zal val-
len. Het zal stortregenen, hagel-
stenen� zullen neerkletteren en
hij zal instorten door een krach-
tige stormwind.d 12 Als de muur
instort, zal aan jullie worden ge-
vraagd: “Waar is die pleisterlaag
van jullie?”e

13 De Soevereine Heer Jeho-
vah zegt daarom: “Ik zal krach-
tige stormwinden laten losbar-
sten in mijn woede, stortregens
in mijn boosheid en hagelstenen
in verwoestende razernij. 14 De
muur die jullie met witkalk heb-
ben bepleisterd, zal ik afbreken
en met de grond gelijkmaken.
Het fundament zal bloot komen
te liggen. Jullie zullen in de stad
omkomen als ze valt. Jullie zul-
len moeten weten dat ik Jehovah
ben.”

15 “Als ik mijn woede volledig
koel op de muur en op degenen
die hem met witkalk hebben be-
pleisterd, zal ik tegen jullie zeg-
gen: ‘De muur is er niet meer en
ook degenen die hem bepleisterd
hebben zijn er niet meer.f 16 De
profeten van Israël zijn verdwe-
nen, degenen die tot Jeruzalem
profeteren en die visioenen van
vrede voor haar zien terwijl er
geen vrede is’”,g verklaart de Soe-
vereine Heer Jehovah.

17 Mensenzoon, richt je blik
op de dochters van je volk die

13:10 �D.w.z. een zwakke binnenmuur
bouwen en die met witkalk stevig laten
lijken. 13:11 �Lett.: ‘en jullie, o hagel-
stenen’.

hun eigen profetieën verzinnen
en profeteer tegen ze. 18 Zeg
tegen ze: “Dit zegt de Soeverei-
ne Heer Jehovah: ‘Wee de vrou-
wen die op jacht naar mensen-
levens� banden� naaien voor alle
armen en sluiers maken voor het
hoofd van groot en klein! Jagen
jullie op de levens� van mijn volk
en proberen jullie je eigen le-
ven� te redden? 19 Jullie ont-
heiligen mij onder mijn volk voor
een handvol gerst en een paar
stukjes brood.a Jullie brengen
mensen� ter dood die niet horen
te sterven en houden mensen� in
leven die niet mogen leven. Dat
doen jullie door te liegen tegen
mijn volk, dat naar jullie leugens
luistert.’”b

20 Daarom zegt de Soeverei-
ne Heer Jehovah: “Ik ben tegen
de banden die jullie, vrouwen, ge-
bruiken om op mensen� te jagen
alsof het vogels zijn. Ik zal ze van
jullie armen afscheuren en de-
genen bevrijden op wie jullie ja-
gen alsof het vogels zijn. 21 Ik
zal jullie sluiers afrukken en mijn
volk uit jullie hand bevrijden. Ze
zullen voor jullie niet langer iets
zijn om als prooi te vangen. Jul-
lie zullen moeten weten dat ik Je-
hovah ben.c 22 Want jullie heb-
ben de rechtvaardige met jullie
bedrog de moed ontnomend ter-
wijl ik hem geen angst wilde aan-
jagen.� Jullie hebben de handen
van de slechte gesterkt,e waar-
door hij zich niet afkeert van zijn
slechte weg en hij niet in leven
blijft.f 23 Daarom zullen jullie,
vrouwen, niet langer bedrieglijke
visioenen zien en aan waarzegge-
rij doen.g Ik zal mijn volk uit jul-
lie hand bevrijden, en jullie zul-
len moeten weten dat ik Jehovah
ben.”’

13:18-20 �Of ‘zielen’. 13:18 �D.w.z. to-
verbanden die om de elleboog of pols
werden gedragen. �Of ‘ziel’. 13:22 �Of
‘geen pijn wilde doen’.
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14 Er kwamen een aantal oud-
sten van Israël die vóór

me gingen zitten.a 2 Toen kwam
het woord van Jehovah tot mij:
3 ‘Mensenzoon, deze mannen zijn
vastbesloten hun walgelijke af-
goden� te volgen. Ze hebben een
struikelblok geplaatst dat mensen
tot zonde aanzet. Moet ik me door
hen laten raadplegen?b 4 Spreek
met ze en zeg tegen ze: “Dit
zegt de Soevereine Heer Jehovah:
‘Als een Israëliet vastbesloten is
zijn walgelijke afgoden te volgen
en een struikelblok plaatst dat
mensen tot zonde aanzet en dan
een profeet komt raadplegen, zal
ik, Jehovah, hem het antwoord
geven dat hij verdient voor al
zijn walgelijke afgoden. 5 Ik zal
doodsangst zaaien in de harten
van het huis van Israël,� omdat ze
zich allemaal van mij hebben af-
gekeerd en ze hun walgelijke af-
goden achternalopen.’”c

6 Zeg daarom tegen het huis
van Israël: “Dit zegt de Soevereine
Heer Jehovah: ‘Kom terug en keer
je af van je walgelijke afgoden en
wend je blik af van al je afschuwe-
lijke praktijken.d 7 Want als een
Israëliet of een vreemdeling die in
Israël woont zich van mij afkeert
en vastbesloten is zijn walgelijke
afgoden te volgen en een struikel-
blok plaatst dat mensen tot zonde
aanzet en dan mijn profeet komt
raadplegen,e zal ik, Jehovah, hem
persoonlijk antwoorden. 8 Ik zal
me� tegen die man keren en hem
tot een waarschuwend teken en
een spreekwoord maken, en ik zal
hem uit mijn volk verwijderen.f
Jullie zullen moeten weten dat
ik Jehovah ben.’”

9 “Maar als de profeet wordt
misleid en antwoord geeft, dan

14:3 �De Hebreeuwse term is misschien
verwant aan een woord voor uitwerpse-
len en werd gebruikt als een uiting van
minachting. 14:5 �Lett.: ‘het huis van
Israël in hun hart grijpen’. 14:8 �Lett.:
‘mijn gezicht’.

heb ik, Jehovah, die profeet mis-
leid.a Ik zal mijn hand tegen hem
uitstrekken en hem uit het mid-
den van mijn volk Israël weg-
vagen. 10 Ze zullen hun schuld
moeten dragen. De schuld van
de raadpleger zal net zo groot
zijn als de schuld van de pro-
feet. 11 Zo zal het huis van Is-
raël ermee ophouden van mij af
te dwalen en zichzelf te veront-
reinigen door al hun overtredin-
gen. Ze zullen mijn volk zijn en
ik zal hun God zijn”,b verklaart
de Soevereine Heer Jehovah.’

12 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij: 13 ‘Men-
senzoon, als een land tegen mij
zondigt door ontrouw te zijn, zal
ik mijn hand ertegen uitstrekken
en de voedselvoorraad vernie-
tigen.�c Ik zal er hongersnood
op af sturend en mens en dier
eruit verwijderen.’e 14 ‘“Al zou-
den deze drie mannen — Noach,f
Daniëlg en Jobh — daar zijn, dan
zouden ze alleen zichzelf� kun-
nen redden vanwege hun recht-
vaardigheid”, i verklaart de Soe-
vereine Heer Jehovah.’

15 ‘“Stel dat ik gevaarlijke wil-
de dieren door het land laat trek-
ken en dat die het ontvolken� en
er een woestenij van maken waar
niemand doorheen trekt vanwe-
ge de wilde dieren.j 16 Zo zeker
als ik leef,” verklaart de Soeverei-
ne Heer Jehovah, “al zouden die
drie mannen daar zijn, dan zou-
den ze hun zonen en dochters
niet kunnen redden. Ze zouden al-
leen zichzelf kunnen redden en
het land zou een woestenij wor-
den.”’

17 ‘“Of stel dat ik een zwaard
tegen dat land brengk en zeg:
‘Laat er een zwaard door het

14:13 �Lett.: ‘zijn broodstokken breken’.
Mogelijk slaat dit op stokken waarom-
heen ringvormige broden werden ge-
stoken om ze te bewaren. 14:14 �Of
‘hun ziel’. 14:15 �Of ‘van kinderen be-
roven’.
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land trekken’, en ik mens en dier
eruit verwijder.a 18 Zo zeker
als ik leef,” verklaart de Soeve-
reine Heer Jehovah, “al zouden
die drie mannen daar zijn, dan
zouden ze hun zonen en doch-
ters niet kunnen redden. Ze zou-
den alleen zichzelf kunnen red-
den.”’

19 ‘“Of stel dat ik een ziek-
te op dat land af stuurb en mijn
woede erover uitstort met bloed-
vergieten om mens en dier er-
uit te verwijderen. 20 Zo zeker
als ik leef,” verklaart de Soeve-
reine Heer Jehovah, “al zouden
Noach,c Daniëld en Jobe daar
zijn, dan zouden ze hun zonen
en dochters niet kunnen redden.
Ze zouden alleen zichzelf� kun-
nen redden vanwege hun recht-
vaardigheid.”’f

21 ‘Want dit zegt de Soeve-
reine Heer Jehovah: “Zo zal het
zijn wanneer ik mijn vier straf-
fen�g — zwaard, hongersnood,
gevaarlijke wilde dieren en ziek-
teh — op Jeruzalem af stuur om
mens en dier eruit te verwijde-
ren. i 22 Maar sommigen zullen
het overleven en ontkomen. j Ze
zullen uit de stad worden weg-
gevoerd, zowel zonen als doch-
ters. Ze komen naar jullie toe, en
als jullie hun wegen en hun da-
den zien, zullen jullie je verzoe-
nen met de ramp die ik over Je-
ruzalem heb gebracht, met alles
wat ik haar heb aangedaan.”’

23 ‘“Het zal jullie troosten als
jullie hun wegen en hun daden
zien. Jullie zullen beseffen dat
ik niet zonder reden deed wat ik
haar heb aangedaan”,k verklaart
de Soevereine Heer Jehovah.’

15 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij:

2 ‘Mensenzoon, hoe laat het hout
van de wijnstok zich vergelijken
met dat van andere bomen of tak-

14:20 �Of ‘hun ziel’. 14:21 �Of ‘mijn
vier schadelijke strafgerichten’.

ken in het bos? 3 Kun je er een
paal van maken om mee te wer-
ken? Of maken mensen er een
haak van om gebruiksvoorwerpen
aan te hangen? 4 Het wordt in
het vuur gegooid als brandstof,
en het vuur verteert beide uit-
einden en blakert het middenstuk.
Is het dan nog ergens geschikt
voor? 5 Toen het nog gaaf was,
was het al nergens voor te gebrui-
ken. Maar als het door vuur ver-
teerd en geblakerd is, heb je er
helemaal niets meer aan!’

6 ‘Daarom zegt de Soeverei-
ne Heer Jehovah: “Zoals ik van
alle bomen in het bos het hout
van de wijnstok als brandstof in
het vuur gooi, zo zal ik de in-
woners van Jeruzalem behande-
len.a 7 Ik heb me� tegen hen
gekeerd. Ze zijn aan het vuur
ontkomen, maar ze zullen door
vuur verteerd worden. Wanneer
ik me� tegen hen keer, zullen jul-
lie moeten weten dat ik Jehovah
ben.”’b

8 ‘“Ik zal het land tot een
woestenij makenc omdat ze on-
trouw zijn”,d verklaart de Soeve-
reine Heer Jehovah.’

16 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij:

2 ‘Mensenzoon, laat Jeruzalem
weten wat haar walgelijke prak-
tijken zijn.e 3 Je moet zeggen:
“Dit zegt de Soevereine Heer Je-
hovah tegen Jeruzalem: ‘Je oor-
sprong en geboorte waren in het
land van de Kanaäniet. Je va-
der was een Amorietf en je moe-
der een Hethitische.g 4 Op de
dag dat je geboren werd, is je
navelstreng niet doorgesneden,
ben je niet met water schoonge-
wassen, ben je niet met zout in-
gewreven en ben je niet in doe-
ken gewikkeld. 5 Niemand had
genoeg medelijden met je om
een van die dingen te doen. Nie-
mand had medegevoel met je.

15:7 �Lett.: ‘mijn gezicht’.
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In plaats daarvan werd je op
het open veld gegooid omdat je�
werd gehaat op de dag dat je ge-
boren werd.

6 Toen ik voorbijkwam, zag ik
hoe je lag te spartelen in je eigen
bloed. Terwijl je daar in het bloed
lag, zei ik: “Blijf leven!” Ja, ik zei
tegen je terwijl je daar in je bloed
lag: “Blijf leven!” 7 Ik maakte je
tot een heel grote menigte, als
planten die uitspruiten op het
veld. Je groeide op en ontwik-
kelde je en droeg de mooiste sie-
raden. Je kreeg stevige borsten
en je haar groeide, maar je was
nog steeds helemaal naakt.’”

8 “Toen ik voorbijkwam en je
zag, merkte ik op dat je oud ge-
noeg was voor de liefde. Daarom
spreidde ik mijn mantel� over je
uita en bedekte ik je naaktheid.
Ik zwoer een eed en sloot een
verbond� met je,” verklaart de
Soevereine Heer Jehovah, “en je
werd van mij. 9 Ik waste je met
water, spoelde het bloed van je
af en deed olie op je.b 10 Ik
trok je toen een geborduurd ge-
waad aan, gaf je sandalen van
zacht leer,� wikkelde je in fijn lin-
nen en deed je kostbare kleding
aan. 11 Ik tooide je met sieraden
en deed armbanden om je polsen
en een ketting om je hals. 12 Ik
gaf je ook een neusring en oor-
ringen en ik zette een prachtige
kroon op je hoofd. 13 Je tooide
je met goud en zilver, je kleding
bestond uit fijn linnen, kostbare
stof en een geborduurd gewaad.
Meelbloem, honing en olie wa-
ren je voedsel. Je werd buiten-
gewoon mooic en was geschikt
om koningin te zijn.”’�

14 ‘“Je werd beroemd� onder
de volkend vanwege je schoon-

16:5 �Of ‘je ziel’. 16:8 �Of ‘mantelslip’.
�Zie Woordenlijst. 16:10 �Of ‘van rob-
benvel’. 16:13 �Of ‘voor een konink-
lijke positie’. 16:14 �Lett.: ‘een naam
ging voor je uit’.

heid. Die was volmaakt omdat ik
mijn eigen pracht op je had ge-
legd”,a verklaart de Soevereine
Heer Jehovah.’

15 ‘“Maar je ging op je schoon-
heid vertrouwenb en gebruikte je
roem om een hoer te worden.c
Je gaf jezelf als hoer aan elke
voorbijgangerd en je schoonheid
werd van hem. 16 Je nam en-
kele van je kledingstukken en
maakte kleurrijke offerhoogten
waar je je als hoer aanbood.e Zul-
ke dingen mogen niet plaatsvin-
den, ze horen niet te gebeuren.
17 Ook nam je je prachtige sie-
raden, gemaakt van het goud en
zilver dat ik je had gegeven, en
maakte daarvan mannenbeelden
waarmee je prostitutie bedreef.f
18 Je nam je geborduurde gewa-
den en bedekte ze,� en je bood
ze mijn olie en mijn wierook aan.g
19 Het brood dat ik je had ge-
geven — gemaakt van meelbloem,
olie en honing die ik je te eten
gaf — bood je ze aan als een aan-
gename� geur.h Zo is het gegaan”,
verklaart de Soevereine Heer Je-
hovah.’

20 ‘“Je nam de zonen en doch-
ters die je mij had gebaardi en
offerde die aan afgoden om ver-
slonden te worden. j Waren je
daden van prostitutie nog niet
genoeg? 21 Je slachtte mijn zo-
nen en verbrandde ze als offer.�k
22 Bij al je walgelijke praktij-
ken en daden van prostitutie
dacht je niet terug aan de da-
gen van je jeugd, toen je hele-
maal naakt was en lag te sparte-
len in je eigen bloed. 23 Na al je
slechtheid — wee jou, wee”, l ver-
klaart de Soevereine Heer Jeho-
vah. 24 “Je bouwde een verho-
ging en maakte een offerhoogte
op elk plein. 25 Je bouwde je

16:18 �D.w.z. de mannenbeelden. 16:19
�Of ‘kalmerende’, ‘geruststellende’. Lett.:
‘rustgevende’. 16:21 �Of ‘liet ze door het
vuur gaan’.
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offerhoogten op het drukste punt
van elke straat en je verander-
de je schoonheid in iets walge-
lijks door jezelf aan te bieden
aan� elke voorbijganger.a Je ver-
menigvuldigde je daden van pros-
titutie.b 26 Je gaf jezelf als hoer
aan de zonen van Egypte,c je wel-
lustige buren,� en je tergde mij
met je talloze daden van prosti-
tutie. 27 Nu zal ik mijn hand
tegen je uitstrekken, je hoeveel-
heid voedsel verminderend en je
overleveren aan de wil� van de
vrouwen die je haten,e de doch-
ters van de Filistijnen, die ge-
schokt waren door je schande-
lijke� gedrag.f

28 Omdat je onverzadigbaar
was, gaf je je vervolgens als hoer
aan de zonen van Assyrië,g maar
nadat je je aan hen had gegeven,
was je nog steeds niet verzadigd.
29 Daarom ging je je ook als hoer
aanbieden in het land van de han-
delaars� en aan de Chaldeeën,h
maar zelfs toen was je niet verza-
digd. 30 Wat was je hart ziek”,��
verklaart de Soevereine Heer Je-
hovah, “toen je al die dingen deed
en je je gedroeg als een schaamte-
loze hoer! i 31 Je bouwde je ver-
hoging op het drukste punt van
elke straat en maakte je offer-
hoogte op elk plein, maar anders
dan een hoer wilde je niet betaald
worden. 32 Je bent een overspe-
lige vrouw die vreemden ontvangt
in plaats van haar eigen man! j
33 Hoeren krijgen altijd een ge-
schenk,k maar jij geeft zelf ge-
schenken aan al je minnaars.l Je
biedt ze steekpenningen aan om
van alle kanten naar je toe te ko-
men om prostitutie te bedrijven.m
34 Jij bent het tegenovergestel-

16:25 �Lett.: ‘je benen te spreiden voor’.
16:26 �Lett.: ‘je buren groot van vlees’.
16:27 �Of ‘ziel’. �Of ‘obscene’. 16:29
�Lett.: ‘het land Kanaän’. 16:30 �Of
‘zwak’. �Of mogelijk ‘o hoe ben ik van
woede vervuld tegen je’.

de van andere vrouwen die prosti-
tutie bedrijven. Niemand bedrijft
prostitutie zoals jij! Jij betaalt an-
deren en zij betalen jou niet.
Bij jou gaat het precies anders-
om.”

35 Daarom, hoer,a hoor het
woord van Jehovah. 36 Dit zegt
de Soevereine Heer Jehovah: “Je
hebt je lust uitgestort en je naakt-
heid is ontbloot tijdens je prosti-
tutie met je minnaars en al je af-
schuwelijke, walgelijke afgoden�b
waaraan je zelfs het bloed van je
zonen hebt geofferd.c 37 Daar-
om verzamel ik alle minnaars die
je genot hebt gegeven — alle min-
naars die je hebt liefgehad en alle
minnaars die je hebt gehaat. Ik
zal ze van alle kanten tegen je bij-
eenbrengen en je naaktheid voor
ze ontbloten. Ze zullen je hele-
maal naakt zien.d

38 Ik zal je straffen met de
oordelen die vrouwen verdienen
die overspelig zijne of bloed ver-
gieten.f Je bloed zal vergoten
worden in woede en jaloezie.g
39 Ik zal je in hun hand geven en
ze zullen je verhogingen omverha-
len en je offerhoogten afbreken.h
Ze zullen je kleren uittrekken, i
je prachtige sieraden afpakken j

en je helemaal naakt achterla-
ten. 40 Ze zullen een menigte te-
gen je opzetten,k je stenigenl en
je afslachten met hun zwaarden.m
41 Ze zullen je huizen platbran-
denn en het oordeel aan je vol-
trekken voor de ogen van veel
vrouwen. Ik zal een eind maken
aan je prostitutieo en je zult an-
deren niet meer betalen. 42 Ik
zal mijn woede tegen je tot be-
daren brengenp en mijn veront-
waardiging zal van je wijken.q Ik
zal kalm zijn en me niet meer ge-
tergd voelen.”

16:36 �De Hebreeuwse term is misschien
verwant aan een woord voor uitwerpselen
en werd gebruikt als een uiting van min-
achting.
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43 “Omdat je niet hebt terug-
gedacht aan de dagen van je
jeugda en je mij woedend hebt
gemaakt door al die dingen te
doen, zal ik je nu de consequen-
ties van je daden� laten dragen”,
verklaart de Soevereine Heer Je-
hovah. “Je zult niet langer door-
gaan met je schandelijke gedrag
en al je walgelijke praktijken.

44 Luister! Iedereen die spreu-
ken gebruikt, zal deze spreuk
op je toepassen: ‘Zo moeder, zo
dochter!’b 45 Je bent echt een
dochter van je moeder, die haar
man en haar kinderen veracht-
te. En je bent net als je zussen,
die hun man en hun kinderen ver-
achtten. Je moeder was een He-
thitische en je vader een Amo-
riet.”’c

46 ‘“Je oudste zus is Sam _a-
ria,d die samen met haar doch-
ters� ten noorden� van je woont.e
Je jongste zus, die ten zuiden�
van je woont, is Sodomf met haar
dochters.g 47 Je hebt niet al-
leen hun wegen gevolgd en hun
walgelijke praktijken overgeno-
men, maar in korte tijd ben je je
in alles nog meer gaan misdragen
dan zij.h 48 Zo zeker als ik leef,”
verklaart de Soevereine Heer Je-
hovah, “je zus Sodom en haar
dochters hebben niet gedaan wat
jij en je dochters hebben gedaan.
49 Luister! Dit was de zonde van
je zus Sodom: Zij en haar doch-
ters i waren trots. j Ze hadden vol-
op te etenk en zorgeloze rust, l
en toch hielpen ze de zwakken
en de armen niet.m 50 Ze ble-
ven hoogmoedign en deden voor
mijn ogen walgelijke praktijken.o
Daarom vond ik het nodig hen te
verwijderen.p

51 En ook Sam _ariaq heeft nog
niet half zo veel zonden begaan
als jij. Je hebt je schuldig ge-
maakt aan veel meer walgelij-

16:43 �Lett.: ‘weg’. 16:46 �Waarschijn-
lijk de bijbehorende plaatsen. �Lett.:
‘links’. �Lett.: ‘rechts’.

ke praktijken dan zij. Het kwam
zelfs zover dat je zussen recht-
vaardig leken door al jouw wal-
gelijke praktijken.a 52 Nu moet
je je vernedering dragen omdat
je het gedrag van je zussen hebt
gerechtvaardigd.� Omdat je de
zonde hebt begaan je nog walge-
lijker te gedragen dan zij, zijn ze
rechtvaardiger dan jij. Schaam
je daarom nu en draag de ver-
nedering dat je je zussen recht-
vaardig laat lijken.”

53 “Ik zal hun gevangenen te-
rugbrengen, de gevangenen uit
Sodom en haar dochters en de
gevangenen uit Sam _aria en haar
dochters. Ook de gevangenen uit
jouw midden zal ik met hen terug-
brengen.b 54 Dan zul je je ver-
nedering dragen. Je zult je scha-
men vanwege alles wat je hebt
gedaan waardoor zij zich beter
voelen. 55 Je eigen zussen So-
dom en Sam _aria met hun doch-
ters zullen in hun vroegere staat
worden hersteld. Ook jij en je
eigen dochters zullen in jullie
vroegere staat worden hersteld.c
56 De naam van je zus Sodom
kwam niet over je lippen op de
dag van je trots, 57 voordat je
eigen slechtheid aan het licht
kwam.d Nu bespotten de doch-
ters van Syrië en haar buren je,
en de dochters van de Filistij-
nene die je omringen behandelen
je met minachting. 58 Je zult
de consequenties dragen van je
schandelijke gedrag en je walge-
lijke praktijken”, verklaart Jeho-
vah.’

59 ‘Want dit zegt de Soeverei-
ne Heer Jehovah: “Ik zal nu met
jou doen zoals jij hebt gedaan,f
want je hebt de eed veracht
door mijn verbond te verbreken.g
60 Toch zal ik terugdenken aan
het verbond dat ik in de dagen
van je jeugd met je heb gesloten,

16:52 �Of ‘je hebt gepleit ten gunste van
je zussen’.
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en ik zal een blijvend verbond
met je sluiten.a 61 Je zult terug-
denken aan je gedrag en je verne-
derd voelenb wanneer je je zussen
verwelkomt, zowel de oudere als
de jongere. Ik zal ze aan je geven
als dochters, maar niet vanwege
je verbond.”

62 “Ik zal mijn verbond met je
sluiten en je zult moeten weten
dat ik Jehovah ben. 63 Wan-
neer ik verzoening voor je doe
ondanks alles wat je hebt ge-
daan,c zul je terugdenken en
te beschaamd zijn om je mond
te openen vanwege je vernede-
ring”,d verklaart de Soevereine
Heer Jehovah.’

17 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij:

2 ‘Mensenzoon, geef een raad-
sel op en vertel een verhaal over
het huis van Israël.e 3 Je moet
zeggen: “Dit zegt de Soevereine
Heer Jehovah: ‘De grote arendf

met grote vleugels, lange wieken
en een vol, kleurrijk verenkleed
kwam naar de Libanong en nam
de top van de ceder.h 4 Hij pluk-
te de bovenste scheut eraf, bracht
die naar het land van de han-
delaars� en plaatste die in een
koopmansstad. i 5 Toen nam hij
een zaadje van het land j en plant-
te dat in een vruchtbare akker.
Hij plantte het als een wilg op
een plaats waar veel water was.
6 Het zaadje ontkiemde en werd
een lage, breed uitgroeiende wijn-
stokk met de ranken naar binnen
gekeerd en wortels die eronder
groeiden. Zo werd het een wijn-
stok waaraan scheuten en ranken
kwamen.l

7 Er kwam nog een grote
arendm met grote vleugels en lan-
ge wieken.n De wijnstok strekte
zijn wortels gretig naar hem uit,
weg van de tuinbedden waarin
hij was geplant. Hij stak zijn ran-
ken naar hem uit om water van

17:4 �Lett.: ‘het land Kanaän’.

hem te krijgen.a 8 Hij was al ge-
plant in een goede akker, op een
plek waar veel water was, om
takken voort te brengen, vrucht
te dragen en een prachtige wijn-
stok te worden.’”b

9 Zeg: “Dit zegt de Soeverei-
ne Heer Jehovah: ‘Zal hij ge-
dijen? Zal niet iemand zijn wor-
tels uitrukken,c zijn vrucht laten
rotten en zijn scheuten laten
verdorren?d Hij zal zo droog wor-
den dat er geen sterke arm en
niet veel mensen nodig zullen
zijn om hem er bij zijn wortels
uit te trekken. 10 Hij is overge-
plant, maar zal hij gedijen? Zal
hij niet volledig verdorren als de
oostenwind waait? Hij zal ver-
dorren in het tuinbed waarin hij
is ontkiemd.’”’

11 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij: 12 ‘Zeg
alsjeblieft tegen het opstandige
huis: “Besef je niet wat deze din-
gen betekenen?” Zeg: “Luister! De
koning van Babylon kwam naar
Jeruzalem en nam de koning en
zijn aanvoerders met zich mee
naar Babylon.e 13 Verder nam
hij iemand van het koninklijk na-
geslacht,�f sloot een verbond met
hem en stelde hem onder een
eed.g Toen voerde hij de voor-
aanstaande mannen van het land
weg,h 14 zodat het een onbedui-
dend koninkrijk zou worden dat
zich niet kon verheffen en dat
alleen kon blijven bestaan door
zich aan zijn verbond te hou-
den. i 15 Maar de koning kwam
uiteindelijk tegen hem in opstand j

door boodschappers naar Egypte
te sturen en hen om paardenk en
een groot leger te vragen. l Zal
het hem lukken? Zal degene die
dat doet zijn straf ontlopen? Kan
hij het verbond verbreken en toch
ontkomen?”m

16 “‘Zo zeker als ik leef,’ ver-
klaart de Soevereine Heer Jeho-
vah, ‘hij zal sterven in Babylon,

17:13 �Lett.: ‘zaad’.
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in de woonplaats van de koning�
die hem� koning maakte, van
wie hij de eed verachtte en het
verbond verbrak.a 17 Er zullen
belegeringsdammen worden op-
geworpen en belegeringswallen
worden gebouwd om velen van
het leven� te beroven, en in die
strijd zullen het grote leger en de
talloze troepen van de farao hem
niet helpen.b 18 Hij heeft een
eed veracht en een verbond ver-
broken. Hij heeft al die dingen
gedaan terwijl hij zijn woord�
had gegeven, en hij zal niet ont-
komen.’”

19 “Daarom zegt de Soeverei-
ne Heer Jehovah: ‘Zo zeker als ik
leef, ik zal hem de consequenties
laten dragen van het verachten
van mijn eedc en het verbreken
van mijn verbond. 20 Ik zal mijn
net over hem uitgooien en hij zal
in mijn net worden gevangen.d Ik
zal hem naar Babylon brengen
en hem daar voor het gerecht
dagen omdat hij mij ontrouw
is geweest.e 21 Alle vluchtelin-
gen van zijn troepen zullen vallen
door het zwaard, en degenen die
overblijven zullen in alle richtin-
gen� worden verstrooid.f Dan zul-
len jullie moeten weten dat ikzelf,
Jehovah, heb gesproken.’”g

22 “Dit zegt de Soevereine
Heer Jehovah: ‘Ik zal een scheut
nemen van de top van de hoge
cederh en die planten. Tussen de
bovenste takken zal ik een tere
scheuti wegplukken en ik zal die
zelf planten op een hoge en verhe-
ven berg. j 23 Op een hoge berg
van Israël zal ik hem planten. Zijn
takken zullen groeien, en hij zal
vrucht dragen en een prachtige
ceder worden. Alle soorten vogels
zullen eronder wonen: in de scha-
duw van zijn loof zullen ze wo-
nen. 24 Alle bomen van het veld

17:16 �D.w.z. Nebukadnezar. �D.w.z. Ze-
dekia. 17:17 �Of ‘de ziel’. 17:18 �Lett.:
‘hand’. 17:21 �Lett.: ‘naar elke wind’.

zullen moeten weten dat ikzelf,
Jehovah, de hoge boom heb neer-
gehaald en de lage boom heb ver-
hoogd.a Ik heb de groene boom la-
ten verdorren en de dorre boom
laten bloeien.b Ikzelf, Jehovah,
heb gesproken en heb het ge-
daan.’”’

18 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij:

2 ‘Wat betekent deze spreuk die
jullie in het land Israël gebrui-
ken: “De vaders eten zure drui-
ven, maar de zonen krijgen stroe-
ve tanden”?c

3 “Zo zeker als ik leef,” ver-
klaart de Soevereine Heer Jeho-
vah, “jullie zullen dit spreekwoord
in Israël niet meer gebruiken.
4 Alle zielen� behoren mij toe.
Zowel de ziel van de vader als de
ziel van de zoon behoort mij toe.
De ziel� die zondigt, die zal ster-
ven.

5 Stel, een man is rechtvaar-
dig en doet wat juist en goed is.
6 Hij eet geen afgodische slacht-
offers op de bergend en hij kijkt
niet op naar de walgelijke afgo-
den� van het huis van Israël. Hij
onteert de vrouw van zijn naaste
niete en heeft geen gemeenschap
met een vrouw die ongesteld is.f
7 Hij behandelt niemand slechtg
en geeft de schuldenaar zijn on-
derpand terug.h Hij berooft nie-
mand, i maar hij geeft zijn eigen
voedsel aan wie honger heeft j
en bedekt wie naakt is met een
kledingstuk.k 8 Hij vraagt geen
rente en maakt geen woeker-
winst. l Hij maakt zich niet schul-
dig aan onrechtm en velt een eer-
lijk vonnis tussen twee partijen.n
9 Hij blijft mijn voorschriften en
mijn rechterlijke beslissingen na-

18:4 �Of ‘levens’. Zie Woordenlijst. �Of
‘persoon’. Zie Woordenlijst. 18:6 �De
Hebreeuwse term is misschien verwant
aan een woord voor uitwerpselen en
werd gebruikt als een uiting van min-
achting.
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leven� om getrouw te handelen.
Zo iemand is rechtvaardig en
zal beslist in leven blijven”,a ver-
klaart de Soevereine Heer Jeho-
vah.

10 “Maar stel dat hij een zoon
krijgt die een roverb of een
moordenaar�c is of die een van
die andere dingen doet 11 (ook
al heeft zijn vader geen van die
dingen gedaan) — hij eet afgodi-
sche slachtoffers op de bergen,
onteert de vrouw van zijn naas-
te, 12 behandelt de behoeftigen
en de armen slecht,d rooft din-
gen, geeft een onderpand niet te-
rug, kijkt op naar de walgelijke af-
goden,e maakt zich schuldig aan
walgelijke praktijken,f 13 maakt
woekerwinst en vraagt renteg —
dan zal de zoon niet in leven blij-
ven. Vanwege alle walgelijke din-
gen die hij heeft gedaan, zal hij
beslist ter dood worden gebracht.
Hij heeft zijn dood aan zichzelf
te wijten.�

14 Maar stel dat een vader een
zoon krijgt die ziet welke zonden
zijn vader allemaal begaat. Hij
ziet het, maar doet die dingen zelf
niet. 15 Hij eet geen afgodische
slachtoffers op de bergen en hij
kijkt niet op naar de walgelijke af-
goden van het huis van Israël. Hij
onteert de vrouw van zijn naaste
niet. 16 Hij behandelt niemand
slecht, neemt geen onderpand en
rooft niets. Hij geeft zijn eigen
voedsel aan wie honger heeft en
bedekt wie naakt is met een kle-
dingstuk. 17 Hij onderdrukt de
armen niet. Hij maakt geen woe-
kerwinst en vraagt geen rente.
Hij leeft mijn rechterlijke beslis-
singen en mijn voorschriften na.�
Zo iemand zal niet sterven voor
de zonde van zijn vader. Hij zal
beslist in leven blijven. 18 Maar

18:9 �Lett.: ‘wandelen in’. 18:10 �Lett.:
‘bloedvergieter’. 18:13 �Lett.: ‘Zijn bloed
zal op hem zijn.’ 18:17 �Lett.: ‘wandelt
in’.

zijn vader zal voor zijn zonde
sterven omdat hij anderen heeft
afgezet, zijn broeder heeft be-
roofd en onder zijn volk heeft
gedaan wat slecht is.

19 Maar jullie zullen zeggen:
‘Waarom draagt de zoon geen
schuld voor de zonde van zijn va-
der?’ Omdat de zoon heeft ge-
daan wat juist en rechtvaardig is
en hij al mijn voorschriften heeft
nageleefd en gehoorzaamd, zal hij
beslist in leven blijven.a 20 De
ziel� die zondigt, die zal sterven.b
Een zoon zal niet schuldig wor-
den gehouden voor de zonde van
zijn vader en een vader zal niet
schuldig worden gehouden voor
de zonde van zijn zoon. De recht-
vaardigheid van de rechtvaardi-
ge zal alleen hem worden toege-
rekend en de slechtheid van de
slechte zal alleen hem worden
toegerekend.c

21 Als iemand die slecht is,
zich afkeert van alle zonden die
hij heeft begaan, zich aan mijn
voorschriften houdt en doet wat
juist en rechtvaardig is, dan zal
hij beslist in leven blijven. Hij zal
niet sterven.d 22 Geen van de
overtredingen die hij heeft be-
gaan, zal hem worden aangere-
kend.�e Hij zal in leven blijven
omdat hij doet wat rechtvaardig
is.”f

23 “Geeft de dood van een
slecht mens mij vreugde?”,g ver-
klaart de Soevereine Heer Jeho-
vah. “Heb ik niet liever dat hij
zich afkeert van zijn wegen en in
leven blijft?”h

24 “Maar als een rechtvaardi-
ge zich afkeert van zijn recht-
vaardigheid en doet wat slecht
is� — alle walgelijke dingen die
slechte mensen doen — zal hij
dan in leven blijven? Alle recht-
vaardige daden die hij heeft

18:20 �Of ‘persoon’. 18:22 �Lett.: ‘te-
gen hem in herinnering worden gebracht’.
18:24 �Of ‘en onrecht doet’.
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gedaan worden vergeten.a Hij zal
sterven voor zijn ontrouw en de
zonde die hij heeft begaan.b

25 Maar jullie zullen zeggen:
‘De weg van Jehovah is onrecht-
vaardig.’c Luister alsjeblieft, huis
van Israël! Is het mijn weg die
onrechtvaardig is?d Zijn het niet
jullie wegen die onrechtvaardig
zijn?e

26 Als een rechtvaardige zich
afkeert van zijn rechtvaardigheid
en doet wat slecht is en daarom
sterft, sterft hij voor zijn eigen
kwaaddoen.

27 En als iemand die slecht
is, zich afkeert van de slecht-
heid die hij heeft begaan en
gaat doen wat juist en rechtvaar-
dig is, dan zal hij zijn eigen le-
ven� redden.f 28 Als hij beseft
welke overtredingen hij allemaal
heeft begaan en zich ervan af-
keert, zal hij beslist in leven blij-
ven. Hij zal niet sterven.

29 Maar het huis van Israël
zal zeggen: ‘De weg van Jehovah
is onrechtvaardig.’ Zijn het echt
mijn wegen die onrechtvaardig
zijn, huis van Israël?g Zijn het
niet jullie wegen die onrechtvaar-
dig zijn?”

30 “Daarom zal ik elk van jul-
lie oordelen naar zijn wegen,h
huis van Israël”, verklaart de Soe-
vereine Heer Jehovah. “Keer je
af, ja, keer je volledig af van al
je overtredingen. Anders worden
ze een struikelblok waardoor je
schuld op je laadt. 31 Ontdoe je
van alle overtredingen die je hebt
begaan i en vernieuw je hart en je
geest.�j Want waarom zou je ster-
ven,k huis van Israël?”

32 “Het maakt me helemaal
niet blij als iemand sterft”, l ver-
klaart de Soevereine Heer Jeho-
vah. “Kom dus terug en blijf in
leven.”’m

18:27 �Of ‘ziel’. Zie Woordenlijst. 18:31
�Lett.: ‘maak voor jezelf een nieuw hart
en een nieuwe geest’.

19 ‘Je moet een klaaglied�
zingen over de leiders van

Israël:
2 “Wat was je moeder? Een

leeuwin onder leeuwen.
Ze lag tussen sterke jonge
leeuwen� en bracht haar
welpen groot.

3 Ze voedde een van haar
welpen op tot een sterke
jonge leeuw.a

Hij leerde hoe hij prooi
moest verscheuren,

zelfs mensen verslond hij.
4 Volken hoorden over hem en

vingen hem in hun kuil.
Met haken brachten ze hem
naar Egypte.b

5 Ze wachtte tot ze zag dat
er geen hoop meer was op
zijn terugkeer.

Toen nam ze een andere
van haar welpen en maakte
van hem een sterke jonge
leeuw.

6 Ook hij liep rond tussen
de leeuwen en werd een
sterke jonge leeuw.

Hij leerde hoe hij prooi
moest verscheuren en
verslond zelfs mensen.c

7 Hij sloop rond tussen hun
versterkte torens en ver-
woestte hun steden.

Het verlaten land werd
gevuld met het geluid van
zijn gebrul.d

8 Volken uit de omliggende
gebieden keerden zich tegen
hem en gooiden hun net
over hem uit.

In hun kuil werd hij gevangen.
9 Met haken deden ze hem in

een kooi en brachten ze
hem naar de koning van
Babylon.

Daar sloten ze hem op, zodat
zijn stem niet meer gehoord
zou worden op de bergen
van Israël.

19:1 �Of ‘rouwlied’. 19:2 �Of ‘tussen
jonge leeuwen met manen’.
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10 Je moeder was als een wijn-
stoka in je bloed,� geplant
aan het water.

Die droeg vrucht en was vol
takken vanwege de over-
vloed aan water.

11 Zijn takken� werden sterk,
geschikt voor de scepters
van heersers.

Hij groeide tot hij boven de
andere bomen uittorende.

Hij viel op door zijn hoogte
en zijn vele ranken.

12 Maar in woede werd hij
uitgeruktb en op de aarde
geworpen.

Een oostenwind droogde zijn
vrucht uit.

Zijn sterke takken werden
afgerukt en verdorden,c
ze werden door vuur ver-
slonden.d

13 Nu is hij geplant in de woes-
tijn,

in een waterloos, dorstig
land.e

14 Het vuur verspreidde zich
vanuit zijn takken� en
verslond zijn scheuten en
zijn vrucht.

Er was geen sterke tak over,
geen scepter om te heer-
sen.f

Dit is een klaaglied, en als
een klaaglied zal het worden ge-
bruikt.”’

20 In het zevende jaar, op
de tiende dag van de vijf-

de maand, kwamen er een aan-
tal oudsten van Israël die vóór me
gingen zitten om Jehovah te raad-
plegen. 2 Toen kwam het woord
van Jehovah tot mij: 3 ‘Mensen-
zoon, spreek met de oudsten van
Israël. Zeg tegen ze: “Dit zegt
de Soevereine Heer Jehovah: ‘Ko-
men jullie mij raadplegen? “Zo
zeker als ik leef, ik zal niet
op jullie vragen reageren”,g ver-

19:10 �Of mogelijk ‘als een wijnstok in
je wijngaard’. 19:11, 14 �Of ‘staven’.

klaart de Soevereine Heer Jeho-
vah.’”

4 Sta je klaar om ze te oorde-
len?� Sta je klaar om ze te oorde-
len, mensenzoon? Laat ze weten
welke walgelijke dingen hun voor-
ouders hebben gedaan.a 5 Zeg
tegen ze: “Dit zegt de Soevereine
Heer Jehovah: ‘Op de dag dat ik
Israël uitkoos,b heb ik een eed ge-
zworen� aan het nageslacht� van
het huis van Jakob en mij aan hen
bekendgemaakt in Egypte.c Ja, ik
zwoer een eed en zei: “Ik ben Je-
hovah, jullie God.” 6 Op die dag
zwoer ik dat ik ze uit Egypte zou
wegleiden naar een land dat ik
voor ze had uitgezocht,� een land
dat overvloeit van melk en ho-
ning.d Het was het mooiste� van
alle landen. 7 Toen zei ik tegen
ze: “Elk van jullie moet de wal-
gelijke dingen weggooien die jul-
lie vereren. Verontreinig je niet
met de walgelijke afgoden� van
Egypte.e Ik ben Jehovah, jullie
God.”f

8 Maar ze kwamen tegen mij in
opstand en wilden niet naar mij
luisteren. Ze gooiden de walgelij-
ke dingen die ze vereerden niet
weg. Ze keerden de walgelijke af-
goden van Egypteg niet de rug
toe. Dus beloofde ik mijn razer-
nij over ze uit te storten en mijn
woede volledig op ze te koelen in
Egypte. 9 Maar ik handelde om-
wille van mijn naam, zodat die
niet ontheiligd werd voor de ogen
van de volken waartussen ze leef-
den.h Ik maakte mij voor de ogen
van die volken aan hen� bekend
toen ik ze� uit Egypte leidde. i
10 Ik leidde ze dus uit Egypte en
bracht ze naar de woestijn. j

20:4 �Of ‘het vonnis over ze uit te spre-
ken’. 20:5 �Lett.: ‘mijn hand opgehe-
ven’. �Lett.: ‘zaad’. 20:6 �Of ‘verkend’.
�Of ‘sieraad’. 20:7 �De Hebreeuwse
term is misschien verwant aan een woord
voor uitwerpselen en werd gebruikt als
een uiting van minachting. 20:9 �D.w.z.
Israël.
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11 Toen gaf ik ze mijn voor-
schriften en maakte ik ze mijn
rechterlijke beslissingen bekend,a
die leven brengen aan wie zich
eraan houdt.b 12 Ik gaf ze ook
mijn sabbattenc als een teken
tussen mij en hen,d zodat ze zou-
den weten dat ik, Jehovah, hen
heilig.

13 Maar in de woestijn kwam
het huis van Israël tegen mij in
opstand.e Ze leefden mijn voor-
schriften niet na� en ze verwier-
pen mijn rechterlijke beslissin-
gen, die leven brengen aan wie
zich eraan houdt. Ze ontheilig-
den mijn sabbatten compleet. Dus
beloofde ik mijn razernij in de
woestijn over ze uit te storten om
ze uit te roeien.f 14 Ik handelde
omwille van mijn naam, zodat die
niet ontheiligd werd voor de ogen
van de volken die zagen hoe ik
ze� wegleidde.g 15 Ook zwoer
ik in de woestijn dat ik ze niet
naar het land zou brengen dat ik
ze had gegevenh — een land dat
overvloeit van melk en honing, i
het mooiste� van alle landen —
16 omdat ze mijn rechterlijke be-
slissingen verwierpen, mijn voor-
schriften niet naleefden� en mijn
sabbatten ontheiligden, want hun
hart ging achter hun walgelijke
afgoden aan.j

17 Maar ik� had medelijden
met ze en vernietigde ze niet. Ik
roeide ze niet uit in de woestijn.
18 Ik zei tegen hun zonen in de
woestijn:k “Leef de voorschriften
van je voorouders niet na,�l houd
je niet aan hun bepalingen en
verontreinig je niet met hun wal-
gelijke afgoden. 19 Ik ben Jeho-
vah, jullie God. Leef mijn voor-
schriften na,� houd je aan mijn

20:13, 21 �Lett.: ‘wandelden niet in’.
20:14, 22 �D.w.z. Israël. 20:15 �Of ‘sie-
raad’. 20:16 �Lett.: ‘niet wandelden in’.
20:17 �Lett.: ‘mijn oog’. 20:18 �Lett.:
‘wandel niet in’. 20:19 �Lett.: ‘wandel
in’.

rechterlijke beslissingen en voer
ze uit.a 20 Heilig mijn sabbat-
ten.b Ze zullen dienen als een te-
ken tussen mij en jullie, zodat
jullie weten dat ik Jehovah ben,
jullie God.”c

21 Maar de zonen kwamen te-
gen mij in opstand.d Ze leefden
mijn voorschriften niet na� en
hielden zich niet aan mijn rechter-
lijke beslissingen, die leven bren-
gen aanwie zich eraan houdt. Mijn
sabbatten ontheiligden ze. Dus be-
loofde ik mijn razernij over ze uit
te storten en mijn woede volledig
op ze te koelen in de woestijn.e
22 Maar ik hield me inf en han-
delde omwille van mijn naam,g zo-
dat die niet ontheiligd werd voor
de ogen van de volken die zagen
hoe ik ze� wegleidde. 23 Ook
zwoer ik in de woestijn dat ik ze
zou verstrooien onder de volken
en verspreiden over de landen,h
24 omdat ze mijn rechterlijke be-
slissingen niet uitvoerden, mijn
voorschriften verwierpen, i mijn
sabbatten ontheiligden en de wal-
gelijke afgoden van hun voor-
ouders achternagingen.�j 25 Ik
liet ook toe dat ze voorschriften
opvolgden die niet goed waren en
rechterlijke beslissingen die hun
geen leven brachten.k 26 Ik liet
ze verontreinigd worden door hun
eigen slachtoffers — toen ze elk
eerstgeboren kind als offer ver-
brandden�l — om ze eenzaam en
verlaten te maken, zodat ze zou-
den weten dat ik Jehovah ben.’”

27 Spreek daarom tot het huis
van Israël, mensenzoon, en zeg:
“Dit zegt de Soevereine Heer Je-
hovah: ‘Ook op die manier heb-
ben jullie voorouders mij gelas-
terd door mij ontrouw te zijn.
28 Ik bracht ze in het land dat ik
had gezworen ze te geven.m Toen
ze alle hoge heuvels en blader-
rijke bomen zagen,n gingen ze

20:24 �Lett.: ‘hun ogenwaren op’. 20:26
�Of ‘door het vuur lieten gaan’.
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daar hun slachtoffers en hun aan-
stootgevende offers brengen. Ze
boden er hun offers aan als een
aangename� geur en goten hun
drankoffers uit. 29 Dus vroeg
ik ze: “Wat is dat voor hoogte
waar jullie naartoe gaan? (Tot op
deze dag wordt zo’n plek Hoogte
genoemd.)”’”a

30 Zeg nu tegen het huis van
Israël: “Dit zegt de Soevereine
Heer Jehovah: ‘Verontreinigen
jullie je op dezelfde manier als
je voorouders? Zijn jullie mij on-
trouw� door hun walgelijke af-
goden achterna te gaan?b 31 En
verontreinigen jullie je nog tot
op deze dag door slachtoffers te
brengen aan al jullie walgelijke
afgoden en je zonen als offer te
verbranden?�c Moet ik dan rea-
geren op jullie vragen, huis van
Israël?’”d

“Zo zeker als ik leef,” verklaart
de Soevereine Heer Jehovah, “ik
zal niet reageren op jullie vra-
gen.e 32 En wat jullie in gedach-
ten� hebben als jullie zeggen: ‘La-
ten we als de volken worden, als
de families van de andere lan-
den, die hout en steen aanbid-
den’,�f zal nooit gebeuren.”’

33 ‘“Zo zeker als ik leef,” ver-
klaart de Soevereine Heer Jeho-
vah, “ik zal als koning over jullie
heersen met een sterke hand, met
een uitgestrekte arm en met het
uitstorten van woede.g 34 Ik zal
jullie wegleiden uit de volken en
jullie bijeenbrengen uit de lan-
den waarheen jullie verstrooid
zijn met een sterke hand, met
een uitgestrekte arm en met het
uitstorten van woede.h 35 Ik zal
jullie naar de woestijn van de
volken brengen en jullie daar

20:28, 41 �Of ‘kalmerende’, ‘geruststel-
lende’. Lett.: ‘rustgevende’. 20:30 �Of
‘bedrijven jullie geestelijke prostitutie’.
20:31 �Lett.: ‘door het vuur te laten
gaan’. 20:32 �Lett.: ‘geest’. �Of ‘die-
nen’.

persoonlijk� voor het gerecht da-
gen.a

36 Zoals ik jullie voorouders
in de woestijn van Egypte voor
het gerecht heb gedaagd, zo zal
ik jullie voor het gerecht dagen”,
verklaart de Soevereine Heer Je-
hovah. 37 “Ik zal jullie onder de
herdersstaf laten doorgaanb en
jullie de verplichtingen van het
verbond opleggen.� 38 Maar wie
tegen mij in opstand komen en
zondigen zal ik uit jullie midden
verwijderen.c Ik zal ze wegleiden
uit het land waar ze als vreem-
delingen hebben gewoond, maar
ze zullen het land van Israël
niet binnengaan.d En jullie zul-
len moeten weten dat ik Jehovah
ben.”

39 Huis van Israël, dit zegt de
Soevereine Heer Jehovah: “Ga
je walgelijke afgoden maar ver-
eren.e Maar als je daarna niet
naar mij luistert, zul je mijn hei-
lige naam niet meer kunnen ont-
heiligen met je slachtoffers en je
walgelijke afgoden.”f

40 “Want op mijn heilige berg,
op een hoge berg van Israël,”g
verklaart de Soevereine Heer Je-
hovah, “zal het hele huis van Is-
raël mij dienen in het land, ieder-
een.h Daar zal ik blij met ze zijn
en daar zal ik jullie bijdragen
verwachten en jullie eerste op-
brengst� als offer, al jullie heili-
ge dingen.i 41 Door de aangena-
me� geur zal ik blij met jullie zijn
als ik jullie wegleid uit de volken
en jullie bijeenbreng uit de landen
waarheen jullie verstrooid zijn. j
Voor de ogen van de volken zal ik
onder jullie worden geheiligd.”k

42 “En jullie zullen moeten
weten dat ik Jehovah ben l als
ik jullie naar het land van Israël
breng,m naar het land dat ik heb

20:35 �Lett.: ‘van gezicht tot gezicht’.
20:37 �Lett.: ‘in de band van het ver-
bond brengen’. 20:40 �Of ‘eerstelin-
gen’. Zie Woordenlijst.
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gezworen jullie voorouders te ge-
ven. 43 Daar zullen jullie terug-
denken aan je gedrag en aan alle
daden waarmee je je hebt veront-
reinigd.a Je zult van jezelf� wal-
gen vanwege alle slechte dingen
die je hebt gedaan.b 44 Dan zul-
len jullie moeten weten dat ik Je-
hovah ben als ik in actie kom om-
wille van mijn naamc en niet op
basis van jullie slechte gedrag of
jullie verdorven daden, huis van
Israël”, verklaart de Soevereine
Heer Jehovah.’

45 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij: 46 ‘Men-
senzoon, richt je blik zuidwaarts
en spreek het zuiden aan. Profe-
teer tegen het woud van het zui-
delijke land. 47 Zeg tegen het
woud van het zuiden: “Hoor het
woord van Jehovah. Dit zegt
de Soevereine Heer Jehovah: ‘Ik
ontsteek een vuur tegen je,d en
het zal al je groene bomen en
al je dorre bomen verslinden. De
laaiende vlam zal niet worden
uitgeblust.e Van het zuiden tot
het noorden zullen alle gezich-
ten erdoor worden verschroeid.
48 En alle mensen� zullen zien
dat ikzelf, Jehovah, het heb aan-
gestoken. Het zal niet worden
uitgeblust.’”’f

49 En ik zei: ‘Ach, Soevereine
Heer Jehovah! Ze zeggen over
mij: “Hij spreekt gewoon in raad-
sels!”’�

21 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij:

2 ‘Mensenzoon, richt je blik op
Jeruzalem en spreek de heili-
ge plaatsen aan. Profeteer tegen
het land van Israël. 3 Zeg tegen
het land van Israël: “Dit zegt Je-
hovah: ‘Ik ben tegen je en ik zal
mijn zwaard uit zijn schede trek-
keng en zowel de rechtvaardige
als de slechte uit je verwijderen.

20:43 �Lett.: ‘je gezicht’. 20:48; 21:4
�Lett.: ‘vlees’. 20:49 �Of ‘spreekwoor-
den’.

4 Omdat ik de rechtvaardige en
de slechte uit je zal verwijderen,
zal mijn zwaard uit zijn sche-
de worden getrokken tegen alle
mensen,� van het zuiden tot het
noorden. 5 Alle mensen zullen
moeten weten dat ikzelf, Jeho-
vah, mijn zwaard uit zijn schede
heb getrokken. Het zal niet meer
teruggaan.’”a

6 En jij, mensenzoon, moet
zuchten terwijl je� beeft. Ja,
zucht met bitterheid voor hun
ogen.b 7 En als ze je vragen:
“Waarom zucht je?”, moet je zeg-
gen: “Vanwege een bericht.” Want
het zal zeker komen. Elk hart
zal verlamd raken van angst, alle
handen zullen slap neerhangen,
elke geest zal moedeloos worden
en het water zal langs alle knie-
en lopen.�c “Luister! Het zal zeker
komen — het zal gebeuren”, ver-
klaart de Soevereine Heer Jeho-
vah.’

8 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij: 9 ‘Men-
senzoon, profeteer en zeg: “Dit
zegt Jehovah: ‘Zeg: “Een zwaard!
Een zwaardd is gescherpt en het
is gepolijst. 10 Het is gescherpt
voor een grote slachting. Het is
gepolijst om te flitsen als de blik-
sem.”’”’

‘Moeten wij niet blij zijn?’
‘“Zal het� de scepter van mijn

eigen zoon verwerpen,e zoals het
elke boom verwerpt?

11 Het wordt gegeven om ge-
polijst te worden en om het te
zwaaien met de hand. Dit zwaard
is gescherpt en gepolijst om het
in de hand te geven van een
scherprechter.f

12 Schreeuw het uit en jam-
mer,g mensenzoon, want het is te-
gen mijn volk gekomen. Het is
tegen alle leiders van Israël.h Zij
zullen samen met mijn volk val-

21:6 �Lett.: ‘je heupen’. 21:7 �D.w.z.
dat ze van angst hun urine laten lopen.
21:10 �D.w.z. het zwaard van Jehovah.

HFST. 20
a Le 26:40

Ez 6:9
Ez 16:61

b Jer 31:18

c Ps 79:9
Ez 36:22, 23

d De 32:22
Jer 21:14

e Jes 66:24

f 2Kr 7:20
Klg 2:17

��������������������

HFST. 21
g Le 26:33
��������������������

2de kolom
a Jer 23:20

b Jes 22:4
Jer 4:19
Ez 9:8

c Ez 7:15-17

d Jes 66:16
Jer 12:12
Am 9:4

e Ge 49:10
2Sa 7:12, 14

f Jer 25:9
Jer 51:20

g Ez 9:8
Mi 1:8

h Ez 19:1

EZECHI
¨
EL 20:43–21:12 1160



len door het zwaard. Sla je dus op
je dij van verdriet. 13 Want er
is een onderzoek gedaan.a En wat
zal er gebeuren als het zwaard
de scepter verwerpt? Die� zal niet
blijven bestaan”,b verklaart de
Soevereine Heer Jehovah.

14 Mensenzoon, profeteer en
klap in je handen en herhaal drie
keer “Een zwaard!” Het is het
zwaard dat slachtoffers maakt,
het zwaard van een grote slach-
ting, dat om hen heen suist.c
15 Hun hart zal verlamd zijn
van angstd en velen zullen val-
len bij hun stadspoorten. Ik zal
een slachting aanrichten met het
zwaard. Ja, het flitst als de blik-
sem en is gepolijst voor een slach-
ting! 16 Doe een uitval naar
rechts! Haal uit naar links! Volg de
richting van je zwaard! 17 Ook
ik zal in mijn handen klappen en
ik zal mijn woede tot bedaren
brengen.e Ikzelf, Jehovah, heb ge-
sproken.’

18 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij: 19 ‘Men-
senzoon, teken twee wegen waar-
langs het zwaard van de koning
van Babylon kan komen. Bei-
de moeten uit hetzelfde land ko-
men, en er moet een wegwijzer�
worden geplaatst waar de weg
zich splitst naar de twee ste-
den. 20 Je moet één weg teke-
nen waarlangs het zwaard kan
komen tegen R _abbaf van de Am-
monieten en een andere weg te-
gen het versterkte Jeruzalemg

in Juda. 21 Op de splitsing van
de weg, aan het begin van de
twee wegen, stopt de koning van
Babylon om aan waarzeggerij te
doen. Hij schudt de pijlen. Hij
raadpleegt zijn afgoden.� Hij on-
derzoekt de lever. 22 De waar-
zegging in zijn rechterhand wijst
Jeruzalem aan als de plaats om
stormrammen op te stellen, om

21:13 �Of ‘de scepter’. 21:19 �Lett.:
‘hand’. 21:21 �Lett.: ‘de terafim’.

het sein te geven voor een af-
slachting, om de strijdkreet te la-
ten horen, om stormrammen te-
gen de poorten op te stellen, om
een belegeringsdam op te wer-
pen en om een belegeringswal
te bouwen.a 23 Het lijkt ech-
ter een valse voorspelling in de
ogen van degenen� die eden aan
hen hebben gezworen.b Maar hij
is hun schuld niet vergeten en
zal ze gevangennemen.c

24 Daarom zegt de Soeverei-
ne Heer Jehovah: “Jullie heb-
ben er zelf voor gezorgd dat je
schuld niet wordt vergeten door
jullie overtredingen te onthullen
en jullie zonden in al je daden
zichtbaar te maken. Omdat jul-
lie niet zijn vergeten, zullen jul-
lie met harde hand worden weg-
gevoerd.”

25 Maar voor jou is de dag ge-
komen, de dag van je uiteindelij-
ke straf, o dodelijk gewonde, ver-
dorven leider van Israël.d 26 Dit
zegt de Soevereine Heer Jehovah:
“Verwijder de tulband en zet af
de kroon.e Het zal niet hetzelfde
blijven.f Verhoog de lageg en ver-
laag de hoge.h 27 Een puinhoop,
een puinhoop, een puinhoop zal
ik van hem� maken. Hij� zal van
niemand zijn tot hij komt die er
het wettelijke recht op heeft, i en
aan hem zal ik hem� geven.” j

28 Mensenzoon, profeteer en
zeg: “Dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah over de Ammonieten en
over hun spot.” Zeg: “Een zwaard!
Een zwaard is getrokken voor een
slachting. Het is gepolijst om te
verslinden en om te flitsen als
de bliksem. 29 Ondanks de val-
se visioenen en de leugenachtige
voorspelling over jou zullen je in-
woners opgestapeld worden op de
gesneuvelden,� de slechte man-
nen voor wie de dag gekomen

21:23 �D.w.z. de inwoners van Jeru-
zalem. 21:27 �D.w.z. de kroon. 21:29
�Lett.: ‘de hals van de verslagenen’.
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is, de dag van hun uiteindelijke
straf. 30 Steek het zwaard terug
in zijn schede. Ik zal je oordelen
op de plaats waar je werd gescha-
pen, in het land van je oorsprong.
31 Ik zal mijn verontwaardiging
over je uitstorten. Met het vuur
van mijn woede zal ik op je bla-
zen. Ik zal je in handen geven van
wrede mannen, de vaklui in dood
en verderf.a 32 Je zult brand-
stof worden voor het vuur.b Je
eigen bloed zal vergoten worden
in het land. Je zult door iedereen
vergeten worden, want ikzelf, Je-
hovah, heb gesproken.”’

22 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij:

2 ‘Mensenzoon, sta je klaar om
het oordeel uit te spreken� over
de stad vol bloedschuldc en haar
te laten weten welke walgelijke
dingen ze heeft gedaan?d 3 Je
moet zeggen: “Dit zegt de Soe-
vereine Heer Jehovah: ‘O stad
van bloedvergieten,e die walgelij-
ke afgodsbeelden� maakt om zich
te verontreinigen, f je tijd komt.g
4 Je bloedvergieten maakt je
schuldigh en je walgelijke afgoden
maken je onrein. i Je hebt het ein-
de van je dagen versneld en het
einde van je jaren is nabij. Daar-
om zal ik je maken tot een voor-
werp van minachting voor de vol-
ken en een mikpunt van spot voor
alle landen.j 5 De landen dicht-
bij en ver weg zullen je bespot-
ten,k want je naam is onrein en je
bent vol onrust. 6 Bij jou heeft
elk van Israëls leiders zijn gezag
gebruikt om bloed te vergieten. l
7 Bij jou behandelen ze hun va-
der en moeder met minachting.m
Vreemdelingen zetten ze af en
vaderloze kinderen� en wedu-
wen behandelen ze slecht.’”’n

22:2 �Lett.: ‘zul je rechtspreken, zul
je rechtspreken’. 22:3 �De Hebreeuw-
se term is misschien verwant aan een
woord voor uitwerpselen en werd ge-
bruikt als een uiting van minachting.
22:7 �Of ‘wezen’.

8 ‘“Mijn heilige plaatsen ver-
acht je en mijn sabbatten onthei-
lig je.a 9 Bij jou zijn lasteraars
die uit zijn op bloedvergieten.b
Bij jou eten ze slachtoffers op de
bergen en maken ze zich schuldig
aan schandelijk� gedrag.c 10 Bij
jou onteren ze het bed van hun
vader�d en verkrachten ze een
vrouw die onrein is in haar men-
struatie.e 11 Bij jou gedraagt de
ene man zich walgelijk met de
vrouw van zijn naaste, f onteert
de andere man zijn eigen schoon-
dochter met schandelijk gedragg

en verkracht weer een ander zijn
zus, de dochter van zijn eigen va-
der.h 12 Bij jou nemen ze steek-
penningen aan om bloed te ver-
gieten. i Je leent uit tegen rente j

of om winst� te maken en je
perst je naasten geld af.k Ja, je
bent mij totaal vergeten”, ver-
klaart de Soevereine Heer Jeho-
vah.

13 “Ik klap in mijn handen van
afkeer over de onrechtvaardige
winst die je hebt gemaakt en over
het bloedvergieten in je midden.
14 Zal je moed� standhouden en
zullen je handen sterk blijven in
de dagen dat ik tegen je optreed? l

Ikzelf, Jehovah, heb gesproken en
ik zal optreden. 15 Ik zal je ver-
strooien onder de volken en je
verspreiden over de landen,m en
ik zal een eind maken aan je
onreinheid.n 16 Je zult onteerd
worden voor de ogen van de vol-
ken en je zult moeten weten dat
ik Jehovah ben.”’o

17 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij: 18 ‘Men-
senzoon, het huis van Israël is
voor mij als waardeloze schuim-
slakken geworden. Ze zijn allen
koper, tin, ijzer en lood in een
smeltoven. Ze zijn zilverschuim
geworden.p

22:9 �Of ‘obsceen’. 22:10 �Lett.: ‘ont-
bloten ze de naaktheid van hun vader’.
22:12 �Of ‘woekerwinst’. 22:14 �Lett.:
‘hart’.
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19 Daarom zegt de Soevereine
Heer Jehovah: “Omdat jullie alle-
maal als waardeloze schuimslak-
ken zijn geworden,a breng ik jul-
lie in Jeruzalem bijeen. 20 Zoals
zilver, koper, ijzer, lood en tin
in een smeltoven worden verza-
meld om er vuur op te blazen
en het te smelten, zo zal ik jul-
lie in mijn grote woede bijeen-
brengen en zal ik op jullie blazen
en jullie laten smelten.b 21 Ik
zal jullie bijeenbrengen en op jul-
lie blazen met het vuur van mijn
woede,c en jullie zullen in haar�
gesmolten worden.d 22 Zoals zil-
ver in een smeltoven wordt ge-
smolten, zo zullen jullie in haar
worden gesmolten. En jullie zul-
len moeten weten dat ikzelf, Je-
hovah, mijn woede over jullie
heb uitgestort.”’

23 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij: 24 ‘Men-
senzoon, zeg tegen haar: “Je
bent een land dat niet zal wor-
den gereinigd, waarop geen regen
valt op de dag van verontwaardi-
ging. 25 Je profeten hebben in
je midden samengespannen,e als
een brullende leeuw die prooi ver-
scheurt.f Ze verslinden mensen.�
Ze roven schatten en kostbare
dingen. Ze hebben in jou velen tot
weduwen gemaakt. 26 Je pries-
ters overtreden mijn wetg en blij-
ven mijn heilige plaatsen ontwij-
den.h Ze maken geen onderscheid
tussen wat heilig is en wat niet
heilig is, i ze maken niet bekend
wat onrein is en wat rein is. j Ze
weigeren mijn sabbatten te hou-
den en ik word bij hen ontheiligd.
27 De leiders in je midden zijn
als wolven die prooi verscheu-
ren. Ze vergieten bloed en do-
den mensen� om oneerlijke winst
te maken.k 28 Maar je profeten
hebben hun daden met witkalk
bepleisterd. Ze zien valse visioe-

22:21 �D.w.z. Jeruzalem. 22:25, 27 �Of
‘zielen’.

nen en doen leugenachtige voor-
spellingen.a Ze zeggen: ‘Dit zegt
de Soevereine Heer Jehovah’, ter-
wijl Jehovah zelf niet heeft ge-
sproken. 29 Het volk van het
land heeft afgezet en geroofd.b Ze
hebben de behoeftigen en de ar-
men slecht behandeld. De vreem-
delingen hebben ze afgezet en het
recht ontzegd.”

30 “Ik zocht onder hen een
man die de stenen muur zou her-
stellen of die voor mijn ogen op
de bres zou staan voor het land
zodat het niet zou worden ver-
nietigd,c maar ik vond niemand.
31 Dus zal ik mijn verontwaar-
diging over ze uitstorten en ze
uitroeien met het vuur van mijn
woede. Ik zal ze de consequen-
ties van hun daden� laten dra-
gen”, verklaart de Soevereine
Heer Jehovah.’

23 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij:

2 ‘Mensenzoon, er waren eens
twee vrouwen, dochters van de-
zelfde moeder.d 3 Ze werden
hoeren in Egypte.e Van jongs af
aan bedreven ze prostitutie. Hun
borsten werden daar betast, hun
maagdelijke borsten werden ge-
streeld. 4 De naam van de oud-
ste was Oh _ola� en haar zus heet-
te Oh _oliba.� Ze werden de mijne
en kregen zonen en dochters.
Wat hun namen betreft: Oh _ola
is Sam _ariaf en Oh _oliba is Jeru-
zalem.

5 Oh _ola ging zich als hoer
aanbiedeng terwijl ze mij toebe-
hoorde. Ze hunkerde naar haar
hartstochtelijke minnaars,h de na-
burige Assyriërs. i 6 Het waren
gouverneurs in het blauw gekleed
en bestuurders — allemaal aan-
trekkelijke jonge mannen, ruiters
op paarden. 7 Ze bleef prostitu-
tie bedrijven met heel de elite van
de Assyriërs. Ze verontreinigde

22:31 �Lett.: ‘weg’. 23:4 �Bet.: ‘haar
tent’. �Bet.: ‘mijn tent is in haar’.
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zicha met de walgelijke afgoden�
van degenen naar wie ze hun-
kerde. 8 De prostitutie die ze
in Egypte bedreef gaf ze niet op,
want in haar jeugd hadden ze
bij haar gelegen, en ze streel-
den haar maagdelijke borsten
en stortten hun lust� over haar
uit.b 9 Daarom gaf ik haar in
handen van haar hartstochtelij-
ke minnaars, de zonen van Assy-
rië,c naar wie ze had gehunkerd.
10 Die ontblootten haar naakt-
heid,d grepen haar zonen en doch-
terse en doodden haar met het
zwaard. Ze voltrokken het oor-
deel aan haar, en ze werd berucht
bij de vrouwen.

11 Toen haar zus Oh _oliba het
zag, werd haar lust zelfs nog ver-
dorvener. Haar prostitutie was
nog erger dan die van haar
zus.f 12 Ze hunkerde naar de
naburige Assyriërs,g de gouver-
neurs en bestuurders in prach-
tige kleding, ruiters op paarden
— allemaal aantrekkelijke jonge
mannen. 13 Toen ze zich veront-
reinigde, zag ik dat beide zussen
dezelfde weg gingen.h 14 Maar
ze ging nog verder met haar da-
den van prostitutie. Ze zag man-
nen in de muur gegrift, afbeeldin-
gen van Chaldeeën in vermiljoen,�
15 met gordels om hun middel
en wapperende tulbanden op hun
hoofd. Ze zagen eruit als krijgers
en beeldden Babyloniërs af, gebo-
ren in het land van de Chaldeeën.
16 Ze ging naar hen hunkeren
zodra ze hen zag, en ze stuurde
boodschappers naar hen in Chal-
d _ea. i 17 De zonen van Babylon
kwamen steeds naar haar liefdes-
bed en verontreinigden haar met
hun lust.� Nadat ze door hen ver-
ontreinigd was, keerde ze� zich
vol walging van hen af.

23:7 �De Hebreeuwse term is misschien
verwant aan een woord voor uitwerp-
selen en werd gebruikt als een uiting
van minachting. 23:8, 17 �Of ‘immo-
rele gemeenschap’. 23:14 �Of ‘rood’.
23:17 �Of ‘haar ziel’.

18 Toen ze schaamteloos door-
ging met haar prostitutie en het
ontbloten van haar naaktheid,a
keerde ik mij vol walging van
haar af, net zoals ik� mij vol wal-
ging van haar zus had afgekeerd.b
19 En ze vermenigvuldigde haar
daden van prostitutiec en dacht te-
rug aan de dagen van haar jeugd,
toen ze zich in Egypte als hoer
aanbood.d 20 Ze hunkerde naar
hen als de bijvrouwen van man-
nen met een geslachtsdeel als dat
van ezels en geslachtsorganen als
die van hengsten. 21 Je verlang-
de naar het schandelijke� gedrag
van je jeugd in Egypte,e toen ze
je borsten streelden, de borsten
van je jeugd.f

22 Daarom, Oh _oliba, zegt de
Soevereine Heer Jehovah: “Ik zet
je minnaars tegen je op,g van wie
je� je vol walging hebt afgekeerd.
Ik zal ze van alle kanten tegen
je brengen:h 23 de zonen van
Babylon i en alle Chaldeeën, j de
mannen van P _ekod,k S _oa en K _oa,
samen met alle zonen van Assy-
rië. Het zijn allemaal aantrekkelij-
ke jonge mannen, gouverneurs en
bestuurders, geselecteerde strij-
ders,� allemaal ruiters op paar-
den. 24 Ze zullen je aanvallen
met veel strijdwagens en met een
groot aantal troepen, met grote
en kleine schilden� en helmen. Ze
zullen je van alle kanten omsin-
gelen, en ik zal ze machtigen het
oordeel te vellen. Ze zullen je oor-
delen naar eigen inzicht. l 25 Ik
zal mijn verontwaardiging tegen
je uiten, en ze zullen in hun woe-
de tegen je optreden. Ze zullen
je neus en je oren afsnijden, en
wie van jullie overblijven zullen
vallen door het zwaard. Ze zul-
len je zonen en dochters weg-
voeren, en wie van jullie overblij-

23:18 �Of ‘mijn ziel’. 23:21 �Of ‘obsce-
ne’. 23:22 �Of ‘je ziel’. 23:23 �Lett.:
‘strijders en opgeroepenen’. 23:24 �Het
kleine schild werd vaak door boogschut-
ters gedragen.
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ven zullen door het vuur worden
verteerd.a 26 Ze zullen je kle-
ren uittrekkenb en je je prachti-
ge sieraden afnemen.c 27 Ik zal
een eind maken aan je schan-
delijke gedrag en je prostitutie,d
waarmee je in Egypte begon.e Je
zult niet meer naar ze kijken en
niet meer aan Egypte terugden-
ken.”

28 Want dit zegt de Soevereine
Heer Jehovah: “Ik ga je in handen
geven van degenen die je haat,
van wie je� je vol walging hebt
afgekeerd.f 29 Ze zullen vol haat
tegen je optreden en je alles afne-
men waarvoor je gezwoegd hebtg
en je helemaal naakt achterla-
ten. De schaamteloze naaktheid
van je immoraliteit, je schandelij-
ke gedrag en je prostitutie zullen
zichtbaar worden.h 30 Deze din-
gen zullen je worden aangedaan
omdat je als een hoer achter de
volken aan bent gegaan, i omdat je
jezelf hebt verontreinigd met hun
walgelijke afgoden.j 31 Je hebt
dezelfde weg gevolgd als je zus,k
en ik zal je haar beker in de hand
geven.” l

32 Dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah:

“Je zult de diepe en wijde
beker van je zus drinkenm

en je wordt een mikpunt van
spot en gelach, waar de
beker vol van is.n

33 Je zult vol worden van dron-
kenschap en verdriet,

door een beker van afschuw
en verwoesting,

de beker van je zus Sam _aria.
34 Je moet hem drinken en

leegslurpeno en op zijn
scherven� knagen

en daarna je borsten af-
rukken.

‘Want ikzelf heb gesproken’,
verklaart de Soevereine
Heer Jehovah.”

23:28 �Of ‘je ziel’. 23:34 �Lett.: ‘scher-
ven van aardewerk’.

35 Daarom zegt de Soeverei-
ne Heer Jehovah: “Omdat je mij
bent vergeten en mij volledig
hebt genegeerd,�a zul je de con-
sequenties dragen van je schan-
delijke gedrag en je daden van
prostitutie.”’

36 Jehovah zei vervolgens te-
gen me: ‘Mensenzoon, ga je het
oordeel uitspreken over Oh _ola en
Oh _olibab en ze confronteren met
hun walgelijke praktijken? 37 Ze
hebben overspel� gepleegdc en er
kleeft bloed aan hun handen. Ze
hebben niet alleen overspel ge-
pleegd met hun walgelijke afgo-
den, maar ze hebben ook de zo-
nen die ze mij hadden gebaard
verbrand — als voedsel voor hun
afgoden.d 38 Bovendien hebben
ze mij dit aangedaan: Ze hebben
op die dag mijn heiligdom veront-
reinigd en ze hebben mijn sabbat-
ten ontheiligd. 39 Nadat ze hun
zonen hadden geslacht voor hun
walgelijke afgoden,e kwamen ze
op dezelfde dag in mijn heiligdom
om het te ontwijden.f Dat hebben
ze in mijn eigen huis gedaan.
40 Ze stuurden zelfs een bood-
schapper om mannen van ver weg
uit te nodigen.g Toen die kwamen,
ging je je wassen, je ogen opma-
ken en je met sieraden tooien.h
41 Je ging zitten op een prachtig
rustbed, i met een gedekte tafel
ervoor j waarop je mijn wierookk

en mijn oliel zette. 42 Daar was
het geluid te horen van een zorge-
loze menigte mannen, onder wie
dronkaards die uit de woestijn
waren gehaald. Ze deden armban-
den om de polsen van de vrou-
wen en prachtige kronen op hun
hoofd.

43 Toen zei ik over de vrouw
die versleten was van overspel:
“Nu zal ze doorgaan met haar
prostitutie.” 44 Dus bleven ze bij

23:35 �Lett.: ‘mij achter je rug hebt ge-
worpen’. 23:37 �D.w.z. geestelijk over-
spel.
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haar komen, zoals men naar een
hoer gaat. Zo kwamen ze bij
Oh _ola en bij Oh _oliba, vrouwen
van schandelijk gedrag. 45 Maar
rechtvaardige mannen zullen over
haar het oordeel vellen dat geldt
voor overspela en bloedvergie-
ten,b want overspeelsters zijn het
en er kleeft bloed aan hun han-
den.c

46 Dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah: “Een leger zal tegen ze
optrekken om ze tot een schrik-
beeld te maken en tot iets om te
plunderen.d 47 Het leger zal ste-
nen naar ze slingerene en ze neer-
hakken met hun zwaarden. Ze
zullen hun zonen en dochters do-
denf en hun huizen platbranden.g
48 Ik zal een eind maken aan het
schandelijke gedrag in het land,
en alle vrouwen zullen een les le-
ren en jullie schandelijke gedrag
niet navolgen.h 49 Ze zullen jul-
lie de consequenties laten dragen
van jullie schandelijke gedrag en
jullie zonden met je walgelijke af-
goden. En jullie zullen moeten we-
ten dat ik de Soevereine Heer Je-
hovah ben.”’ i

24 In het negende jaar, op de
tiende dag van de tiende

maand, kwam het woord van Jeho-
vah opnieuw tot mij: 2 ‘Mensen-
zoon, schrijf op welke dag het is,�
de precieze datum. De koning van
Babylon begint op deze dag zijn
aanval op Jeruzalem.j 3 En ver-
tel een spreuk� over het opstandi-
ge huis. Je moet over hen zeggen:

“Dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah:

‘Zet de kookpot� op, zet
hem op het vuur en giet er
water in.k

4 Doe er stukken vlees in, l alle
goede stukken,

de dij en de schouder.Vul
hem met de beste bouten.

24:2 �Lett.: ‘de naam van de dag’. 24:3
�Of ‘allegorie’. �Of ‘kookpot met wijde
opening’.

5 Neem het beste schaap van
de kuddea en stapel hout-
blokken op onder de pot.

Kook de stukken en kook de
botten erin.’”

6 Daarom zegt de Soevereine
Heer Jehovah:

“Wee de stad van bloedver-
gieten,b de roestige kook-
pot, waarvan de roest niet
verwijderd is!

Haal de stukken er een voor
een uit.c Werp er niet het
lot over.

7 Want het bloed is nog in
haar.d Ze heeft het uit-
gestort op de kale rots.

Ze heeft het niet uitgestort
op de aarde om het met
stof te bedekken.e

8 Omwoede op te wekken
voor het voltrekken van
wraak

heb ik haar bloed op de
glanzende, kale rots laten
liggen

zodat het niet bedekt
wordt.”f

9 Daarom zegt de Soevereine
Heer Jehovah:

“Wee de stad van bloed-
vergieten!g

Ik zal het hout hoog op-
stapelen.

10 Gooi de houtblokken erop en
steek het vuur aan.

Kook het vlees door en door,
giet het vleesnat eruit en
laat de botten verkolen.

11 Zet de lege pot op de kolen
om hem te verhitten,

zodat het koper rood-
gloeiend wordt.

Zijn onreinheid zal erin
wegsmeltenh en zijn roest
zal worden verteerd.

12 Het is frustrerend en uit-
puttend,

want de dikke roestlaag gaat
er niet af. i

Gooi hem in het vuur met
zijn roest!”
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13 “Je onreinheid was te wij-
ten aan je schandelijke� gedrag.a
Ik probeerde je te reinigen, maar
je werd niet rein van je onrein-
heid. Je zult niet rein worden
totdat mijn woede tegen jou be-
daart.b 14 Ikzelf, Jehovah, heb
gesproken. Het zal gebeuren. Ik
zal optreden zonder me in te
houden, zonder wroeging, zon-
der spijt.c Ze zullen je oordelen
naar je wegen en je daden”, ver-
klaart de Soevereine Heer Jeho-
vah.’

15 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij: 16 ‘Men-
senzoon, met een plotselinge slag
ga ik je geliefde wegnemen.d Je
mag niet rouwen,� je mag niet
treuren of je tranen laten vloeien.
17 Kreun in stilte en neem geen
rouwrituelen voor de doden in
acht.e Wikkel je tulband omf en
doe je sandalen aan.g Je mag je
snor� niet bedekken.h En eet niet
van het brood dat anderen je
brengen.’�i

18 ’s Ochtends sprak ik tot
het volk, en ’s avonds stierf
mijn vrouw. De volgende ochtend
deed ik zoals mij was opgedra-
gen. 19 Het volk zei tegen me:
‘Ga je ons niet vertellenwat de din-
gen die je doet met ons te maken
hebben?’ 20 Ik antwoordde: ‘Het
woord van Jehovah is tot mij ge-
komen: 21 “Zeg tegen het huis
van Israël: ‘Dit zegt de Soevereine
Heer Jehovah: “Ik ga mijn heilig-
dom ontwijden, j de plaats waar jul-
lie zo trots op zijn, die jullie dier-
baar is en waar jullie hart naar
verlangt.� De zonen en dochters
die jullie hebben achtergelaten,
zullen vallen door het zwaard.k
22 Dan zullen jullie moeten doen
wat ik� heb gedaan. Jullie zullen

24:13 �Of ‘obscene’. 24:16 �Of ‘je niet
op de borst slaan’. 24:17 �Of ‘boven-
lip’. �Lett.: ‘het brood van mensen’.
24:21 �Of ‘en het medegevoel van jullie
ziel’. 24:22 �D.w.z. Ezechiël.

je snor niet bedekken en jullie zul-
len niet van het brood eten dat
anderen jullie brengen.a 23 Jul-
lie tulband zal op je hoofd zijn en
jullie sandalen aan je voeten. Jul-
lie zullen niet rouwen of huilen.
In plaats daarvan zullen jullie
wegrotten in je zonden,b en jul-
lie zullen tegen elkaar kreunen.
24 Ezechiël is voor jullie een te-
ken geworden.c Zoals hij heeft
gedaan, zo zullen jullie doen. Als
het gebeurt, zullen jullie moeten
weten dat ik de Soevereine Heer
Jehovah ben.”’”’

25 ‘Mensenzoon, op de dag
dat ik hun vesting — het mooie
voorwerp van hun vreugde, de
plaats die hun dierbaar is en
waar hun hart� naar verlangt —
van hen wegneem, en ook hun
zonen en dochters,d 26 zal een
vluchteling het aan jou berich-
ten.e 27 Op die dag zul je je
mond openen en spreken tot de
vluchteling, en je zult niet langer
stom zijn.f Je zult voor hen een
teken worden, en ze zullen moe-
ten weten dat ik Jehovah ben.’

25 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij:

2 ‘Mensenzoon, richt je blik op
de Ammonieteng en profeteer te-
gen hen.h 3 Je moet tegen de
Ammonieten zeggen: “Hoor het
woord van de Soevereine Heer
Jehovah. Dit zegt de Soeverei-
ne Heer Jehovah: ‘Jullie hebben
“Haha!” gezegd toen mijn heilig-
dom werd ontwijd, toen het land
van Israël werd verwoest en toen
het huis van Juda in ballingschap
ging. 4 Daarom geef ik jullie in
bezit aan de mensen van het
Oosten. Zij zullen bij jullie hun
kampen� opslaan en onder jul-
lie hun tenten plaatsen. Ze zul-
len je vruchten eten en je melk
drinken. 5 Ik maak van R _abba i

een weidegrond voor kamelen en

24:25 �Of ‘ziel’. 25:4 �Of ‘ommuurde
kampementen’.
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van het land van de Ammonieten
een rustplaats voor schapen. En
jullie zullen moeten weten dat ik
Jehovah ben.’”’

6 ‘Dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah: “Jullie hebben in de
handen geklapta en met de voe-
ten gestampt, en jullie� hebben
vol minachting gelachen om het
land van Israël.b 7 Daarom zal ik
mijn hand tegen jullie uitstrekken
om jullie als buit aan de volken te
geven. Ik zal jullie uit de volken
verwijderen en uit de landen weg-
vagen.c Ik zal jullie uitroeien, en
jullie zullen moeten weten dat ik
Jehovah ben.”

8 Dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah: “Moabd en S _eı̈re heb-
ben gezegd: ‘Het huis van Juda is
als alle andere volken.’ 9 Daar-
om ga ik de flank� van Moab
blootgeven bij zijn grenssteden,
de pracht� van zijn land: Beth-
J _esimoth, Baäl-M _eon en zelfs Kir-
jath _aı̈m.f 10 Ik zal het samen
met de Ammonieten in bezit ge-
ven aan de mensen van het Oos-
ten,g zodat de volken zich de
Ammonieten niet zullen herinne-
ren.h 11 Ik zal het oordeel vol-
trekken in Moab, i en ze zullen
moeten weten dat ik Jehovah
ben.”

12 Dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah: “Edom heeft wraak ge-
nomen op het huis van Juda en
heeft een zware schuld op zich
geladen door zich op hen te wre-
ken. j 13 Daarom zegt de Soeve-
reine Heer Jehovah: ‘Ik zal mijn
hand ook uitstrekken tegen Edom.
Ik zal er mens en dier uit ver-
wijderen en ik zal het verwoes-
ten.k Van T _eman tot aan D _edan
zullen ze vallen door het zwaard.l
14 “Ik zal wraak nemen op Edom
door de hand van mijn volk Is-
raël.m Zij zullen Edom treffen met
mijn grote woede, zodat die mijn

25:6 �Of ‘jullie zielen’. 25:9 �Of ‘berg-
helling’. �Of ‘het sieraad’.

eigen wraak zal ondervinden”,a
verklaart de Soevereine Heer Je-
hovah.’”

15 Dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah: “Vanwege hun niet-
aflatende vijandschap hebben
de Filistijnen boosaardig� gepro-
beerd wraak te nemen en ver-
woesting te brengen.b 16 Daar-
om zegt de Soevereine Heer
Jehovah: ‘Ik strek mijn hand uit
tegen de Filistijnen.c Ik zal de Ke-
rethieten verwijderend en ik zal
de overgebleven bewoners van
de zeekust vernietigen.e 17 Met
meedogenloze straffen zal ik he-
vig wraak op hen nemen. En ze
zullen moeten weten dat ik Jeho-
vah ben als ik mij op hen wreek.’”’

26 In het 11de jaar, op de
eerste dag van de maand,

kwam het woord van Jehovah tot
mij: 2 ‘Mensenzoon, Tyrus heeft
over Jeruzalem gezegd:f “Haha!
De poort van de volken is gebro-
ken!g Alles komt mijn kant op en
ik zal rijk worden nu ze verwoest
is.” 3 Daarom zegt de Soeverei-
ne Heer Jehovah: “Ik ben tegen je,
Tyrus. Ik zal veel volken tegen je
laten opkomen, zoals de zee haar
golven laat opkomen. 4 Ze zul-
len de muren van Tyrus verwoes-
ten en haar torens neerhalen.h
Ik zal de grond wegschrapen en
een glanzende, kale rots van haar
maken. 5 Ze zal een droogplaats
voor sleepnetten worden, midden
in de zee.” i

“Want ikzelf heb gesproken,”
verklaart de Soevereine Heer Je-
hovah, “en ze zal een buit voor de
volken worden. 6 Haar steden�
op het vasteland zullen afgeslacht
worden door het zwaard. De men-
sen zullen moeten weten dat ik
Jehovah ben.”

7 Want dit zegt de Soeverei-
ne Heer Jehovah: “Ik laat van-
uit het noorden koning Nebukad-

25:15 �Of ‘met verachting in de ziel’.
26:6 �Lett.: ‘dochters’.
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n _ezar� van Babylon tegen Tyrus
optrekken.a Hij is een koning der
koningen,b met paarden,c strijd-
wagens,d ruiters en een leger met
veel soldaten.� 8 Hij zal je ste-
den op het vasteland met het
zwaard vernietigen. Hij zal een
belegeringswal bouwen, een be-
legeringsdam tegen je opwerpen
en een muur van schilden tegen
je opstellen. 9 Met zijn storm-
ram� zal hij op je muren beuken
en met zijn wapens� zal hij je to-
rens neerhalen. 10 Hij komt met
zo veel paarden dat stof je zal
bedekken. Door het gedreun van
de ruiters, de wielen en de strijd-
wagens zullen je muren schudden
wanneer hij je poorten binnen-
komt zoals mannen een stad met
opengebroken muren bestormen.
11 De hoeven van zijn paarden
zullen al je straten stuktrappen.e
Hij zal je volk doden met het
zwaard, je machtige zuilen zullen
op de grond storten. 12 Ze zul-
len je rijkdommen roven, je han-
delswaren plunderen,f je muren
neerhalen en je mooie huizen af-
breken. Daarna zullen ze je ste-
nen, je houtwerk en je grond in
het water gooien.”

13 “Ik zal een eind maken aan
het geluid van je liederen, en
de klank van je harpen zal niet
meer gehoord worden.g 14 Ik
maak van jou een glanzende, kale
rots. Je zult een droogplaats voor
sleepnetten worden.h Nooit zul je
herbouwd worden, want ikzelf,
Jehovah, heb gesproken”, ver-
klaart de Soevereine Heer Jeho-
vah.

15 Dit zegt de Soevereine
Heer Jehovah tegen Tyrus: “Zul-
len de eilanden niet beven bij
het geluid van je val, bij het ge-
kreun van de stervenden,� als er

26:7 �Lett.: ‘Nebukadrezar’, een spellings-
variant. �Lett.: ‘volken’. 26:9 �Of ‘aan-
valsmachine’. �Of ‘zwaarden’. 26:15
�Lett.: ‘de gesneuvelden’.

in je midden een slachting plaats-
vindt?a 16 Alle vorsten� van de
zee zullen van hun troon afdalen,
hun mantels� afleggen en hun ge-
borduurde gewaden uittrekken.
Siddering zal hen aangrijpen.�
Ze zullen op de grond zitten, on-
ophoudelijk beven en verbijsterd
naar je staren.b 17 Ze zullen een
klaaglied�c over je zingen:

‘Hoe ben je ten onder ge-
gaan,d jij die vanuit de
zeeën bewoond werd,
de veelgeroemde stad!

Jij en je� inwoners waren
machtig op zeee

en zaaiden angst onder alle
bewoners van de aarde!

18 De eilanden zullen beven op
de dag van je val.

De eilanden in de zee zullen
geschokt zijn als je er niet
meer bent.’”f

19 Want dit zegt de Soeverei-
ne Heer Jehovah: “Wanneer ik je
verwoest als de steden die niet
bewoond zijn, wanneer ik je laat
overstromen door het kolkende
water en de machtige wateren je
bedelven,g 20 dan zal ik je sa-
men met degenen die afdalen in
de kuil,� laten afdalen naar het
volk van lang geleden. Ik zal je la-
ten wonen in de onderste plaats,
net als de oude plaatsen die
zijn verwoest, samen met dege-
nen die afdalen in de kuil,h zodat
je niet bewoond zult worden. Dan
zal ik het land der levenden ver-
heerlijken.�

21 Ik zal een plotselinge ver-
schrikking over je brengen, en je
zult er niet meer zijn. i Ze zullen
je zoeken, maar je zult nooit meer
worden gevonden”, verklaart de
Soevereine Heer Jehovah.’

26:16 �Of ‘oversten’. �Of ‘mouwloze
mantels’. �Lett.: ‘ze zullen zich kleden
in’. 26:17 �Of ‘rouwlied’. �Lett.: ‘zij
en haar’. 26:20 �Of ‘het graf’. �Of
‘versieren’.
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27 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij:

2 ‘Mensenzoon, zing een klaag-
lied� over Tyrusa 3 en zeg te-
gen Tyrus:

“Jij die bij de toegangs-
poorten naar de zee woont,

de handelaar voor de volken
van vele eilanden,

dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah:

‘Tyrus, je hebt zelf gezegd:
“Mijn schoonheid is vol-
maakt.”b

4 Je domein ligt in het hart van
de zee

en je bouwers hebben je
schoonheid vervolmaakt.

5 Van de jeneverbomen van
de S _enirc maakten ze al je
planken,

van een ceder van de Libanon
maakten ze een mast
voor je.

6 Van eiken uit B _asan maakten
ze je roeiriemen,

je voorsteven was van cipres-
senhout, ingelegd met
ivoor van de eilanden van
K _ittim.d

7 Van kleurrijk linnen uit
Egypte was het doek voor
je zeil,

je dekzeil was van blauw
draad en purperen wol van
de eilanden van Elisa.e

8 De inwoners van Sidon
en van _Arvadf waren je
roeiers.

Vaardige mannen uit je
midden waren je scheeps-
lieden,g Tyrus.

9 Ervaren,� vaardige mannen
uit G _ebalh breeuwden� je
naden. i

Alle schepen van de zee en
de zeelieden kwamen bij je
om handel te drijven.

27:2 �Of ‘rouwlied’. 27:9 �Lett.: ‘oude
mannen’. �Of ‘dichtten’.

10 Mannen uit Perzië, Lud en
Puta dienden in je leger als
soldaten.

Ze hingen hun schilden en
helmen in je op en ver-
hoogden je aanzien.

11 De mannen van _Arvad in je
leger hielden de wacht op
je muren

en dappere mannen be-
manden je torens.

Ze hingen ronde schilden
rondom aan je muren

en vervolmaakten je schoon-
heid.

12 T _arsisb deed zaken met je
omdat je zo rijk was.c Ze betaal-
den zilver, ijzer, tin en lood voor
je goederen.d 13 J _avan, T _ubale
en M _esechf dreven handel met je.
Ze betaalden voor je koopwaar
met slaveng en koperen voor-
werpen. 14 Het huis van To-
g _armah betaalde voor je goede-
ren met trekpaarden, rijpaarden
en muildieren. 15 Het volk van
D _edan i dreef handel met je. Je
nam op vele eilanden kooplieden
in dienst, die ivoren slagtanden j

en ebbenhout als schatting� aan
je betaalden. 16 Edom deed za-
ken met je vanwege je overvloed
aan producten. Ze betaalden voor
je goederen met turkoois, purpe-
ren wol, kleurrijk borduurwerk,
fijn weefsel, koralen en robijnen.

17 Juda en het land Israël
dreven handel met je. Ze betaal-
den voor je goederenk met tar-
we uit M _innith, l het beste voed-
sel, honing,m olie en balsem.n

18 Damaskuso deed zaken met
je vanwege je overvloed aan pro-
ducten en al je rijkdom. Ze be-
taalden met wijn uit H _elbon en
wol uit Z _achar.� 19 V _edan en
J _avan uit _Uzal betaalden voor je
goederen met smeedijzer, kassie�

27:15 �Zie Woordenlijst. 27:18 �Of ‘en
roodgrijze wol’. 27:19 �Van een boom
uit dezelfde familie als de kaneelboom.
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en kalmoes.� 20 D _edana voorzag
jou van zadelkleden� voor het
rijden. 21 Je had Arabieren in
dienst en de leiders van K _edar,b
handelaars in lammeren, rammen
en bokken.c 22 De handelaars
van Scheba en Ra _̈emad deden za-
ken met je. Ze betaalden voor je
goederen met de beste parfums,
edelstenen en goud.e 23 H _aran,f
K _anneh, Eden,g de handelaars van
Scheba,h _Assur i en K _ilmad de-
den zaken met je. 24 Op je
markt handelden ze in schitteren-
de gewaden, mantels van blauwe
stof met kleurrijk borduurwerk
en veelkleurige tapijten, allemaal
stevig vastgebonden met touwen.
25 De schepen van T _arsis j

waren de karavanen voor
je koopwaar,

zodat je vol en zwaarbeladen�
in het hart van de open zee
lag.

26 Je roeiers hebben je in zware
zee gebracht.

De oostenwind heeft je schip-
breuk laten lijden in het
hart van de open zee.

27 Je rijkdommen, je goederen,
je koopwaar, je zeelieden
en je scheepslieden,

de breeuwers van je naden,�
je handelaarsk en alle
soldaten l

— de hele menigte� in je —
op de dag van je ondergang
zullen ze allemaal weg-
zinken in het hart van de
open zee.m

28 Als je scheepslieden het
uitroepen, zal het kust-
gebied schudden.

29 Alle roeiers, zeelieden en
scheepslieden

zullen hun schepen verlaten
en op het land staan.

27:19 �Een aromatische rietsoort. 27:20
�Of ‘gewaden van geweven materiaal’.
27:25 �Of mogelijk ‘glorieus’. 27:27 �Of
‘je scheepstimmerlieden’. �Lett.: ‘ge-
meente’.

30 Ze zullen hun stem verheffen
en je bitter beklagena

terwijl ze stof over hun hoofd
gooien en zich wentelen in
de as.

31 Ze zullen zich kaalscheren en
een zak aandoen,

ze zullen bitter� om je huilen
met intens gejammer.

32 Jammerend zullen ze een
klaaglied over je zingen:

“Wie is als Tyrus, dat nu
zwijgt midden in de zee?b

33 Toen je goederen binnen-
kwamen van de open zee,
maakte je veel volken blij.c

Met je overvloedige rijkdom
en je koopwaar maakte je
de koningen van de aarde
rijk.d

34 Nu heb je schipbreuk ge-
leden op open zee, in het
diepe water,e

en al je koopwaar en je men-
sen zijn met je vergaan.f

35 Alle bewoners van de eilanden
zullen verbijsterd naar je
stareng

en hun koningen zullen beven
van angst,h met een ver-
trokken gezicht.

36 De kooplieden onder de
volken zullen fluiten over
wat er met je is gebeurd.

Je einde zal snel en ver-
schrikkelijk zijn

en je zult voor altijd ophouden
te bestaan.”’”’i

28 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij:

2 ‘Mensenzoon, zeg tegen de lei-
der van Tyrus: “Dit zegt de Soe-
vereine Heer Jehovah:

‘Omdat je hart hoogmoedig
is geworden, j zeg je steeds:
“Ik ben een god.

Ik zit op de troon van een
god in het hart van de
zee.”k

27:31 �Of ‘met bitterheid van ziel’.
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Maar je bent slechts een mens
en geen god,

ook al vind je in je hart dat je
een god bent.

3 Zeker, je bent wijzer dan
Daniël.a

Geen geheim is voor je ver-
borgen.

4 Door je wijsheid en inzicht
ben je rijk geworden

en je vult je schatkamers met
goud en zilver.b

5 Je handelsgeest heeft je grote
rijkdom opgeleverdc

en je hart werd hoogmoedig
vanwege je vermogen.’”

6 “Daarom zegt de Soevereine
Heer Jehovah:

‘Omdat je in je hart vindt dat
je een god bent,

7 laat ik vreemde volken tegen
je optrekken, de wreedste
van allemaal.d

Ze zullen hun zwaarden trek-
ken tegen je schitterende
wijsheid

en je glorieuze pracht ver-
ontreinigen.e

8 Ze zullen je in de kuil� laten
afdalen

en je zult een gewelddadige
dood sterven in het hart
van de open zee.f

9 Zul je ook tegen degene die
jou doodt zeggen: “Ik ben
een god”?

Als je in handen valt van de-
genen die je verontreinigen,
zul je slechts een mens zijn
en geen god.’”

10 “Door de hand van vreemde-
lingen zul je de dood van
onbesnedenen sterven,

want ikzelf heb gesproken”,
verklaart de Soevereine
Heer Jehovah.’

11 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij: 12 ‘Men-
senzoon, zing een klaaglied� over
de koning van Tyrus en zeg te-

28:8 �Of ‘het graf’. 28:12 �Of ‘rouw-
lied’.

gen hem: “Dit zegt de Soevereine
Heer Jehovah:

‘Je was het toonbeeld van
perfectie,�

vol van wijsheida en volmaakt
in schoonheid.b

13 Je was in Eden, de tuin van
God.

Je was versierd met allerlei
edelstenen:

robijn, topaas en jaspis,
chrysoliet, onyx en jade,
saffier, turkooisc en sma-
ragd.

Ze waren gevat in gouden
zettingen.

Ze waren gereed op de dag
dat je werd geschapen.

14 Ik stelde je aan als de gezalfde
cherub die beschermt.

Je was op de heilige berg van
Godd en je wandelde tussen
vurige stenen.

15 Je gedrag was onberispelijk�
vanaf de dag dat je werd
geschapen

totdat er onrechtvaardigheid
in je werd gevonden.e

16 Door al het handeldrijvenf

raakte je vol geweld, en je
ging zondigen.g

Daarom zal ik je als onheilig
van Gods berg verdrijven
en je wegvagen,h

o beschermende cherub, uit
het midden van de vurige
stenen.

17 Je schoonheid maakte je
hart hoogmoedig. i

Je verkwanselde je wijsheid
om je eigen glorieuze
pracht. j

Naar de aarde zal ik je
werpen.k

Tot een schouwspel voor
koningen zal ik je maken.

18 Door je grote schuld en je
oneerlijke handel heb je je
heiligdommen ontwijd.

28:12 �Lett.: ‘verzegelde een model’.
28:15 �Lett.: ‘je was onberispelijk in je
wegen’.
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e Joë 3:4
Am 1:9

f 1Kon 10:11
2Kr 9:21
Ez 27:12

g Joë 3:6
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Joë 3:8

i Ez 27:3

j Jes 14:14

k Jes 14:15

EZECHI
¨
EL 28:3-18 1172



Ik zal een vuur in je midden
laten uitbreken en het zal
je verteren.a

Ik laat niets van je over dan
een hoopje as op de grond,
voor iedereen die je ziet.

19 Alle volken die je kenden
zullen verbijsterd naar je
staren.b

Je einde zal snel en ver-
schrikkelijk zijn

en je zult voor altijd ophouden
te bestaan.’”’c

20 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij: 21 ‘Men-
senzoon, richt je blik op Si-
dond en profeteer ertegen. 22 Je
moet zeggen: “Dit zegt de Soeve-
reine Heer Jehovah:

‘Ik ben tegen je, Sidon, en
ik zal in je midden worden
geëerd.

De mensen zullen moeten
weten dat ik Jehovah ben
als ik het oordeel aan haar
voltrek en in haar geheiligd
word.

23 Ik zal een ziekte op haar af
sturen en bloed zal in haar
straten vloeien.

Velen in haar zullen sneuvelen
als het zwaard van alle kan-
ten op haar af komt.

Ze zullen moeten weten dat
ik Jehovah ben.e

24 Dan zal het huis van Is-
raël niet meer omringd zijn door
schadelijke distels en pijnlijke
doorns, f degenen die hen ver-
achten. De mensen zullen moe-
ten weten dat ik de Soevereine
Heer Jehovah ben.’”

25 “Dit zegt de Soevereine
Heer Jehovah: ‘Wanneer ik het
huis van Israël weer bijeenbreng
uit de volken waaronder ze ver-
strooid zijn,g zal ik door hen ge-
heiligd worden in de ogen van
de volken.h Ze zullen wonen op
hun eigen grond, i de grond die ik
aan mijn dienaar Jakob heb ge-
geven. j 26 Ze zullen er in vei-

ligheid wonena en huizen bou-
wen en wijngaarden planten.b Ze
zullen in veiligheid wonen als ik
het oordeel voltrek aan allen om
hen heen die hen verachten.c Ze
zullen moeten weten dat ik Je-
hovah ben, hun God.’”’

29 In het tiende jaar, op de
12de dag van de tiende

maand, kwam het woord van Je-
hovah tot mij: 2 ‘Mensenzoon,
richt je blik op de farao, de ko-
ning van Egypte, en profeteer te-
gen hem en tegen heel Egypte.d
3 Spreek deze woorden: “Dit zegt
de Soevereine Heer Jehovah:

‘Ik ben tegen je, Farao,
koning van Egypte,e

groot zeemonster dat in de
waterstromen van de Nijl�
ligt.f

Je hebt gezegd: “De Nijl is
van mij.

Ik heb die voor mezelf ge-
maakt.”g

4 Maar ik zal haken in je kaken
slaan en de vissen van de
Nijl aan je schubben laten
kleven.

Ik zal je uit de Nijl omhoog-
halen met alle vissen uit
de Nijl die kleven aan je
schubben.

5 Ik zal je achterlaten in de
woestijn, met alle vissen
uit de Nijl.

Op het open veld zul je vallen
en je zult niet bijeengeraapt
en begraven worden.h

Ik voer je aan de wilde dieren
van de aarde en de vogels
van de hemel. i

6 Dan zullen alle inwoners van
Egypte moeten weten dat
ik Jehovah ben,

want ze hebben het huis van
Israël niet meer steun ge-
boden dan een strohalm.�j

29:3 �Hier en verder slaat ‘Nijl’ op de ri-
vier en de irrigatiekanalen. 29:6 �Lett.:
‘rietstengel’.
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7 Toen ze je hand vastpakten,
knakte je

en sneed je hun schouder
open.

Toen ze op je leunden,
brak je,

zodat ze wankelden op hun
benen.’�a

8 Daarom zegt de Soeverei-
ne Heer Jehovah: ‘Ik stuur een
zwaard op je afb en ik zal mens en
dier uit je verwijderen. 9 Egyp-
te zal een verlaten en verwoes-
te plaats worden.c Ze zullen moe-
ten weten dat ik Jehovah ben,
omdat je� hebt gezegd: “De Nijl
is van mij. Ik heb die gemaakt.”d
10 Daarom ben ik tegen jou en
je Nijl. Ik zal Egypte verwoesten
en er een dorre en verlaten woes-
tenij van maken,e van M _igdolf tot
Sy _ene,g tot aan de grens met
Ethiopië. 11 Geen mens of dier
zal erdoorheen trekkenh en het
zal 40 jaar lang onbewoond blij-
ven. 12 Ik zal Egypte het meest
verlaten van alle landen maken,
en zijn steden zullen 40 jaar lang
de meest verlaten steden zijn. i
Ik zal de Egyptenaren verstrooien
onder de volken en hen versprei-
den over de landen.’j

13 Dit zegt de Soevereine
Heer Jehovah: ‘Na 40 jaar zal
ik de Egyptenaren weer samen-
brengen uit de volken waaronder
ze verstrooid waren.k 14 Ik zal
de Egyptische gevangenen terug-
brengen naar P _athros, l het land
van hun oorsprong. Daar zul-
len ze een onbeduidend konink-
rijk worden. 15 Egypte zal on-
beduidender zijn dan de andere
koninkrijken en het zal de ande-
re volken niet meer domineren.m
Ik zal hen zo klein maken dat ze
andere volken niet kunnen over-
heersen.n 16 Het huis van Israël
zal er nooit meer op vertrouwen.o
Het zal ze alleen nog herinneren
aan hun fout om de Egyptenaren
om hulp te vragen. En ze zullen

29:7 �Lett.: ‘heupen’. 29:9 �Lett.: ‘hij’.

moeten weten dat ik de Soeverei-
ne Heer Jehovah ben.’”’

17 In het 27ste jaar, op de eer-
ste dag van de eerste maand,
kwam het woord van Jehovah tot
mij: 18 ‘Mensenzoon, koning Ne-
bukadn _ezar�a van Babylon heeft
zijn leger laten zwoegen tegen Ty-
rus.b Elk hoofd werd kaal en elke
schouder werd ontveld. Maar hij
en zijn leger kregen geen loon
voor het gezwoeg tegen Tyrus.

19 Daarom zegt de Soeverei-
ne Heer Jehovah: “Ik geef het
land Egypte aan koning Nebu-
kadn _ezar� van Babylon,c en hij
zal de rijkdommen meenemen,
er een grote buit weghalen en
het land plunderen. Dat zal het
loon zijn voor zijn leger.”

20 “Als vergoeding voor zijn
gezwoeg tegen haar� zal ik hem
Egypte geven, want ze hebben
het voor mij gedaan”,d verklaart
de Soevereine Heer Jehovah.

21 Op die dag zal ik een hoorn
laten opkomen voor het huis van
Israël,�e en ik zal jou de gelegen-
heid geven onder hen te spre-
ken. Ze zullen moeten weten dat
ik Jehovah ben.’

30 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij:

2 ‘Mensenzoon, profeteer en zeg:
“Dit zegt de Soevereine Heer Je-
hovah:

‘Jammer luid: “Ach, de dag
komt!”

3 Want de dag is dichtbij, ja,
een dag van Jehovah is
dichtbij.f

Het wordt een dag van
wolken,g een vastgestelde
tijd voor de volken.h

4 Een zwaard zal over Egypte
komen, en in Ethiopië zal
paniek heersen als er in
Egypte doden vallen.

29:18, 19 �Lett.: ‘Nebukadrezar’, een
spellingsvariant. 29:20 �D.w.z. Tyrus.
29:21 �Of ‘het huis van Israël kracht ge-
ven’.
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Zijn rijkdomwordt meege-
nomen en zijn fundamenten
worden gesloopt.a

5 Ethiopië,b Put,c Lud en alle
vreemdelingen�

en Kub samen met de zonen
van het land van het ver-
bond:�

allemaal zullen ze vallen
door het zwaard.’”

6 Dit zegt Jehovah:
“Wie Egypte steunen,
zullen ook vallen.

Zijn trotse kracht zal ineen-
storten.”d

“Van M _igdole tot Sy _enef zullen
ze in het land vallen door het
zwaard”, verklaart de Soeverei-
ne Heer Jehovah. 7 “Ze� zullen
het meest verlaten van alle lan-
den zijn, en zijn eigen steden zul-
len de meest verwoeste steden
zijn.g 8 Ze zullen moeten weten
dat ik Jehovah ben als ik Egypte
in brand steek en al zijn bondge-
noten verbrijzeld worden. 9 Op
die dag zal ik boodschappers per
schip sturen om het overmoedige
Ethiopië te laten beven. Ze zul-
len in paniek raken op de dag die
over Egypte komt, want die zal
zeker komen.”

10 Dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah: “Door de hand van ko-
ning Nebukadn _ezar� van Babylon
zal ik een eind maken aan het le-
ger� van Egypte.h 11 Hij en zijn
troepen, de wreedste van alle vol-
ken, i zullen komen om het land
te verwoesten. Ze zullen hun
zwaarden trekken tegen Egypte
en het land vullen met lijken. j
12 Ik zal de Nijlkanalenk in dro-
ge grond veranderen en het land
aan� slechte mensen verkopen.

30:5 �Of ‘het hele gemengde gezel-
schap’. �Misschien duidt dit op Israë-
lieten die bondgenoten van Egypte wa-
ren. 30:7 �D.w.z. de eerder genoemde
landen of Egypte. 30:10 �Lett.: ‘Ne-
bukadrezar’, een spellingsvariant. �Of
‘de menigte’. 30:12 �Lett.: ‘in de hand
van’.

Ik zal het land en alles erin door
de hand van vreemdelingen laten
verwoesten.a Ikzelf, Jehovah, heb
gesproken.”

13 Dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah: “Ik zal ook de wal-
gelijke afgodsbeelden� vernieti-
gen en een eind maken aan de
waardeloze goden van Nof.�b Er
zal geen vorst� uit Egypte meer
zijn, en ik zal in Egypte paniek
zaaien.c 14 Ik zal P _athrosd ver-
woesten, Z _oan in brand steken
en het oordeel voltrekken aan
No.�e 15 Ik zal mijn woede uit-
storten over Sin, de vesting van
Egypte, en ik zal de bevolking
van No vernietigen. 16 Ik zal
Egypte in brand steken. Sin zal
sidderen van angst, in No zullen
bressen worden geslagen en Nof
zal worden aangevallen op klaar-
lichte dag! 17 De jonge mannen
van On� en Pi-B _ezeth zullen val-
len door het zwaard en de in-
woners van de steden zullen ge-
vangen worden genomen. 18 In
Techafn _eches zal de dag don-
ker worden wanneer ik daar het
juk� van Egypte verbreek.f Er zal
een eind komen aan haar trotse
kracht,g wolken zullen haar be-
dekken en de inwoners van haar
steden zullen gevangen worden
genomen.h 19 Ik zal het oordeel
aan Egypte voltrekken. Ze zul-
len moeten weten dat ik Jehovah
ben.”’

20 In het 11de jaar, op de ze-
vende dag van de eerste maand,
kwam het woord van Jehovah tot
mij: 21 ‘Mensenzoon, ik breek
de arm van de farao, de koning
van Egypte. Die arm zal niet ver-
bonden worden om hem te laten
genezen en er zal geen verband

30:13 �De Hebreeuwse term is misschien
verwant aan een woord voor uitwerp-
selen en werd gebruikt als een uiting
van minachting. �Of ‘Memphis’. �Of
‘overste’. 30:14 �D.w.z. Thebe. 30:17
�D.w.z. Heliopolis. 30:18 �Zie Woor-
denlijst.
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om worden gelegd om hem sterk
genoeg te maken om het zwaard
op te nemen.’

22 ‘Daarom zegt de Soeverei-
ne Heer Jehovah: “Ik ben tegen
de farao, de koning van Egyp-
te.a Ik zal zijn armen breken, de
sterke en de gebroken arm,b en
ik zal zorgen dat het zwaard uit
zijn hand valt.c 23 Dan zal ik de
Egyptenaren verstrooien onder
de volken en verspreiden over de
landen.d 24 Ik zal de armen van
de koning van Babylone sterk ma-
ken� en mijn zwaard in zijn hand
leggen.f Ik zal de armen van de fa-
rao breken, en als een stervende
man zal hij luid kreunen voor zijn
ogen.� 25 De armen van de ko-
ning van Babylon zal ik sterk ma-
ken, maar de armen van de farao
zullen slap neerhangen. Ze zul-
len moeten weten dat ik Jehovah
ben als ik mijn zwaard in de hand
van de koning van Babylon leg
en hij het tegen Egypte gebruikt.g
26 Ik zal de Egyptenaren ver-
strooien onder de volken en ver-
spreiden over de landen.h Ze zul-
len moeten weten dat ik Jehovah
ben.”’

31 In het 11de jaar, op de
eerste dag van de derde

maand, kwam het woord van Je-
hovah opnieuw tot mij: 2 ‘Men-
senzoon, zeg tegen de farao, de
koning van Egypte, en zijn le-
ger:�i

“Met wie ben je te vergelijken
in je grootheid?

3 Er was een Assyriër, een
ceder op de Libanon,

met mooie takken, als een
schaduwrijk bladerdak,
en torenhoog:�

de top reikte tot in de
wolken.

30:24 �Of ‘de macht (...) vergroten’.
�D.w.z. voor de ogen van de koning van
Babylon. 31:2 �Of ‘menigte’. 31:3 �Of
‘hoog van gestalte’.

4 Het water deed hem groeien,
de diepe waterbronnen lie-
ten hem hoog worden.

Rondom de plaats waar hij
was geplant, waren water-
stromen.

Hun kanalen bevloeiden alle
bomen van het veld.

5 Zo werd hij hoger dan alle
andere bomen van het veld.

Zijn takken werden talrijk en
lang

door al het water in zijn
stromen.

6 Alle vogels van de hemel
nestelden in zijn takken.

Onder zijn takken wierpen
alle wilde dieren hun
jongen

en in zijn schaduw woonden
alle grote volken.

7 Hij werd een prachtige,
majestueuze boom met
lange takken,

want zijn wortels reikten tot
in het overvloedige water.

8 Geen andere ceder in de tuin
van Goda was als hij.

Geen jeneverboom had zulke
takken

en geen plataan had takken
zoals hij.

Geen andere boom in de tuin
van God evenaarde zijn
schoonheid.

9 Ik maakte hem heel mooi,
met zijn overvloedige loof,

en alle andere bomen van
Eden, de tuin van de ware
God, benijdden hem.”

10 Daarom zegt de Soeverei-
ne Heer Jehovah: “Omdat hij�
zo hoog werd, hij zijn top tot in
de wolken verhief en zijn hart
arrogant werd door zijn hoog-
te, 11 zal ik hem in handen ge-
ven van de machtige heerser van
de volken.b Die zal beslist tegen
hem optreden, en ik zal hem ver-
werpen vanwege zijn slechtheid.

31:10 �Lett.: ‘jij’.
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12 Vreemde volken, de wreedste
van allemaal, zullen hem omhak-
ken. Ze zullen hem laten liggen
op de bergen. Zijn loof zal in alle
dalen vallen en zijn takken zul-
len gebroken in alle rivieren van
het land liggen.a Alle volken van
de aarde zullen uit zijn scha-
duw weggaan en hem verlaten.
13 De vogels van de hemel zul-
len op zijn gevallen stam verblij-
ven en de wilde dieren van het
veld op zijn takken.b 14 Geen
boom die bij het water staat zou
ooit nog zo hoog mogen wor-
den of zijn top tussen de wolken
mogen verheffen. Geen boom, al
krijgt hij veel water, zou nog zo
hoog mogen komen als de wol-
ken. Ze zullen allemaal aan de
dood worden prijsgegeven, aan
het land beneden, samen met
de mensenzonen, die afdalen in
de kuil.”�

15 Dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah: “Op de dag dat hij af-
daalt naar het Graf� zal ik men-
sen laten rouwen. Daarom zal
ik de waterdiepte bedekken en
haar stromen tegenhouden zo-
dat aan de overvloed van water
een eind komt. Vanwege hem zal
ik de Libanon verduisteren, en
alle bomen van het veld zullen
verdorren. 16 Ik laat de volken
beven bij het geluid van zijn val
als ik hem naar het Graf� laat af-
dalen samen met degenen die af-
dalen in de kuil.� En alle bomen
van Eden,c de mooiste en beste
van de Libanon, die veel water
krijgen, zullen worden getroost
in het land beneden. 17 Ze da-
len af naar het Graf� met hem,
naar degenen die zijn gedood
door het zwaard,d samen met
zijn bondgenoten� onder de vol-
ken die in zijn schaduw hebben
gewoond.”e

31:14, 16 �Of ‘het graf’. 31:15-17 �Of
‘Sjeool’, het collectieve graf van de mens-
heid. Zie Woordenlijst. 31:17 �Lett.:
‘arm’.

18 “Welke boom in Eden was
zo indrukwekkend en groot als
jij?a Toch zul je beslist met de
bomen van Eden worden neer-
gehaald en in het land beneden
terechtkomen. Je zult tussen de
onbesnedenen liggen, bij dege-
nen die door het zwaard zijn ge-
vallen. Dat zal gebeuren met
de farao en zijn hele leger”, ver-
klaart de Soevereine Heer Jeho-
vah.’

32 In het 12de jaar, op de eer-
ste dag van de 12de maand,

kwam het woord van Jehovah
opnieuw tot mij: 2 ‘Mensenzoon,
zing een klaaglied� over de farao,
de koning van Egypte, en zeg te-
gen hem:

“Je was als een sterke jonge
leeuw� onder de volken,

maar je bent tot zwijgen
gebracht.

Je was als een zeemonsterb

dat water opspatte in je
rivieren,

dat het water vertroebelde
met je poten en de� rivie-
ren bevuilde.”

3 Dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah:

“Door een grote groep vol-
ken zal ik mijn net over je
heen werpen

en ze zullen je ophalen in
mijn sleepnet.

4 Ik zal je op het land achter-
laten.

Ik zal je op het open veld
neergooien.

Ik laat alle vogels van de he-
mel op je neerstrijken

en ik voer je aan de wilde
dieren van de hele aarde.c

5 Je vlees gooi ik neer op de
bergen

en de dalen vul ik met je
resten.d

32:2 �Of ‘rouwlied’. �Of ‘een jonge
leeuw met manen’. �Lett.: ‘hun’.

HFST. 31
a Ez 32:5, 6

b Ez 29:5
Ez 32:4

c Ez 31:9

d Ez 32:18, 20

e Ez 30:6
Ez 32:31

��������������������

2de kolom
a Ez 31:9

Ez 32:19
��������������������

HFST. 32
b Jes 51:9, 10

Ez 29:3

c Ez 29:5

d Ez 31:12

1177 EZECHI
¨
EL 31:12–32:5



6 Tot aan de bergen zal ik het
land doordrenken met je
wegstromende bloed,

het zal de rivieren vullen.”�
7 “Als jij wordt uitgedoofd, zal

ik de hemel bedekken en
de sterren verduisteren.

De zon zal ik met wolken
bedekken

en de maan zal geen licht
geven.a

8 Ik zal alle stralende hemel-
lichten verduisteren van-
wege jou

en ik zal je land bedekken
met duisternis”, verklaart
de Soevereine Heer Jeho-
vah.

9 “Ik zal het hart van veel
volken verontrusten als ik
gevangenen uit jou naar
andere volken breng,

naar landen die je niet kent.b
10 Ik zal veel volken met ontzag

vervullen.
Hun koningen zullen van-
wege jou sidderen van
angst als ik mijn zwaard
voor hun ogen heen en
weer zwaai.

Ze zullen voortdurend beven
en vrezen voor hun leven

op de dag van jouw val.”
11 Want dit zegt de Soevereine

Heer Jehovah:
“Het zwaard van de koning
van Babylon zal op je af
komen.c

12 Ik zal je leger� laten vallen
door de zwaarden van
machtige strijders,

de wreedste van de volken,
allemaal.d

Ze zullen de trots van Egypte
neerhalen, zijn hele leger
wordt vernietigd.e

13 Bij zijn grote wateren zal ik
al het vee vernietigenf

32:6 �Lett.: ‘en de stroombeddingen
zullen van (met) jou worden gevuld’.
32:12 �Of ‘menigte’.

en geen mensenvoet of dieren-
hoef zal het water nog ver-
troebelen.”a

14 “In die tijd zal ik het water
helder laten worden

en de rivieren laten stromen
als olie”, verklaart de Soe-
vereine Heer Jehovah.

15 “Als ik van Egypte een ver-
laten woestenij maak, een
land beroofd van alles wat
het vulde,b

als ik alle inwoners ervan
dood,

zullen ze moeten weten dat
ik Jehovah ben.c

16 Dit is een klaaglied, en de
mensen zullen het zeker
zingen.

De dochters van de volken
zullen het zingen.

Ze zullen het zingen over
Egypte en zijn hele leger”,
verklaart de Soevereine
Heer Jehovah.’

17 In het 12de jaar, op de
15de dag van de maand, kwam
het woord van Jehovah tot mij:
18 ‘Mensenzoon, jammer over
het leger van Egypte en laat het�
met de dochters van machtige
volken afdalen naar het land be-
neden, met degenen die afdalen
in de kuil.�

19 “Denk je dat je mooier bent
dan anderen? Daal af en ga liggen
bij de onbesnedenen!”

20 “Ze zullen sneuvelen te mid-
den van degenen die vallen door
het zwaard.d Hij� is overgeleverd
aan het zwaard. Sleep hem en zijn
leger weg.

21 Uit de diepten van het
Graf� zullen de machtigste strij-
ders tot hem en zijn helpers spre-
ken. Ze zullen beslist afdalen en
daar liggen zoals de onbesnede-
nen, gevallen door het zwaard.

32:18, 20 �D.w.z. Egypte. 32:18 �Of
‘het graf’. 32:21 �Of ‘Sjeool’, het col-
lectieve graf van demensheid. ZieWoor-
denlijst.
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22 Daar is Assyrië met zijn hele
leger. Hun graven liggen rond-
om hem, allemaal zijn ze gevallen
door het zwaard.a 23 Zijn gra-
ven liggen in de diepten van de
kuil� en zijn leger ligt rondom
zijn graf, allemaal gevallen door
het zwaard omdat ze angst zaai-
den in het land der levenden.

24 Daar is _Elamb met zijn hele
leger rondom zijn graf, allemaal
gevallen door het zwaard. De-
genen die angst zaaiden in het
land der levenden zijn onbesne-
den afgedaald naar het land be-
neden. Nu zullen ze hun schande
dragen met degenen die afdalen
in de kuil.� 25 Ze hebben een
bed voor hem� klaargezet tus-
sen de gesneuvelden, samen met
zijn hele leger rondom zijn gra-
ven. Ze zijn allemaal onbesne-
den, gevallen door het zwaard
omdat ze angst zaaiden in het
land der levenden. Ze zullen hun
schande dragen met degenen die
afdalen in de kuil.� Hij is tussen
de gesneuvelden gelegd.

26 Daar zijn M _esech en T _u-
balc en hun legers. Hun gra-
ven liggen rondom hem.� Ze zijn
allemaal onbesneden, doorboord
met het zwaard omdat ze angst
zaaiden in het land der levenden.
27 Zullen ze niet liggen bij mach-
tige, onbesneden strijders die zijn
gevallen, die met hun oorlogs-
wapens zijn afgedaald naar het
Graf?� Ze zullen hun zwaarden
onder hun hoofd leggen� en hun
zonden op hun botten omdat deze
machtige strijders het land der
levenden hebben geterroriseerd.
28 Maar jij� zult worden verplet-

32:23-25, 29, 30 �Of ‘het graf’. 32:25
�D.w.z. Elam. 32:26 �Mogelijk de ko-
ning van Mesech en Tubal. 32:27 �Of
‘Sjeool’, het collectieve graf van de
mensheid. Zie Woordenlijst. �Mogelijk
verwijst dit naar strijders die met hun
zwaard werden begraven, met militai-
re eer. 32:28 �Mogelijk de farao of
Egypte.

terd te midden van de onbesne-
denen en je zult liggen bij de-
genen die zijn gevallen door het
zwaard.

29 Daar zijn Edom,a zijn ko-
ningen en al zijn leiders, die on-
danks hun macht werden gelegd
bij degenen die zijn gevallen door
het zwaard. Ook zij zullen liggen
bij de onbesnedenenb en bij dege-
nen die afdalen in de kuil.�

30 Daar zijn alle vorsten� van
het noorden samen met alle Sido-
niërs.c Ze hebben angst gezaaid
met hun macht en zijn toch on-
eervol afgedaald met de gesneu-
velden. Ze zullen onbesneden lig-
gen bij degenen die zijn gevallen
door het zwaard en zullen hun
schande dragen met degenen die
afdalen in de kuil.�

31 De farao zal hen zien en
het zal hem troost geven voor wat
er allemaal met zijn leger is ge-
beurd.d De farao en zijn hele leger
zullen vallen door het zwaard”,
verklaart de Soevereine Heer Je-
hovah.

32 “Omdat de farao angst heeft
gezaaid in het land der levenden
zullen hij en zijn leger bij de on-
besnedenen worden neergelegd,
bij degenen die zijn gevallen door
het zwaard”, verklaart de Soeve-
reine Heer Jehovah.’

33 Het woord van Jehovah
kwam tot mij: 2 ‘Mensen-

zoon, spreek tot de zonen van je
volke en zeg tegen ze:

“Stel dat ik een zwaard op
een land af stuur.f De men-
sen in dat land stellen een man
aan als wachter 3 en hij ziet het
zwaard op het land af komen en
blaast op de hoorn om het volk
te waarschuwen.g 4 Als iemand
het geluid van de hoorn hoort
maar de waarschuwing negeerth
en er een zwaard komt dat hem
doodt,� dan heeft hij zijn dood

32:30 �Of ‘leiders’. 33:4 �Lett.: ‘weg-
neemt’.
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aan zichzelf te wijten.�a 5 Hij
heeft het geluid van de hoorn ge-
hoord maar de waarschuwing ge-
negeerd. Hij heeft zijn dood aan
zichzelf te wijten.� Als hij naar
de waarschuwing had geluisterd,
zou zijn leven� gered zijn.

6 Maar stel dat de wachter
het zwaard ziet komen en niet op
de hoorn blaastb om het volk te
waarschuwen en er een zwaard
komt dat het leven van een van
hen wegneemt. Dan zal die per-
soon voor zijn eigen zonde ster-
ven maar roep ik de wach-
ter ter verantwoording voor zijn
bloed.”�c

7 Mensenzoon, ik heb jou aan-
gesteld als wachter voor het huis
van Israël. En als je een woord
uit mijn mond hoort, moet je
hen namens mij waarschuwen.d
8 Als ik tegen een slecht mens
zeg: “Je bent slecht en je zult be-
slist sterven!”,e maar je niet vrij-
uit spreekt om hem te waar-
schuwen dat hij een andere weg
moet inslaan, dan zal hij als een
slecht mens voor zijn eigen zon-
de stervenf maar roep ik jou ter
verantwoording voor zijn bloed.�
9 Maar als je een slecht mens
waarschuwt om zich af te keren
van zijn weg en hij weigert een
andere weg in te slaan, dan zal
hij voor zijn zonde sterveng maar
zul jij je eigen leven� redden.h

10 Mensenzoon, zeg tegen het
huis van Israël: “Jullie hebben
gezegd: ‘Onze opstandigheid en
onze zonden drukken zwaar op
ons en we bezwijken eronder i

— hoe kunnen we in leven blij-
ven?’” j 11 Zeg tegen ze: “‘Zo ze-
ker als ik leef,’ verklaart de Soe-
vereine Heer Jehovah, ‘de dood
van een slecht mens geeft mij

33:4 �Lett.: ‘zal zijn bloed op zijn eigen
hoofd komen’. 33:5 �Lett.: ‘Zijn bloed
zal op hemzelf zijn.’ 33:5, 9 �Of ‘ziel’.
33:6 �Of ‘zal ik zijn bloed terugeisen
van de wachter’. 33:8 �Of ‘eis ik zijn
bloed van jou terug’.

geen vreugde.a Ik heb liever dat
hij een andere weg inslaatb en in
leven blijft.c Keer je af, keer je af
van je slechtewegen,d wantwaar-
om zouden jullie sterven, huis
van Israël?’”e

12 Mensenzoon, zeg tegen de
zonen van je volk: “De rechtvaar-
digheid van de rechtvaardige zal
hem niet bevrijden als hij in op-
stand komt.f Ook zal de slecht-
heid van de slechte hem niet
laten struikelen als hij zich af-
keert van zijn slechtheid.g En
een rechtvaardige zal niet op
grond van zijn rechtvaardigheid
in leven blijven op de dag dat
hij zondigt.h 13 Als ik tegen de
rechtvaardige zeg: ‘Je zult be-
slist in leven blijven’, en hij op
zijn eigen rechtvaardigheid ver-
trouwt en doet wat slecht is,�i
dan zal aan geen van zijn recht-
vaardige daden worden terugge-
dacht maar zal hij sterven voor
zijn kwaaddoen. j

14 Als ik tegen de slechte
zeg: ‘Je zult beslist sterven’, en
hij keert zich af van zijn zonde
en doet wat juist en rechtvaardig
is,k 15 en hij geeft terug wat hij
als onderpand genomen heeft, l
vergoedt wat hij geroofd heeftm
en houdt zich aan� de voorschrif-
ten die tot leven leiden door niet
te doen wat slecht is, dan zal
hij zeker in leven blijven.n Hij
zal niet sterven. 16 Geen van de
zonden die hij heeft begaan, zal
hem worden aangerekend.�o Hij
zal beslist in leven blijven om-
dat hij doet wat juist en recht-
vaardig is.”p

17 Maar je volk heeft gezegd:
“De weg van Jehovah is onrecht-
vaardig”, terwijl hun eigen weg
onrechtvaardig is.

18 Als een rechtvaardige zich
afkeert van zijn rechtvaardig-
heid en doet wat slecht is, moet

33:13 �Of ‘en onrecht doet’. 33:15
�Lett.: ‘wandelt in’. 33:16 �Lett.: ‘tegen
hem in herinnering worden gebracht’.
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hij daarvoor sterven.a 19 Maar
als iemand die slecht is, zich af-
keert van zijn slechtheid en doet
wat juist en rechtvaardig is, zal
hij daardoor in leven blijven.b

20 Maar jullie hebben gezegd:
“De weg van Jehovah is onrecht-
vaardig.”c Ik zal elk van jullie
oordelen naar zijn wegen, huis
van Israël.’

21 Ten slotte kwam er in het
12de jaar van onze ballingschap,
op de vijfde dag van de tiende
maand, een vluchteling uit Jeru-
zalem bij med die zei: ‘De stad is
gevallen!’e

22 De avond voordat de vluch-
teling kwam, was de hand van Je-
hovah op me gekomen en hij had
mijn mond geopend voordat de
man in de ochtend bij me kwam.
Mijn mond was dus geopend en
ik was niet langer stom.f

23 Toen kwam het woord van
Jehovah tot mij: 24 ‘Mensen-
zoon, de bewoners van deze ruı̈-
nesg zeggen over het land van Is-
raël: “Abraham was maar alleen
en toch nam hij het land in bezit.h
Wij zijn met velen, dus het land is
ons zeker in bezit gegeven.”

25 Zeg daarom tegen ze: “Dit
zegt de Soevereine Heer Jeho-
vah: ‘Jullie eten voedsel met het
bloed erin, i jullie kijken op naar
je walgelijke afgoden� en jullie
blijven bloed vergieten. j Waarom
zouden jullie het land dan be-
zitten? 26 Jullie vertrouwen op
je zwaard,k jullie maken je schul-
dig aan walgelijke praktijken en
elk van jullie heeft de vrouw
van zijn naaste onteerd. l Waar-
om zouden jullie het land dan be-
zitten?’”m

27 Dit moet je tegen ze zeg-
gen: “Dit zegt de Soevereine
Heer Jehovah: ‘Zo zeker als ik

33:25 �De Hebreeuwse term is misschien
verwant aan een woord voor uitwerpse-
len en werd gebruikt als een uiting van
minachting.

leef, de bewoners van de ruı̈nes
zullen vallen door het zwaard, de-
genen op het open veld zal ik aan
de wilde dieren voeren en dege-
nen in de vestingen en de grot-
ten zullen sterven door ziekte.a
28 Ik zal van het land een totaal
verlaten woestenij maken,b en
aan zijn arrogante trots zal een
eind komen. De bergen van Israël
zullen een verlaten gebied wor-
denc waar niemand meer door-
heen trekt. 29 Ze zullen moeten
weten dat ik Jehovah ben als ik
van het land een totaal verlaten
woestenij maakd vanwege alle
walgelijke dingen die ze hebben
gedaan.’”e

30 Mensenzoon, je volksgeno-
ten praten over je bij de muren
en in de deuropeningen van de
huizen.f Ze zeggen tegen elkaar,
elk tegen zijn broeder: “Kom, la-
ten we eens horen wat het woord
is dat van Jehovah komt.” 31 Ze
zullen toestromen om vóór je te
zitten als mijn volk, en ze zul-
len je woorden horen maar niet
doen.g Want met hun mond vleien
ze je,� maar hun hart is uit op on-
eerlijke winst. 32 Voor hen ben
je als een romantisch liefdeslied,
gezongen met een mooie stem
en goed gespeeld op een snaar-
instrument. Ze zullen je woor-
den wel horen maar er niets mee
doen. 33 Wanneer het uitkomt
— en het zal uitkomen — zullen ze
moeten weten dat er een profeet
bij hen was.’h

34 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij:

2 ‘Mensenzoon, profeteer tegen
de herders van Israël. Profeteer
en zeg tegen de herders: “Dit
zegt de Soevereine Heer Jeho-
vah: ‘Wee de herders van Israël, i
die voor zichzelf zorgen!� Moe-
ten de herders niet voor de kudde
zorgen? j 3 Jullie eten het vet,

33:31 �Of ‘spreken ze wellustig’. 34:2
�Of ‘weiden’, ‘voeden’.
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kleden je met de wol en slach-
ten het vetste dier,a maar jullie
verzorgen de kudde niet.b 4 Het
zwakke schaap sterken jullie niet,
het zieke genezen jullie niet en
het gewonde verbinden jullie niet.
Het verdwaalde schaap brengen
jullie niet terug en het verloren
schaap zoeken jullie niet.c Jul-
lie behandelen ze hard en wreed.d
5 Ze raakten verstrooid omdat
er geen herder was.e Ze raak-
ten verstrooid en werden voed-
sel voor de wilde dieren van het
veld. 6 Mijn schapen dwaalden
rond op alle bergen en op elke
hoge heuvel. Mijn schapen waren
verstrooid over de hele aarde en
niemand keek naar ze om of ging
naar ze op zoek.

7 Daarom, herders, hoor het
woord van Jehovah: 8 “‘Zo ze-
ker als ik leef,’ verklaart de Soe-
vereine Heer Jehovah, ‘mijn scha-
pen zijn prooi geworden, voedsel
voor de wilde dieren van het
veld, omdat er geen herder was.
Mijn herders zochten niet naar
mijn schapen. Ze zorgden voor
zichzelf en niet voor mijn scha-
pen.’” 9 Daarom, herders, hoor
het woord van Jehovah. 10 Dit
zegt de Soevereine Heer Jehovah:
“Ik ben tegen de herders. Ik zal ze
ter verantwoording roepen voor
mijn schapen� en ze niet langer
voor mijn schapen laten zorgen,f
en de herders zullen niet langer
voor zichzelf zorgen. Ik zal mijn
schapen uit hun mond redden, en
ze zullen niet langer voedsel voor
hen zijn.”’

11 Want dit zegt de Soeve-
reine Heer Jehovah: ‘Luister! Ik
zal zelf naar mijn schapen zoe-
ken en voor ze zorgen.g 12 Ik
zal mijn schapen verzorgen als
een herder die zijn verdwaalde
schapen vindt en voor ze zorgt.h
Ik zal ze redden uit alle plaatsen
waarheen ze verstrooid zijn op

34:10 �Of ‘ik zal mijn schapen uit hun
hand terugeisen’.

de dag van wolken en diepe duis-
ternis.a 13 Ik zal ze bijeenbren-
gen uit de volken en ze verzame-
len uit de landen en ze naar hun
land brengen en ze verzorgen
op de bergen van Israël,b bij de
stromen en bij alle woonplaatsen
van het land. 14 Op een goe-
de weide zal ik ze verzorgen, en
het land waar ze grazen zal op
de hoge bergen van Israël zijn.c
Daar zullen ze rusten op prach-
tig graslandd en ze zullen grazen
op de beste weiden op de bergen
van Israël.’

15 ‘Ikzelf zal mijn schapen ver-
zorgene en ze laten rusten’,f ver-
klaart de Soevereine Heer Jeho-
vah. 16 ‘Het verloren schaap zal
ik zoeken,g het verdwaalde zal ik
terugbrengen, het gewonde zal ik
verbinden en het zwakke zal
ik sterken. Maar het vette en het
sterke schaap zal ik doden. Dat
zal ik weiden met oordeel.’

17 Dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah tegen jullie, mijn scha-
pen: ‘Ik ga oordelen tussen het
ene schaap en het andere, tussen
de rammen en de bokken.h 18 Is
het niet genoeg voor jullie dat jul-
lie op de allerbeste weiden gra-
zen? Moeten jullie ook de rest van
jullie weiden met je poten ver-
trappen? En moeten jullie na het
helderste water gedronken te heb-
ben, het water bevuilen door met
je poten te stampen? 19 Moeten
mijn schapen nu grazen op de
weide die jullie met je poten ver-
trapt hebben en het water drin-
ken dat jullie bevuild hebben door
met je poten te stampen?’

20 Daarom zegt de Soeverei-
ne Heer Jehovah tegen ze: ‘Luis-
ter! Ikzelf zal oordelen tussen een
vet schaap en een mager schaap.
21 Met je flank en schouder ble-
ven jullie dringen en met je
hoorns bleven jullie alle zieke die-
ren stoten totdat je ze overal had
verstrooid. 22 Ik zal mijn scha-
pen bevrijden en ze zullen niet
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langer prooi worden.a Ik zal oor-
delen tussen het ene schaap en
het andere. 23 Ik zal één herder
over ze aanstellen,b mijn dienaar
David,c en hij zal voor ze zorgen.
Hijzelf zal ze verzorgen en hun
herder zijn.d 24 Ik, Jehovah, zal
hun God worden,e en mijn die-
naar David een vorst� in hun mid-
den.f Ikzelf, Jehovah, heb gespro-
ken.

25 Ik zal een vredesverbond
met ze sluiteng en ik zal het land
verlossen van gevaarlijke wilde
dieren,h zodat ze veilig kunnen
wonen in de woestijn en kun-
nen slapen in de bossen. i 26 Ik
zal hen en de omgeving van mijn
heuvel tot een zegen maken, j en
ik zal de regen laten vallen op
de juiste tijd. Het zal zegeningen
regenen.k 27 De bomen van het
veld zullen vrucht dragen en de
grond zal zijn opbrengst geven, l
en ze zullen veilig op het land
wonen. Ze zullen moeten weten
dat ik Jehovah ben als ik hun
juk verbreekm en ze verlos van
degenen die hen tot slaven had-
den gemaakt. 28 Ze zullen niet
langer een prooi voor de volken
worden, de wilde dieren op aar-
de zullen hen niet verslinden en
ze zullen in veiligheid wonen en
voor niemand bang zijn.n

29 Ik zal akkers voor ze aan-
leggen die geroemd zullen wor-
den� en ze zullen niet langer van
honger omkomen in het lando

en niet meer vernederd worden
door de volken.p 30 “Dan zul-
len ze moeten weten dat ik, Je-
hovah, hun God, met hen ben en
dat zij, het huis van Israël, mijn
volk zijn”,q verklaart de Soeve-
reine Heer Jehovah.’”

31 “Jullie, mijn schapen, r de
schapen waar ik voor zorg, jul-
lie zijn maar mensen, en ik ben
jullie God”, verklaart de Soeve-
reine Heer Jehovah.’

34:24 �Of ‘overste’. 34:29 �Lett.: ‘tot
een naam’.

35 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij:

2 ‘Mensenzoon, richt je blik op
het bergland S _eı̈ra en profeteer
ertegen.b 3 Zeg ertegen: “Dit
zegt de Soevereine Heer Jehovah:
‘Ik ben tegen je, bergland S _eı̈r,
en ik zal mijn hand tegen je uit-
strekken en een verlaten woeste-
nij van je maken.c 4 Je steden
zal ik in ruı̈nes veranderen en je
zult een verlaten woestenij wor-
den.d Je zult moeten weten dat
ik Jehovah ben. 5 Je hebt voort-
durend blijk gegeven van vijand-
schape en je hebt de Israëlieten
overgeleverd aan het zwaard in de
tijd van hun ondergang, in de tijd
van hun uiteindelijke straf.’”f

6 “Daarom, zo zeker als ik
leef,” verklaart de Soevereine
Heer Jehovah, “voor bloedvergie-
ten bestem ik je en bloedvergie-
ten zal je achtervolgen.g Omdat
je bloed hebt gehaat, zal bloed-
vergieten je achtervolgen.h 7 Ik
maak van het bergland S _eı̈r een
verlaten woestenij, i en ik verwij-
der iedereen die erdoorheen trekt
en iedereen die terugkeert. 8 Ik
zal je bergen bezaaien met lijken.
Degenen die sneuvelen door het
zwaard zullen vallen op je heu-
vels, in je dalen en in al je rivie-
ren. 9 Ik zal voorgoed een woes-
tenij van je maken en je steden
zullen niet bewoond worden.j Je
zult moeten weten dat ik Jehovah
ben.”

10 Je hebt gezegd: “Deze twee
volken en deze twee landen zul-
len van mij worden en we zullen
beide in bezit nemen”,k ook al was
Jehovah zelf daar. 11 “Daarom,
zo zeker als ik leef,” verklaart de
Soevereine Heer Jehovah, “ik zal
tegen je optreden met dezelfde
woede en jaloezie die jij hebt ge-
toond in je haat tegenover hen. l
Ik zal mij onder hen bekendma-
ken als ik jou oordeel. 12 Dan
zul je moeten weten dat ikzelf,
Jehovah, alle beledigingen heb
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gehoord die je hebt uitgesproken
tegen de bergen van Israël toen
je zei: ‘Ze zijn verwoest zodat wij
ze kunnen verslinden.’� 13 Jul-
lie zetten een grote mond tegen
mij op en spraken veel woorden
tegen mij.a Ik heb alles gehoord.”

14 Dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah: “De hele aarde zal jui-
chen als ik een verlaten woes-
tenij van je maak. 15 Zoals jij
juichte toen het erfdeel van het
huis van Israël verwoest werd,
zo zal ik jou behandelen.b Je zult
een verlaten puinhoop worden,
bergland S _eı̈r, ja, heel Edom.c Ze
zullen moeten weten dat ik Jeho-
vah ben.”’

36 ‘Mensenzoon, profeteer te-
gen de bergen van Israël

en zeg: “Bergen van Israël, hoor
het woord van Jehovah. 2 Dit
zegt de Soevereine Heer Jeho-
vah: ‘De vijand heeft over je ge-
zegd: “Haha! Zelfs de oude hoog-
ten zijn ons bezit geworden!”’”d

3 Profeteer dus en zeg: “Dit
zegt de Soevereine Heer Jeho-
vah: ‘Ze hebben jullie van alle
kanten verwoest en aangevallen
zodat jullie in het bezit zouden
komen van de overlevenden� on-
der de volken. De mensen blij-
ven over jullie praten en jullie
belasteren.e 4 Daarom, bergen
van Israël, hoor het woord van
de Soevereine Heer Jehovah! Dit
zegt de Soevereine Heer Jeho-
vah tegen de bergen en de heu-
vels, tegen de rivieren en de da-
len, tegen de verlaten ruı̈nesf

en tegen de verlaten steden die
geplunderd en bespot zijn door
de overlevenden van de omrin-
gende volken.g 5 Daartegen zegt
de Soevereine Heer Jehovah:
“In het vuur van mijn ijverh zal
ik spreken tegen de overleven-
den van de volken en tegen heel

35:12 �Lett.: ‘ons zijn ze als voedsel ge-
geven’. 36:3 �Lett.: ‘het overblijfsel’,
‘de overgeblevenen’.

Edom, degenen die mijn land vol
minachting�a en met grote blijd-
schap in bezit hebben genomen
om het te plunderen en de wei-
den in gebruik te nemen.”’”b

6 Profeteer dus over het land
van Israël. Zeg tegen de bergen
en de heuvels, tegen de rivieren
en de dalen: “Dit zegt de Soeve-
reine Heer Jehovah: ‘Ik zal spre-
ken in mijn ijver en in mijn woe-
de, omdat jullie vernederd zijn
door de volken.’”c

7 Daarom zegt de Soevereine
Heer Jehovah: “Ik hef mijn hand
op in een eed dat de omliggen-
de volken zelf vernederd zullen
worden.d 8 Maar jullie, bergen
van Israël, zullen takken voort-
brengen en vrucht dragen voor
mijn volk Israël,e want ze zullen
binnenkort terugkomen. 9 Ik
ben met jullie en ik zal mij naar
jullie toe wenden, en jullie zul-
len bebouwd en ingezaaid wor-
den. 10 Ik zal mensen talrijk
maken op jullie — het hele huis
van Israël, iedereen — en de ste-
den zullen bewoondf en de ruı̈-
nes herbouwd worden.g 11 Ja,
ik zal mens en dier talrijk maken
op jullie.h Ze zullen toenemen en
vruchtbaar zijn. Ik zal jullie be-
woond laten worden zoals vroe-
ger i en ik zal zorgen dat het jullie
beter gaat dan in het verleden. j
En jullie zullen moeten weten
dat ik Jehovah ben.k 12 Ik laat
mensen — mijn volk Israël — op
jullie wandelen, en ze zullen jul-
lie in bezit nemen. l Jullie zullen
hun erfdeel worden en jullie zul-
len hen nooit meer kinderloos
maken.”’m

13 ‘Dit zegt de SoevereineHeer
Jehovah: “Ze zeggen tegen jul-
lie: ‘Je bent een land dat mensen
verslindt en je volken van kin-
deren berooft.’” 14 “Daarom zul
je geen mensen meer verslinden
of je volken kinderloos maken”,

36:5 �Of ‘verachting in de ziel’.
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verklaart de Soevereine Heer Je-
hovah. 15 “Ik zal je niet langer
de beledigingen van de volken la-
ten verduren of de spot van men-
sen laten verdragen,a en je zult
je volken niet meer tot struike-
len brengen”, verklaart de Soeve-
reine Heer Jehovah.’

16 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij: 17 ‘Men-
senzoon, toen het huis van Israël
in hun land woonde, maakten ze
het onrein met hun wegen en hun
daden.b Hun wegen waren voor
mij als de onreinheid van men-
struatie.c 18 Dus stortte ik mijn
woede over hen uit vanwege het
bloed dat ze op het land hadden
vergotend en omdat ze het land
onrein hadden gemaakt met hun
walgelijke afgoden.�e 19 Ik ver-
strooide hen onder de volken en
verspreidde hen over de landen.f
Ik oordeelde hen naar hun wegen
en naar hun daden. 20 Maar
toen ze bij die volken kwamen,
ontheiligden mensen mijn heili-
ge naamg door over hen te zeg-
gen: “Dit is het volk van Jehovah,
maar ze moesten zijn land verla-
ten.” 21 Ik zal begaan zijn met
mijn heilige naam, die het huis
van Israël heeft ontheiligd onder
de volken waar ze naartoe zijn
gegaan.’h

22 ‘Zeg daarom tegen het huis
van Israël: “Dit zegt de Soeverei-
ne Heer Jehovah: ‘Huis van Is-
raël, dat ik ingrijp is niet voor jul-
lie maar voor mijn heilige naam,
die jullie hebben ontheiligd onder
de volken waar jullie naartoe zijn
gegaan.’” i 23 “Ik zal mijn gro-
te naam beslist heiligen, j die on-
der de volken is ontheiligd, die
jullie onder hen hebben onthei-
ligd. En de volken zullen moe-
ten weten dat ik Jehovah ben”,k
verklaart de Soevereine Heer Je-

36:18 �De Hebreeuwse term is misschien
verwant aan een woord voor uitwerpse-
len en werd gebruikt als een uiting van
minachting.

hovah, “als ik voor hun ogen on-
der jullie word geheiligd. 24 Ik
zal jullie uit de volken weglei-
den en jullie uit alle landen bij-
eenbrengen en naar jullie land
leiden.a 25 Ik zal jullie met rein
water besprenkelenb en jullie zul-
len rein worden. Ik zal jullie rei-
nigen van al je onreinheidc en van
al je walgelijke afgoden.d 26 Ik
zal jullie een nieuw hart gevene en
een nieuwe geest in jullie leggen.f
Ik zal het hart van steeng uit jul-
lie lichaam verwijderen en jullie
een hart van vlees� geven. 27 Ik
zal mijn geest in jullie leggen en
ik zal zorgen dat jullie mijn voor-
schriften naleven,�h en jullie zul-
len je houden aan mijn rechter-
lijke beslissingen. 28 Dan zullen
jullie wonen in het land dat ik aan
je voorouders heb gegeven, en jul-
lie zullen mijn volk zijn en ik zal
jullie God zijn.” i

29 “Ik zal jullie bevrijden van
al je onreinheid, ik zal het graan
bevelen overvloedig te groeien
en ik zal geen hongersnood over
jullie brengen. j 30 Ik zorg er-
voor dat de boom veel vrucht
draagt en de akker een rijke op-
brengst heeft, zodat jullie onder
de volken nooit meer worden be-
spot omdat jullie honger lijden.k
31 Dan zullen jullie terugden-
ken aan je slechte wegen en je
daden die niet goed waren. Jul-
lie zullen walgen van jezelf van-
wege je schuld en je afschuwe-
lijke praktijken. l 32 Maar weet
dat ik dit niet voor jullie doe”,m
verklaart de Soevereine Heer Je-
hovah. “Schaam je en voel je ver-
nederd vanwege je wegen, huis
van Israël.”

33 Dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah: “Op de dag dat ik jul-
lie reinig van al jullie schuld, zal
ik ervoor zorgen dat de steden
bewoondn en de ruı̈nes herbouwd

36:26 �D.w.z. een hart dat gevoelig is
voor Gods leiding. 36:27 �Lett.: ‘wan-
delen in’.
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worden.a 34 Het verlaten land
dat woest lag voor de ogen van
alle voorbijgangers, zal bebouwd
worden. 35 Mensen zullen zeg-
gen: ‘Het verlaten land is als de
tuin van Eden gewordenb en de ste-
den die in puin lagen, die verwoest
en afgebroken waren, zijn nu ver-
sterkt en bewoond.’c 36 De vol-
ken die om jullie heen overblijven,
zullen moetenweten dat ikzelf, Je-
hovah, heb opgebouwdwat was af-
gebroken en heb beplant wat een
woestenij was. Ikzelf, Jehovah,
heb gesproken en ik heb het ge-
daan.”d

37 Dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah: “Ik zal het huis van Is-
raël ook aan mij laten vragen dit
voor hen te doen: ik zal hun volk
zo talrijk maken als een kudde.
38 De steden die in puin lagen
zullen vol worden met kudden
mensen,e zoals de kudde van hei-
ligen, zoals de kudde van Jeruza-
lem� tijdens haar feesten.f En ze
zullen moeten weten dat ik Je-
hovah ben.”’

37 De hand van Jehovah was
op mij, en door zijn geest

nam Jehovah me mee en zette
hij me midden in de vallei neer.g
Die lag vol botten. 2 Hij liet me
er helemaal omheen lopen, en
ik zag dat er heel veel botten in
de vallei lagen. Ze waren hele-
maal uitgedroogd.h 3 Hij vroeg
me: ‘Mensenzoon, kunnen deze
botten tot leven komen?’ Ik ant-
woordde: ‘Soevereine Heer Je-
hovah, u bent degene die het
weet.’ i 4 Toen zei hij tegen me:
‘Profeteer over deze botten en
zeg ertegen: “Uitgedroogde bot-
ten, hoor het woord van Jeho-
vah:

5 Dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah tegen deze botten: ‘Ik
laat adem in jullie komen, en jul-
lie zullen tot leven komen. j 6 Ik

36:38 �Of mogelijk ‘zoals de kudden
van offerschapen in Jeruzalem’.

zal jullie bekleden met pezen en
vlees, jullie bedekken met huid
en jullie adem geven, en jul-
lie zullen tot leven komen. Jullie
zullen moeten weten dat ik Jeho-
vah ben.’”’

7 Ik profeteerde zoals me was
opgedragen. Zodra ik profeteer-
de, klonk er een geluid, een ra-
telend geluid. De botten kwamen
bij elkaar, bot bij bot. 8 Ik zag
dat ze bekleed werden met pe-
zen en vlees en bedekt met huid.
Maar er was nog geen adem in.

9 Toen zei hij tegen me: ‘Pro-
feteer tot de wind. Profeteer,
mensenzoon, en zeg tegen de
wind: “Dit zegt de Soevereine
Heer Jehovah: ‘Kom uit de vier
windstreken, wind,� en blaas op
deze mensen die gedood zijn, zo-
dat ze tot leven komen.’”’

10 Ik profeteerde zoals hij me
opdroeg, en er kwam adem� in.
Ze kwamen tot leven en gingen
op hun voeten staan:a een enorm
groot leger.

11 Toen zei hij tegen me: ‘Men-
senzoon, deze botten zijn het hele
huis van Israël.b Ze zeggen: “Onze
botten zijn uitgedroogd en onze
hoop is vergaan.c We zijn volledig
afgesneden.” 12 Profeteer daar-
om en zeg tegen ze: “Dit zegt
de Soevereine Heer Jehovah: ‘Ik
zal jullie graven openend en jullie
uit je graven laten opstaan, mijn
volk. Ik zal jullie naar het land
van Israël brengen.e 13 En jul-
lie zullen moeten weten dat ik
Jehovah ben als ik jullie graven
open en jullie uit je graven laat
opstaan, mijn volk.’”f 14 “Ik zal
mijn geest in jullie leggen en jul-
lie zullen tot leven komen,g en ik
zal jullie op je land plaatsen. Jul-
lie zullen moeten weten dat ik-
zelf, Jehovah, heb gesproken en
dat ik het heb gedaan”, verklaart
Jehovah.’

37:9 �Of ‘adem’, ‘geest’. 37:10 �Of
‘geest’.
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15 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij: 16 ‘Men-
senzoon, pak een stok en schrijf
erop: “Voor Juda en voor de Is-
raëlieten die bij hem zijn.”�a Pak
dan een andere stok en schrijf
daarop: “Voor Jozef, de stok van
Efraı̈m, en het hele huis van Is-
raël dat bij hem is.”�b 17 Houd
ze daarna dicht bij elkaar zodat
ze in je hand één stok worden.c
18 Als je volk� je vraagt: “Ga je
ons niet vertellen wat deze din-
gen betekenen?”, 19 zeg dan te-
gen ze: “Dit zegt de Soevereine
Heer Jehovah: ‘Ik pak de stok van
Jozef, die in de hand van Efraı̈m
is, en van de stammen van Is-
raël die bij hem zijn, en ik voeg
ze samen met de stok van Juda.
Ik maak er één stok van,d en ze
zullen één worden in mijn hand.’”
20 De stokken waarop je schrijft,
moet je duidelijk zichtbaar in je
hand houden.

21 Zeg dan tegen ze: “Dit zegt
de Soevereine Heer Jehovah: ‘Ik
zal de Israëlieten wegleiden uit
de volken waar ze naartoe zijn
gegaan, en ik zal ze uit elke rich-
ting bijeenbrengen en ze naar
hun land brengen.e 22 Ik zal
één volk van hen maken in het
land,f op de bergen van Israël, en
één koning zal over hen allen re-
geren.g Niet langer zullen ze twee
volken zijn, verdeeld in twee
koninkrijken.h 23 Ze zullen zich
niet meer verontreinigen met
hun walgelijke afgoden,� hun af-
schuwelijke praktijken en al hun
overtredingen. i Ik zal ze bevrij-
den van al hun ontrouw waarmee
ze gezondigd hebben, en ik zal ze
reinigen. Ze zullen mijn volk zijn
en ikzelf zal hun God zijn.j

37:16 �Of ‘die zijn deelgenoten zijn’.
�Of ‘het hele huis van Israël, zijn deel-
genoten’. 37:18 �Lett.: ‘de zonen van
je volk’. 37:23 �De Hebreeuwse term is
misschien verwant aan een woord voor
uitwerpselen en werd gebruikt als een
uiting van minachting.

24 Mijn dienaar David zal hun
koning zijn,a en ze zullen alle-
maal één herder hebben.b Ze zul-
len mijn rechterlijke beslissingen
naleven� en zich strikt aan mijn
voorschriften houden.c 25 Ze
zullen wonen in het land dat ik
aan mijn dienaar, aan Jakob, heb
gegeven, waar jullie voorouders
woonden.d Ze zullen er eeuwig wo-
nen,e zij en hun kinderen� en de
kinderen van hun kinderen.f En
mijn dienaar David zal voor eeu-
wig hun vorst� zijn.g

26 Ik zal een vredesverbond
met hen sluiten.h Het zal een eeu-
wig verbond met hen zijn. Ik zal
ze een plaats geven, ze talrijk
maken i en mijn heiligdom voor
altijd in hun midden plaatsen.
27 Mijn tent� zal bij� hen zijn,
ik zal hun God zijn en zij zullen
mijn volk zijn. j 28 En de volken
zullen moeten weten dat ik, Je-
hovah, Israël heilig wanneer mijn
heiligdom zich voor altijd in hun
midden bevindt.’”’k

38 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij:

2 ‘Mensenzoon, richt je blik op
Gog van het land M _agog, l het op-
perhoofd� van M _esech en T _ubal,m
en profeteer tegen hem.n 3 Zeg:
“Dit zegt de SoevereineHeerJeho-
vah: ‘Ik ben tegen je, Gog, opper-
hoofd van M _esech en T _ubal. 4 Ik
zal je omkeren, haken in je kakeno

slaan en je laten uittrekken met je
hele legerp — paarden en ruiters,
allemaal in prachtige kleding en
bewapend met het zwaard — een
enorm leger met grote en klei-
ne schilden.� 5 Perzië, Ethiopië
en Putq zijn erbij, allemaal met
kleine schilden en helmen. 6 G _o-
mer en al zijn troepen, het huis
van Tog _armar uit de meest afgele-
gen streken van het noorden met

37:24 �Lett.: ‘wandelen in’. 37:25 �Lett.:
‘zonen’. �Of ‘overste’. 37:27 �Of ‘woon-
plaats’, ‘huis’. �Of ‘over’. 38:2 �Of
‘de oppervorst’. 38:4 �Vaak door boog-
schutters gedragen.
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al zijn troepen — veel volken zijn
bij je.a

7 Sta klaar, bereid je voor, jij
met al je verzamelde legers. Jij
zult hun aanvoerder� zijn.

8 Na veel dagen zal er aan-
dacht aan je worden besteed.�
Aan het einde van de jaren zul
je het land binnenvallen van de
mensen die zich hebben hersteld
van het verwoestende zwaard
en die uit vele volken zijn ver-
zameld op de bergen van Israël,
die lang woest hadden gelegen.
De bewoners van dat land zijn
bijeengebracht uit de volken, en
ze wonen allemaal in veiligheid.b
9 Je zult tegen ze optrekken als
een storm, en je zult het land
bedekken als wolken, jij en al je
troepen en veel volken met je.’”

10 Dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah: “Op die dag zullen er
gedachten bij je� opkomen, en je
zult een boosaardig plan smeden.
11 Je zult zeggen: ‘Ik zal het land
van onbeschermde nederzettin-
gen� binnenvallen.c Ik zal optrek-
ken tegen degenen die onbezorgd
en in veiligheid wonen, allemaal
in nederzettingen die niet be-
schermd zijn door muren, gren-
dels of poorten.’ 12 Je gaat er-
heen om veel te roven en te
plunderen, om een aanval te doen
op de verwoeste plaatsen die nu
bewoond wordend en op een volk
dat weer is bijeengebracht uit de
volken,e dat vermogen en bezit
vergaart,f dat op het middelpunt
van de aarde woont.

13 Schebag en D _edan,h de han-
delaars van T _arsis i en al zijn strij-
ders� zullen tegen je zeggen: ‘Val
je aan om veel te roven en te plun-
deren? Heb je je legers verzameld
om zilver en goud weg te slepen,
om vermogen en bezit mee te ne-

38:7 �Lett.: ‘wacht’. 38:8 �Of ‘zul je
worden opgeroepen’. 38:10 �Lett.: ‘in
je hart’. 38:11 �Of ‘van het open plat-
telandsgebied’. 38:13 �Of ‘jonge leeu-
wen met manen’.

men en om een heel grote buit
binnen te halen?’”

14 Profeteer daarom, mensen-
zoon, en zeg tegen Gog: “Dit
zegt de Soevereine Heer Jeho-
vah: ‘Op de dag dat mijn volk Is-
raël in veiligheid woont, zul je
dat beslist weten.a 15 Je zult uit
je plaats komen, uit de meest
afgelegen streken van het noor-
den,b jij en veel volken met jou,
allemaal op paarden, een grote
troepenmacht, een enorm leger.c
16 Als wolken die het land be-
dekken zul je tegen mijn volk Is-
raël oprukken. Aan het einde van
de dagen zal ik je op mijn land af
sturend zodat de volken mij ken-
nen als ik mij voor hun ogen hei-
lig door jou, Gog.’”e

17 Dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah: “Ben jij het niet over
wie ik vroeger heb gesproken via
mijn dienaren, de profeten van
Israël, die jarenlang profeteer-
den dat je op hen af gestuurd
zou worden?”

18 “Op die dag, de dag dat Gog
het land van Israël binnenvalt,”
verklaart de Soevereine Heer Je-
hovah, “zal mijn grote woede op-
laaien.f 19 In mijn ijver, in het
vuur van mijn woede, zal ik spre-
ken. En op die dag zal er een gro-
te aardbeving zijn in het land van
Israël. 20 De vissen van de zee,
de vogels van de lucht, de wil-
de dieren van het veld, alle die-
ren� die over de grond kruipen
en alle mensen op aarde zullen
door mij beven. De bergen zullen
worden neergeworpen,g de steile
rotsen zullen neerstorten en elke
muur zal op de grond neerval-
len.”

21 “Ik zal op al mijn bergen
een zwaard tegen hem oproepen”,
verklaart de Soevereine Heer Je-
hovah. “Ieders zwaard zal tegen
zijn eigen broeder zijn.h 22 Ik
zal mijn oordeel aan hem vol-

38:20 �Of ‘reptielen’.
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trekken� met ziektea en bloedver-
gieten. Ik zal een stortregen, ha-
gelstenen,b vuurc en zwaveld laten
neerkomen op hem, op zijn troe-
pen en op de vele volken bij hem.e
23 Ik zal mij beslist grootmaken
en mij heiligen en mij bekend-
maken voor de ogen van veel vol-
ken. En ze zullen moeten weten
dat ik Jehovah ben.”

39 Mensenzoon, profeteer te-
gen Gogf en zeg tegen hem:

“Dit zegt de Soevereine Heer Je-
hovah: ‘Ik ben tegen je, Gog, op-
perhoofd� van M _esech en T _ubal.g
2 Ik zal je omkeren, je leiden,
je laten optrekken uit de meest
afgelegen streken van het noor-
denh en je naar de bergen van
Israël brengen. 3 Ik zal je boog
uit je linkerhand slaan en je pij-
len uit je rechterhand laten val-
len. 4 Op de bergen van Israël
zul je vallen, i jij en al je troepen
en de volken die bij je zullen zijn.
Ik zal je aan allerlei roofvogels
en de wilde dieren van het veld
voeren.’” j

5 “Je zult vallen op het open
veld,k want ikzelf heb gesproken”,
verklaart de Soevereine Heer Je-
hovah.

6 “Ik zal vuur op M _agog af
sturen en op degenen die in vei-
ligheid de eilanden bewonen, l en
ze zullen moeten weten dat ik
Jehovah ben. 7 Ik zal mijn hei-
lige naam bekendmaken onder
mijn volk Israël en ik zal niet
meer toelaten dat mijn heilige
naam wordt ontheiligd. En de
volken zullen moeten weten dat
ik Jehovah ben,m de Heilige in Is-
raël.”n

8 “Ja, dit komt en het zal
gebeuren”, verklaart de Soeve-
reine Heer Jehovah. “Dit is de
dag waarover ik heb gesproken.
9 De inwoners van Israël zullen
uit hun steden komen en vuren

38:22 �Of ‘ik zal zelf met hem in het ge-
richt treden’. 39:1 �Of ‘oppervorst’.

stoken met de wapens: de grote
en kleine schilden,� de bogen en
de pijlen, de strijdknotsen� en
de speren. Ze zullen daarmee ze-
ven jaar vuren stoken.a 10 Ze
hoeven geen hout te sprokkelen
van het veld of brandhout te ha-
len uit de bossen, omdat ze de
wapens zullen gebruiken om vu-
ren te ontsteken.”

“Ze zullen buit roven bij dege-
nen die hen hebben beroofd en
degenen plunderen die hen heb-
ben geplunderd”, verklaart de
Soevereine Heer Jehovah.

11 “Op die dag zal ik Gogb

een graf geven daar in Israël, in
het dal van de reizigers ten oos-
ten van de zee, en het zal hen
die erdoorheen trekken de weg
versperren. Daar zullen ze Gog
en zijn hele leger� begraven, en
het zal het Dal van H _amon-Gog�c
worden genoemd. 12 Het huis
van Israël zal er zeven maan-
den mee bezig zijn hen te be-
graven om het land te reinigen.d
13 Heel het volk van het land
zal ermee bezig zijn hen te be-
graven, en dat zal ze roem bren-
gen op de dag dat ik mijzelf
verheerlijk”,e verklaart de Soe-
vereine Heer Jehovah.

14 “Er zullen mannen worden
aangesteld om steeds door het
land te trekken en de lichamen
te begraven die op de aarde zijn
blijven liggen, zodat die wordt
gereinigd. Ze zullen zeven maan-
den blijven zoeken. 15 Als de-
genen die door het land trekken
het bot van een mens zien, zul-
len ze er een teken naast plaat-
sen. Dan zullen degenen die als
doodgraver zijn aangesteld het
begraven in het Dal van H _amon-
Gog.f 16 Er zal daar ook een

39:9 �Vaak door boogschutters gedra-
gen. �Of mogelijk ‘spiesen’, wapens
met een scherpe punt. 39:11 �Of ‘me-
nigte’. �Of ‘Dal van Gogs Leger’, ‘Dal
van Gogs Menigte’.
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stad zijn die Ham _ona� wordt ge-
noemd. En ze zullen het land rei-
nigen.”a

17 Mensenzoon, dit zegt de
Soevereine Heer Jehovah: “Zeg
tegen alle soorten vogels en te-
gen alle wilde dieren van het
veld: ‘Kom bij elkaar, kom samen.
Verzamel je rond het slachtoffer
dat ik voor jullie klaarmaak, een
groot slachtoffer op de bergen
van Israël.b Jullie zullen vlees
eten en bloed drinken.c 18 Jul-
lie zullen het vlees eten van
machtigen en het bloed drinken
van de leiders van de aarde — de
rammen, lammeren, bokken en
stieren — alle vetgemeste dieren
van B _asan. 19 Jullie zullen je
volvreten aan vet en bloed drin-
ken tot jullie dronken zijn van
het slachtoffer dat ik voor jullie
klaarmaak.’”

20 “Aan mijn tafel zullen jullie
verzadigd worden met paarden
en wagenmenners, machtigen en
allerlei strijders”,d verklaart de
Soevereine Heer Jehovah.

21 “Ik zal mijn glorie onder
de volken tonen, en alle vol-
ken zullen het oordeel zien dat
ik heb voltrokken en de macht�
die ik onder hen heb laten zien.e
22 Vanaf die dag zal het huis
van Israël moeten weten dat ik
Jehovah ben, hun God. 23 En
de volken zullen moeten weten
dat het huis van Israël vanwege
hun eigen zonde in ballingschap
ging, omdat ze mij ontrouw wa-
ren.f Daarom verborg ik mijn ge-
zicht voor heng en gaf ik ze in
handen van hun vijanden,h en ze
vielen allemaal door het zwaard.
24 Ik heb ze behandeld zoals
past bij hun onreinheid en hun
overtredingen, en ik heb mijn
gezicht voor hen verborgen.”

25 Daarom zegt de Soeverei-
ne Heer Jehovah: “Ik zal de ge-

39:16 �Bet.: ‘legers’, ‘menigten’. 39:21
�Lett.: ‘hand’.

vangenen van Jakob terugbren-
gena en medelijden hebben met�
het hele huis van Israël.b Ik zal
mijn heilige naam vol ijver ver-
dedigen.�c 26 Nadat ze verne-
derd zijn vanwege al hun on-
trouw tegenover mij,d zullen ze
in veiligheid op hun land wo-
nen en voor niemand bang zijn.e
27 Als ik ze terugbreng uit de
volken en ze bijeenbreng uit de
landen van hun vijanden, f zal ik
mijzelf ook onder hen heiligen
voor de ogen van veel volken.”g

28 “Ze zullen moeten weten
dat ik Jehovah ben, hun God,
als ik ze in ballingschap onder
de volken stuur en ze dan te-
rugbreng naar hun land, waarbij
ik niemand van hen achterlaat.h
29 Ik zal mijn gezicht niet lan-
ger voor hen verbergen, i want ik
zal mijn geest over het huis van
Israël uitstorten”, j verklaart de
Soevereine Heer Jehovah.’

40 In het 25ste jaar van onze
ballingschap,k in het 14de

jaar nadat de stad was gevallen,
aan het begin van het jaar, op
de tiende dag van de maand, l op
precies die dag was de hand van
Jehovah op mij, en hij bracht me
naar de stad.m 2 Door middel
van visioenen van God bracht hij
me naar het land Israël en zet-
te hij me neer op een heel hoge
berg.n Daarop was tegen het zui-
den iets gebouwd dat op een
stad leek.

3 Toen hij me erheen bracht,
zag ik een man die van koper
leek.o Hij had een koord van vlas
en een meetriet� in zijn hand,p
en hij stond in de toegangs-
poort. 4 De man zei tegen me:
‘Mensenzoon, kijk goed, luister
aandachtig en let op� alles wat
ik je laat zien, want daarom ben
je hierheen gebracht.Vertel alles

39:25 �Of ‘barmhartigheid tonen voor’.
�Lett.: ‘exclusieve toewijding tonen voor’.
40:3 �Zie App. B14. 40:4 �Lett.: ‘zet je
hart op’.
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wat je ziet aan het huis van Is-
raël.’a

5 Ik zag dat de tempel� omge-
ven was door een muur. De man
had in zijn hand een meetriet
van zes el lang (per el is een
handbreedte toegevoegd).� Hij
begon de muur te meten: de dik-
te was één riet en de hoogte één
riet.

6 Vervolgens ging hij naar de
poort die uitzag op het oostenb

en liep hij de treden op. Toen
hij de drempel van de poort mat,
was die één riet breed. Ook de
breedte van de andere drempel
was één riet. 7 Elk wachtlokaal
was één riet lang en één riet
breed, en er zat vijf el tussen de
wachtlokalen.c De drempel van
de poort naast de voorhal van
de poort aan de tempelkant mat
één riet.

8 Hij mat de voorhal van de
poort aan de tempelkant, en die
was één riet. 9 Vervolgens mat
hij de voorhal van de poort, die
acht el was, en de zijpilaren er-
van, die twee el waren. De voor-
hal van de poort lag aan de tem-
pelkant.

10 Aan weerskanten van de
oostpoort waren drie wachtloka-
len. Ze waren alle drie even groot,
en ook de zijpilaren aan weers-
kanten waren even groot.

11 Toen mat hij de breedte
van de poortingang: 10 el. En de
lengte van de poort was 13 el.

12 De afgescheiden ruimte
vóór de wachtlokalen was aan
weerskanten één el. De wacht-
lokalen aan weerskanten waren
elk zes el.

13 Toen mat hij de poort van-
af het dak van het ene wacht-

40:5 �Lett.: ‘het huis’. In hfst. 40-48
weergegeven met ‘tempel’ als het gaat
om het tempelcomplex of het eigen-
lijke tempelgebouw. �Lett.: ‘een meet-
riet van zes el, een el en een handbreed-
te’. Dit is de lange el. Zie App. B14.

lokaal� tot het dak van het ande-
re wachtlokaal: 25 el breed. De
ene ingang lag tegenover de an-
dere ingang.a 14 Hij mat de zij-
pilaren, die 60 el hoog waren, en
ook de zijpilaren in de poorten
rondom het voorhof. 15 De af-
stand vanaf de voorkant van de
poortingang tot de voorkant van
de voorhal aan de binnenkant
van de poort was 50 el.

16 Binnen in de poort hadden
de wachtlokalen en hun zijpila-
ren schuin toelopende venstersb

aan elke kant.� Ook de voorhal-
len hadden vanbinnen aan elke
kant vensters, en er waren palm-
figurenc op de zijpilaren.

17 Vervolgens bracht hij me
naar het buitenste voorhof. Ik zag
eetruimten�d en een stenen vloer�
rondom het voorhof. Er waren
30 eetruimten op de vloer. 18 De
stenen vloer naast de poorten was
net zo breed als de poorten diep
waren — dat was de lager gelegen
stenen vloer.

19 Toen mat hij de afstand�
vanaf de voorkant van de bene-
denpoort tot de buitenkant van
het binnenste voorhof. Die was
100 el aan de oostkant en aan de
noordkant.

20 Het buitenste voorhof had
een poort die op het noorden
uitzag, en hij mat de lengte en
de breedte. 21 Aan weerskan-
ten waren drie wachtlokalen. De
zijpilaren en de voorhal hadden
dezelfde afmetingen als die van
de eerste poort. Hij was 50 el
lang en 25 el breed. 22 De ven-
sters, de voorhal en de palmfigu-
rene waren net zo groot als die
van de oostpoort. Zeven treden
leidden ernaartoe, en de voorhal
bevond zich aan de voorkant.

40:13 �Mogelijk de bovenkant van de
muur van het wachtlokaal. 40:16 �Of
‘vensters met afgeschuinde kozijnen’.
40:17 �Of ‘vertrekken’. �Of ‘stenen
pad’. 40:19 �Lett.: ‘breedte’.
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23 Er was in het binnenste
voorhof een poort tegenover de
noordpoort en ook tegenover de
oostpoort. Hij mat de afstand
van poort tot poort, en die was
100 el.

24 Daarna bracht hij me naar
het zuiden, en ik zag een poort
aan de zuidkant.a Hij mat de
zijpilaren en de voorhal. Ze wa-
ren even groot als de andere.
25 Aan elke kant van de poort en
de voorhal waren vensters zoals
de andere vensters. De poort was
50 el lang en 25 el breed. 26 Ze-
ven treden leidden ernaartoe,b en
de voorhal bevond zich aan de
voorkant. Er waren palmfiguren
op de zijpilaren, aan beide kan-
ten één.

27 Het binnenste voorhof had
een poort die op het zuiden uit-
zag. Hij mat van poort tot poort
naar het zuiden, en de afstand
was 100 el. 28 Daarna bracht hij
me door de zuidpoort naar het
binnenste voorhof. Toen hij de
zuidpoort mat, was die net zo
groot als de andere poorten.
29 De wachtlokalen, de zijpilaren
en de voorhal waren net zo groot
als de andere. Er waren ven-
sters aan elke kant van de poort
en de voorhal. De poort was 50 el
lang en 25 el breed.c 30 Er wa-
ren voorhallen rondom. Ze waren
25 el lang en 5 el breed. 31 De
voorhal zag uit op het buitenste
voorhof, en er waren palmfigu-
ren op de zijpilaren.d Acht treden
leidden ernaartoe.e

32 Toen hij me vanuit het
oosten naar het binnenste voor-
hof bracht, mat hij de poort, en
die was net zo groot als de ande-
re poorten. 33 De wachtloka-
len, de zijpilaren en de voorhal
waren net zo groot als de ande-
re. Er waren vensters aan elke
kant van de poort en de voorhal.
De poort was 50 el lang en 25 el
breed. 34 De voorhal zag uit op
het buitenste voorhof, en er wa-

ren palmfiguren op de beide zij-
pilaren. Acht treden leidden er-
naartoe.

35 Hij bracht me vervolgens
naar de noordpoorta en mat die.
De poort was net zo groot als
de andere. 36 De wachtlokalen,
de zijpilaren en de voorhal wa-
ren hetzelfde als de andere. De
poort had aan elke kant vensters.
Hij was 50 el lang en 25 el breed.
37 De zijpilaren waren aan de
kant van het buitenste voorhof,
en er waren palmfiguren op de
beide zijpilaren. Acht treden leid-
den ernaartoe.

38 Er was een eetruimte met
ingang bij de zijpilaren van de
poorten, waar de volledige brand-
offers werden gewassen.b

39 Aan weerskanten van de
voorhal van de poort waren twee
tafels om de volledige brandof-
fers,c de zondeoffersd en de schuld-
offerse op te slachten. 40 Als je
omhoogging naar de noordpoort,
stonden er twee tafels buiten de
ingang. Ook aan de andere kant
van de voorhal van de poort ston-
den twee tafels. 41 Er stonden
vier tafels aan beide kanten van
de poort — in totaal acht ta-
fels —waarop de offers werden ge-
slacht. 42 De vier tafels voor het
volledige brandoffer warenvan ge-
houwen steen. Ze waren ander-
halve el lang, anderhalve el breed
en één el hoog. Daarop lagen
de gereedschappen om de volledi-
ge brandoffers en de slachtoffers
te slachten. 43 Rondom langs de
binnenmuren waren planken van
één handbreedte bevestigd. Op
de tafels werd het vlees van de
offers gelegd.

44 Buiten de binnenpoort wa-
ren de eetruimten voor de zan-
gers.f Ze waren in het binnen-
ste voorhof bij de noordpoort en
zagen uit op het zuiden. Er was
nog een eetruimte bij de oost-
poort, die op het noorden uit-
zag.
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45 Hij zei tegen me: ‘Deze eet-
ruimte die op het zuiden uitziet
is voor de priesters die verant-
woordelijk zijn voor de tempel-
dienst.a 46 De eetruimte die op
het noorden uitziet is voor de
priesters die verantwoordelijk
zijn voor de dienst van het al-
taar.b Dat zijn de zonen van
Z _adok,c de Levieten die zijn toe-
gewezen om tot Jehovah te na-
deren om hem te dienen.’d

47 Toen mat hij het binnen-
ste voorhof. Dat was vierkant,
100 el lang en 100 el breed. Het
altaar stond vóór de tempel.

48 Hij bracht me vervolgens
naar de voorhal van de tempele
en mat de zijpilaar van de voor-
hal. Die was vijf el aan de ene
en vijf el aan de andere kant. De
breedte van de poort was drie el
aan de ene en drie el aan de an-
dere kant.

49 De voorhal was 20 el lang
en 11� el breed. Je kwam er bin-
nen via de treden. Er waren zui-
len bij de zijposten, aan weers-
kanten één.f

41 Toen bracht hij me in het
buitenste heiligdom,� en

hij mat de zijpilaren. Ze waren
zes el� breed aan de ene kant en
zes el breed aan de andere kant.
2 De ingang was tien el breed en
de zijmuren� van de ingang wa-
ren vijf el aan de ene en vijf el
aan de andere kant. Hij mat de
lengte ervan, 40 el, en de breed-
te, 20 el.

3 Toen ging hij naar binnen�
en mat hij de zijpilaar van de in-
gang. Die was twee el dik. En
de ingang was zes el breed. De

40:49 �Of mogelijk ‘12’. 41:1 �Lett.:
‘de tempel’. In hfst. 41 en 42 verwijst
deze term naar het buitenste heiligdom
(het heilige) of naar het hele heilig-
dom (de tempel inclusief het heilige en
het allerheiligste). �Dit is de lange el.
Zie App. B14. 41:2 �Lett.: ‘zijkanten’.
41:3 �D.w.z. in het binnenste heiligdom
(het allerheiligste).

zijmuren� van de ingang waren
zeven el. 4 Daarna mat hij de
ruimte die grensde aan het bui-
tenste heiligdom, en die was
20 el lang en 20 el breed.a Hij zei
tegen me: ‘Dit is het allerheilig-
ste.’b

5 Hij mat de muur van de
tempel en die was zes el dik. De
zijkamers rond de tempel waren
vier el breed.c 6 De zijkamers
lagen boven elkaar, drie verdie-
pingen hoog, met op elke ver-
dieping 30 kamers. Rondom de
muur waren richels die als steun
dienden voor de zijkamers, zo-
dat er geen uitsparingen waren
in de muur van de tempel zelf.d
7 Aan beide kanten van de tem-
pel was een wenteltrap� die naar
de bovenste kamers toe steeds
breder werd.e Als je van de on-
derste verdieping via de middel-
ste verdieping naar de boven-
ste verdieping ging, werd hij per
verdieping breder.

8 Ik zag dat er rondom de tem-
pel een verhoging was, en de fun-
damenten van de zijkamers ma-
ten een vol riet van zes el tot de
hoek. 9 De buitenmuur van de
zijkamers was vijf el dik. Langs
de zijkamers was een open ruim-
te� die deel uitmaakte van de
tempel.

10 Tussen de tempel en de
eetruimten�f was een ruimte van
20 el breed aan elke kant. 11 Er
was een ingang tussen de zij-
kamers en de open ruimte aan
de noordkant en een andere in-
gang aan de zuidkant. De open
ruimte was rondom vijf el breed.

12 Aan de westkant stond een
gebouw dat uitzag op de open
ruimte. Het was 70 el breed en
90 el lang. De muur van het ge-
bouw was overal vijf el dik.

41:3 �Lett.: ‘de breedte’. 41:7 �Lett.:
‘wentelgang’. 41:9 �Blijkbaar een smal-
le gang rondom de tempel. 41:10 �Of
‘vertrekken’.
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13 Hij mat de tempel, en die
was 100 el lang. Ook de open
ruimte, het gebouw� en de mu-
ren waren 100 el lang. 14 De
breedte van de voorkant van de
tempel, die uitzag op het oosten,
en de open ruimte was 100 el.

15 Hij mat de lengte van het
gebouw dat uitzag op de open
ruimte aan de achterkant, met
de galerijen aan weerskanten, en
die was 100 el.

Bovendien mat hij het buiten-
ste heiligdom, het binnenste hei-
ligdoma en de voorhallen van
het voorhof, 16 en ook de drem-
pels, de schuin toelopende ven-
stersb en de galerijen in die drie
gedeelten. Bij de drempel wa-
ren van de vloer tot de vensters
houten panelen,c en de vensters
waren bedekt. 17 De afmetingen
werden vastgesteld van het deel
boven de ingang, van de binnen-
kant van de tempel, van de buiten-
kant en van de hele muur rondom.
18 Er waren cherubsd en palm-
figurene gegraveerd, met steeds
één palmboom tussen twee che-
rubs. Elke cherub had twee ge-
zichten. 19 Er was een mensen-
gezicht naar de palmboom aan
de ene kant gericht en een leeu-
wengezicht� naar de palmboom
aan de andere kant.f Op die
manier waren ze overal in de
tempel gegraveerd. 20 Vanaf de
vloer tot boven de ingang wa-
ren er cherubs en palmfiguren
op de muur van het heiligdom
gegraveerd.

21 De deurposten� van het
heiligdom waren vierkant.g Vóór
de heilige plaats� was iets dat
leek op 22 een houten altaarh

dat drie el hoog en twee el lang

41:13 �D.w.z. het gebouw ten westen
van het heiligdom. 41:19 �Of ‘het ge-
zicht van een jonge leeuw met manen’.
41:21 �Lett.: ‘de deurpost’. Blijkbaar de
ingang naar het heilige. �Blijkbaar het
allerheiligste.

was. Het had hoekstijlen, en het
voetstuk� en de zijkanten waren
van hout. Vervolgens zei hij te-
gen me: ‘Dit is de tafel die vóór
Jehovah staat.’a

23 Het buitenste heiligdom en
de heilige plaats hadden elk twee
deuren.b 24 De deuren beston-
den uit twee scharnierende deur-
vleugels, twee vleugels per deur.
25 Op de deuren van het hei-
ligdom waren cherubs en palm-
figuren gegraveerd, net als op de
muren.c Buiten, aan de voorkant
van de voorhal, was een houten
overhang.� 26 Er waren schuin
toelopende venstersd en palm-
figuren aan weerskanten van de
voorhal, en ook bij de zijkamers
van de tempel en de overhangen.

42 Toen nam hij me mee naar
de noordkant van het bui-

tenste voorhof.e Hij bracht me
naar het blok van de eetruimten
naast de open ruimte,f ten noor-
den van het aangrenzende ge-
bouw.g 2 Het was 100 el� lang
aan de noordingang en het was
50 el breed. 3 Het lag tussen
het binnenste voorhof, dat 20 el
breed was,h en de stenen vloer
van het buitenste voorhof. De ga-
lerijen ervan lagen tegenover el-
kaar en waren drie verdiepingen
hoog. 4 Vóór de eetruimten�
was een gang i van 10 el breed
en 100 el lang,� en hun ingan-
gen lagen op het noorden. 5 De
bovenste eetruimten van het ge-
bouw waren smaller dan die op de
middelste en onderste verdieping,
omdat de galerijen daar meer
ruimte in beslag namen. 6 Ze
waren namelijk drie verdiepingen
hoog, maar ze hadden geen zui-
len zoals de voorhoven. Daar-

41:22 �Lett.: ‘de lengte’. 41:25 �Of
‘overkapping’. 42:2 �Dit is de lange el.
Zie App. B14. 42:4 �Of ‘vertrekken’.
�Volgens de Griekse Septuaginta ‘100 el
lang’. De Hebreeuwse tekst luidt: ‘een
weg van één el’. Zie App. B14.
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om hadden ze een kleiner vloer-
oppervlak dan die op de onderste
en de middelste verdieping.

7 Langs de eetruimten aan de
kant van het buitenste voorhof
tegenover de andere eetruim-
ten liep een stenen buitenmuur
van 50 el lang. 8 De lengte van
de eetruimten aan de kant van
het buitenste voorhof was 50 el,
maar de lengte van de eetruim-
ten tegenover het heiligdom was
100 el. 9 Aan de oostkant was
een ingang naar de eetruimten,
waardoor die vanaf het buiten-
ste voorhof te bereiken waren.

10 Er waren ook eetruimten
binnen� de stenen muur van
het voorhof op het oosten, bij
de open ruimte en het gebouw.a
11 Vóór de eetruimten was net
zo’n gang als bij de noordelijke
eetruimten.b Ze waren even lang
en breed en ze hadden dezelfde
uitgangen en indeling. De ingan-
gen 12 waren net als de ingan-
gen van de eetruimten die op het
zuiden lagen. Voor wie naar bin-
nen wilde gaan, was er een in-
gang aan het begin van de gang,
vóór de aangrenzende stenen
muur op het oosten.c

13 Toen zei hij tegen me: ‘De
noordelijke en de zuidelijke eet-
ruimten naast de open ruimted

zijn de heilige eetruimten waar de
priesters die tot Jehovah nade-
ren de allerheiligste offers eten.e
Daar leggen ze de allerheiligste
offers neer — het graanoffer, het
zondeoffer en het schuldoffer —
want de plaats is heilig.f 14 Als
de priesters binnen zijn, mogen
ze niet vanuit de heilige plaats
naar het buitenste voorhof gaan
zonder eerst de kleding uit te
doen waarin ze dienst hebben ge-
daan,g want die is heilig. Ze moe-
ten andere kleren aantrekken als
ze naar de gedeelten gaan waar
het volk mag komen.’

42:10 �Lett.: ‘in de breedte van’.

15 Toen hij klaar was met het
meten van het binnenste deel
van het tempelcomplex,� bracht
hij me naar buiten via de oost-
poort,a en hij mat het hele ter-
rein.

16 Hij mat de oostkant met
het meetriet.� Gemeten met het
meetriet was het 500 rietlengten
van de ene kant naar de andere.

17 Hij mat de noordkant, en
gemeten met het meetriet was
het 500 rietlengten.

18 Hij mat de zuidkant, en ge-
meten met het meetriet was het
500 rietlengten.

19 Toen ging hij naar de west-
kant. Hij mat 500 rietlengten met
het meetriet.

20 Hij mat het aan alle vier de
kanten. Het was helemaal door
een muur omgevenb die 500 riet
lang en 500 riet breed was.c Zo
werd een scheiding gemaakt tus-
sen wat heilig is en wat niet hei-
lig is.d

43 Toen bracht hij me naar de
oostpoort.e 2 Daar zag ik

de glorie van de God van Is-
raël uit het oosten komen.f Zijn
stem was als het geluid van bul-
derend waterg en zijn glorie ver-
lichtte de aarde.h 3 Wat ik zag
was als het visioen dat ik had ge-
zien toen ik� kwam om de stad te
vernietigen, en het leek op wat
ik had gezien bij de rivier de K _e-
bar. i Ik liet me voorover op de
grond vallen.

4 Vervolgens kwam de glorie
van Jehovah de tempel� binnen
via de oostpoort. j 5 Een geest
tilde me op en bracht me in het
binnenste voorhof. Ik zag dat
de tempel vol was van de glorie
van Jehovah.k 6 Vanuit de tem-
pel hoorde ik iemand tegen me
praten, en de man kwam naast
me staan. l 7 Hij zei tegen me:

42:15 �Lett.: ‘binnenste huis’. 42:16
�Zie App. B14. 43:3 �Of mogelijk ‘hij’.
43:4 �Lett.: ‘het huis’.
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‘Mensenzoon, dit is de plaats
van mijn troona en de plaats voor
mijn voetzolen,b waar ik voor al-
tijd bij het volk Israël zal wonen.c
Het huis van Israël zal mijn heili-
ge naam niet langer verontreini-
gen,d zij en hun koningen, door
hun ontrouw� en door de lijken
van hun koningen bij hun dood.
8 Ze hebben hun drempel naast
mijn drempel gezet en hun deur-
post naast mijn deurpost, met al-
leen een muur tussen mij en hen
in.e Zo hebben ze mijn heilige
naam verontreinigd door de wal-
gelijke dingen die ze deden. Daar-
om heb ik hen in mijn woede
vernietigd.f 9 Laten ze nu hun
ontrouw� en de lijken van hun ko-
ningen ver van mij verwijderen,
dan zal ik voor altijd bij hen wo-
nen.g

10 Mensenzoon, beschrijf de
tempel aan het huis van Is-
raël,h zodat ze zich schamen
over hun zonden.i Ze moeten het
ontwerp bestuderen.� 11 Als ze
zich schamen over alles wat ze
hebben gedaan, moet je hun ver-
tellen over de tempel: het ont-
werp, de indeling, de uitgangen
en de ingangen. j Laat ze alle bij-
behorende ontwerpen en voor-
schriften zien, de ontwerpen en
de wetten, en schrijf die voor hun
ogen op, zodat ze zich aan het
volledige ontwerp houden en de
voorschriften naleven.k 12 Dit
is de wet van de tempel: het hele
gebied rondom de top van de berg
is allerheiligst. l Ja, dat is de wet
van de tempel.

13 Dit zijn de afmetingen van
het altaar in ellenm (per el is een
handbreedte toegevoegd).� Het
voetstuk is een el hoog en een
el breed. Het heeft een opstaan-
de rand van een span� breed.

43:7, 9 �Of ‘geestelijke prostitutie’.
43:10 �Lett.: ‘het model meten’. 43:13
�Dit is de lange el. Zie App. B14. �D.w.z.
de span van de hand, zo’n 22 cm. Zie
App. B14.

Dat is het voetstuk van het al-
taar. 14 Vanaf het voetstuk op
de vloer tot de onderste om-
loop is het twee el, en de breed-
te is één el. Vanaf de kleine om-
loop tot de grote omloop is het
vier el, en de breedte is één
el. 15 De vuurhaard van het al-
taar is vier el hoog, en boven
de vuurhaard steken vier hoorns
uit.a 16 De vuurhaard van het
altaar is vierkant, 12 el lang en
12 el breed.b 17 De vier zijden
van de omloop zijn 14 el lang. De
opstaande rand eromheen is een
halve el en het voetstuk is rond-
om één el.

De treden liggen aan de oost-
kant.’

18 Toen zei hij tegen me: ‘Men-
senzoon, dit zegt de Soevereine
Heer Jehovah: “Dit zijn de richtlij-
nen die moeten worden opgevolgd
als het altaar wordt gemaakt, zo-
dat er volledige brandoffers op
geofferd kunnen worden en het
met bloed besprenkeld kan wor-
den.”c

19 “Je moet een jonge stier uit
de kudde als zondeofferd geven
aan de Levitische priesters van
het nageslacht van Z _adok,e die tot
mij naderen om mij te dienen”,
verklaart de Soevereine Heer Je-
hovah. 20 “Je moet wat van zijn
bloed nemen en het op de vier
hoorns van het altaar strijken, op
de vier hoeken van de omloop
en op de opstaande rand rondom.
Zo reinig je het altaar van zon-
de en doe je er verzoening voor.f
21 Neem dan de jonge stier, het
zondeoffer, om die te verbranden
op de daarvoor bestemde plek in
de tempel, buiten het heiligdom.g
22 Op de tweede dag moet je een
geitenbok zonder gebreken als
zondeoffer aanbieden. Zo zullen
de priesters het altaar van zonde
reinigen, net zoals ze dat met de
jonge stier hebben gedaan.”

23 “Nadat je het van zonde ge-
reinigd hebt, moet je uit de kud-
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de een jonge stier zonder gebre-
ken en een ram zonder gebreken
aanbieden. 24 Je moet ze aan
Jehovah aanbieden, en de pries-
ters moeten er zout op strooiena

en ze als een volledig brandoffer
aan Jehovah offeren. 25 Zeven
dagen lang moet je een bok offe-
ren als dagelijks zondeoffer,b en
ook een jonge stier en een ram
uit de kudde. Je moet dieren zon-
der gebreken� offeren. 26 Ze-
ven dagen lang moeten ze ver-
zoening doen voor het altaar, en
ze moeten het reinigen en inwij-
den. 27 Nadat die dagen voor-
bij zijn — op de achtste dagc en
daarna — moeten de priesters
jullie� volledige brandoffers en
vredeoffers� op het altaar offe-
ren. Dan zal ik ingenomen met
jullie zijn”,d verklaart de Soeve-
reine Heer Jehovah.’

44 Hij bracht me terug naar
de buitenste oostpoorte

van het heiligdom, en die was ge-
sloten.f 2 Toen zei Jehovah te-
gen me: ‘Deze poort zal geslo-
ten blijven. Hij mag niet geopend
worden, en geen mens zal erdoor
naar binnen gaan, want Jehovah,
de God van Israël, is erdoor naar
binnen gegaan.g Daarom moet de
poort gesloten blijven. 3 Maar
de leider zal in de poort zitten
om voor Jehovah’s ogen brood te
eten,h want hij is een leider. Hij
zal binnenkomen en weer naar
buiten gaan via de voorhal van de
poort.’ i

4 Vervolgens bracht hij me
via de noordpoort naar de voor-
kant van de tempel. Toen ik keek,
zag ik dat Jehovah’s glorie de
tempel van Jehovah had gevuld. j
Daarom liet ik me voorover op
de grond vallen.k 5 Jehovah zei
tegen me: ‘Mensenzoon, let op,�
kijk en luister aandachtig naar

43:25 �Of ‘volmaakte dieren’. 43:27
�D.w.z. van het volk. �Of ‘gemeen-
schapsoffers’. Zie Woordenlijst. 44:5
�Lett.: ‘zet je hart erop’.

alles wat ik je vertel over de voor-
schriften en de wetten van de
tempel van Jehovah. Let goed
op de ingang van de tempel en
op alle uitgangen van het heilig-
dom.a 6 Zeg tegen het opstandi-
ge huis van Israël: “Dit zegt de
Soevereine Heer Jehovah: ‘Ik heb
genoeg van jullie walgelijke prak-
tijken, huis van Israël! 7 Als jul-
lie vreemdelingen in mijn hei-
ligdom brengen die onbesneden
van hart en vlees zijn, onthei-
ligen ze mijn tempel. Jullie bie-
den mij brood, vet en bloed aan
terwijl jullie mijn verbond schen-
den met al jullie walgelijke prak-
tijken. 8 Jullie hebben niet ge-
zorgd voor mijn heilige dingen.b
In plaats daarvan hebben jullie
anderen aangesteld om de taken
in mijn heiligdom waar te ne-
men.’”

9 “Dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah: ‘Geen enkele vreemde-
ling die in Israël woont en die
onbesneden van hart en vlees
is, mag mijn heiligdom binnen-
gaan.’”

10 “De Levieten die ver van
mij zijn afgedwaaldc toen Israël
van mij afdwaalde om hun walge-
lijke afgoden� te volgen, moeten
de consequenties van hun zon-
de dragen. 11 Ze zullen diena-
ren in mijn heiligdom worden om
toezicht te houden op de poor-
ten van de tempeld en om dienst
in de tempel te doen. Ze zullen
het volledige brandoffer en het
slachtoffer voor het volk slach-
ten, en ze zullen vóór het volk
staan om hen te dienen. 12 Om-
dat ze hen hebben gediend voor
de ogen van hun walgelijke af-
goden en ze een struikelblok
zijn geworden waardoor het huis
van Israël ging zondigen,e heb ik
mijn hand tegen ze opgeheven

44:10 �De Hebreeuwse term is misschien
verwant aan een woord voor uitwerpse-
len en werd gebruikt als een uiting van
minachting.
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in een eed”, verklaart de Soe-
vereine Heer Jehovah, “dat ze
de consequenties van hun zon-
de moeten dragen. 13 Ze zullen
niet tot mij naderen om mij als
priester te dienen en ze zullen
bij geen van mijn heilige of aller-
heiligste dingen in de buurt ko-
men. Ze zullen de schande dra-
gen van de walgelijke dingen die
ze hebben gedaan. 14 Toch zal
ik ze aanstellen om zorg te dra-
gen voor de taken in de tempel,
om zorg te dragen voor de dienst
ervan en alle werkzaamheden die
er gedaan moeten worden.”a

15 “Maar de Levitische pries-
ters, de zonen van Z _adok,b die
zorg droegen voor de taken bij
mijn heiligdom toen de Israëlie-
ten van mij afdwaalden,c zullen
tot mij naderen om mij te die-
nen, en zij zullen vóór mij staan
om mij het vetd en het bloed
aan te bieden”,e verklaart de Soe-
vereine Heer Jehovah. 16 “Zij
zullen mijn heiligdom binnen-
gaan, tot mijn tafel naderen om
mij te dienenf en hun verantwoor-
delijkheden tegenover mij nako-
men.g

17 Als ze door de poorten van
het binnenste voorhof gaan, moe-
ten ze linnen kleding dragen.h Ze
mogen geen wol dragen als ze
dienst doen in de poorten van
het binnenste voorhof of daar-
binnen. 18 Ze moeten linnen tul-
banden op hun hoofd dragen en
hun heupen bedekken met korte
linnen broeken. i Ze mogen niets
dragen waarvan ze gaan zweten.
19 Voordat ze naar het buiten-
ste voorhof gaan — het buiten-
ste voorhof waar het volk is —
moeten ze de kleding uittrekken
waarin ze dienst hebben gedaan j

en die in de heilige eetruimten�
leggen.k Dan moeten ze andere
kleren aandoen, zodat ze geen
heiligheid op het volk overbren-

44:19 �Of ‘heilige vertrekken’.

gen� met hun kleding. 20 Ze
mogen hun hoofd niet scheren,a
maar ze mogen hun hoofdhaar
ook niet lang laten worden. Ze
moeten hun hoofdhaar knippen.
21 De priesters mogen geen wijn
drinken als ze naar het binnen-
ste voorhof gaan.b 22 Ze mogen
niet trouwen met een weduwe of
een gescheiden vrouw.c Ze mogen
alleen trouwen met een maagd
uit de nakomelingen van Israël of
met de weduwe van een pries-
ter.”d

23 “Ze moeten mijn volk het
verschil leren tussen wat heilig is
en niet heilig. Ze zullen hun het
verschil leren tussen wat onrein
is en rein.e 24 Bij rechtszaken
moeten ze als rechter optreden.f
Daarbij moeten ze rechtspreken in
overeenstemming met mijn rech-
terlijke beslissingen.g Ze moeten
zich houden aan mijn wetten en
voorschriften over al mijn fees-
tenh en ze moeten mijn sabbat-
ten heiligen. 25 Ze mogen niet
bij een dode in de buurt komen,
anders worden ze onrein. Maar
ze mogen zich wel verontreinigen
voor hun vader, moeder, zoon,
dochter, broer of ongetrouwde
zus. i 26 Nadat een priester ge-
reinigd is, moeten er zeven da-
gen voor hem afgeteld worden.
27 Op de dag dat hij in de heili-
ge plaats komt, in het binnenste
voorhof, om dienst te doen in de
heilige plaats, moet hij zijn zon-
deoffer aanbieden”, j verklaart de
Soevereine Heer Jehovah.

28 “Dit zal hun erfdeel zijn: ik
ben hun erfdeel.k Jullie mogen
hun geen bezit in Israël geven,
want ik ben hun bezit. 29 Zij
zullen het graanoffer, l het zonde-
offer en het schuldofferm eten, en
alles in Israël wat iemand heeft
opgedragen zal van hen wor-
den.n 30 Het beste van alle eer-
ste rijpe vruchten en alle soor-

44:19 �Lett.: ‘het volk niet heiligen’.
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ten bijdragen die jullie geven, is
voor de priesters.a En het eerste
van je grofgemalen meel moe-
ten jullie aan de priester ge-
ven.b Dan zal er een zegen op
jullie huis rusten.c 31 De pries-
ters mogen geen vogels of ande-
re dieren eten die dood worden
aangetroffen of die aan stukken
gescheurd zijn.”d

45 “Als jullie het land als erf-
deel toewijzen,e moeten jul-

lie een heilig deel van het land als
bijdrage aan Jehovah aanbieden.f
De lengte ervan moet 25.000 el�
zijn en de breedte 10.000 el.g
Dat hele gebied zal� een heilig
deel zijn. 2 Hierbinnen zal een
vierkant stuk van 500 bij 500
el�h zijn voor de heilige plaats,
met aan elke kant 50 el als wei-
degrond. i 3 Van dat afgemeten
gebied moet je een lengte van
25.000 en een breedte van 10.000
afmeten, en daarin zal het hei-
ligdom komen, iets allerheiligst.
4 Het zal een heilig deel van het
land zijn voor de priesters, j de
dienaren van het heiligdom, die
naderen om Jehovah te dienen.k
Het zal een plaats zijn voor hun
huizen en een heilige plaats voor
het heiligdom.

5 Voor de Levieten, de tem-
peldienaren, zal er een deel zijn
van 25.000 el lang en 10.000 el
breed, l en ze zullen 20 eetruim-
ten�m in bezit krijgen.

6 Jullie moeten de stad een
gebied in bezit geven van 25.000
el lang (net zoals de heilige bij-
drage) en 5000 el breed.n Het zal
van het hele huis van Israël zijn.

7 En de leider zal land krijgen
aan beide kanten van de heilige
bijdrage en van het gebied dat
aan de stad is toegewezen. Het
zal naast de heilige bijdrage en

45:1 �Dit is de lange el. Zie App. B14.
�Of ‘binnen al zijn grenzen zal het’.
45:2 �Lett.: ‘500 bij 500’. 45:5 �Of
‘vertrekken’.

het bezit van de stad liggen. Het
zal aan de westkant en aan de
oostkant liggen. Van de west- tot
de oostgrens zal het net zo lang
zijn als een van de delen voor de
stammen.a 8 Dit land zal zijn
bezit in Israël worden. Mijn lei-
ders zullen mijn volk niet langer
slecht behandelen,b en ze zullen
het land aan het huis van Israël
geven volgens hun stammen.”c

9 Dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah: “Zo is het genoeg, lei-
ders van Israël!”

“Stop met geweld en onder-
drukking en doe wat juist en
rechtvaardig is.d Houd ermee op
het bezit van mijn volk in beslag
te nemen”,e verklaart de Soe-
vereine Heer Jehovah. 10 “Ge-
bruik een nauwkeurige weeg-
schaal, een nauwkeurige efa� en
een nauwkeurige bath.�f 11 Er
moet een vaste maat zijn voor
de efa en de bath. De bath
moet een tiende homer� zijn en
ook de efa moet een tiende ho-
mer zijn. De homer zal de stan-
daardmaat zijn. 12 De sikkel�g
moet 20 gera� zijn. En 20 sikkels
plus 25 sikkels plus 15 sikkels is
één mane.”�

13 “Dit is de bijdrage die jul-
lie moeten aanbieden: een zesde
efa van elke homer tarwe en een
zesde efa van elke homer gerst.
14 Het toegewezen deel van de
olie moet gebaseerd zijn op de
bath. De bath is een tiende van
een kor� en tien bath is een ho-
mer, want tien bath is gelijk aan
een homer. 15 En uit de vee-
stapel van Israël moet er van
elke 200 schapen één gegeven
worden. Die zijn voor het graan-
offer,h het volledige brandoffer i

en de vredeoffers, j waarmee ver-
zoening voor het volk wordt ge-
daan”,k verklaart de Soevereine
Heer Jehovah.

45:10-12, 14 �Zie App. B14. 45:12 �Of
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16 “Het hele volk van het land
zal deze bijdragea aan de leider
in Israël geven. 17 Maar de lei-
der zal de verantwoordelijkheid
dragen voor de volledige brand-
offers,b het graanofferc en het
drankoffer tijdens de feesten,d de
nieuwemaansvieringen, de sabbat-
tene en alle vastgestelde feesten
van het huis van Israël.f Hij moet
voorzien in het zondeoffer, het
graanoffer, het volledige brand-
offer en de vredeoffers, waarmee
verzoening wordt gedaan voor het
huis van Israël.”

18 Dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah: “Op de eerste dag van
de eerste maand moet je een
jonge stier zonder gebreken uit
de kudde nemen, en je moet het
heiligdom reinigen van zonde.g
19 De priester moet wat van het
bloed van het zondeoffer nemen
en dat op de deurpost van de
tempelh strijken, op de vier hoe-
ken van de omloop van het al-
taar en op de deurpost van de
poort van het binnenste voor-
hof. 20 Hetzelfde moet je op de
zevende dag van de maand doen
voor iedereen die onopzettelijk
of uit onwetendheid zondigt, i en
jullie moeten verzoening doen
voor de tempel. j

21 Op de 14de dag van de eer-
ste maand moeten jullie het pa-
schafeest vieren.k Zeven dagen
lang moet er ongezuurd brood
worden gegeten. l 22 Op die dag
moet de leider voorzien in een
jonge stier als zondeoffer voor
zichzelf en voor het hele volk
van het land.m 23 Tijdens de ze-
ven dagen van het feest moet hij
als volledig brandoffer voor Je-
hovah op elk van de zeven dagen
voorzien in zeven jonge stieren
en zeven rammen zonder gebre-
kenn en ook elke dag in een gei-
tenbok als zondeoffer. 24 Daar-
naast moet hij voorzien in een
graanoffer van een efa voor elke
jonge stier en een efa voor elke

ram, en ook in een hin� olie per
efa.

25 Vanaf de 15de dag van de ze-
vende maand, op het feest, moet
hij zeven dagen lang in hetzelfde
voorzien:a het zondeoffer, het vol-
ledige brandoffer, het graanoffer
en de olie.”’

46 ‘Dit zegt de Soevereine
Heer Jehovah: “De oost-

poort van het binnenste voorhofb
moet op de zes werkdagenc geslo-
ten blijven,d maar op de sabbat-
dag en op de dag van de nieuwe-
maan moet hij worden geopend.
2 De leider zal van buiten via
de voorhal van de poort binnen-
komene en bij de deurpost van
de poort gaan staan. De pries-
ters zullen zijn volledige brand-
offer en zijn vredeoffers bren-
gen, en hij zal zich neerbuigen bij
de drempel van de poort en dan
naar buiten gaan. Maar de poort
mag tot de avond niet worden ge-
sloten. 3 Ook het volk van het
land moet zich op de sabbat en
de nieuwemaan bij de ingang van
die poort voor Jehovah neerbui-
gen.f

4 Het volledige brandoffer dat
de leider op de sabbat aan Jeho-
vah aanbiedt, moet bestaan uit
zes mannetjeslammeren en een
ram zonder gebreken.g 5 Bij de
ram hoort een graanoffer van
een efa� en bij de mannetjes-
lammeren wat hij als graanoffer
kan geven, samen met een hin�
olie per efa.h 6 Op de dag van
de nieuwemaan zal het offer be-
staan uit een jonge stier uit
de kudde, zes mannetjeslamme-
ren en een ram, allemaal dieren
zonder gebreken. i 7 Bij de jonge
stier moet hij een graanoffer van
een efa brengen, bij de ram een
efa en bij de mannetjeslammeren
wat hij zich kan veroorloven. Ook
moet hij per efa een hin olie of-
feren.
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8 De leider moet steeds via de
voorhal van de poort binnenko-
men en langs dezelfde weg weer
naar buiten gaan.a 9 Als het
volk van het land tijdens de fees-
ten voor Jehovah’s ogen binnen-
komt,b moeten degenen die via
de noordpoortc binnenkomen om
hem te aanbidden, naar buiten
gaan via de zuidpoort,d en dege-
nen die binnenkomen via de zuid-
poort, moeten naar buiten gaan
via de noordpoort. Niemand mag
teruggaan via de poort waardoor
hij is binnengekomen, maar ze
moeten via de tegenoverliggende
poort naar buiten gaan. 10 De
leider in hun midden moet bin-
nenkomen wanneer zij binnenko-
men en naar buiten gaan wanneer
zij naar buiten gaan. 11 Tijdens
de feesten en de vieringen hoort
er bij de jonge stier een graan-
offer van een efa, bij de ram een
efa en bij de mannetjeslamme-
ren wat hij kan geven, met een
hin olie per efa.e

12 Als de leider voorziet in
een volledig brandofferf of vre-
deoffers als een vrijwillig offer
voor Jehovah, moet de oostpoort
voor hem geopend worden. Hij
zal dan voorzien in zijn volledige
brandoffer en zijn vredeoffers,
net zoals hij op de sabbat doet.g
Nadat hij naar buiten is gegaan,
moet de poort achter hem geslo-
ten worden.h

13 Elke dag moet je voorzien
in een mannetjeslam van nog
geen jaar oud zonder gebreken
als een volledig brandoffer voor
Jehovah. i Dat moet je elke mor-
gen weer doen. 14 Daarbij moet
je elke ochtend voorzien in een
zesde efa als graanoffer, met een
derde hin olie om de meelbloem te
besprenkelen die als vast graanof-
fer aan Jehovah wordt gebracht.
Dat is een blijvend voorschrift.
15 Ze moeten elke ochtend voor-
zien in het mannetjeslam, het
graanoffer en de olie als een vast
volledig brandoffer.”

16 Dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah: “Als de leider aan elk
van zijn zonen een geschenk
als erfdeel geeft, wordt dat het
eigendom van zijn zonen. Het is
hun erfelijk bezit. 17 Maar als
hij uit zijn erfdeel een geschenk
aan een van zijn dienaren geeft,
zal het van hem zijn tot het jaar
van vrijlating.a Daarna wordt het
weer van de leider. Alleen het
erfdeel van zijn zonen komt blij-
vend in hun bezit. 18 De lei-
der mag niets van het erfdeel
van het volk nemen door hen
uit hun bezit te verdrijven. Hij
moet zijn zonen een erfdeel uit
zijn eigen bezit geven, zodat nie-
mand van mijn volk uit zijn bezit
wordt verdreven.”’

19 Via de ingang die naast de
poort lagb bracht hij me vervol-
gens naar de heilige eetruimten�
van de priesters, die op het noor-
den uitzagen.c Daar zag ik ach-
terin aan de westkant een ruim-
te. 20 Hij zei tegen me: ‘Dit
is de ruimte waar de priesters
het schuldoffer en het zonde-
offer zullen koken en waar ze het
graanofferd zullen bakken, zodat
ze niets naar het buitenste voor-
hof hoeven te brengen, waardoor
ze heiligheid op het volk zouden
overbrengen.’�e

21 Hij bracht me naar het bui-
tenste voorhof en leidde me langs
de vier hoeken van het voorhof.
Bij elke hoek van het buiten-
ste voorhof zag ik een voorhof.
22 Bij de vier hoeken van het
voorhof waren kleine voorhoven
van 40 el� lang en 30 el breed. Ze
hadden alle vier� dezelfde afme-
tingen. 23 In alle vier was rond-
om een rand,� en onder de ran-
den waren kookplaatsen gemaakt
voor de offers. 24 Toen zei hij

46:19 �Of ‘heilige vertrekken’. 46:20
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tegen me: ‘Dit zijn de huizen waar
de tempeldienaren het slachtoffer
van het volk koken.’a

47 Vervolgens bracht hij me
terug naar de ingang van

de tempel.b Daar zag ik water on-
der de drempel van de tempel
vandaan komen.c Het stroomde
naar het oosten, want de voor-
kant van de tempel lag op het
oosten. Het water stroomde naar
beneden van onder de rechter-
kant van de tempel, ten zuiden
van het altaar.

2 Hij bracht me naar buiten
via de noordpoortd en leidde me
buitenom naar de buitenste oost-
poort,e en ik zag water uit de
rechterkant sijpelen.

3 De man ging naar het oos-
ten met een meetlint in zijn hand.f
Hij mat 1000 el� af en liet me door
het water gaan. Het water kwam
tot mijn enkels.

4 Toen mat hij er opnieuw
1000 af en liet me door het water
gaan. Het water kwam tot mijn
knieën.

Hij mat er nog eens 1000 af en
liet me erdoor gaan. Het water
kwam tot mijn heupen.

5 Hij mat er nog eens 1000 af
en nu was het een rivier waar ik
niet doorheen kon waden, want
het water was zo diep dat je
moest zwemmen. Het was een ri-
vier die je niet te voet kon over-
steken.

6 Hij vroeg me: ‘Heb je dat ge-
zien, mensenzoon?’

Daarop liet hij me teruggaan
naar de oever van de rivier.
7 Toen ik terugging, zag ik aan
beide kanten van de rivieroever
heel veel bomen staan.g 8 Hij
zei tegen me: ‘Dit water stroomt
door de oostelijke streek, loopt
verder door de Ar _aba�h en komt
in de zee. Als het in de zee
komt, i wordt het water daarvan

47:3 �Dit is de lange el. Zie App. B14.
47:8 �Of ‘de woestijnvlakte’.

gezond. 9 Overal waar het wa-
ter� stroomt, zal het wemelen
van de levende wezens.� Er zal
vis in overvloed zijn omdat het
water daar stroomt. Het zeewa-
ter zal gezond worden gemaakt,
en waar de rivier komt zal alles
leven.

10 Er zullen vissers langs staan
van En-G _edia helemaal tot aan
En- _Eglaı̈m, waar een droogplaats
voor sleepnetten zal zijn. Er zul-
len veel vissen zijn, van vele
soorten, zoals de vissen in de
Grote Zee.�b

11 Er zullen moerassen en
poelen zijn, en die zullen niet
gezond worden gemaakt. Ze zul-
len worden prijsgegeven aan het
zout.c

12 Aan beide oevers van de
rivier zullen allerlei bomen voor
voedsel groeien. Hun bladeren
zullen niet verwelken en hun
vruchten zullen niet opraken.
Elke maand zullen ze nieuwe
vruchten dragen, want het water
ervoor komt uit het heiligdom.d
Hun vruchten zullen tot voedsel
dienen en hun bladeren tot ge-
nezing.’e

13 Dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah: ‘Dit is het gebied dat
jullie moeten toewijzen als erfe-
lijk bezit van de 12 stammen van
Israël, met voor Jozef twee stuk-
ken.f 14 Jullie zullen het er-
ven en gelijke delen krijgen.� Ik
heb gezworen dit land aan jul-
lie voorouders te geven,g en nu
wordt het aan jullie toegewezen�
als erfdeel.

15 Dit is de grens van het land
aan de noordkant: hij loopt van
de Grote Zee langs de weg van
H _ethlonh richting Z _edad, i 16 H _a-
math, j Ber _othak en Sibr _aı̈m, dat
tussen het gebied van Damaskus

47:9 �Lett.: ‘de twee stromen’. �Of ‘le-
vende zielen’. 47:10 �D.w.z. de Middel-
landse Zee. 47:14 �Lett.: ‘het erven,
elk zoals zijn broeder’. �Lett.: ‘valt het
aan jullie’.
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en het gebied van H _amath ligt,
naar H _azer-H _attikon, dat bij de
grens van H _a _uran ligt.a 17 De
grens loopt dus van de zee naar
H _azar- _Enon,b langs de grens van
Damaskus naar het noorden, en
de grens van H _amath.c Dat is de
noordgrens.

18 De oostgrens loopt tussen
H _a _uran en Damaskus en langs
de Jordaan tussen Gileadd en het
land Israël. Jullie moeten meten
vanaf de grens tot de oostelijke
zee.� Dat is de oostgrens.

19 De zuidgrens� loopt van Ta-
mar tot het water van M _eribath-
K _ades,e dan naar de Wadi� en
naar de Grote Zee.f Dat is de
zuidgrens.�

20 De westgrens wordt ge-
vormd door de Grote Zee, van-
af de zuidgrens tot aan een punt
tegenover L _ebo-H _amath.�g Dat is
de westgrens.’

21 ‘Jullie moeten dat land on-
der elkaar verdelen, onder de
12 stammen van Israël. 22 Jul-
lie moeten het als erfdeel ver-
delen onder elkaar en onder de
vreemdelingen die kinderen heb-
ben gekregen terwijl ze bij jullie
woonden. Ze moeten voor jullie
net als geboren Israëlieten zijn.
Ze zullen samen met jullie een
erfdeel krijgen onder de stam-
men van Israël. 23 Jullie moe-
ten de vreemdeling een erfdeel
geven in het gebied van de stam
waar hij zich heeft gevestigd’,
verklaart de Soevereine Heer Je-
hovah.

48 ‘Dit zijn de namen van de
stammen, te beginnen van-

af het uiterste noorden: Het deel
van Danh loopt langs de weg van
H _ethlon naar L _ebo-H _amath�i en
H _azar- _Enan, langs de grens van

47:18 �D.w.z. de Dode Zee. 47:19
�Lett.: ‘de zuidkant zuidwaarts’. �D.w.z.
deWadi van Egypte. �Lett.: ‘de zuidkant
zuidwaarts’. 47:20; 48:1 �Of ‘de ingang
van Hamath’.

Damaskus naar het noorden, bij
H _amath.a Het strekt zich uit van
de oost- tot de westgrens. 2 Het
deel van Aserb grenst aan Dan,
van de oost- tot de westgrens.
3 Het deel van N _aftalic grenst
aan Aser, van de oost- tot de
westgrens. 4 Het deel van Ma-
nassed grenst aan N _aftali, van
de oost- tot de westgrens. 5 Het
deel van Efraı̈m grenst aan Ma-
nasse,e van de oost- tot de
westgrens. 6 Het deel van Ru-
ben grenst aan Efraı̈m, f van de
oost- tot de westgrens. 7 Het
deel van Juda grenst aan Ru-
ben,g van de oost- tot de west-
grens. 8 Aan de grens van Juda,
van de oost- tot de westgrens,
moet de bijdrage die jullie moeten
afzonderen 25.000 el� breed zijnh

en even lang als de delen van de
andere stammen, van de oost- tot
de westgrens. Het heiligdom zal in
het midden komen.

9 De bijdrage die jullie voor
Jehovah moeten afzonderen, zal
25.000 el lang en 10.000 el breed
zijn. 10 Dit zal de heilige bijdra-
ge voor de priesters zijn: i 25.000
el aan de noordkant, 10.000 el
aan de westkant, 10.000 el aan
de oostkant en 25.000 el aan de
zuidkant. Het heiligdom van Je-
hovah zal in het midden ko-
men. 11 Het is voor de gehei-
ligde priesters uit de zonen van
Z _adok, j degenen die hun verant-
woordelijkheden tegenover mij
zijn nagekomen en die niet zijn
afgedwaald toen de Israëlieten en
de Levieten afdwaalden.k 12 Ze
zullen een deel krijgen van de bij-
drage van het land dat is afge-
zonderd als iets allerheiligst, dat
grenst aan het gebied van de Le-
vieten.

13 Pal naast het gebied van
de priesters krijgen de Levie-
ten een deel van 25.000 el lang
en 10.000 el breed. (De volledige
omvang is 25.000 lang en 10.000

48:8 �Dit is de lange el. Zie App. B14.
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breed.) 14 Dat is het beste deel
van het land en ze mogen er
niets van verkopen, ruilen of
overdragen, want het is iets hei-
ligs voor Jehovah.

15 Het resterende gebied van
5000 el breed langs de grens van
25.000 el is niet heilig en is be-
stemd voor de stad,a als woon-
gebied en als weidegrond. De
stad zal in het midden komen.b
16 Dit zijn de afmetingen van de
stad: de noordgrens is 4500 el,
de zuidgrens 4500 el, de oost-
grens 4500 el en de westgrens
4500 el. 17 De weidegrond van
de stad is 250 el naar het noor-
den, 250 el naar het zuiden, 250
el naar het oosten en 250 el naar
het westen.

18 De lengte van het resteren-
de deel zal overeenkomen met de
heilige bijdrage:c 10.000 el naar
het oosten en 10.000 el naar het
westen. Het zal overeenkomen
met de heilige bijdrage, en de
opbrengst ervan zal degenen die
de stad dienen van voedsel voor-
zien. 19 Degenen die de stad
dienen uit alle stammen van Is-
raël zullen het bebouwen.d

20 De volledige bijdrage is
25.000 el in het vierkant. Jullie
moeten het, inclusief het bezit
van de stad, afzonderen als de
heilige bijdrage.

21 Wat aan weerskanten over-
blijft van de heilige bijdrage en
het bezit van de stad, is voor de
leider.e Het ligt naast de grenzen
van 25.000 el ten oosten en ten
westen van de bijdrage. Het komt
overeen met deze aangrenzende
delen, en het is voor de leider. De
heilige bijdrage en het heiligdom
van de tempel zullen in het mid-
den komen.

22 Het bezit van de Levieten
en het bezit van de stad komt
tussen wat voor de leider is. Het
gebied van de leider komt tussen
de grens van Judaf en de grens
van Benjamin.

23 Vervolgens de overige stam-
men: Het deel van Benjamin loopt
van de oost- tot de westgrens.a
24 Het deel van Simeon grenst
aan Benjamin,b van de oost- tot
dewestgrens. 25 Het deel van _Is-
sascharc grenst aan Simeon, van
de oost- tot de westgrens. 26 Het
deel van Z _ebulon grenst aan _Issa-
schar,d van de oost- tot de west-
grens.e 27 Het deel van Gad
grenst aan Z _ebulon, f van de
oost- tot de westgrens. 28 Gren-
zend aan Gad loopt de zuidgrens
vanaf Tamarg tot het water van
M _eribath-K _ades,h tot de Wadi�i en
verder tot de Grote Zee.�

29 Dit is het land dat jullie als
erfdeel onder de stammen van
Israël moeten verdelen, j en dit
zullen hun delen zijn’,k verklaart
de Soevereine Heer Jehovah.

30 ‘Dit zullen de uitgangen
van de stad zijn. De noordkant
zal 4500 el zijn. l

31 De poorten van de stad
zullen worden genoemd naar de
stammen van Israël. Van de drie
poorten op het noorden is er één
poort voor Ruben, één poort
voor Juda en één poort voor
Levi.

32 De oostkant zal 4500 el
lang zijn, en er zijn drie poorten:
één poort voor Jozef, één poort
voor Benjamin en één poort voor
Dan.

33 De zuidkant zal 4500 el
zijn, met drie poorten: één poort
voor Simeon, één poort voor _Is-
saschar en één poort voor Z _ebu-
lon.

34 De westkant zal 4500 el
lang zijn, met drie poorten: één
poort voor Gad, één poort voor
Aser en één poort voor N _aftali.

35 De omtrek zal 18.000 el
zijn. En de naam van de stad zal
vanaf die dag zijn: Jehovah is
daar.’m

48:28 �D.w.z. de Wadi van Egypte.
�D.w.z. de Middellandse Zee.
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1 Jeruzalem belegerd door
Babyloniërs (1, 2)
Opleiding voor jonge koninklijke
gevangenen (3-5)
Getrouwheid vier Hebreeën
beproefd (6-21)

2 Koning Nebukadnezar verontrust
door droom (1-4)
Wijzen kunnen droom niet
vertellen (5-13)
Daniël vraagt God om hulp (14-18)
God geëerd voor onthullen geheim (19-23)
Daniël vertelt droom aan koning (24-35)
Betekenis droom (36-45)

Steen Koninkrijk verbrijzelt
beeld (44, 45)

Daniël door koning geëerd (46-49)

3 Gouden beeld koning Nebukadnezar (1-7)
Eist aanbidding beeld (4-6)

Drie Hebreeën beschuldigd (8-18)
‘Wij zullen uw goden niet vereren’ (18)

In brandende oven gegooid (19-23)
Door wonder uit vuur gered (24-27)
Koning prijst God van Hebreeën (28-30)

4 Nebukadnezar erkent God als
koning (1-3)
Koning droomt over boom (4-18)

Zeven tijden gaan voorbij over
gevelde boom (16)
God is Heerser over mensheid (17)

Daniël legt droom uit (19-27)
Eerste vervulling in koning (28-36)

Koning zeven tijden
krankzinnig (32, 33)

Koning verheerlijkt God van hemel (37)
5 Feest koning Belsazar (1-4)

Schrift op de muur (5-12)
Daniël gevraagd schrift uit te
leggen (13-25)
Uitleg: Babylon zal vallen (26-31)

6 Complot Perzische ambtenaren
tegen Daniël (1-9)
Daniël blijft bidden (10-15)

Daniël in leeuwenkuil gegooid (16-24)
Koning Darius eert Daniëls God (25-28)

7 Visioen van vier beesten (1-8)
Kleine hoorn vol grootspraak (8)

Oude van Dagen houdt zitting (9-14)
Mensenzoon koning gemaakt (13, 14)
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bekendgemaakt (15-28)
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Tien hoorns, oftewel koningen (24)

8 Visioen van ram en geitenbok (1-14)
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Gabriël legt visioen uit (15-27)
Betekenis ram en geitenbok (20, 21)
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uitziet (23-25)

9 Daniël bekent schuld in gebed (1-19)
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Gabriël komt bij Daniël (20-23)
Profetie 70 weken (24-27)

Messias verschijnt na 69 weken (25)
Messias wordt verwijderd (26)
Stad en heilige plaats vernietigd (26)

10 Boodschapper van God komt
bij Daniël (1-21)
Michaël helpt engel (13)

11 Koningen Perzië en Griekenland (1-4)
Koningen van zuiden en noorden (5-45)

Afperser staat op (20)
Leider verbond gebroken (22)
God van vestingen geëerd (38)
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en noorden (40)
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1 In het derde regeringsjaar
van koning J _ojakima van Juda

trok koning Nebukadn _ezar van
Babylon op naar Jeruzalem en be-
legerde het.b 2 Jehovah gaf ko-
ning J _ojakim van Juda in zijn
handc en ook een aantal voor-
werpen van het huis� van de
ware God. Hij bracht de voorwer-
pen naar het land S _inear,�d naar
het huis� van zijn god, en zette ze
in de schatkamer van zijn god.e

3 Toen gaf de koning aan _As-
penaz, zijn hofmaarschalk, op-
dracht een aantal Israëlieten� te
laten komen, onder wie per-
sonen van koninklijke en voor-
name afkomst.f 4 Het moesten
jonge mannen� zijn zonder gebre-
ken, knap van uiterlijk, begiftigd
met wijsheid, kennis en inzicht,g
en geschikt om in het paleis van
de koning te dienen. Hij moest
ze onderwijzen in het schrift� en
de taal van de Chaldeeën. 5 Bo-
vendien wees de koning hun een
dagelijkse hoeveelheid toe van de
lekkernijen van de koning en van
de wijn die hij dronk. Ze moes-
ten drie jaar lang worden opge-
leid.� Aan het eind van die pe-
riode zouden ze in dienst van de
koning treden.

6 Onder hen waren enkelen uit
de stam� Juda: Daniël,�h Han _an-
ja,� M _isaël� en Az _arja.�i 7 De
hofmaarschalk gaf hun namen.�
Daniël gaf hij de naam B _eltsazar, j
Han _anja de naam S _adrach, M _i-
saël de naam M _esach en Az _arja
de naam Abedn _ego.k

8 Daniël nam zich in zijn hart
voor zich niet te verontreinigen
met de lekkernijen en de wijn van

1:2 �Of ‘de tempel’. �D.w.z. Babylonië.
1:3 �Lett.: ‘zonen van Israël’. 1:4 �Lett.:
‘kinderen’. �Of ‘de geschriften’. 1:5
�Of mogelijk ‘gevoed’. 1:6 �Lett.: ‘zo-
nen van’. �Bet.: ‘mijn rechter is God’.
�Bet.: ‘Jehovah heeft gunst getoond’.
�Bet. mogelijk: ‘wie is als God?’ �Bet.:
‘Jehovah heeft geholpen’. 1:7 �D.w.z.
Babylonische namen.

de koning. Daarom vroeg hij de
hofmaarschalk toestemming om
zich hiervan te onthouden zodat
hij zich niet zou verontreinigen.
9 De ware God zorgde ervoor dat
de hofmaarschalk vriendelijk� en
barmhartig voor Daniël was.a
10 Toch zei de hofmaarschalk
tegen Daniël: ‘Ik ben bang voor
mijn heer de koning, die heeft
vastgesteld wat jullie eten en
drinken. Wat als hij ziet dat jullie
er slechter uitzien dan de andere
jonge mannen van jullie leeftijd?
Dan zou ik� door jullie schuldig
worden in de ogen van de ko-
ning.’ 11 Maar Daniël zei tegen
de bewaker die door de hofmaar-
schalk over Daniël, Han _anja, M _i-
saël en Az _arja was aangesteld:
12 ‘Neem alstublieft tien dagen
een proef met ons, uw diena-
ren, en laat ons wat groente ge-
geven worden om te eten en wa-
ter om te drinken. 13 Vergelijk
daarna ons uiterlijk met dat van
de jonge mannen die de lekker-
nijen van de koning eten, en be-
slis dan over uw dienaren op ba-
sis van wat u ziet.’

14 Hij stemde in met hun voor-
stel en nam tien dagen een proef
met ze. 15 Aan het eind van de
tien dagen zagen ze er beter en
gezonder� uit dan alle jonge man-
nen die de lekkernijen van de
koning aten. 16 De bewaker gaf
hun dus geen lekkernijen en wijn
meer maar groente. 17 De ware
God gaf deze vier jonge mannen
kennis en verstand van allerlei
geschriften en wijsheid. En aan
Daniël werd inzicht gegeven in
allerlei visioenen en dromen.b

18 Aan het eind van de perio-
de die de koning had genoemd
om ze te laten komen,c leidde de
hofmaarschalk ze voor Nebukad-
n _ezar. 19 Toen de koning met
ze sprak, bleek er niemand in de

1:9 �Of ‘gunstig gezind’. 1:10 �Lett.:
‘mijn hoofd’. 1:15 �Lett.: ‘vet van vlees’.
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hele groep te zijn als Daniël, Ha-
n _anja, M _isaël en Az _arja,a en ze
traden in dienst van de koning.
20 Telkens als de koning hun
vragen stelde over een kwestie
die wijsheid en verstand vereis-
te, merkte hij dat ze tien keer
beter waren dan alle magiërs en
bezweerdersb in zijn hele rijk.
21 En Daniël bleef daar tot het
eerste jaar van koning Cyrus.c

2 In het tweede jaar van zijn
regering kreeg Nebukadn _ezar

een aantal dromen. Hij� raakte zo
verontrustd dat hij niet kon sla-
pen. 2 De koning gaf daarom op-
dracht de magiërs, bezweerders,
tovenaars en Chaldeeën� bijeen
te roepen om hem te vertellen
wat hij gedroomd had. Ze kwa-
men dus en gingen vóór de koning
staan.e 3 De koning zei tegen ze:
‘Ik heb een droom gehad en ik�
ben verontrust omdat ik wil we-
ten wat ik heb gedroomd.’ 4 De
Chaldeeën antwoordden de ko-
ning in het Aramees:�f ‘O koning,
leef in eeuwigheid! Vertel uw die-
naren uw droom en wij zullen zeg-
gen wat hij betekent.’

5 De koning antwoordde de
Chaldeeën: ‘Mijn besluit staat
vast. Als jullie me niet vertellen
wat ik heb gedroomd en wat de
uitleg is, zullen jullie in stukken
worden gehakt en worden jullie
huizen in een openbaar toilet�
veranderd. 6 Maar als jullie me
de droom en de uitleg wel ver-
tellen, krijgen jullie van mij ge-
schenken, een beloning en grote
eer.g Zeg me dus wat de droom
is en wat hij betekent.’

7 Ze antwoordden voor de
tweede keer: ‘Laat de koning zijn
droom aan zijn dienaren vertel-

2:1 �Lett.: ‘zijn geest’. 2:2 �D.w.z. een
groep deskundigen in waarzeggerij en
astrologie. 2:3 �Lett.: ‘mijn geest’. 2:4
�Da 2:4b–7:28 is oorspronkelijk in het
Aramees geschreven. 2:5 �Of mogelijk
‘een vuilstortplaats’, ‘een mesthoop’.

len, dan zullen wij zeggen wat hij
betekent.’

8 De koning antwoordde: ‘Ik
weet heel goed dat jullie tijd pro-
beren te winnen, want jullie be-
seffen dat mijn besluit vaststaat.
9 Als jullie me niet vertellen wat
ik heb gedroomd, is er maar één
vonnis voor jullie allemaal. Maar
jullie hebben afgesproken mij te
bedriegen en voor te liegen tot
de situatie verandert. Zeg me
dus wat de droom is en dan zal
ik weten dat jullie kunnen uitleg-
gen wat de betekenis is.’

10 De Chaldeeën antwoordden
de koning: ‘Geen mens op aarde�
kan doen wat de koning eist en
geen groot koning of machtheb-
ber heeft ooit zoiets van een ma-
giër, bezweerder of Chaldeeër ge-
vraagd. 11 Wat de koning vraagt
is moeilijk, en niemand kan het de
koning vertellen, behalve de go-
den, die niet onder de stervelin-
gen� wonen.’

12 Daarop werd de koning
woest, en hij gaf het bevel alle
wijzen van Babylon om te bren-
gen.a 13 Toen het bevel werd
gegeven om de wijzen te doden,
gingen ze op zoek naar Daniël
en zijn vrienden om ook hen ter
dood te brengen.

14 Daniël richtte zich daar-
op discreet en voorzichtig tot
_Arioch, de aanvoerder van de ko-
ninklijke lijfwacht, die was uit-
getrokken om de wijzen van Ba-
bylon te doden. 15 Hij vroeg
aan _Arioch, de beambte van de
koning: ‘Waarom heeft de koning
zo’n wreed bevel gegeven?’ Daar-
op lichtte _Arioch Daniël over de
zaak in.b 16 Daniël ging naar
de koning en vroeg of hij hem
tijd wilde geven om hem de bete-
kenis te vertellen.

17 Daarna ging Daniël naar
zijn huis en bracht hij zijn vrien-
den Han _anja, M _isaël en Az _arja

2:10 �Of ‘het droge land’. 2:11 �Lett.:
‘bij vlees’.
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op de hoogte. 18 Daniël vroeg
ze de God van de hemel te sme-
ken barmhartigheid te tonen en
dit geheim te onthullen, zodat
hij en zijn vrienden niet met de
rest van de wijzen van Babylon
ter dood gebracht zouden wor-
den.

19 Toen werd het geheim
’s nachts aan Daniël onthuld in
een visioen.a Daarom loofde hij de
God van de hemel. 20 Daniël zei:

‘Laat de naam van God
geprezen worden, voor
altijd en eeuwig,�

want alleen hij heeft wijsheid
en macht.b

21 Hij verandert tijden en tijd-
perken,c

zet koningen af en stelt
koningen aan,d

geeft wijsheid aan de wijzen
en kennis aan wie inzicht
hebben.e

22 Hij onthult diepe en verborgen
dingen,f

hij weet wat in de duisternis
is,g

en bij hemwoont het licht.h
23 U, God van mijn voorvaders,

dank en loof ik,
want u hebt me wijsheid en
macht gegeven.

En nu hebt u me bekend-
gemaakt wat we u vroegen,

u hebt ons laten weten wat
de koning verontrust.’ i

24 Toen ging Daniël naar
_Arioch, die door de koning was
aangesteld om de wijzen van Ba-
bylon om te brengen. j Hij zei te-
gen hem: ‘Dood de wijzen van
Babylon niet. Breng me naar de
koning, dan zal ik de koning de
droom uitleggen.’

25 _Arioch nam Daniël snel
mee naar de koning en zei tegen
hem: ‘Ik heb onder de ballingen
van Judak een man gevonden die

2:20 �Of ‘van eeuwigheid tot eeuwig-
heid’.

de koning de uitleg kan geven.’
26 De koning zei tegen Daniël,
die de naam B _eltsazara had: ‘Kun
jij me echt vertellen wat ik heb
gedroomd en wat de droom be-
tekent?’b 27 Daniël antwoordde
de koning: ‘Geen van de wijzen,
bezweerders, magiërs of astro-
logen kan de koning het geheim
vertellen waar hij om vraagt.c
28 Maar er is een God in de he-
mel die geheimen onthult.d Hij
heeft koning Nebukadn _ezar be-
kendgemaakt wat er aan het ein-
de van de dagen zal gebeuren.
Dit is uw droom en dit zijn de vi-
sioenen die door uw hoofd gin-
gen toen u op uw bed lag:

29 Op uw bed, o koning, kwa-
men gedachten bij u op over wat
er in de toekomst zal plaatsvin-
den. De Onthuller van geheimen
heeft u bekendgemaakt wat er
zal gebeuren. 30 Dit geheim is
aan mij onthuld, niet omdat ik
meer wijsheid heb dan anderen,
maar om de uitleg aan de koning
te geven zodat u zou weten wat
de gedachten in uw hart zijn.e

31 U, o koning, keek toe, en
u zag een reusachtig beeld. Dat
beeld was groot en had een hel-
dere glans. Het stond vóór u en
de aanblik ervan was afschrik-
wekkend. 32 Het hoofd van het
beeld was van zuiver goud,f zijn
borst en armen waren van zil-
ver,g zijn buik en dijen van koper,h
33 zijn benen van ijzer i en zijn
voeten deels van ijzer en deels
van klei.�j 34 Terwijl u toekeek,
werd er een steen uitgehouwen,
maar niet door mensenhanden.
Die trof het beeld aan zijn voe-
ten van ijzer en klei en ver-
brijzelde ze.k 35 Op dat moment
werden het ijzer, de klei, het ko-
per, het zilver en het goud alle-
maal verpulverd. Het werd als het
kaf van de zomerdorsvloer, en de
wind voerde het mee zodat er
geen spoor meer van werd gevon-
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den. Maar de steen die het beeld
trof, werd een grote berg die de
hele aarde vulde.

36 Dat was de droom, en nu
zullen we de koning vertellen
wat de betekenis is. 37 U, o ko-
ning — koning der koningen, aan
wie de God van de hemel het
koninkrijk,a de macht, de kracht
en de eer heeft gegeven, 38 in
wiens hand hij de mensen heeft
gegeven waar ze ook wonen, en
ook de dieren van het veld en de
vogels van de hemel, en die hij
tot heerser over allen heeft ge-
maaktb — u bent het hoofd van
goud.c

39 Maar na u zal er een ander
koninkrijk opkomen,d inferieur
aan dat van u, en daarna nog een
koninkrijk, een derde, van koper,
dat zal heersen over de hele aar-
de.e

40 En het vierde koninkrijk zal
sterk als ijzer zijn.f Want zoals
ijzer alles verbrijzelt en verpul-
vert, ja, net als ijzer dat verplet-
tert, zal het al die koninkrijken
verbrijzelen en verpletteren.g

41 En dat u zag dat de voe-
ten en de tenen deels van pot-
tenbakkersklei en deels van ijzer
waren, betekent dat het konink-
rijk verdeeld zal zijn. Maar er
zal iets van de hardheid van ijzer
in zijn, zoals u zag dat het ijzer
vermengd was met zachte klei.
42 Dat de tenen van de voeten
deels van ijzer en deels van klei
waren, betekent dat het konink-
rijk deels sterk en deels broos
zal zijn. 43 Dat u zag dat het
ijzer vermengd was met zachte
klei, betekent dat ze zich zullen
vermengen met het volk.� Maar
ze zullen zich niet aan elkaar
hechten, de een aan de ander,
net zoals ijzer zich niet vermengt
met klei.

44 In de dagen van die konin-
gen zal de God van de hemel een

2:43 �Of ‘het nageslacht van de men-
sen’, d.w.z. het gewone volk.

koninkrijk oprichtena dat nooit
vernietigd zal worden.b En dat ko-
ninkrijk zal nooit aan een ander
volk worden overgedragen.c Het
zal al die koninkrijken verbrijze-
len en er een eind aan maken.d
Als enige zal het eeuwig blijven
bestaan,e 45 precies zoals u zag
dat uit de berg een steen werd
gehouwen — maar niet door men-
senhanden — en dat die het ijzer,
het koper, de klei, het zilver en
het goud verbrijzelde.f De grote
God heeft aan de koning bekend-
gemaakt wat er in de toekomst zal
gebeuren.g De droom is waar en
de uitleg is betrouwbaar.’

46 Toen liet koning Nebukad-
n _ezar zich voorover op de grond
vallen voor Daniël en bewees
hem eer. Hij gaf bevel hem een
geschenk te brengen met een
wierookoffer. 47 De koning zei
tegen Daniël: ‘Jullie God is echt
God der goden, Heer der konin-
gen en Onthuller van geheimen,
en daardoor kon jij dit geheim
onthullen.’h 48 Toen bevorder-
de de koning Daniël en hij gaf
hem veel prachtige geschenken.
Hij maakte hem heerser over de
hele provincie� Babylon i en op-
perprefect over alle wijzen van
Babylon. 49 En op Daniëls ver-
zoek gaf de koning S _adrach, M _e-
sach en Abedn _egoj het bestuur
over de provincie Babylon, maar
Daniël diende aan het hof van de
koning.

3 Koning Nebukadn _ezar maakte
een gouden beeld van 60 el�

hoog en 6 el� breed. Hij richtte
het op in de vlakte van D _ura in de
provincie� Babylon. 2 Toen ont-
bood koning Nebukadn _ezar de sa-
trapen, prefecten, gouverneurs,
raadgevers, schatmeesters, rech-
ters, magistraten en alle be-
stuurders van de provincies. Ze

2:48 �Of ‘het hele rechtsgebied’. 3:1
�Ongeveer 27 m. Zie App. B14. �On-
geveer 2,7 m. Zie App. B14. �Of ‘het
rechtsgebied’.
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moesten naar de inwijding komen
van het beeld dat koning Nebu-
kadn _ezar had opgericht.

3 De satrapen, prefecten, gou-
verneurs, raadgevers, schatmees-
ters, rechters, magistraten en alle
bestuurders van de provincies
kwamen dus bijeen voor de in-
wijding van het beeld dat koning
Nebukadn _ezar had opgericht. Ze
stelden zich op vóór het beeld
dat Nebukadn _ezar had opgericht.
4 De heraut riep luid: ‘O volken,
naties en taalgroepen, jullie krij-
gen dit bevel. 5 Zodra jullie het
geluid horen van hoorn, fluit,�
citer, driehoekige harp, snaarin-
strument, doedelzak en alle ande-
re muziekinstrumenten, moeten
jullie neervallen en het gouden
beeld aanbidden dat koning Nebu-
kadn _ezar heeft opgericht. 6 Wie
niet neervalt om het te aanbid-
den, zal onmiddellijk in de bran-
dende oven worden gegooid.’a
7 Zodra het geluid te horen was
van hoorn, fluit, citer, driehoeki-
ge harp, snaarinstrument en alle
andere muziekinstrumenten, vie-
len alle volken, naties en taal-
groepen neer om het gouden
beeld te aanbidden dat koning
Nebukadn _ezar had opgericht.

8 Toen kwamen enkele Chal-
deeën naar voren en beschuldig-
den� de Joden. 9 Ze zeiden tegen
koning Nebukadn _ezar: ‘O koning,
leef in eeuwigheid! 10 U, koning,
hebt bevolen dat iedereen die
het geluid hoort van hoorn, fluit,
citer, driehoekige harp, snaarin-
strument, doedelzak en alle an-
dere muziekinstrumenten, moet
neervallen om het gouden beeld
te aanbidden, 11 en dat wie
niet in aanbidding neervalt in
de brandende oven gegooid moet
worden.b 12 Maar er zijn enkele
Joden die u het bestuur hebt ge-
geven over de provincie Babylon:
S _adrach, M _esach en Abedn _ego.c

3:5 �Of ‘schalmei’. 3:8 �Of ‘belaster-
den’.

Deze mannen trekken zich niets
van u aan, koning. Ze vereren uw
goden niet en ze weigeren het gou-
den beeld te aanbidden dat u hebt
opgericht.’

13 Nebukadn _ezar werd woest
en beval S _adrach, M _esach en
Abedn _ego te halen. De mannen
werden voor de koning geleid.
14 Nebukadn _ezar zei tegen ze:
‘Is het echt waar, S _adrach, M _e-
sach en Abedn _ego, dat jullie mijn
goden niet vererena en dat jul-
lie weigeren het gouden beeld te
aanbidden dat ik heb opgericht?
15 Als jullie het geluid horen
van hoorn, fluit, citer, driehoeki-
ge harp, snaarinstrument, doedel-
zak en alle andere muziekinstru-
menten en jullie bereid zijn neer
te vallen en het beeld te aanbid-
den dat ik heb gemaakt, dan is het
goed. Maar als jullie weigeren het
te aanbidden, zullen jullie onmid-
dellijk in de brandende oven wor-
den gegooid. En welke god zou jul-
lie dan uit mijn handen kunnen
redden?’b

16 S _adrach, M _esach en Abed-
n _ego antwoordden de koning:
‘O Nebukadn _ezar, we hoeven u
hierop geen antwoord te geven.
17 Als het moet, kan onze God
die wij dienen ons redden uit de
brandende oven en uit uw handen,
koning.c 18 Maar zelfs al doet hij
dat niet, weet dan, koning, dat wij
uw goden niet zullen vereren en
het gouden beeld dat u hebt op-
gericht, niet zullen aanbidden.’d

19 Toen werd Nebukadn _ezar
zo kwaad op S _adrach, M _esach
en Abedn _ego dat de uitdrukking
op zijn gezicht veranderde.� Hij
gaf opdracht om de oven zeven
keer zo heet te stoken als nor-
maal. 20 Hij beval enkelen van
de sterke mannen uit zijn leger
om S _adrach, M _esach en Abed-
n _ego vast te binden en in de
brandende oven te gooien.

3:19 �Of ‘dat zijn houding compleet ver-
anderde’.
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21 De mannen werden vastge-
bonden met kleren en al, met hun
boven- en onderkleren en hun
mutsen, en ze werden in de bran-
dende oven gegooid. 22 Omdat
de koning zo’n streng bevel had
gegeven en de oven uitzonder-
lijk heet was, werden de mannen
die S _adrach, M _esach en Abedn _e-
go naar boven brachten zelf door
de vuurvlammen gedood. 23 De
drie mannen, S _adrach, M _esach
en Abedn _ego, vielen gebonden in
de brandende oven.

24 Toen werd koning Nebu-
kadn _ezar bang. Hij stond snel op
en zei tegen zijn hoge ambtena-
ren: ‘We hebben toch drie man-
nen vastgebonden en in het vuur
gegooid?’ Ze antwoordden: ‘Ja,
koning.’ 25 Hij zei: ‘Kijk! Ik zie
vier mannen vrij rondlopen mid-
den in het vuur. Ze zijn onge-
deerd en de vierde lijkt op een
godenzoon.’

26 Nebukadn _ezar liep naar de
deur van de brandende oven en
zei: ‘S _adrach, M _esach en Abed-
n _ego, dienaren van de allerhoog-
ste God,a kom naar buiten, kom
hier!’ S _adrach, M _esach en Abed-
n _ego kwamen uit het vuur naar
buiten. 27 De satrapen, prefec-
ten, gouverneurs en hoge amb-
tenaren van de koning die daar
verzameld waren,b zagen dat het
vuur het lichaam van de mannen
niets had gedaan.�c Geen haar
op hun hoofd was geschroeid,
aan hun mantels was niets te
zien en ze roken niet eens naar
vuur.

28 Nebukadn _ezar verklaarde
toen: ‘Laat de God van S _adrach,
M _esach en Abedn _ego geprezen
worden.d Hij heeft zijn engel ge-
stuurd en zijn dienaren gered.
Ze vertrouwden op hem en gin-
gen tegen het bevel van de ko-
ning in. Ze wilden liever ster-

3:27 �Of ‘geen macht over (...) had ge-
had’.

ven dan� een andere god dan
hun eigen God te dienen of te
aanbidden.a 29 Daarom geef ik
het bevel dat elk volk, elke na-
tie en elke taalgroep die iets be-
ledigends zegt over de God van
S _adrach, M _esach en Abedn _ego,
in stukken gehakt moet worden
en dat zijn huis in een openbaar
toilet� veranderd moet worden.
Want er is geen andere god die
kan bevrijden als deze.’b

30 Daarna bevorderde� de ko-
ning S _adrach, M _esach en Abedn _e-
go in de provincie Babylon.c

4 ‘Van koning Nebukadn _ezar
aan alle volken, naties en taal-

groepen die op de hele aarde wo-
nen: Mag jullie vrede toenemen!
2 Graag maak ik de tekenen en
wonderen bekend die de aller-
hoogste God ten aanzien van mij
heeft gedaan. 3 Hoe groot zijn
zijn tekenen, hoe machtig zijn
wonderen! Zijn koninkrijk is een
eeuwig koninkrijk en zijn heer-
schappij duurt van generatie op
generatie.d

4 Ik, Nebukadn _ezar, leidde een
zorgeloos leven in mijn huis, een
weelderig bestaan in mijn pa-
leis. 5 Ik had een droom die me
beangstigde. Terwijl ik op mijn
bed lag, joegen de beelden en vi-
sioenen die door mijn hoofd gin-
gen me angst aan.e 6 Daarom
gaf ik bevel alle wijzen van Ba-
bylon bij me te brengen om me
de droom uit te leggen.f

7 Daarop kwamen de magiërs,
bezweerders, Chaldeeën� en as-
trologeng binnen. Toen ik ze
mijn droom vertelde, konden ze
hem niet uitleggen.h 8 Ten slot-
te kwam Daniël bij me, die B _elt-
sazar i wordt genoemd, naar de
naam van mijn god. j In hem is de

3:28 �Of ‘gaven hun lichaam over in
plaats van’. 3:29 �Of mogelijk ‘een
vuilstortplaats’, ‘een mesthoop’. 3:30
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kundigen in waarzeggerij en astrologie.

HFST. 3
a Da 2:47

b Da 3:2

c Heb 11:33, 34

d Da 2:47
Da 4:34

��������������������

2de kolom
a Da 3:15

b Da 4:35
Da 6:26, 27

c Da 2:49
��������������������

HFST. 4
d Ps 10:16

Ps 90:2
Jer 10:10

e Da 2:1

f Da 2:2

g Jes 47:13

h Da 2:10, 11

i Da 1:7

j Jes 46:1
Jer 50:2

1211 DANI
¨
EL 3:21–4:8



geest van de heilige goden,a en ik
vertelde hem de droom:

9 “B _eltsazar, hoofd van de ma-
giërs,b ik weet heel goed dat de
geest van de heilige goden in je
isc en dat geen geheim te moei-
lijk voor je is.d Leg me de bete-
kenis uit van de visioenen die ik
in mijn droom heb gezien.

10 In de visioenen die door
mijn hoofd gingen terwijl ik op
mijn bed lag, zag ik midden op
de aarde een boome die enorm
hoog was.f 11 De boom werd
groot en sterk, en de top reikte
tot de hemel. Hij was zichtbaar
tot de einden van de hele aarde.
12 Zijn loof was prachtig en hij
droeg veel vrucht. Er zat voed-
sel aan voor iedereen. De dieren
van het veld zochten er schaduw
onder, de vogels van de hemel
verbleven op zijn takken en alles
wat leefde� at ervan.

13 In de visioenen die door
mijn hoofd gingen terwijl ik op
mijn bed lag, zag ik een wachter,
een heilige, die uit de hemel neer-
daalde.g 14 Hij riep luid: ‘Hak de
boom om,h kap de takken, schud
de bladeren af en verstrooi de
vruchten! Laat de dieren er-
onder vandaan vluchten en de vo-
gels uit de takken. 15 Maar laat
de stronk met zijn wortels� in de
grond staan, met een band van
ijzer en van koper, tussen het
gras van het veld. Laat hem
vochtig worden van de dauw van
de hemel en laat hem de plan-
tengroei van de aarde delen met
de dieren.i 16 Laat zijn mensen-
hart worden veranderd in een die-
renhart en laten er zeven tijdenj

voorbijgaan.k 17 Dit is op bevel
van de wachters, l dit is op ver-
zoek� van de heiligen, zodat de
levenden beseffen dat de Aller-
hoogste de Heerser is over het
koninkrijk van de mensheidm en

4:12 �Lett.: ‘alle vlees’. 4:15 �Of ‘de
wortelstomp’. 4:17 �Of ‘het verzoek is
volgens het woord’.

dat hij het geeft aan wie hij wil en
daarover zelfs de laagste onder de
mensen aanstelt.’

18 Dat was de droom die ik,
koning Nebukadn _ezar, heb ge-
had. B _eltsazar, vertel jij me nu
wat hij betekent, want alle an-
dere wijzen van mijn koninkrijk
kunnen me niet vertellen wat de
betekenis is.a Maar jij kunt dat
wel, omdat de geest van heilige
goden in je is.”

19 Toen stond Daniël, die B _elt-
sazarb wordt genoemd, een ogen-
blik verbijsterd, en zijn gedachten
joegen hem angst aan.

De koning zei: “B _eltsazar, la-
ten de droom en de betekenis je
geen angst aanjagen.”

B _eltsazar antwoordde: “Mijn
heer, mag de droom van toepas-
sing zijn op wie u haten en de be-
tekenis op uw vijanden.

20 U zag een boom die groot
en sterk werd, waarvan de top
tot de hemel reikte en die voor
de hele aarde zichtbaar was,c
21 die prachtig loof had en veel
vrucht en voedsel voor iedereen,
waar de dieren van het veld on-
der verbleven en die takken had
waarop de vogels van de he-
mel leefden.d 22 Die boom bent
u, koning, want u bent groot en
sterk geworden, uw grootheid is
toegenomen en reikt tot de he-
mele en uw heerschappij tot de
einden van de aarde.f

23 En de koning zag een wach-
ter, een heilige,g uit de hemel
neerdalen die zei: ‘Hak de boom
om en vernietig hem, maar laat
de stronk met zijn wortels in de
grond staan, met een band van
ijzer en van koper, tussen het
gras van het veld. Laat hem voch-
tig worden van de dauw van de
hemel en laat hem delen met de
dieren van het veld totdat er ze-
ven tijden voorbij zijn.’h 24 Dit
is de uitleg, koning. Dit is het be-
vel van de Allerhoogste dat mijn
heer de koning moet treffen.
25 U zult worden verdreven van
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onder de mensen en u zult bij
de dieren van het veld wonen. U
zult gras te eten krijgen net als
de stieren. U zult vochtig worden
van de dauw van de hemel,a en er
zullen zeven tijdenb voorbijgaanc

totdat u beseft dat de Allerhoog-
ste de Heerser is over het ko-
ninkrijk van de mensheid en dat
hij het geeft aan wie hij wil.d

26 Maar dat er werd gezegd
dat de boomstronk met zijn wor-
telse moest blijven staan, bete-
kent dat het koninkrijk weer van
u zal worden zodra u beseft dat
de hemel heerst. 27 Aanvaard
daarom alstublieft mijn raad,
o koning. Keer u af van uw zon-
den door te doen wat juist is, en
van uw onrechtvaardigheid door
barmhartigheid te tonen voor de
armen. Misschien zal uw voor-
spoed dan voortduren.”’f

28 Dit alles overkwam koning
Nebukadn _ezar.

29 Twaalf maanden later was
hij aan het wandelen op het dak
van het koninklijk paleis van Ba-
bylon. 30 De koning zei: ‘Is dit
niet het grote Babylon dat ikzelf
door mijn eigen kracht en macht
heb gebouwd voor het koninklijk
huis en voor de glorie van mijn
majesteit?’

31 De koning had die woorden
nog niet uitgesproken of er kwam
een stem uit de hemel: ‘Dit wordt
tegen je gezegd, koning Nebukad-
n _ezar: “Het koninkrijk wordt je
ontnomeng 32 en je wordt ver-
dreven van onder de mensen. Je
zult bij de dieren van het veld wo-
nen en gras te eten krijgen net
als de stieren. Er zullen zeven tij-
den voorbijgaan totdat je beseft
dat de Allerhoogste de Heerser
is over het koninkrijk van de
mensheid en dat hij het geeft aan
wie hij wil.”’h

33 Op hetzelfde ogenblik werd
het woord aan Nebukadn _ezar
vervuld. Hij werd van onder de
mensen verdreven en ging gras
eten net als de stieren. Zijn li-

chaam werd vochtig van de dauw
van de hemel, en uiteindelijk was
zijn haar zo lang als de veren
van een arend en waren zijn na-
gels als de klauwen van een vo-
gel.a

34 ‘Aan het einde van die tijdb

keek ik, Nebukadn _ezar, op naar
de hemel en kreeg ik mijn ver-
stand terug. Ik prees de Aller-
hoogste en gaf lof en eer aan
degene die eeuwig leeft, want
zijn heerschappij is een eeuwi-
ge heerschappij en zijn koninkrijk
duurt van generatie op generatie.c
35 De bewoners van de aarde
stellen niets voor, en hij doet naar
zijn eigen wil onder het hemelse
leger en de bewoners van de aar-
de. Er is niemand die hem� kan te-
genhoudend of tegen hem kan zeg-
gen: “Wat hebt u gedaan?”e

36 Ik kreeg toen mijn ver-
stand terug en ook de eer van
mijn koninkrijk, mijn majesteit
en mijn glorie.f Mijn hoge amb-
tenaren en prominenten zochten
mij weer op, ik werd weer over
mijn koninkrijk aangesteld en ik
kreeg zelfs nog meer grootheid.

37 Ik, Nebukadn _ezar, eer, ver-
hef en verheerlijk nu de Koning
van de hemel,g want al zijn wer-
ken zijn waarheid en zijn we-
gen zijn rechtvaardig,h en trotse
mensen� kan hij vernederen.’ i

5 Koning B _elsazar j gaf een
groot feestmaal voor duizend

van zijn prominenten, en in hun
bijzijn dronk hij wijn.k 2 Onder
invloed van de wijn gaf B _elsa-
zar opdracht de gouden en zilve-
ren voorwerpen te halen die zijn
vader Nebukadn _ezar had wegge-
haald uit de tempel in Jeruza-
lem, l zodat de koning en zijn pro-
minenten, zijn hoofdvrouwen en
zijn bijvrouwen daaruit konden
drinken. 3 Toen haalde men de
gouden voorwerpen die waren
weggehaald uit de tempel van
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het huis van God in Jeruzalem,
en de koning en zijn prominen-
ten, zijn hoofdvrouwen en zijn
bijvrouwen dronken eruit. 4 Ze
dronken wijn en prezen de go-
den van goud en zilver, van ko-
per, ijzer, hout en steen.

5 Op dat ogenblik versche-
nen er vingers van een mensen-
hand die begonnen te schrijven
op het pleisterwerk van de wand
van het koninklijk paleis, tegen-
over de lampenstandaard. De ko-
ning zag de rug van de schrijven-
de hand. 6 Toen verbleekte� de
koning en joegen zijn gedach-
ten hem angst aan. Zijn heupen
beefdena en zijn knieën knikten.

7 Luid riep de koning om de
bezweerders, de Chaldeeën� en
de astrologen.b De koning zei te-
gen de wijzen van Babylon: ‘Wie
dit schrift leest en me vertelt
wat het betekent, zal in purper
gekleed worden, een gouden ket-
ting om zijn hals krijgenc en als
de derde in het koninkrijk heer-
sen.’d

8 Toen kwamen alle wijzen
van de koning binnen, maar ze
waren niet in staat het schrift te
lezen of de koning te vertellen
wat het betekende.e 9 Koning
B _elsazar werd heel bang en zijn
gezicht werd lijkbleek. Ook zijn
prominenten waren onthutst.f

10 Naar aanleiding van de
woorden van de koning en zijn
prominenten kwam de koningin
de feestzaal binnen. Ze zei: ‘O ko-
ning, leef in eeuwigheid! Laten uw
gedachten u geen angst aanjagen,
uw gezicht hoeft niet zo bleek te
worden. 11 Er is een man� in uw
koninkrijk die de geest van heilige
goden heeft. In de dagen van uw
vader werden in hem verlichting,
inzicht en wijsheid gevonden als
de wijsheid van goden.g Koning

5:6 �Of ‘veranderde het uiterlijk van’.
5:7 �D.w.z. een groep deskundigen in
waarzeggerij en astrologie. 5:11 �Of
‘een bekwame man’.

Nebukadn _ezar, uw vader, heeft
hem aangesteld als hoofd van de
magiërs, bezweerders, Chaldeeën
en astrologena — uw vader heeft
dat gedaan, o koning. 12 Daniël,
die door de koning B _eltsazar is
genoemd,b had namelijk een bui-
tengewone geest en kennis en in-
zicht om dromen uit te leggen,
raadsels te verklaren en knopen
te ontwarren.�c Laat Daniël ko-
men, en hij zal u de uitleg geven.’

13 Daniël werd dus voor de ko-
ning geleid. De koning vroeg hem:
‘Ben jij Daniël, de balling die door
de koning, mijn vader, uit Juda
hierheen is gebracht?d 14 Ik heb
over jou gehoord dat de geest
van goden in je ise en dat er ver-
lichting, inzicht en buitengewo-
ne wijsheid in je zijn gevonden.f
15 De wijzen en bezweerders zijn
vóór mij gebracht om dit schrift
te lezen en me te vertellen wat de
betekenis is, maar ze zijn niet in
staat te zeggen wat de boodschap
betekent.g 16 Ik heb over jou ge-
hoord dat je uitleg kunt gevenh en
knopen kunt ontwarren. Als je
dit schrift kunt lezen en me kunt
vertellen wat het betekent, zul je
in purper gekleed worden, een
gouden ketting om je hals krijgen
en als de derde in het koninkrijk
heersen.’i

17 Daniël antwoordde de ko-
ning: ‘U mag uw gaven houden en
uw geschenken aan anderen ge-
ven. Maar ik zal het schrift voor
de koning lezen en hem vertel-
len wat het betekent. 18 O ko-
ning, de allerhoogste God heeft
uw vader Nebukadn _ezar het ko-
ninkrijk gegeven en grootheid,
eer en majesteit. j 19 Door de
grootheid die Hij hem gaf, beef-
den alle volken, naties en taal-
groepen van ontzag voor hem.k
Hij doodde of liet leven wie hij
wilde en hij verhief of verneder-
de wie hij wilde. l 20 Maar toen

5:12 �Of ‘lastige problemen op te los-
sen’.
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zijn hart trots werd en zijn geest
zich verhardde, zodat hij over-
moedig handelde,a werd hij van
de troon van zijn koninkrijk ge-
stoten en werd hem zijn waardig-
heid ontnomen. 21 Hij werd ver-
dreven van onder de mensen,
zijn hart werd als een dierenhart
en hij woonde bij de wilde ezels.
Hij kreeg gras te eten net als
de stieren en zijn lichaam werd
vochtig van de dauw van de he-
mel. Uiteindelijk ging hij beseffen
dat de allerhoogste God Heerser
is in het koninkrijk van de mens-
heid en dat hij erover aanstelt wie
hij wil.b

22 Maar u, zijn zoon B _elsazar,
hebt uw hart niet vernederd, hoe-
wel u dat alles wist. 23 In plaats
daarvan bent u tegen de Heer
van de hemel opgestaan.c U hebt
de voorwerpen van zijn huis bij
u laten brengen.d Daarna hebben
u en uw prominenten, uw hoofd-
vrouwen en uw bijvrouwen er
wijn uit gedronken en goden van
zilver en goud, en van koper,
ijzer, hout en steen geprezen, go-
den die niets zien, niets horen
en niets weten.e Maar de God die
uw adem en al uw wegen in zijn
hand heeft,f hebt u niet geëerd.
24 Daarom heeft hij de hand ge-
stuurd en dit schrift laten op-
schrijven.g 25 Dit is het schrift
dat werd opgeschreven: MENE,
MENE, TEKEL en PARSIN.

26 Dit is de uitleg van de woor-
den: MENE, God heeft de dagen
van uw koninkrijk geteld en er
een eind aan gemaakt.h

27 TEKEL, u bent op de weeg-
schaal gewogen en te licht bevon-
den.

28 PERES, uw koninkrijk is
verdeeld en aan de Meden en de
Perzen gegeven.’ i

29 Toen gaf B _elsazar bevel
Daniël in purper te kleden en
een gouden ketting om zijn hals
te doen. En ze kondigden over
hem af dat hij de derde heerser
in het koninkrijk zou worden. j

30 Diezelfde nacht werd B _el-
sazar, de Chaldeeuwse koning,
gedood.a 31 Dar _iusb de Meder
kreeg het koninkrijk. Hij was
toen ongeveer 62 jaar oud.

6 Dar _ius besloot 120 satrapen
over het hele koninkrijk aan

te stellen.c 2 Boven hen stonden
drie hoge ambtenaren, van wie
Daniël er één was.d Aan hen
brachten de satrapene verslag uit,
zodat de koning geen verlies zou
lijden. 3 Daniël stak ver boven
de andere hoge ambtenaren en de
satrapen uit, want er was een bui-
tengewone geest in hem.f De ko-
ning was van plan hem over het
hele koninkrijk aan te stellen.

4 Toen probeerden de hoge
ambtenaren en de satrapen een
grond te vinden voor een aan-
klacht tegen Daniël, maar ze kon-
den in zijn bewind� geen grond
voor een aanklacht of iets cor-
rupts vinden. Hij was betrouw-
baar en er werd geen nalatigheid
of corruptie bij hem gevonden.
5 Die mannen zeiden toen: ‘We
zullen geen enkele grond vinden
voor een aanklacht tegen deze
Daniël, of we moeten iets tegen
hem zoeken in de wet van zijn
God.’g

6 De hoge ambtenaren en sa-
trapen gingen dus samen naar de
koning, en ze zeiden tegen hem:
‘O koning Dar _ius, leef in eeu-
wigheid! 7 Alle rijksbestuurders,
prefecten, satrapen, hoge rijks-
ambtenaren en gouverneurs vin-
den na overleg dat er een ko-
ninklijk besluit moet worden
uitgevaardigd en een verbod moet
worden bekrachtigd dat iedereen
die binnen 30 dagen een verzoek
richt tot een god of een mens in
plaats van tot u, o koning, in de
leeuwenkuil gegooid moet wor-
den.h 8 Vaardig dus nu het be-
sluit uit en onderteken het, i o ko-
ning, zodat het niet veranderd
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kan worden, zoals alle wetten
van de Meden en de Perzen niet
kunnen worden herroepen.’a

9 Daarop ondertekende koning
Dar _ius het besluit en het verbod.

10 Zodra Daniël te weten
kwam dat het besluit was onder-
tekend, ging hij naar zijn huis. In
zijn dakvertrek waren open ven-
sters in de richting van Jeruza-
lem.b En drie keer per dag viel
hij op zijn knieën om tot zijn God
te bidden en hem te loven, zoals
ook voor die tijd zijn gewoonte
was. 11 Toen drongen de man-
nen zijn huis binnen en ze trof-
fen Daniël aan terwijl hij smeek-
gebeden opzond en zijn God om
gunst smeekte.

12 Ze gingen naar de koning
en herinnerden hem aan het ko-
ninklijk verbod: ‘Hebt u niet een
verbod ondertekend dat iedereen
die binnen 30 dagen een verzoek
richt tot een god of een mens
in plaats van tot u, o koning, in
de leeuwenkuil gegooid moet wor-
den?’ De koning antwoordde: ‘Dat
besluit is uitgevaardigd volgens
de wet van de Meden en de Per-
zen, die niet kan worden herroe-
pen.’c 13 Onmiddellijk zeiden ze
tegen de koning: ‘Daniël, een van
de ballingen uit Juda,d trekt zich
niets aan van u, o koning, en
van het verbod dat u hebt on-
dertekend: hij bidt drie keer per
dag.’e 14 De koning schrok heel
erg toen hij dat hoorde en hij
probeerde iets te verzinnen om
Daniël te redden. Tot zonsonder-
gang deed hij zijn uiterste best
om hem te bevrijden. 15 Uitein-
delijk gingen de mannen samen
naar de koning, en ze zeiden te-
gen de koning: ‘Bedenk, koning,
dat volgens de wet van de Meden
en de Perzen geen enkel verbod
of besluit dat de koning uitvaar-
digt, kan worden veranderd.’f

16 Daarop gaf de koning be-
vel Daniël te halen en hem in
de leeuwenkuil te gooien.g De ko-

ning zei tegen Daniël: ‘Je God,
die jij zo trouw dient, zal je red-
den.’ 17 Er werd een steen ge-
bracht die op de opening� van
de kuil werd gelegd, en de koning
verzegelde die met zijn zegelring
en met de zegelring van zijn pro-
minenten, zodat er niets aan Da-
niëls zaak kon worden veranderd.

18 Daarna ging de koning naar
zijn paleis. Hij bracht de nacht
vastend door en weigerde elke
vorm van vermaak,� en hij kon
niet slapen.� 19 Toen het einde-
lijk licht begon te worden, stond
de koning meteen op en haastte
zich naar de leeuwenkuil. 20 Zo-
dra hij in de buurt van de kuil
kwam, riep hij met een bedroef-
de stem naar Daniël. De koning
vroeg hem: ‘Daniël, dienaar van
de levende God, heeft je God, die
jij zo trouw dient, je van de leeu-
wen kunnen redden?’ 21 Onmid-
dellijk zei Daniël tegen de koning:
‘O koning, leef in eeuwigheid!
22 Mijn God heeft zijn engel ge-
stuurd en de muil van de leeuwen
gesloten.a Ze hebben me geen
kwaad gedaan,b omdat ik in zijn
ogen onschuldig was. En ook u
heb ik niets misdaan, koning.’

23 De koning was heel blij en
gaf bevel Daniël uit de kuil te ha-
len. Toen Daniël uit de kuil werd
getrokken, bleek hij ongedeerd
te zijn, omdat hij op zijn God had
vertrouwd.c

24 De koning gaf bevel de
mannen te halen die Daniël had-
den beschuldigd.� Ze werden in
de leeuwenkuil gegooid, samen
met hun zonen en hun vrouwen.
Nog voordat ze de bodem van de
kuil hadden bereikt, grepen de
leeuwen hen en verbrijzelden al
hun botten.d

25 Toen schreef koning Dar _ius
aan alle volken, naties en taal-
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groepen die op de hele aarde wo-
nen:a ‘Mag jullie vrede toenemen!
26 Ik beveel dat in elk machts-
gebied van mijn koninkrijk de
mensen moeten beven van ontzag
voor de God van Daniël.b Want hij
is de levende God die eeuwig blijft
bestaan. Zijn koninkrijk zal nooit
vernietigd worden en zijn heer-
schappij� duurt eeuwig.c 27 Hij
redtd en bevrijdt, en hij doet teke-
nen en wonderen in de hemel en
op aarde,e want hij heeft Daniël
uit de klauwen van de leeuwen ge-
red.’

28 Het ging Daniël dus goed in
het koninkrijk van Dar _iusf en het
koninkrijk van Cyrus de Pers.g

7 In het eerste jaar van koning
B _elsazarh van Babylon had

Daniël een droom en gingen er
visioenen door zijn hoofd terwijl
hij op zijn bed lag. i Hij schreef
de droom op j en legde een volle-
dig verslag vast. 2 Daniël ver-
klaarde:

‘Tijdens mijn nachtelijke vi-
sioenen zag ik dat de vier win-
den van de hemel de uitgestrekte
zee opzweepten.k 3 Er kwamen
vier enorme beestenl uit de zee,
allemaal verschillend.

4 Het eerste leek op een
leeuwm en had de vleugels van
een arend.n Terwijl ik toekeek
werden zijn vleugels uitgerukt
en werd het van de aarde opge-
tild en op twee voeten overeind
gezet als een mens. Ook kreeg
het een mensenhart.

5 Toen verscheen er een an-
der beest, een tweede, dat op
een beer leek.o Het richtte zich
aan één kant op en het had drie
ribben in zijn muil, tussen zijn
tanden. Er werd tegen gezegd:
“Sta op, eet veel vlees.”p

6 Ik bleef toekijken en zag
een ander beest. Het leek op
een luipaard,q maar het had vier
vleugels op zijn rug als die van
een vogel. Het beest had vier

6:26 �Of ‘soevereiniteit’.

koppena en het kreeg het gezag
om te heersen.

7 Hierna bleef ik toekijken en
zag ik in de nachtelijke visioe-
nen een vierde beest, angstaan-
jagend, afschrikwekkend en on-
gewoon sterk, en het had grote
ijzeren tanden. Het verslond en
verbrijzelde, en wat er overbleef
vertrapte het met zijn poten.b Het
verschilde van alle andere bees-
ten die daarvoor verschenen wa-
ren, en het had tien hoorns.
8 Terwijl ik naar de hoorns keek,
zag ik een andere hoorn, een klei-
ne,c ertussen opkomen, en drie
van de eerste hoorns werden er-
voor uitgerukt. Ik zag dat er in
deze hoorn ogen waren die op
mensenogen leken, en er was een
mond vol grootspraak.�d

9 Terwijl ik toekeek werden er
tronen geplaatst en ging de Oude
van Dagene zitten.f Zijn kleding
was zo wit als sneeuwg en het
haar op zijn hoofd was als zuivere
wol. Zijn troon bestond uit vuur-
vlammen en de wielen ervan wa-
ren een brandend vuur.h 10 Een
vuurstroom vloeide en stroomde
voor hem uit.i Duizend maal dui-
zend dienden hem en tienduizend
maal tienduizend stonden vóór
hem. j Het Gerechtshofk hield zit-
ting en er werden boeken ge-
opend.

11 Ik bleef toekijken vanwe-
ge de grootspraak van de hoorn. l
Terwijl ik toekeek, werd het beest
gedood en werd zijn lichaam ver-
nietigd en aan het brandende
vuur prijsgegeven. 12 De andere
beestenm werd hun heerschappij
ontnomen, maar hun leven werd
verlengd voor een tijd en een tijd-
perk.

13 Ik bleef toekijken en zag
in de nachtelijke visioenen dat
er met de wolken van de hemel
iemand kwam die leek op een
mensenzoon.n Hij kreeg toegang
tot de Oude van Dageno en werd
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vlak voor hem gebracht. 14 Hij
kreeg heerschappij,a eerb en een
koninkrijk, en alle volken, na-
ties en taalgroepen moesten hem
dienen.c Zijn heerschappij is een
eeuwige heerschappij die niet zal
voorbijgaan, en zijn koninkrijk
zal niet worden vernietigd.d

15 Ik, Daniël, was diep in mijn
geest geraakt omdat de visioenen
die door mijn hoofd gingen, me
angst aanjoegen.e 16 Ik wendde
me tot een van degenen die er
stonden en vroeg hem naar de
ware betekenis hiervan. Hij gaf
antwoord en legde me uit wat die
dingen betekenden.

17 “Die enorme beesten, vier
in getal, f zijn vier koningen die
uit de aarde zullen opkomen.g
18 Maar de heiligen van het Op-
perwezenh zullen het koninkrijk
ontvangen, i en ze zullen het ko-
ninkrijk j voor eeuwig bezitten,
ja, voor altijd en eeuwig.”

19 Toen wilde ik meer weten
over het vierde beest, dat ver-
schilde van alle andere. Het was
bijzonder afschrikwekkend, met
ijzeren tanden en koperen klau-
wen. Het verslond en verbrijzel-
de, en wat er overbleef vertrap-
te het met zijn poten.k 20 Ook
wilde ik meer weten over de tien
hoorns l op zijn kop en over de an-
dere hoorn die opkwam en waar-
voor er drie vielen,m de hoorn die
ogen had en een mond vol groot-
spraak en die er groter uitzag dan
de andere.

21 Terwijl ik toekeek, voer-
de die hoorn oorlog tegen de
heiligen. Hij had de overhandn

22 totdat de Oude van Dageno

kwam en er een oordeel werd uit-
gesproken ten gunste van de hei-
ligen van het Opperwezenp en de
vastgestelde tijd aanbrak dat de
heiligen het koninkrijk in bezit
zouden nemen.q

23 Dit zei hij: “Het vierde
beest betekent een vierde konink-
rijk dat op aarde zal komen. Het
zal verschillen van alle andere

koninkrijken en het zal de hele
aarde verslinden, vertrappen en
verbrijzelen.a 24 De tien hoorns
zijn tien koningen die uit dat ko-
ninkrijk zullen opstaan. Na hen
zal er nog een ander opstaan, die
zal verschillen van de eersten, en
hij zal drie koningen vernederen.b
25 Hij zal woorden spreken tegen
de Allerhoogstec en hij zal de hei-
ligen van het Opperwezen voort-
durend bestoken. Hij zal eropuit
zijn tijden en wet te veranderen,
en ze zullen in zijn handen wor-
den gegeven voor een tijd, tijden
en een halve tijd.�d 26 Maar het
Gerechtshof hield zitting en ont-
nam hem zijn heerschappij, en hij
werd verdelgd en volledig vernie-
tigd.e

27 Het koninkrijk, de heer-
schappij en de grootheid van de
koninkrijken onder heel de he-
mel werden aan het volk van
de heiligen van het Opperwezen
gegeven.f Hun koninkrijk is een
eeuwig koninkrijkg en alle rege-
ringen zullen hen dienen en ge-
hoorzamen.”

28 Hier eindigt het verslag. Ik,
Daniël, had gedachten die me erg
verontrustten en ik werd bleek,�
maar ik bewaarde de woorden in
mijn eigen hart.’

8 In het derde regeringsjaar van
koning B _elsazarh kreeg ik, Da-

niël, na het visioen dat ik eer-
der had gekregen opnieuw een vi-
sioen. i 2 In het visioen was ik in
de vesting� S _usan,�j die in de pro-
vincie� _Elamk ligt. Toen ik het vi-
sioen zag, stond ik bij de rivier
de _Ulai.� 3 Ik keek op en zag
een raml voor de rivier staan, en
hij had twee hoorns.m De twee
hoorns waren lang, maar de ene
was hoger dan de andere, en
de hoogste kwam later op.n 4 Ik
zag de ram stoten naar het wes-

7:25 �D.w.z. drieënhalve tijd. 7:28 �Of
‘mijn uiterlijk veranderde’. 8:2 �Of ‘het
paleis’, ‘de burcht’. �Of ‘Susa’. �Of
‘het rechtsgebied’. �Of ‘het Ulaikanaal’.
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ten, naar het noorden en naar
het zuiden. Geen enkel wild beest
hield tegen hem stand en er was
niemand die uit zijn macht� kon
bevrijden.a Hij deed wat hij wilde
en hij maakte zich groot.

5 Terwijl ik toekeek, zag ik
uit het westen� een geitenbokb

komen die het hele aardopper-
vlak doorkruiste zonder de grond
te raken. De bok had een op-
vallende hoorn tussen zijn ogen.c
6 Hij ging op de ram met de
twee hoorns af die ik bij de rivier
had zien staan. In razende woede
stormde hij op hem af.

7 Ik zag hem steeds dichter
bij de ram komen. Vol bitterheid
stootte hij de ram omver en brak
zijn twee hoorns, en de ram had
niet de kracht om tegen hem
stand te houden. Hij wierp de
ram tegen de grond en vertrap-
te hem, en niemand kon de ram
redden uit zijn macht.�

8 De geitenbok maakte zich
bijzonder groot, maar zodra hij
machtig werd, werd de gro-
te hoorn gebroken. Daarvoor in
de plaats kwamen vier opvallen-
de hoorns, gericht naar de vier
windstreken van de hemel.d

9 Uit één ervan kwam nog een
hoorn, een kleine, die enorm uit-
groeide naar het zuiden, naar
het oosten� en naar het Sie-
raad.�e 10 Hij werd zo groot dat
hij helemaal tot aan het hemel-
se leger reikte. Hij liet een deel
van het leger en van de sterren
naar de aarde vallen en vertrapte
ze. 11 Hij verhief zich zelfs te-
gen de Vorst van het leger. Hem�
werd het vaste kenmerk� ontno-
men en de vaste plaats van zijn
heiligdom werd omvergehaald.f
12 Het leger werd samen met
het vaste kenmerk overgeleverd
vanwege overtreding. Hij bleef

8:4, 7 �Lett.: ‘hand’. 8:5 �Of ‘van de
zonsondergang’. 8:9 �Of ‘de zonsop-
gang’. �Of ‘de Pracht’. 8:11 �D.w.z.
de Vorst. �Of ‘vaste slachtoffer’.

waarheid ter aarde werpen en hij
slaagde in wat hij ondernam.

13 Ik hoorde een heilige spre-
ken, en een andere heilige zei te-
gen degene die sprak: ‘Hoelang
zal het visioen duren over het
vaste kenmerk en de overtreding
die verwoesting veroorzaakta en
over het vertrappen van de hei-
lige plaats en het leger?’ 14 Hij
zei tegen me: ‘Het zal 2300 avon-
den en ochtenden duren, en daar-
na zal de heilige plaats beslist in
de juiste toestand worden her-
steld.’

15 Terwijl ik, Daniël, het vi-
sioen zag en probeerde te be-
grijpen, zag ik plotseling iemand
voor me staan die eruitzag als
een man. 16 Toen hoorde ik de
stem van een man midden in de
_Ulaib en hij riep: ‘Gabriël,c zorg
dat hij begrijpt wat hij heeft ge-
zien.’d 17 Hij kwam vlak bij de
plek waar ik stond, maar ik
schrok zo dat ik voorover op de
grond viel. Hij zei tegen me: ‘Be-
grijp, mensenzoon, dat het vi-
sioen bestemd is voor de tijd
van het einde.’e 18 Terwijl hij
met me praatte, viel ik in een die-
pe slaap met mijn gezicht op de
grond. Hij raakte me aan en liet
me opstaan waar ik gestaan had.f
19 Toen zei hij: ‘Ik zal je vertellen
wat er aan het einde van de ver-
oordeling zal gebeuren, want het
is bestemd voor de vastgestelde
tijd van het einde.g

20 De ram met de twee hoorns
die je hebt gezien, stelt de konin-
gen van M _edië en Perzië voor.h
21 De harige bok stelt de ko-
ning van Griekenland i voor en de
grote hoorn tussen zijn ogen be-
tekent de eerste koning.j 22 Dat
de hoorn gebroken werd en er
vier andere voor in de plaats kwa-
men,k betekent dat er uit zijn volk
vier koninkrijken zullen opstaan,
maar niet met zijn kracht.

23 Aan het einde van hun ko-
ningschap, als de overtreders de
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maat vol hebben gemaakt,� zal er
een koning opstaan die er mee-
dogenloos uitziet en die bedre-
ven is in listen.� 24 Zijn macht
zal groot worden, maar niet door
zijn eigen macht. Hij zal op een
bijzondere manier verwoesting�
aanrichten, en hij zal slagen in
alles wat hij onderneemt. Hij zal
machtigen ten val brengen, ook
het volk dat uit de heiligen be-
staat.a 25 In zijn sluwheid zal
hij bedrog gebruiken om te sla-
gen. Hij zal zich in zijn hart ver-
heffen. In een tijd van veiligheid�
zal hij velen ten val brengen. Hij
zal zelfs opstaan tegen de Vorst
der vorsten, maar hij zal gebro-
ken worden zonder mensenhand.

26 Wat in het visioen werd ge-
zegd over de avonden en de och-
tenden is waar, maar je moet
het visioen geheimhouden, want
het verwijst naar de verre toe-
komst.’�b

27 Ik, Daniël, was uitgeput en
een aantal dagen was ik ziek.c
Toen stond ik op en deed het
werk van de koning,d maar ik was
ontzet door wat ik had gezien en
wat niemand kon begrijpen.e

9 In het eerste jaar van Da-
r _ius,f de zoon van Ahasv _eros

— een afstammeling van de Me-
den die koning was gemaakt over
het koninkrijk van de Chaldee-
eng — 2 in zijn eerste regerings-
jaar, onderscheidde ik, Daniël,
aan de hand van de boeken� hoe-
veel jaar Jeruzalem in puin zou
liggenh volgens het woord van Je-
hovah tot de profeet Jeremia, na-
melijk 70 jaar. i 3 Toen wendde
ik me� met smeekgebeden tot Je-
hovah, de ware God, vastend j en
in zak en as. 4 Ik bad tot Je-

8:23 �Lett.: ‘hun daden tot voltooiing
brengen’. �Of ‘dubbelzinnige gezegden
begrijpt’. 8:24 �Of ‘een afschuwelij-
ke verwoesting’. 8:25 �Of mogelijk ‘en
zonder waarschuwing’. 8:26 �Of ‘het is
voor vele dagen’. 9:2 �D.w.z. de heilige
geschriften. 9:3 �Lett.: ‘mijn gezicht’.

hovah, mijn God, en ik bekende
schuld en zei:

‘O Jehovah, ware God, grote
en ontzagwekkende God, u houdt
u aan uw verbond� en toont loya-
le liefdea voor iedereen die van
u houdt en uw geboden naleeft.b
5 We hebben gezondigd, gedaan
wat verkeerd was en slecht ge-
handeld, en we zijn in opstand
gekomen.c We zijn van uw ge-
boden en uw bepalingen afgewe-
ken. 6 We hebben niet geluisterd
naar uw dienaren, de profeten,d
die in uw naam hebben gesproken
tot onze koningen, onze vorsten,
onze voorouders en het hele volk.�
7 Jehovah, u bent rechtvaardig,
maar wij moeten ons schamen,�
ook vandaag — heel Israël, onder
wie de mannen van Juda en de
inwoners van Jeruzalem, degenen
dichtbij en ver weg, in alle landen
waarheen u ze hebt verdreven om-
dat ze u ontrouw waren.e

8 Jehovah, we moeten ons
schamen,� en ook onze koningen,
onze vorsten en onze voorouders,
want we hebben tegen u ge-
zondigd. 9 Jehovah, onze God,
u bent barmhartig en vergeeft
graag,f hoewel we tegen u in op-
stand zijn gekomen.g 10 We heb-
ben niet geluisterd naar uw stem,
Jehovah, onze God, door de wet-
ten na te leven die u ons hebt
voorgehouden via uw dienaren, de
profeten.h 11 Heel Israël heeft
uw wet overtreden en is afgewe-
ken door niet naar uw stem te luis-
teren. Daarop hebt u de vloek en
de gezworen eed over ons uitge-
stort waarover geschreven staat
in de wet van Mozes, de dienaar
van de ware God, i want we hebben
tegen u gezondigd. 12 U hebt
groot onheil over ons gebracht en
zo de woorden uitgevoerd die u
had gesproken tegen ons j en te-
gen de leiders die ons bestuur-
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den.� Onder de hele hemel is nooit
zoiets gebeurd als wat in Jeru-
zalem is gebeurd.a 13 Al die el-
lende is over ons gekomen zoals
in de wet van Mozes geschreven
staat,b en toch hebben we niet
uw gunst gezocht, Jehovah, onze
God, door ons van onze zonde af
te kerenc en door inzicht te tonen
in uw waarheid.�

14 Jehovah, u bleef waakzaam
en bracht onheil over ons, want
Jehovah, onze God, u bent recht-
vaardig in alles wat u doet. En
toch hebben we niet naar uw
stem geluisterd.d

15 O Jehovah, onze God, die
uw volk met een sterke hand uit
Egypte hebt geleide en een naam
voor uzelf hebt gemaakt tot de
dag van vandaagf —we hebben ge-
zondigd en gedaan wat verkeerd
was. 16 Jehovah, u doet altijd
wat rechtvaardig is.g Wend daar-
om alstublieft uw grote woede af
van uw stad Jeruzalem, uw heili-
ge berg. Want vanwege onze zon-
den en de fouten van onze voor-
ouders zijn Jeruzalem en uw volk
een mikpunt van spot voor ieder-
een om ons heen.h 17 O onze
God, luister naar het gebed en de
smeekbeden van uw dienaar. Laat
omwille van uzelf, Jehovah, het
licht van uw gelaat schijnen over
uw heiligdom, i dat verwoest is. j
18 Open uw oor, o mijn God, en
luister! Open toch uw ogen en zie
de verwoesting van de stad die
naar uw naam genoemd is. Want
we richten geen smeekgebeden
tot u vanwege onze rechtvaardi-
ge daden maar vanwege uw grote
barmhartigheid.k 19 O Jehovah,
luister toch. O Jehovah, vergeef
toch. l O Jehovah, heb toch aan-
dacht voor ons en grijp in! Stel
het niet uit, omwille van uzelf,
mijn God, want uw stad en uw
volk dragen uw naam.’�m

9:12 �Lett.: ‘onze rechters die recht-
spraken over ons’. 9:13 �Of ‘trouw’.
9:19 �Lett.: ‘uw naam is over (...) uitge-
roepen’.

20 Terwijl ik nog sprak en bad
en ik mijn zonde en de zonde van
mijn volk Israël bekende en mijn
verzoek om gunst over de heilige
berg van mijn God voorlegde aan
Jehovah, mijn God,a 21 ja, nog
terwijl ik mijn gebed uitsprak,
kwam de man Gabriëlb bij me,
die ik eerder in het visioen had
gezien.c Het was rond de tijd van
het avondoffer en ik was volledig
uitgeput. 22 Hij gaf me begrip
en zei:

‘Daniël, ik ben gekomen om
je inzicht en begrip te geven.
23 Bij het begin van je smeekge-
bed is er een woord uitgegaan,
en ik ben gekomen om het aan
je over te brengen, want je bent
heel geliefd.�d Let dus goed op
en probeer het visioen te begrij-
pen.

24 Er zijn voor je volk en je
heilige stade 70 weken� vastge-
steld om de overtreding te beëin-
digen, om een eind te maken aan
zonde, f om verzoening te doen
voor fouten,g om eeuwige recht-
vaardigheid te brengen,h om het
visioen en de profetie� te verze-
geleni en om het heilige der hei-
ligen� te zalven. 25 Je moet dit
weten en begrijpen: vanaf het mo-
ment dat het woord uitgaat om
Jeruzalem te herstellen j en te her-
bouwen tot Mess _ias�k de Leider l

zullen er 7 weken voorbijgaan en
ook 62 weken.m Ze zal hersteld en
herbouwd worden, met een plein
en een gracht, maar in moeilijke
tijden.

26 Na de 62 weken zal de Mes-
s _ias worden verwijderd,�n met
niets voor zichzelf.o

Het volk van een leider die
komt, zal de stad en de heilige
plaats vernietigen.p Het einde er-
van zal zijn door de vloed. En tot

9:23 �Of ‘zeer begeerd’, ‘zeer gerespec-
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het einde zal er oorlog zijn, er is
besloten tot verwoestingen.a

27 Hij zal het verbond voor
de velen één week van kracht la-
ten blijven. Op de helft van de
week zal hij slachtoffer en offer-
gave laten ophouden.b

Op de vleugel van walgelij-
ke dingen zal degene komen die
verwoesting veroorzaakt,c en tot
aan de vernietiging zal wat be-
sloten is ook worden uitgestort
over degene die woest ligt.’

10 In het derde jaar van ko-
ning Cyrusd van Perzië

kreeg Daniël, die B _eltsazare werd
genoemd, een openbaring. De
boodschap was waar en ging over
een groot conflict. Hij begreep
de boodschap en kreeg inzicht in
wat hij had gezien.

2 In die dagen was ik, Daniël,
drie volle weken in de rouw.f
3 Drie volle weken at ik geen lek-
kernijen, kwam er geen vlees of
wijn in mijn mond en wreef ik me
niet met olie in. 4 Op de 24ste
dag van de eerste maand bevond
ik me aan de oever van de gro-
te rivier, de T _igris.�g 5 Ik keek
op en zag een man in linnen kle-
ding,h met om zijn middel een gor-
del van goud uit _Ufaz. 6 Zijn li-
chaam was als chrysoliet, i zijn
gezicht zag eruit als de bliksem,
zijn ogen waren als vuurfakkels,
zijn armen en voeten leken op
gepolijst koper j en zijn woorden
klonken als het geluid van een
menigte. 7 Alleen ik, Daniël, zag
het visioen. De mannen die bij
me waren zagen het visioen niet,k
maar ze werden bevangen door
grote angst. Ze vluchtten weg en
verborgen zich.

8 Ik bleef alleen achter. Toen
ik dat grootse visioen zag, bleef
er geen kracht in me over. Ik
werd lijkbleek� en verloor al mijn
kracht. l 9 Vervolgens hoorde ik
hem spreken. Maar terwijl ik hem

10:4 �Lett.: ‘Hiddekel’. 10:8 �Of ‘mijn
waardigheid verliet me’.

hoorde spreken, viel ik in een
diepe slaap, met mijn gezicht op
de grond.a 10 Toen raakte een
hand me aanb en schudde me
wakker. Ik kwam omhoog op
mijn handen en knieën. 11 Ver-
volgens zei hij tegen me:

‘Daniël, zeer geliefde� man,c
heb aandacht voor wat ik tegen
je ga zeggen. Ga overeind staan,
want ik ben naar je toe gestuurd.’

Toen hij dat tegen me zei,
stond ik bevend op.

12 ‘Wees niet bang,d Daniël’,
zei hij tegen me. ‘Vanaf de eerste
dag dat je je er met je hele hart op
toelegde om begrip te krijgen en
je te vernederen voor je God, zijn
je woorden gehoord. Ik ben van-
wege jouw woorden gekomen.e
13 Maar de vorstf van het ko-
ninkrijk Perzië bood me 21 dagen
lang tegenstand. Toen kwam Mi-
chaël,�g een van de voornaamste
vorsten,� mij te hulp, en ik bleef
daar bij de koningen van Perzië.
14 Ik ben gekomen om je te laten
begrijpen wat je volk aan het ein-
de van de dagen zal overkomen,h
want het is een visioen dat be-
stemd is voor de toekomst.’�i

15 Toen hij dat tegen me zei,
richtte ik mijn blik op de grond
— ik was sprakeloos. 16 Iemand
die op een man leek, raakte mijn
lippen aan, j en ik opende mijn
mond en zei tegen degene die
voor me stond: ‘Mijn heer, ik sta
te trillen door het visioen en ik
heb geen kracht.k 17 Dus hoe
kan ik, uw dienaar, dan met u
spreken, mijn heer? l Want ik heb
geen kracht en ik heb geen adem
meer over.’m

18 Degene die eruitzag als een
man raakte me opnieuw aan en
sterkte me.n 19 Hij zei: ‘Wees
niet bang,o zeer geliefde� man.p

10:11, 19 �Of ‘zeer begeerde’, ‘zeer ge-
respecteerde’. 10:13 �Bet.: ‘wie is als
God?’ �Of ‘een vorst van de hoogste
rang’. 10:14 �Lett.: ‘een visioen nog
voor de dagen’.
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Vrede zij met je.a Wees sterk,
ja, wees sterk.’ Toen hij met me
sprak, voelde ik me gesterkt en
ik zei: ‘Spreek, mijn heer, want u
hebt me gesterkt.’

20 Daarop zei hij: ‘Weet je
waarom ik bij je gekomen ben? Ik
ga zo terug om met de vorst van
Perzië te strijden.b En als ik ver-
trek, komt de vorst van Grieken-
land. 21 Maar ik zal je vertel-
len wat er in de geschriften van
waarheid geschreven staat. Er
is niemand die mij hierin krach-
tig steunt behalve Michaël,c jul-
lie vorst.d

11 In het eerste jaar van Da-
r _iuse de Meder stond ik op

om hem te steunen en te ster-
ken.� 2 Wat ik je nu ga vertel-
len is de waarheid:

Luister! Nog drie koningen zul-
len opstaan voor Perzië, en de
vierde zal grotere rijkdom verga-
ren dan alle anderen. En als hij
sterk wordt door zijn rijkdom,
zal hij alles in beweging bren-
gen tegen het koninkrijk Grie-
kenland.f

3 En er zal een machtige ko-
ning opstaan. Zijn heerschappij
zal omvangrijk zijng en hij zal
doen wat hij wil. 4 Maar wan-
neer hij is opgestaan, zal zijn ko-
ninkrijk uiteenvallen en worden
verdeeld naar de vier windstre-
ken van de hemel.h Het gaat niet
naar zijn nakomelingen en het
zal niet zijn als de heerschap-
pij waarmee hij heeft geheerst,
want zijn koninkrijk wordt uitge-
rukt en gaat naar anderen.

5 De koning van het zuiden,
een van zijn vorsten, zal sterk
worden. Maar er zal er een zijn
die sterker is dan hij en van
wie de heerschappij omvangrijk
zal zijn, groter dan de regerings-
macht van de eerste.

6 Na een aantal jaren zullen
ze een verbintenis aangaan, en

11:1 �Of ‘en als een vesting voor hem’.

de dochter van de koning van het
zuiden zal bij de koning van het
noorden komen om een overeen-
komst� te sluiten. Maar ze zal de
kracht van haar arm niet behou-
den, en hij en zijn arm zullen
niet standhouden. Ze zal wor-
den prijsgegeven, zij en degenen
die haar hebben gebracht, dege-
ne die haar heeft verwekt en de-
gene die haar in die tijd sterk
heeft gemaakt. 7 Een spruit�
uit haar wortels zal opstaan in
zijn positie, en hij zal optrekken
tegen het leger en tegen de ves-
ting van de koning van het noor-
den. Hij zal tegen hen optre-
den en zal overwinnen. 8 Zelfs
hun goden, hun metalen� beel-
den, hun kostbare� voorwerpen
van zilver en van goud en ge-
vangenen zal hij meenemen naar
Egypte. Een aantal jaren zal hij
op afstand blijven van de koning
van het noorden, 9 die tegen
het koninkrijk van de koning van
het zuiden zal optrekken, maar
naar zijn eigen land zal terug-
gaan.

10 Zijn zonen zullen zich klaar-
maken voor de oorlog en een
enorm groot leger samenbrengen.
Hij zal beslist optrekken en voort-
razen als een vloedgolf. Maar hij
zal teruggaan en hij zal oorlog
voeren helemaal tot aan zijn ves-
ting.

11 De koning van het zuiden
zal verbitterd worden en uitruk-
ken en strijden tegen hem, de ko-
ning van het noorden. Die zal een
grote menigte op de been bren-
gen, maar de menigte zal in zijn�
handen worden gegeven. 12 De
menigte zal weggevoerd worden.
Zijn hart zal zich verheffen en
hij zal tienduizenden ten val bren-
gen, maar hij zal zijn sterke posi-
tie niet benutten.

11:6 �Of ‘billijke overeenkomst’. 11:7
�Of ‘scheut’, ‘telg’. 11:8 �Of ‘gegoten’.
�Of ‘begeerlijke’. 11:11 �Blijkbaar van
de koning van het zuiden.
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13 De koning van het noor-
den zal terugkeren en een me-
nigte op de been brengen die
groter is dan de eerste. Aan het
einde van de tijden, na een aan-
tal jaren, zal hij beslist komen
met een groot leger en veel mid-
delen. 14 In die tijd zullen ve-
len tegen de koning van het zui-
den opstaan.

De gewelddadigen� onder je
volk zullen worden meegesleept
in een poging een visioen te la-
ten uitkomen, maar ze zullen
struikelen.

15 De koning van het noorden
zal komen, een belegeringsdam
opwerpen en een vestingstad in-
nemen. De legers van het zuiden
en zijn beste mannen zullen niet
standhouden. Ze zullen niet de
kracht hebben om stand te hou-
den. 16 Degene die tegen hem�
optrekt, zal doen wat hij wil, en
niemand zal tegen hem standhou-
den. Hij zal vaste voet krijgen in
het Sieraadland�a en hij zal het
vermogen hebben om te vernie-
tigen. 17 Hij zal vastbesloten
zijn� met de volledige kracht van
zijn koninkrijk te komen. Hij zal
een overeenkomst sluiten� en hij
zal slagen in wat hij onderneemt.
Het wordt hem toegestaan de
dochter van de vrouwen te gron-
de te richten. Ze zal niet stand-
houden en ze zal niet de zijne
blijven. 18 Hij zal zijn blik rich-
ten op de kuststreken en er vele
innemen. Een bevelhebber zal de
vernedering die hij veroorzaakt
laten ophouden, zodat er een
eind aan komt. Hij zal hem die
vernedering vergelden. 19 Dan
zal hij zijn blik weer richten op
de vestingen van zijn eigen land.
Hij zal struikelen en vallen en hij
zal niet gevonden worden.

11:14 �Of ‘zonen van de rovers’. 11:16
�Blijkbaar de koning van het zuiden.
�Of ‘het Prachtige Land’. 11:17 �Of
‘zijn gezicht erop richten’. �Of ‘met bil-
lijke voorwaarden komen’.

20 In zijn positie zal iemand
opstaan die een afperser� door
het prachtige koninkrijk laat trek-
ken, maar binnen enkele dagen
zal hij vernietigd worden, al is het
niet door woede of oorlog.

21 Er zal in zijn positie een
verachtelijk persoon opstaan, en
hem wordt geen koninklijke waar-
digheid gegeven. Hij zal binnen-
komen in een tijd van veiligheid�
en het koningschap bemachti-
gen door sluwheid.� 22 De stort-
vloed van troepen� zal vanwe-
ge hem worden weggevaagd en
ze zullen gebroken worden, net
als de Leidera van het verbond.b
23 Vanwege hun verbintenis met
hem zal hij bedrog plegen en op-
trekken en machtig worden door
middel van een klein volk. 24 In
een tijd van veiligheid� zal hij in
de beste delen� van de provincie�
komen en doen wat zijn voorva-
ders en hun voorvaders niet heb-
ben gedaan. Buit en goederen zal
hij onder hen verdelen, en tegen
vestingen zal hij plannen smeden,
maar slechts voor een tijd.

25 Hij zal zijn kracht en zijn
hart tegen de koning van het zui-
den opwekken met een groot le-
ger, en de koning van het zuiden
zal zich klaarmaken voor de oor-
log met een buitengewoon groot
en machtig leger. Hij zal niet
standhouden, omdat men plan-
nen tegen hem smeedt. 26 De-
genen die zijn lekkernijen eten,
zullen zijn ondergang veroorza-
ken.

Zijn leger zal worden wegge-
spoeld� en er zullen vele doden
vallen.

27 Het hart van deze twee ko-
ningen zal geneigd zijn kwaad te

11:20 �Mogelijk iemand die belasting af-
perst. Of ‘een opzichter’. 11:21, 24 �Of
mogelijk ‘zonder waarschuwing’. 11:21
�Of ‘intriges’. 11:22 �Lett.: ‘armen’.
11:24 �Lett.: ‘de vetheid’. �Of ‘het
rechtsgebied’. 11:26 �Of ‘overstroomd’.
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doen, en ze zullen aan één tafel
zitten en elkaar leugens vertel-
len. Maar niets zal slagen, want
het einde is nog voor de vastge-
stelde tijd.a

28 Hij zal naar zijn land terug-
gaan met een grote hoeveelheid
goederen, en zijn hart zal tegen
het heilige verbond zijn. Hij zal
slagen in wat hij onderneemt en
naar zijn land teruggaan.

29 Op de vastgestelde tijd zal
hij terugkomen en tegen het zui-
den optrekken. Maar dit keer
zal het niet zo gaan als eerst,
30 want de schepen van K _ittimb

zullen hem aanvallen en hij zal
vernederd worden.

Hij zal terugkomen en hij zal
zijn woede koelen op� het heili-
ge verbondc en slagen in wat hij
onderneemt. Hij zal terugkomen
en aandacht geven aan degenen
die het heilige verbond verlaten.
31 Er zullen legers opstaan die
uit hem voortkomen en ze zul-
len het heiligdom,d de vesting,
ontwijden en het vaste kenmerk�
verwijderen.e

En men zal het walgelijke ding
dat verwoesting veroorzaakt op-
richten.f

32 Degenen die zich misdragen
tegen het verbond, zal hij door
sluwe woorden� tot afval bren-
gen. Maar het volk dat zijn God
kent, zal overwinnen en slagen in
wat het onderneemt. 33 En de-
genen onder het volk die inzicht
hebben,g zullen velen begrip bij-
brengen. Ze zullen een aantal da-
gen tot struikelen worden ge-
bracht door zwaard en vlam, door
gevangenschap en plundering.
34 Maar wanneer ze tot struike-
len worden gebracht, zullen ze
wat hulp krijgen. Velen zullen
zich bij hen aansluiten door sluwe
praatjes.� 35 Een aantal van de-

11:30 �Of ‘verdoemenissen slingeren
tegen’. 11:31 �Of ‘vaste slachtoffer’.
11:32, 34 �Of ‘vleierij’, ‘onoprechtheid’.

genen die inzicht hebben, zullen
tot struikelen worden gebracht,
zodat er in verband met hen een
louteringswerk wordt gedaan en
ze gereinigd en wit gemaakt wor-
den,a tot de tijd van het einde toe.
Want het is nog voor de vastge-
stelde tijd.

36 De koning zal doen wat hij
wil en hij zal zich verheffen en
zich grootmaken boven elke god.
Tegen de God der godenb zal
hij verbijsterende dingen spreken.
Hij zal succes hebben totdat de
veroordeling tot een eind komt,
want wat besloten is moet gebeu-
ren. 37 Hij zal geen respect heb-
ben voor de God van zijn voorva-
ders en hij zal ook geen respect
hebben voor het verlangen van de
vrouwen of voor een andere god,
maar hij zal zich grootmaken bo-
ven iedereen. 38 In plaats daar-
van� zal hij eer geven aan de god
van de vestingen. Aan een god
die zijn voorvaders niet kenden,
zal hij eer geven door middel van
goud, zilver, edelstenen en kost-
bare dingen. 39 Hij zal in ac-
tie komen� tegen de sterkste ves-
tingen, samen met� een vreemde
god. Allen die hem erkennen,�
overlaadt hij met eer, en hij zal
hen laten heersen onder velen. De
grond zal hij uitdelen tegen een
prijs.

40 In de tijd van het einde zal
de koning van het zuiden met hem
in botsing komen.� De koning van
het noorden zal met wagens, rui-
ters en veel schepen op hem
afstormen. Hij zal de landen bin-
nentrekken en er als een vloed-
golf doorheen razen. 41 Hij zal
ook het Sieraadland�c binnentrek-
ken, en veel landen zullen tot
struikelen worden gebracht. Maar

11:38 �Of ‘in zijn positie’. 11:39 �Of
‘doeltreffend handelen’. �Of ‘geholpen
door’. �Of mogelijk ‘iedereen die hij
erkent’. 11:40 �Of ‘met de hoorns te-
gen hem stoten’. 11:41 �Of ‘het Prach-
tige Land’.
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aan zijn hand zullen ontkomen:
Edom, Moab en het belangrijkste
deel van de Ammonieten. 42 Hij
zal zijn hand blijven uitsteken te-
gen de landen, en ook Egyp-
te zal niet ontkomen. 43 Hij zal
heersen over de verborgen schat-
ten van goud en zilver en over
alle kostbare dingen van Egypte.
De Libiërs en de Ethiopiërs zullen
hem op de voet volgen.

44 Maar berichten uit het oos-
ten� en uit het noorden zullen
hem verontrusten. Hij zal in gro-
te woede uittrekken om weg te
vagen en velen voor de vernie-
tiging te bestemmen. 45 Hij zal
zijn koninklijke tenten� planten
tussen de grote zee en de heili-
ge Sieraadberg.�a Hij zal volledig
aan zijn eind komen en niemand
zal hem te hulp komen.

12 In die tijd zal Michaël�b op-
staan, de grote vorstc die

staat ten behoeve van jouw volk.�
Er zal een moeilijke tijd aan-
breken zoals er niet is geweest
sinds er een volk is ontstaan tot
die tijd. In die tijd zal jouw volk
ontkomen,d iedereen die geschre-
ven blijkt te staan in het boek.e
2 Velen van hen die in het stof
van de aarde slapen, zullen ont-
waken, sommigen tot eeuwig le-
ven en anderen tot schande en
eeuwige verachting.

3 Degenen die inzicht hebben,
zullen zo helder stralen als het
uitspansel van de hemel, en dege-
nen die de velen tot rechtvaardig-
heid brengen als de sterren, voor
altijd en eeuwig.

4 Houd de woorden geheim,
Daniël, en verzegel het boek tot
de tijd van het einde.f Velen zul-
len het grondig onderzoeken,�
en de ware kennis zal overvloe-
dig worden.’g

11:44 �Of ‘van de zonsopgang’. 11:45
�Of ‘paleistenten’. �Of ‘Prachtige Berg’.
12:1 �Bet.: ‘wie is als God?’ �Lett.: ‘de
zonen van je volk’. 12:4 �Of ‘her- en der-
waarts gaan’.

5 Ik, Daniël, keek en zag daar
twee anderen staan, de ene aan
deze oever van de rivier en de an-
dere aan de overkant van de ri-
vier.a 6 Een van hen zei tegen
de man in de linnen kledingb die
zich boven het water van de rivier
bevond: ‘Hoelang zal het duren
tot het einde van deze wonderba-
re dingen?’ 7 Toen hoorde ik de
man in de linnen kleding die zich
boven het water van de rivier be-
vond spreken. Hij hief zijn rech-
ter- en zijn linkerhand op naar
de hemel en zwoer bij Hem die
eeuwig leeft:c ‘Het zal zijn voor
een vastgestelde tijd, vastgestel-
de tijden en een halve tijd.� Zo-
dra het verpletteren van de macht
van het heilige volk eindigt,d zal
er aan al deze dingen een eind ko-
men.’

8 Ik hoorde het, maar ik kon
het niet begrijpen.e Daarom zei
ik: ‘Mijn heer, wat zal de afloop
zijn van deze dingen?’

9 Toen zei hij: ‘Ga, Daniël,
want de woorden moeten geheim
en verzegeld blijven tot de tijd
van het einde.f 10 Velen zullen
zich reinigen en zich wit ma-
ken en gelouterd worden.g Slech-
te mensen zullen zich slecht ge-
dragen, en geen van de slechte
mensen zal het begrijpen. Maar
degenen die inzicht hebben, zul-
len het begrijpen.h

11 En vanaf de tijd dat het vas-
te kenmerk�i verwijderd is en het
walgelijke ding dat verwoesting
veroorzaakt is opgericht, j zullen
er 1290 dagen zijn.

12 Gelukkig is hij die blijft
verwachten� en die de 1335 da-
gen bereikt!

13 Maar jij moet tot het einde
doorgaan. Je zult rusten, maar je
zult opstaan tot je bestemming�
aan het einde van de dagen.’k

12:7 �D.w.z. drieënhalve tijd. 12:11 �Of
‘vaste slachtoffer’. 12:12 �Of ‘die vol
verlangen wacht’. 12:13 �Of ‘op je toe-
gewezen plaats’.
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1 Het woord van Jehovah kwam
tot Hosea,� de zoon van Be _̈e-

ri, in de dagen van Uzz _ia,a J _o-
tham,b Achazc en Hizk _ia,d konin-
gen van Juda,e en in de dagen
van koning Jer _obeamf van Israël,
de zoon van Joas.g 2 Toen Je-
hovah ermee begon zijn woord
via Hosea bekend te maken, zei
Jehovah tegen Hosea: ‘Ga, trouw
met een vrouw van prostitutie�
en krijg kinderen van prostitu-
tie, want door zich te prostitue-
ren heeft het land zich er vol-

1:1 �Verkorte vorm van Hosaja, wat ‘ge-
red door Jah’, ‘Jah heeft gered’ bete-
kent. 1:2 �Of ‘immoraliteit’, ‘promis-
cuı̈teit’.

ledig van afgekeerd Jehovah te
volgen.’a

3 Daarop trouwde hij met G _o-
mer, de dochter van Dibl _aı̈m. Ze
werd zwanger en schonk hem een
zoon.

4 Toen zei Jehovah tegen hem:
‘Noem hem J _izreël,� want ik zal
binnen korte tijd afrekenen met
het huis van Jehub vanwege het
bloedvergieten van J _izreël, en ik
zal een eind maken aan het ko-
ningschap van het huis van Is-
raël.c 5 Op die dag zal ik de
boog van Israël breken in de J _iz-
reëlvallei.’�

1:4 �Bet.: ‘God zal zaaien’. 1:5 �Of
‘Laagvlakte van Jizreël’.
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Hoop op herstel en eenheid (10, 11)

2 Ontrouw Israël gestraft (1-13)
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‘Je zult me “mijn man” noemen’ (16)

3 Hosea koopt zijn overspelige vrouw
terug (1-3)
Israël komt terug bij Jehovah (4, 5)
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Geen kennis van God in het land (1)

Israëls afgoderij en ontrouw (9-19)
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6 Oproep om terug te gaan naar
Jehovah (1-3)
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7 Beschrijving slechtheid Efraı̈m (1-16)
Ontsnapping uit Gods net
onmogelijk (12)

8 Gevolgen van afgoderij (1-14)
Wind zaaien, storm oogsten (7)
Israël is Maker vergeten (14)

9 Zonden Efraı̈m leiden tot afwijzing
door God (1-17)
Toewijding aan schandelijke
god (10)

10 Israël verdorven wijnstok, wordt
vernietigd (1-15)
Zaaien en oogsten (12, 13)

11 Gods liefde voor Israël vanaf
zijn jeugd (1-12)
‘Uit Egypte heb ik mijn zoon
geroepen’ (1)

12 Efraı̈m moet terug naar Jehovah (1-14)
Jakob streed met God (3)
Jakob smeekte om Gods gunst (4)

13 Afvallig Efraı̈m vergat Jehovah (1-16)
‘Dood, waar zijn je angels?’ (14)
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6 Ze werd opnieuw zwanger

en kreeg een dochter. En Hij
zei tegen hem: ‘Noem haar Lo-
Ruch _ama,� want ik zal niet lan-
ger barmhartig zijna voor het huis
van Israël. Ik zal hen beslist ver-
drijven.b 7 Maar voor het huis
van Judac zal ik wel barmhartig
zijn, en ik zal hen redden door Je-
hovah, hun God.d Maar ik zal hen
niet redden met boog, zwaard,
oorlog, paarden of ruiters.’e

8 Toen ze Lo-Ruch _ama geen
borstvoeding meer gaf, werd ze
zwanger en kreeg een zoon.
9 Daarna zei Hij: ‘Noem hem
Lo- _Ammi,� want jullie zijn mijn
volk niet en ik zal niet van jullie
zijn.

10 Het aantal Israëlieten�moet
worden als de zandkorrels aan de
zee, niet te meten of te tellen.f En
op de plaats waar tegen hen ge-
zegd werd: “Jullie zijn mijn volk
niet”,g zal tegen hen gezegd wor-
den: “De zonen van de levende
God.”h 11 Het volk van Juda en
het volk van Israël zullen in een-
heid bij elkaar worden gebracht i
en zullen voor zichzelf één hoofd
kiezen en uit het land vertrekken,
want de dag van J _izreël j zal een
grote dag zijn.

2 Zeg tegen jullie broeders:
“Mijn volk!”�k

en tegen jullie zusters:
“O vrouw die barmhartig is
behandeld!”�l

2 Klaag jullie moeder aan,
klaag haar aan,

want ze is niet mijn vrouwm

en ik ben niet haar man.
Ze moet haar prostitutie�
van zich wegdoen

en haar overspel tussen haar
borsten weghalen.

1:6 �Bet.: ‘niet barmhartig behandeld’.
1:9 �Bet.: ‘niet mijn volk’. 1:10 �Lett.:
‘zonen van Israël’. 2:1 �Zie Ho 1:9, vtn.
�Zie Ho 1:6, vtn. 2:2 �Of ‘immorali-
teit’, ‘promiscuı̈teit’.

3 Anders zal ik haar uitkleden
en haar naakt maken zoals
op de dag dat ze werd ge-
boren,

en zal ik haar als een woestijn
maken,

haar in een dorre streek
veranderen

en haar van dorst laten
sterven.

4 En voor haar zonen zal ik
niet barmhartig zijn,

want het zijn zonen van
prostitutie.

5 Hun moeder heeft zich
geprostitueerd.a

Zij die zwanger van hen was,
heeft zich schandelijk
gedragen,b want ze zei:

“Ik zal achter mijn harts-
tochtelijke minnaars aan
gaan,c

degenen die me mijn brood
en mijn water geven,

mijn wol en mijn linnen, mijn
olie en mijn drank.”

6 Daarom zal ik je weg ver-
sperren met doornstruiken.

Ik zal een stenen muur tegen
haar optrekken,

zodat ze haar weg niet kan
vinden.

7 Ze zal achter haar harts-
tochtelijke minnaars aan
gaan, maar ze zal hen niet
inhalen.d

Ze zal hen zoeken, maar ze
zal hen niet vinden.

Dan zal ze zeggen: “Ik ga
terug naar mijn eerste
man,e

want ik had het toen beter
dan nu.”f

8 Ze erkende niet dat ik het
was die haar het graan,g de
nieuwe wijn en de olie had
gegeven,

dat ik haar zilver in over-
vloed had gegeven

en goud, dat men voor Baäl
gebruikte.h
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Jes 11:12
Jer 3:18
Ez 37:19
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j Ho 2:22
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2de kolom
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Da 9:7
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c Ez 23:7, 8
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Ne 9:25
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1229 HOSEA 2:9-22
9 “Daarom zal ik teruggaan en

mijn graan weghalen als
het de tijd is voor de oogst

en mijn nieuwe wijn als het
de tijd ervoor is,a

en ik zal mijn wol en mijn
linnen die haar naaktheid
moesten bedekken, weg-
rukken.

10 Nu zal ik haar geslachtsdelen
ontbloten voor de ogen van
haar hartstochtelijke min-
naars,

en niemand zal haar uit mijn
handen bevrijden.b

11 Ik zal een eind maken aan al
haar vreugde,

haar feestdagen,c haar nieuwe-
maansvieringen, haar sab-
batten en al haar feesten.

12 En ik zal haar wijnstokken
en haar vijgenbomen ver-
woesten, waarover ze heeft
gezegd:

‘Dit is mijn loon, dat mijn
hartstochtelijke minnaars
me gegeven hebben.’

Ik zal ze in een woud ver-
anderen

en ze zullen door de wilde
dieren verslonden worden.

13 Ik zal haar ter verantwoor-
ding roepen voor de tijd
dat ze offers aan de Baäls-
beelden bracht,d

toen ze zich tooide met haar
ringen en haar sieraden en
achter haar hartstochtelijke
minnaars aan ging.

Maar mij vergat ze”,e verklaart
Jehovah.

14 “Daarom zal ik haar overhalen,
ik zal haar meenemen naar
de woestijn

en met haar praten om haar
hart te winnen.

15 Ik zal haar vanaf die tijd haar
wijngaarden teruggevenf

en het _Achordal�g als een
poort van hoop.

2:15 �Of ‘de Laagvlakte van Achor’.

Ze zal me daar antwoorden
zoals in de dagen van haar
jeugd,

zoals op de dag dat ze uit
Egypte vertrok.a

16 En op die dag”, verklaart
Jehovah,

“zul je me ‘mijn man’ noemen
en je zult me niet meer
‘mijn meester’� noemen.”

17 “Ik zal de namen van de Baäls-
beelden uit haar mond
verwijderenb

en men zal zich hun naam
niet meer herinneren.c

18 Op die dag zal ik een ver-
bond� voor hen sluiten met
de wilde dieren van het
veld,d

met de vogels in de lucht en
de kruipende dieren op de
grond.e

Ik zal boog, zwaard en oorlog
uit het land verwijderenf

en ik zal hen in veiligheid
laten neerliggen.�g

19 Ik zal me met je verloven,
voor altijd.

Ik zal me met je verloven
in rechtvaardigheid en in
gerechtigheid,

in loyale liefde en in barm-
hartigheid.h

20 Ik zal me met je verloven in
getrouwheid,

en je zult Jehovah beslist
kennen.” i

21 “Op die dag zal ik antwoor-
den,” verklaart Jehovah,

“ik zal de hemel antwoorden
en die zal de aarde antwoor-
den. j

22 De aarde zal het graan,
de nieuwe wijn en de olie
antwoorden,

en die zullen J _izreël�k ant-
woorden.

2:16 �Of ‘mijn Baäl’. 2:18 �Zie Woor-
denlijst. �Of ‘leven’. 2:22 �Bet.: ‘God
zal zaaien’.
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HOSEA 2:23–4:9 1230
23 Ik zal haar als zaad voor mij

in de aarde zaaiena

en ik zal barmhartig zijn
voor haar die niet barm-
hartig behandeld is.�

Tegen hen die mijn volk
niet waren zal ik zeggen:�
‘Jullie zijn mijn volk’,b

en zij zullen zeggen: ‘U bent
mijn God.’”’c

3 Toen zei Jehovah tegen me:
‘Ga opnieuw, heb de vrouw

lief die door een andere man
wordt bemind en die overspel
pleegt,d net zoals Jehovah de Is-
raëlieten liefheefte terwijl ze zich
tot andere godenf keren en hou-
den van rozijnenkoeken.’�

2 Dus kocht ik haar voor 15 zil-
verstukken en anderhalve ho-
mer� gerst. 3 Daarna zei ik te-
gen haar: ‘Je zult veel dagen van
mij zijn. Je mag je niet prostitue-
ren� en je mag geen gemeenschap
hebben met een andere man. Ik
zal ook zo met jou omgaan.’�

4 Want de Israëlieten zullen
lange tijd� geen koning,g leider,
slachtoffer, zuil, efod�h en huis-
goden�i hebben. 5 Daarna zul-
len de Israëlieten terugkomen en
Jehovah, hun God, j en David,
hun koning,k zoeken. En aan het
einde van de dagen zullen ze be-
vend naar Jehovah en naar zijn
goedheid komen. l

4 Hoor het woord van Jeho-
vah, Israëlieten.

Jehovah heeft een rechts-
zaak tegen de inwoners van
het land,m

want er is geen waarheid,
loyale liefde of kennis van
God in het land.n

2:23 �Zie Ho 1:6, vtn. �Zie Ho 1:9, vtn.
3:1 �D.w.z. die werden gebruikt bij valse
aanbidding. 3:2 �Een homer was 220 l.
Zie App. B14. 3:3 �Of ‘geen immoraliteit
(promiscuı̈teit) bedrijven’. �Of ‘ik zal
geen gemeenschapmet jou hebben’. 3:4
�Lett.: ‘veel dagen’. �Zie Woordenlijst.
�Of ‘afgodsbeelden’. Lett.: ‘terafim’.

2 Vals zweren, liegen,a
moorden,b

stelen en overspel plegenc

zijn aan de orde van de
dag.

Het ene bloedbad volgt op
het andere.d

3 Daarom zal het land rouwen,e
alle inwoners zullen weg-
kwijnen.

De wilde dieren van het veld,
de vogels in de lucht,

en zelfs de vissen van de zee
zullen vergaan.

4 ‘Maar laat niemand tegen-
spreken of terechtwijzen,f

want je volk is als degenen
die een priester tegen-
spreken.g

5 Op klaarlichte dag zul je
daarom struikelen

en met jou zal de profeet
struikelen, alsof het nacht
was.

En ik zal je moeder het
zwijgen opleggen.�

6 Mijn volk zal het zwijgen
worden opgelegd,� omdat
er geen kennis is.

Omdat jij kennis verwerpt,h
verwerp ik jou als mijn
priester.

En omdat jij de wet� van je
God vergeet, i

vergeet ik je zonen.
7 Hoe meer ze toenamen,

hoe meer ze tegen me
zondigden. j

Ik zal hun eer veranderen in
oneer.�

8 Ze voeden zich met de zonden
van mijn volk

en ze verlangen gretig� naar
hun overtredingen.

9 Voor het volk zal hetzelfde
gelden als voor de priester:

4:5 �Of ‘vernietigen’. 4:6 �Of ‘worden
vernietigd’. �Of ‘het onderwijs’. 4:7
�Of mogelijk ‘ze hebben mijn eigen eer
verruild voor oneer’. 4:8 �Of ‘heffen
hun ziel op’. Zie Woordenlijst ‘Ziel’.
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h Jer 2:8
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1231 HOSEA 4:10–5:3
ik zal ze ter verantwoording
roepen voor hun gedrag

en ik zal de gevolgen van hun
daden over ze brengen.a

10 Ze zullen eten maar niet
verzadigd raken.b

Ze zullen vrije seks hebben�
maar niet in aantal toe-
nemen,c

omdat ze geen respect hebben
voor Jehovah.

11 Prostitutie,� wijn en nieuwe
wijn

nemen de motivatie weg om
het goede te doen.�d

12 Mijn volk vraagt hun houten
afgoden om raad,

ze doen wat hun staf� ze
vertelt.

De geest van prostitutie laat
ze afdwalen

en door hun prostitutie
weigeren ze zich aan hun
God te onderwerpen.

13 Op de toppen van de bergen
brengen ze slachtofferse

en op de heuvels laten ze
offers in rook opgaan,

onder eikenbomen, storax-
bomen en elke grote boom,f

omdat de schaduw ervan
goed is.

Daarom prostitueren jullie
dochters zich

en plegen jullie schoon-
dochters overspel.

14 Ik zal jullie dochters niet
ter verantwoording roepen
vanwege hun prostitutie,

en ook jullie schoondochters
niet vanwege hun overspel.

Want de mannen gaan op pad
met de hoeren

en brengen slachtoffers
samen met de tempel-
prostituees.

4:10 �Of ‘door en door immoreel zijn’,
‘prostitutie bedrijven’. 4:11 �Of ‘im-
moraliteit’, ‘promiscuı̈teit’. �Lett.: ‘ne-
men het hart weg’. 4:12 �Of ‘waarzeg-
gersstok’.

Een volk dat zo dom is,a zal
ten val komen.

15 Ook al bedrijf jij prostitutie,
Israël,b

laat Juda niet schuldig wor-
den.c

Kom niet naar G _ilgald of naar
Beth- _Aven,e

en zweer niet: “Zo zeker als
Jehovah leeft!”f

16 Want Israël is zo onwillig
geworden als een onwillige
koe.g

Zal Jehovah ze nu hoeden als
een jonge ram in een ruime
weide?�

17 Efraı̈m heeft zich gehecht
aan afgoden.h

Laat hem maar!
18 Als hun bier� op is,

geven ze zich over aan vrije
seks.

Zijn leiders� zijn gek op
schande. i

19 De wind zal hem� in zijn
vleugels wikkelen,�

ze zullen zich schamen voor
hun slachtoffers.’

5 ‘Hoor dit, priesters, j
let op, huis van Israël,
luister, huis van de koning,
want dit oordeel gaat jullie
aan.

Jullie zijn een valstrik voor
M _izpa

en een net dat uitgespreid is
over de T _abor.k

2 Degenen die afvallig worden,�
zijn diep weggezakt in�
slachting,

en ik waarschuw ze alle-
maal.�

3 Ik ken Efraı̈m,
Israël is niet verborgen voor
mij.

4:16 �Lett.: ‘plaats’. 4:18 �Of ‘tar-
webier’. �Lett.: ‘haar schilden’. 4:19
�Lett.: ‘haar’. �Of ‘hemwegvagen’. 5:2
�Of ‘de opstandelingen’. �Of ‘zijn nauw
betrokken bij’. �Of ‘zal (...) straffen’.
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HOSEA 5:4–6:2 1232
Want nu, Efraı̈m, heb je
je overgegeven aan vrije
seks.�

Israël heeft zich verontrei-
nigd.a

4 Hun daden beletten hen om
naar hun God terug te
gaan,

want er heerst een geest van
prostitutie� onder henb

en Jehovah erkennen ze niet.
5 De trots van Israël getuigt

tegen hem.�c
Israël en Efraı̈m zijn allebei
gestruikeld door hun over-
treding

en Juda is samen met hen
gestruikeld.d

6 Met hun schapen en runderen
gingen ze op zoek naar
Jehovah,

maar ze konden hem niet
vinden.

Hij had zich van hen terug-
getrokken.e

7 Ze hebben Jehovah verraden,f
want ze zijn vader geworden
van zonen van vreemden.

Nu zullen zij en hun bezit-
tingen� verslonden worden
door een maand.�

8 Blaas op de hoorng in G _ibea,
op de trompet in R _ama!h

Laat een strijdkreet horen
in Beth- _Aveni — achter jou,
o Benjamin!

9 Efraı̈m, je zult een schrik-
beeld worden op de dag
van bestraffing. j

Ik heb bekendgemaakt wat
zeker zal gebeuren met de
stammen van Israël.

10 De leiders van Juda zijn
als degenen die een grens
verleggen.k

5:3 �Of ‘heb je je immoreel gedra-
gen’, ‘ben je je gaan prostitueren’. 5:4
�Of ‘immoraliteit’, ‘promiscuı̈teit’. 5:5
�Lett.: ‘in zijn gezicht’. 5:7 �Of ‘velden’.
�Of mogelijk ‘binnen een maand’.

Ik zal mijn razernij over ze
uitstorten als water.

11 Efraı̈m is onderdrukt, ver-
brijzeld door het oordeel,

want hij was vastbesloten
zijn tegenstander achterna
te gaan.a

12 Daaromwas ik voor Efraı̈m
als een mot

en voor het huis van Juda als
verrotting.

13 Toen Efraı̈m zijn ziekte zag
en Juda zijn zweer,

ging Efraı̈m naarAssyriëb

en stuurde boodschappers
naar een machtige koning.

Maar hij was niet in staat
jullie gezond te maken

en hij kon jullie zweer niet
genezen.

14 Want ik zal voor Efraı̈m zijn
als een jonge leeuw

en voor het huis van Juda als
een sterke leeuw.�

Ik zal in stukken scheuren en
weggaan.c

Ik zal ze wegvoeren en
niemand zal ze redden.d

15 Ik zal weggaan en naar mijn
plaats terugkeren totdat
ze de gevolgen van hun
schuld dragen.

Dan zullen ze mijn goed-
keuring� zoeken.e

Als ze in moeilijkheden zitten,
zullen ze me zoeken.’f

6 ‘Kom en laten we teruggaan
naar Jehovah,

want hij heeft ons in stukken
gescheurd,g maar hij zal
ons genezen.

Hij sloeg ons, maar hij zal
onze wonden verbinden.

2 Hij zal ons na twee dagen
weer levend maken.

Op de derde dag zal hij ons
laten opstaan,

en voor zijn ogen zullen we
leven.

5:14 �Of ‘een jonge leeuw met manen’.
5:15 �Lett.: ‘gezicht’.
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3 We zullen Jehovah kennen,
we zullen er alles aan doen
om hem te kennen.

Zijn komst is zo zeker als de
zonsopgang.

Hij zal naar ons toe komen
als een regenbui,

als lenteregen die de aarde
doordrenkt.’

4 ‘Wat moet ik met je beginnen,
Efraı̈m?

Wat moet ik met je beginnen,
Juda?

Want jullie loyale liefde is als
wolken in de morgen,

als dauw die snel verdwijnt.
5 Daarom zal ik ze door de

profeten laten vellen,a
ik zal ze doden met de woor-
den van mijn mond.b

En de oordelen over jou zul-
len schijnen als het licht.c

6 Want loyale liefde� heb ik
liever dan een slachtoffer

en kennis van God liever dan
volledige brandoffers.d

7 Maar zij, als gewone mensen,
hebben zich niet aan het
verbond gehouden.e

Daar zijn ze mij ontrouw
geworden.

8 Gilead is een stad van boos-
doeners,f

vol bloedige voetafdrukken.g
9 De groep priesters is als een

bende struikrovers die op
een man loert.

Ze moorden op de weg bij
Sichem,h

hun gedrag is schaamteloos.
10 Ik heb in het huis van Israël

iets afschuwelijks gezien.
Daar bedrijft Efraı̈m prosti-
tutie. i

Israël heeft zich verontrei-
nigd. j

11 En voor jou, Juda, is er een
oogst vastgesteld,

wanneer ik de gevangenen
van mijn volk weer bij
elkaar breng.’k

6:6 �Of ‘barmhartigheid’.

7 ‘Steeds wanneer ik Israël wil
genezen,

wordt de fout van Efraı̈m ook
blootgelegda

en de slechtheid van Sam _aria.b
Want ze plegen bedrog,c
dieven breken in en buiten
plunderen roversbenden.d

2 Maar ze staan er niet bij stil�
dat ik al hun slechtheid zal
onthouden.e

Nu zijn ze omgeven door hun
daden,

ik zie het voor mijn ogen
gebeuren.

3 Ze maken de koning blij met
hun slechtheid

en leiders met hun bedrog.
4 Ze zijn allemaal overspelig.

Ze branden als een oven die
is aangestoken door een
bakker.

Na het kneden van het deeg
wakkert hij het vuur niet
meer aan totdat het deeg
gezuurd is.

5 Op de dag van onze koning
zijn leiders ziek geworden

— ze zijn razend door de
wijn.f

Hij heeft spotters de hand
toegestoken.

6 Want ze komen dichterbij
met een hart dat brandt als
een oven.�

De hele nacht slaapt de
bakker,

’s morgens brandt de oven
als een laaiend vuur.

7 Ze zijn allemaal zo heet als
een oven,

ze verslinden hun bestuur-
ders.�

Al hun koningen zijn ge-
vallen.g

Niemand van hen roept tot
mij.h

7:2 �Lett.: ‘zeggen niet in hun hart’. 7:6
�Of mogelijk ‘want hun hart is als een
oven terwijl ze met hun intriges dichterbij
komen’. 7:7 �Lett.: ‘rechters’.
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8 Efraı̈m mengt zich met de
volken.a

Efraı̈m is als een ronde koek
die niet is omgekeerd.

9 Vreemden hebben hem van
zijn kracht beroofd,b maar
hij weet het niet.

Zijn grijze haar is wit ge-
worden, maar hij merkt
het niet.

10 De trots van Israël getuigt
tegen hem,c

maar ze zijn niet teruggegaan
naar Jehovah, hun God,d

en ondanks dit alles hebben
ze hem niet gezocht.

11 Efraı̈m is als een domme
duif, zonder verstand.�e

Ze hebben naar Egypte
geroepen,f ze zijn naar
Assyrië gegaan.g

12 Waar ze ook heen gaan, ik
zal mijn net over ze uit-
spreiden.

Ik zal ze neerhalen als vogels
in de lucht.

Ik zal ze straffen, zoals
ik hun gemeenschap heb
gewaarschuwd.h

13 Wee hun, want ze zijn voor
mij gevlucht!

Laat ze vernietigd worden,
want ze hebben tegen mij
gezondigd!

Ik stond klaar om ze te
verlossen, maar ze hebben
leugens over me verteld. i

14 En ze riepen niet uit de
grond van hun hart tot mij
om hulp, j

ook al bleven ze op hun bed
jammeren.

Ze sneden zichzelf om graan
en nieuwe wijn.

Ze keren zich tegen mij.
15 Ook al heb ik ze gecorrigeerd

en hun armen gesterkt,
ze zijn tegen mij en denken
slechte plannen uit.

7:11 �Lett.: ‘zonder hart’.

16 Ze sloegen een andere weg
in, maar niet een betere.�

Ze waren zo onbetrouwbaar
als een slappe boog.a

Hun leiders zullen door
het zwaard worden gedood
vanwege hun opstandige
tong.

Daarom zullen ze een mik-
punt van spot worden in
Egypte.’b

8 ‘Zet een hoorn aan je mond!c
Iemand komt als een arend op
het huis van Jehovah af,d

want ze hebben mijn verbond
geschondene en mijn wet
overtreden.f

2 Ze roepen tot mij: “Mijn God,
wij, Israël, kennen u!”g

3 Israël heeft het goede
verworpen.h

Laat een vijand hem achter-
volgen.

4 Ze hebben koningen aan-
gesteld, maar niet via mij.

Ze hebben leiders aange-
steld, maar ik erkende ze
niet.

Met hun zilver en hun goud
hebben ze afgoden ge-
maakt. i

Dat wordt hun ondergang. j
5 Je kalf is verworpen,

Sam _aria.k
Mijn woede laait tegen hen
op. l

Zal het ze dan nooit lukken
onschuldig� te zijn?

6 Want het komt uit Israël.
Een ambachtsman heeft het
gemaakt en het is niet God.

Het kalf van Sam _aria zal
versplinterd worden.

7 Want ze zaaien wind
en zullen storm oogsten.m
Geen enkele halm levert rijp
graan� op.n

7:16 �D.w.z. niet naar een verheven vorm
van aanbidding. 8:5 �Of ‘rein’. 8:7 �Of
‘staand koren’.
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Wat er opgroeit brengt geen
meel voort.

Mocht er toch een opbrengst
zijn, dan zullen buiten-
landers� die verslinden.a

8 Israël zal verslonden
worden.b

Nu zullen ze onder de volken
zijnc

als een kruik die niemand
wil.

9 Want ze zijn naarAssyrië
gegaan,d als een eenzame
wilde ezel.

Efraı̈m heeft minnaars
ingehuurd.e

10 Ook al huren ze minnaars in
onder de volken,

ik zal ze nu bij elkaar drijven.
Ze zullen lijdenf onder de last
die de koning en de leiders
hebben opgelegd.

11 Want Efraı̈m heeft veel
altaren gemaakt om te
zondigen.g

Ze werden zijn altaren om te
zondigen.h

12 Alles wat mijn wet� omvat
schreef ik voor hem op,

maar dat alles werd als iets
vreemds bezien. i

13 Ze brengen me slachtoffers
en eten het vlees,

maar Jehovah is er niet blij
mee. j

Nu zal hij aan hun fouten
denken en ze straffen voor
hun zonden.k

Ze zijn teruggegaan� naar
Egypte. l

14 Israël is zijn Maker vergetenm

en heeft tempels gebouwdn

en Juda heeft veel vesting-
steden gemaakt.o

Ik zal vuur op zijn steden af
sturen

en het zal de torens van elke
stad verteren.’p

8:7 �Of ‘vreemden’. 8:12 �Of ‘onder-
wijs’. 8:13 �Of mogelijk ‘ze zullen te-
ruggaan’.

9 ‘Juich niet, Israël,a
wees niet blij zoals de
volken.

Want door prostitutie� ben je
afgedwaald van je God.b

Je hield van het hoerenloon,
overal waar graan werd
gedorst.c

2 Maar de dorsvloer en de
wijnpers zullen hen niet
voeden

en de nieuwe wijn zal haar
teleurstellen.d

3 Ze zullen niet in het land van
Jehovah blijven wonen.e

Maar Efraı̈m zal teruggaan
naar Egypte

en in Assyrië zullen ze eten
wat onrein is.f

4 Ze zullen geen wijnoffers
meer voor Jehovah uit-
gieten.g

Hij zal niet blij zijn met hun
slachtoffers.h

Ze zijn als het brood van
rouw.

Iedereen die het eet, zal zich
verontreinigen.

Want hun brood is alleen
voor henzelf,�

het zal niet in het huis van
Jehovah komen.

5 Wat zullen jullie doen op de
dag van samenkomst,�

op de dag van Jehovah’s
feest?

6 Want kijk, ze zullen moeten
vluchten voor de vernieti-
ging. i

Egypte zal hen verzamelenj

en M _emphis zal hen be-
graven.k

Netels zullen bezit nemen
van hun zilveren kostbaar-
heden,

doornstruiken zullen in hun
tenten zijn.

9:1 �Of ‘immoraliteit’, ‘promiscuı̈teit’.
9:4 �Of ‘hun eigen ziel’. 9:5 �Of ‘jullie
vastgestelde feest’.
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7 De dagen van afrekening
zullen komen,a

de dagen van vergelding
zullen komen,

en Israël zal het weten.
Hun profeet zal een dwaas
zijn en de man van inspiratie
zal gek worden.

Want je overtreding is groot,
de vijandigheid tegenover
jou is enorm.’

8 De wachterb van Efraı̈m was
met mijn God.c

Maar nu zijn alle wegen van
zijn profetend als de netten
van een vogelvanger.

Er is vijandigheid in het huis
van zijn God.

9 Ze zijn diep weggezonken in
verdorvenheid, zoals in de
dagen van G _ibea.e

Hij zal zich hun fouten her-
inneren en hun zonden
bestraffen.f

10 ‘Als druiven in de woestijn
vond ik Israël.g

Als de eerste vroege vijgen
aan een vijgenboom zag ik
jullie voorvaders.

Maar ze gingen naar Baäl van
P _eor,h

ze droegen zich op aan het
schandelijke ding�i

en ze werden net zo walgelijk
als het voorwerp van hun
liefde.

11 Efraı̈ms pracht vliegt weg als
een vogel,

er is geen geboorte, geen
zwangerschap en geen
bevruchting. j

12 Zelfs als ze kinderen op-
voeden,

zal ik ze ervan beroven
totdat er niemand meer
over is.k

Wee hun wanneer ik me van
hen afkeer! l

13 Efraı̈m, geplant in een weide,
was voor mij als Tyrus.m

9:10 �Of ‘de schandelijke god’.

Nu moet Efraı̈m zijn zonen
naar de slachting brengen.’

14 Jehovah, geef ze wat u ze
moet geven:

een moederschoot die mis-
kramen krijgt en verdroog-
de� borsten.

15 ‘Al hun slechtheid gebeurde
in G _ilgal,a en daarom ging
ik ze daar haten.

Vanwege hun slechte daden
zal ik ze uit mijn huis jagen.b

Ik zal niet meer van ze
houden.c

Al hun leiders zijn koppig.
16 Efraı̈m zal worden geveld.d

Hunwortel zal verdrogen
en ze zullen geen vrucht
opleveren.

Zelfs als ze kinderen krijgen,
zal ik hun geliefde nakome-
lingen doden.’

17 Mijn God zal hen verwerpen,
want ze hebben niet naar
hem geluisterd,e

en ze zullen vluchtelingen
worden onder de volken.f

10 ‘Israël is een verdorven�
wijnstok die vrucht
draagt.g

Hoe meer vruchten hij geeft,
hoemeer altaren hij maakt.h

Hoe meer het land oplevert,
hoe overdadiger zijn heilige
zuilen zijn.i

2 Hun hart is hypocriet,�
nu zullen ze schuldig bevon-
den worden.

Er is iemand die hun altaren
zal afbreken en hun zuilen
zal vernietigen.

3 Nu zullen ze zeggen:
“We hebben geen koning, j
want we hebben geen ont-
zag voor Jehovah gehad.

En wat kan een koning voor
ons doen?”

9:14 �Of ‘verschrompelde’. 10:1 �Of
mogelijk ‘woekerende’. 10:2 �Of ‘glib-
berig’, ‘glad’.
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4 Ze spreken lege woorden,
leggen valse eden afa en
sluiten verbonden.

Daaromwoekert de recht-
spraak als giftig onkruid in
de voren van een akker.b

5 De inwoners van Sam _aria
zullen bezorgd zijn om het
afgodskalf van Beth- _Aven.c

Het volk zal erover rouwen,
net als zijn priesters van
buitenlandse goden die
juichten over het kalf en
zijn pracht,

want het zal van hen weg-
gaan, in ballingschap.

6 Het zal als een geschenk
voor een machtige koning
naarAssyrië worden
gebracht.d

Efraı̈m staat schande te
wachten

en Israël zal zich schamen
over het advies dat het
heeft opgevolgd.e

7 Sam _aria en haar koning
zullen beslist aan hun eind
komen�f

als een afgebroken twijg op
het wateroppervlak.

8 De offerhoogten van Beth-
_Aven,g de zonde van
Israël,h zullen vernietigd
worden. i

Doorns en distels zullen op
hun altaren groeien. j

Men zal tegen de bergen
zeggen: “Bedek ons!”

en tegen de heuvels: “Val op
ons!”k

9 Sinds de dagen van G _ibea
heb je gezondigd, l Israël.

Daar hielden ze koppig vol.
De oorlog haalde de zonen
van onrechtvaardigheid in
G _ibea niet in.�

10 Ik zal hen ook corrigeren
wanneer ik dat wil.

10:7, 15 �Lett.: ‘het zwijgen worden op-
gelegd’. 10:9 �Of ‘vernietigde (...) niet
volledig’.

En volken zullen tegen hen
bij elkaar gebracht worden

wanneer hun twee zonden op
hen gebonden worden.�

11 Efraı̈m was een afgerichte
jonge koe� die hield van
dorsen.

Dus spaarde ik haar mooie
hals.

Nu zal ik iemand op Efraı̈m
laten rijden.�a

Juda zal ploegen, Jakob zal
voor hem eggen.

12 Zaai in rechtvaardigheid en
oogst loyale liefde.

Ploeg bebouwbaar land omb

zolang er tijd is om Jehovah
te zoeken,c

totdat hij komt en jullie
rechtvaardigheid leert.d

13 Jullie hebben slechtheid
geploegd.

Jullie hebben onrechtvaardig-
heid geoogste

en de vrucht van bedrog
gegeten,

want jullie hebben op je
eigen weg vertrouwd,

op jullie grote aantal strij-
ders.

14 Er zal tumult tegen jullie volk
losbarsten,

en je vestingen zullen alle-
maal verwoest wordenf

zoals toen het huis van
_Arbel door S _alman ver-
woest werd,

op de dag van de strijd,
toen moeders samen met
hun kinderen verpletterd
werden.

15 Dat is wat er met jou zal
gebeuren, Bethel,g omdat je
door en door slecht bent.

Als het ochtend wordt, zal
de koning van Israël beslist
aan zijn eind komen.’�h

10:10 �D.w.z. wanneer ze hun straf dra-
gen als een juk. 10:11 �Of ‘afgerichte
vaars’. �Of ‘een tuig op (...) leggen’.
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11 ‘Toen Israël een jongen
was, hield ik van hem,a

en uit Egypte heb ik mijn
zoon geroepen.b

2 Hoe meer ze� hen riepen,
hoe meer ze van hen weg-
gingen.c

Ze bleven offeren aan de
Baälsbeeldend

en slachtoffers brengen aan
de gehouwen beelden.e

3 Maar ik was het die Efraı̈m
leerde lopenf en ik nam hen
in mijn armen.g

Ze erkenden niet dat ik hen
had genezen.

4 Met menselijke touwen�
bleef ik hen trekken, met
de koorden van liefde,h

en ik was voor hen als iemand
die een juk� verwijderde
van hun kaken,

vol zorg bracht ik elk van hen
voedsel.

5 Ze zullen niet naar Egypte
teruggaan, maarAssyrië
zal hun koning zijni

omdat ze weigerden bij mij
terug te komen. j

6 Een zwaard zal in zijn steden
rondgaan,k

het zal zijn grendels vernie-
tigen en ze verslinden van-
wege hun listige plannen. l

7 Mijn volk is vastbesloten mij
ontrouw te zijn.m

Al riepen ze hen omomhoog te
komen,� niemand staat op.

8 Hoe zou ik je kunnen opgeven,
Efraı̈m?n

Hoe kan ik je overleveren,
Israël?

Hoe kan ik je net als _Adma
behandelen?

Hoe kan ik hetzelfde met je
doen als met Z _eboı̈m?o

11:2 �D.w.z. profeten en anderen die
gestuurd waren om Israël te onderwij-
zen. 11:4 �Of ‘vriendelijke touwen’, als
die van een ouder. �Zie Woordenlijst.
11:7 �D.w.z. naar een verheven vorm van
aanbidding.

Ik ben van gedachten� ver-
anderd

en ik ben vol medelijden.�a
9 Ik zal mijn brandende woede

niet laten losbarsten.
Ik zal Efraı̈m niet opnieuw
vernietigen,b

want ik ben God en geen mens,
de Heilige in jullie midden.
Ik zal niet in razernij op jullie
af komen.

10 Ze zullen Jehovah volgen
en hij zal brullen als een
leeuw.c

Als hij brult, zullen zijn zonen
bevend uit het westen
komen.d

11 Bevend als een vogel zullen
ze uit Egypte komen,

als een duif uit Assyrië.e
En ik zal ze latenwonen in hun
huizen’, verklaart Jehovah.f

12 ‘Efraı̈m heeft me omringd
met leugens

en het huis van Israël met
bedrog.g

Maar Juda wandelt nog�
met God

en hij is trouw aan de Aller-
heiligste.’h

12 ‘Efraı̈m voedt zich met
wind.

Hij jaagt de hele dag achter
de oostenwind aan.

Hij vermeerdert leugen en
geweld.

Ze sluiten een verbond met
Assyrië i en brengen olie
naar Egypte. j

2 Jehovah voert een rechts-
zaak tegen Juda.k

Hij zal Jakob ter verant-
woording roepen voor zijn
gedrag

en hij zal hem zijn daden
betaald zetten. l

3 In de buik greep hij zijn
broer bij de hiel,m

11:8 �Lett.: ‘hart’. �Lett.: ‘mijn mede-
gevoel is ontvlamd’. 11:12 �Of ‘doolt
nog rond’.
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en met al zijn kracht streed
hij met God.a

4 Hij bleef met een engel
vechten en overwon.

Hij huilde en smeekte om
zijn gunst.’b

Hij trof hem in Bethel aan en
daar sprak Hij met ons.c

5 Jehovah, de God van de leger-
machten,d

Jehovah is zijn gedenknaam.�e
6 ‘Ga daarom terug naar je God,f

houd vast aan loyale liefde
en recht.g

Hoop altijd op je God.
7 Maar de handelaar houdt een

bedrieglijke weegschaal in
zijn hand.

Hij geniet van bedriegen.h
8 Efraı̈m blijft zeggen: “Ik ben

inderdaad rijk geworden. i
Ik heb een vermogen ver-
diend. j

En in al mijn harde werk
zullen ze niets vinden wat
verkeerd of zondig is.”

9 Maar ik ben Jehovah, je God,
al vanaf� Egypte.k

Ik zal je weer in tenten laten
wonen

net als in de dagen van een
vastgestelde tijd.�

10 Ik sprak tot de profeten, l
ik vermeerderde hun
visioenen

en via de profeten vertelde ik
gelijkenissen.

11 Leugen en bedrog� zijn bij
Gilead.m

In G _ilgal hebben ze stieren
geofferdn

en hun altaren zijn als steen-
hopen in de voren van een
akker.o

12 Jakob liep weg naar het
gebied� van _Aram,�p

12:5 �Of ‘de naam waarmee hij herinnerd
wordt’. 12:9; 13:4 �Of ‘sinds’. 12:9
�Of mogelijk ‘een feest’. 12:11 �Of ‘ma-
gische dingen’, ‘mystieke dingen’. 12:12
�Lett.: ‘het veld’. �Of ‘Syrië’.

Israëla ging daar dienen voor
een vrouw,b

voor een vrouw hoedde hij
schapen.c

13 Jehovah leidde Israël uit
Egypte door een profeet,d

door een profeet werd hij
gehoed.e

14 Efraı̈m heeft Hem diep
beledigd, f

zijn bloedschuld blijft op
hem rusten.

Zijn Heer zal hem zijn smaad
betaald zetten.’g

13 ‘Als Efraı̈m sprak, beefde
men.

Hij had aanzien in Israël.h
Maar hij maakte zich schul-
dig aan Baälaanbiddingi en
stierf.

2 Nu maken ze hun zonde nog
groter

en maken ze metalen� beelden
van hun zilver. j

Ze zijn vaardig in het maken
van afgoden, allemaal het
werk van ambachtslieden.

Daartegen zeggen ze: “Laat
de mannen die offeren de
kalveren kussen.”k

3 Daarom zullen ze worden als
wolken in de morgen,

als dauw die vroeg verdwijnt,
als kaf dat door een storm
van de dorsvloer wordt
weggeblazen

en als rook die uit het dakgat
komt.

4 Maar ik ben Jehovah, je God,
al vanaf� Egypte. l

Je kende geen andere God
dan mij

en buiten mij is er geen
redder.m

5 Ik kende je in de woestijn,n in
het land van droogte.

6 Hunweidegronden hadden
hen verzadigd.o

Ze waren verzadigd en hun
hart werd trots.

Daarom vergaten ze mij.p

13:2 �Of ‘gegoten’.
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Joë 2:12, 13

g De 16:20
Mi 6:8

h Am 8:5, 6
Mi 2:1, 2

i Opb 3:17
j De 8:17-19
k Ex 20:2

Ho 13:4
l 1Kon 17:1
2Kon 17:13
Am 7:14, 15

m Ho 6:8
n Ho 9:15

Am 4:4
o 2Kon 17:9, 10

Ho 8:11
Ho 10:1

p Ge 28:5
De 26:5

��������������������

2de kolom
a Ge 32:28
b Ge 29:18
c Ge 31:38
d Ex 12:50, 51

Ps 77:20
e Joz 24:17

1Sa 12:8
f 2Kon 17:9-11
Ez 23:4, 5

g De 28:37
��������������������

HFST. 13
h Joz 17:17
i 2Kon 17:16
Ho 11:2

j Ho 2:8
k 1Kon 12:26, 28

1Kon 19:18
l Ex 20:2
Ho 12:9

m Jes 43:11
Jes 45:21, 22

n De 2:7
De 32:9, 10

o Ne 9:25
p De 6:10-12

De 8:12-14
De 32:15, 18
Jes 17:10

1239 HOSEA 12:4–13:6



7 Ik zal als een jonge leeuw
voor ze worden,a

als een luipaard die langs het
pad op de loer ligt.

8 Ik zal op ze afstormen als
een berin die haar jongen
kwijt is

en ik zal hun borst� open-
rijten.

Als een leeuw zal ik ze daar
verslinden.

Een wild dier zal ze aan
stukken scheuren.

9 Het zal je vernietigen, Israël,
omdat je je tegen mij hebt
gekeerd, tegen je helper.

10 Waar is nu je koning, zodat
hij je kan redden in al je
steden,b

en waar zijn je bestuurders,�
over wie je hebt gezegd:

“Geef me toch een koning en
leiders”?c

11 In mijn boosheid gaf ik je een
koning,d

en in mijn grote woede zal ik
hemwegnemen.e

12 De overtreding van Efraı̈m is
samengebonden,�

zijn zonde is opgeborgen.
13 De barensweeën zullen hem

komen halen.
Maar hij is een onverstandig
kind:

als het tijd is om geboren te
worden, vertoont hij zich
niet.

14 Uit de macht van het Graf�
zal ik ze verlossen,

uit de dood zal ik ze terug-
halen.f

Dood, waar zijn je angels?g
Graf, waar is je vernietigende
kracht?h

Mijn oog zal geen medelijden
kennen.

13:8 �Lett.: ‘het omhulsel van hun hart’.
13:10 �Lett.: ‘rechters’. 13:12 �Of ‘be-
waard’. 13:14 �Of ‘Sjeool’, het collec-
tieve graf van de mensheid. Zie Woor-
denlijst.

15 Al zou hij floreren tussen de
rietplanten,

er zal een oostenwind komen,
de wind van Jehovah,

die uit de woestijn komt
om zijn put te laten op-
drogen en zijn bron droog
te leggen.

Hij zal de schatkamer met
alle kostbare voorwerpen
plunderen.a

16 Sam _aria zal schuldig worden
bevonden,b want ze is in
opstand gekomen tegen
haar God.c

Door het zwaard zullen ze
sneuvelen.d

Hun kinderen zullen ver-
pletterd worden

en hun zwangere vrouwen
zullen worden openge-
reten.’

14 ‘Ga toch terug, Israël,
naar Jehovah, je God,e

want je bent gestruikeld door
je zonde.

2 Ga terug naar Jehovah met
de volgende woorden.

Zeg tegen hem: “Vergeef
alstublieft onze zondenf en
aanvaard wat goed is.

Dan zullen wij de lof van
onze lippen offereng als
jonge stieren.�

3 Assyrië zal ons niet redden.h
We zullen niet op paarden
rijden. i

En we zullen niet meer tegen
het werk van onze handen
zeggen: ‘O onze God!’

Want u bent het die barm-
hartig is voor vaderloze
kinderen.” j

4 Ik zal hun ontrouw genezen.k
Ik zal uit eigen vrije wil van
ze houden, l

want ik ben niet meer boos
op hem.m

14:2 �Lett.: ‘als tegenprestatie de jonge
stieren van onze lippen offeren’.
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5 Ik zal voor Israël worden als
dauw.

Hij zal bloeien als een lelie
en zich diep wortelen als de
bomen van de Libanon.

6 Zijn twijgen zullen uitlopen
en zijn pracht zal zijn als die
van de olijfboom,

zijn geur als die van de
Libanon.

7 Ze zullenweer in zijn schaduw
wonen.

Ze zullen graan verbouwen
en uitlopen als een wijn-
stok.a

Zijn roem� zal zijn als de wijn
van de Libanon.

14:7 �Lett.: ‘gedachtenis’.

8 Efraı̈m zal zeggen: “Wat heb
ik nog met afgoden te
maken?”a

Ik zal antwoorden en over
hemwaken.b

Ik zal zijn als een weelderige
jeneverboom.

Je zult bij mij je vruchten
vinden.’

9 Wie is wijs? Laat hij deze
dingen begrijpen.

Wie is verstandig? Laat hij ze
weten.

Want de wegen van Jehovah
zijn rechtc

en de rechtvaardigen zullen
erop wandelen,

maar de overtreders zullen
erop struikelen.

HFST. 14
a Za 8:12
��������������������

2de kolom
a Ho 14:3

b Jer 31:18

c De 32:4

1241 HOSEA 14:5–JO
¨
EL 1:4

1 Het woord van Jehovah kwam
tot Joël,� de zoon van P _e-

thuël:
2 ‘Hoor dit, oudsten,

en luister, alle bewoners van
het land.�

Is er ooit zoiets gebeurd in
jullie dagen

1:1 �Bet.: ‘Jehovah is God’. 1:2 �Of ‘de
aarde’.

of in de dagen van jullie
voorouders?a

3 Vertel erover aan je zonen,
laat je zonen het aan hun
zonen vertellen

en hun zonen aan de volgende
generatie.

4 Wat de verslindende sprink-
haan overliet, at de zwerm-
sprinkhaan op,b

JO
¨
EL

I N H O U D

1 Zware sprinkhanenplaag (1-14)
‘De dag van Jehovah is dichtbij’ (15-20)

Profeet roept tot Jehovah (19, 20)

2 Jehovah’s dag en zijn grote leger (1-11)
Oproep van Jehovah: kom bij mij
terug (12-17)
‘Scheur je hart’ (13)

Jehovah antwoordt zijn volk (18-32)
‘Ik zal mijn geest uitstorten’ (28)

Wonderen in hemel en op aarde (30)
Wie Jehovah’s naam aanroept,
wordt gered (32)

3 Jehovah oordeelt alle volken (1-17)
Dal van Josafat (2, 12)
Dal van beslissing (14)
Jehovah vesting voor Israël (16)

Jehovah zegent zijn volk (18-21)

2de kolom
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HFST. 1
a Joë 2:2

b Ex 10:14, 15
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wat de zwermsprinkhaan
overliet, at de ongevleugelde
sprinkhaan op

enwat de ongevleugelde
sprinkhaan overliet, at
de vraatzuchtige sprink-
haan op.a

5 Word wakker, dronkaards,b
en huil!

Jammer, alle wijndrinkers,
want de zoete wijn gaat aan
jullie mond voorbij.c

6 Want een volk is mijn land
binnengevallen, machtig en
niet te tellen.d

Het heeft de tanden en kaken
van een leeuw.e

7 Het heeft mijn wijnstok ver-
nield en mijn vijgenboom
veranderd in een stronk.

Het heeft ze compleet ont-
schorst en weggegooid,

de ranken zijn wit geworden.
8 Huil zoals een maagd� die in

rouwkleding treurt
om de bruidegom� van haar
jeugd.

9 Graanofferf en drankofferg

zijn verdwenen uit het huis
van Jehovah.

De priesters, de dienaren van
Jehovah, treuren.

10 Het veld is verwoest, de
grond treurt,h

want het graan is vernield,
de nieuwe wijn is opge-
droogd, de olie is verloren. i

11 Boeren zijn verslagen en
wijnbouwers jammeren

vanwege de tarwe en de
gerst,

want de oogst van het veld is
verloren gegaan.

12 De wijnstok is verdord,
de vijgenboom uitgedroogd.
De granaatappel, de palm en
de appel,

alle bomen van het veld zijn
verdord. j

1:8 �Of ‘jonge vrouw’. �Of ‘man’.

Want bij de mensen is vreug-
de in schaamte veranderd.

13 Doe zakken aan� en rouw,�
priesters.

Jammer, dienaren van het
altaar.a

Kom binnen en breng de
nacht door in zakken,
dienaren van mijn God,

want graanofferb en drank-
offerc zijn het huis van
jullie God ontzegd.

14 Kondig een vasten af,� roep
een plechtige vergadering
bijeen.d

Verzamel de oudsten met alle
bewoners van het land

bij het huis van Jehovah, je
God,e en roep tot Jehovah
om hulp.

15 Wee, want de dag komt!
De dag van Jehovah is
dichtbijf

en zal komen als een verwoes-
ting van de Almachtige!

16 Is het voedsel niet wegge-
nomen voor onze eigen
ogen

en blijdschap en vreugde uit
het huis van onze God?

17 Het zaad� is verschrompeld
onder hun spaden.

Opslagplaatsen zijn ver-
woest.

Graanschuren zijn neer-
gehaald, want het graan
is verdord.

18 Zelfs het vee kreunt!
De kudden runderen dolen
in verwarring rond, want ze
hebben geen weide!

De kudden schapen onder-
gaan de straf.

19 Tot u, Jehovah, zal ik roepen,g
want vuur heeft de weiden
van de wildernis ver-
slonden,

1:13 �Lett.: ‘omgord je’. �Of ‘sla je op
de borst’. 1:14 �Lett.: ‘heilig een vas-
ten’. 1:17 �Ofmogelijk ‘verdroogde vij-
gen’.
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een vlam heeft alle bomen
van het veld verteerd.

20 Zelfs de wilde dieren ver-
langen naar u,

want de waterstromen zijn
opgedroogd

en vuur heeft de weiden van
de wildernis verslonden.

2 Blaas op de hoorn in Sion!a
Hef een strijdkreet aan op
mijn heilige berg.

Laten alle bewoners van het
land� beven,

want de dag van Jehovah
komt!b Hij is dichtbij!

2 Het is een dag van duisternis
en donkerheid,c

een dag van wolken en diepe
duisternis.d

Het is als het licht van
de dageraad dat zich uit-
spreidt over de bergen.

Er is een talrijk en machtig
volk.e

Zo’n volk is er nooit eerder
geweest

en zal er ook nooit meer zijn
tot in de verste generaties.

3 Een verslindend vuur trekt
voor hen uit,

een verterende vlam komt
achter hen aan.f

Het land vóór hen is als de
tuin van Eden,g

maar achter hen is een
verlaten woestijn.

Niets kan ontkomen.
4 Ze zien eruit als paarden

en ze rennen als oorlogs-
paarden.h

5 Terwijl ze over de berg-
toppen springen, klinken
ze als strijdwagens, i

als het knetteren van een
laaiend vuur dat stoppels
verslindt.

Ze zijn als een machtig volk,
opgesteld in gevechts-
formatie. j

2:1 �Of ‘de aarde’.

6 Door hen zullen volken beven
van angst.

Alle gezichten zullen ver-
schieten van kleur.

7 Als strijders komen ze aan-
stormen,

als soldaten beklimmen ze
een muur.

Ieder volgt zijn eigen baan,
ze wijken niet af van hun
koers.

8 Ze verdringen elkaar niet.
Ieder houdt vast aan zijn
koers.

Als sommigen vallen door de
wapens,�

verbreken de anderen de
gelederen niet.

9 Ze stormen de stad in, ze
rennen op de muur.

Ze klimmen tegen de huizen
op, als een dief komen ze
door de vensters.

10 Vóór hen beeft het land en
schudt de hemel.

Zon en maan zijn duister
geworden,a

de sterren hebben hun glans
verloren.

11 Jehovah zal voor zijn leger uit
zijn stem verheffen,b want
zijn kamp is heel talrijk.c

Machtig is hij die Zijn woord
uitvoert.

De dag van Jehovah is groot
en heel ontzagwekkend.d

Wie kan die doorstaan?’e
12 ‘Maar ook nu: kom bij mij

terug met heel je hart’,
verklaart Jehovah, f

‘en met vasten,g huilen en
jammeren.

13 Scheur niet je klerenh maar
je hart, i

en kom terug bij Jehovah, je
God.

Want hij is barmhartig en
meelevend,� hij wordt niet
snel kwaad j en is vol loyale
liefde,k

2:8 �Of ‘werpsperen’. 2:13 �Of ‘goed-
gunstig’.
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en hij zal het onheil her-
overwegen.�

14 Wie weet of hij zich omkeert
en van gedachten veran-
dert�a

en een zegen achterlaat:
een graanoffer en een
drankoffer voor Jehovah,
je God?

15 Blaas op de hoorn in Sion!
Kondig een vasten af,� roep
een plechtige vergadering
bijeen.b

16 Breng het volk bijeen, heilig
de vergadering.c

Breng de oude mannen�
samen, verzamel de kinde-
ren en zuigelingen.d

Laat de bruidegom uit zijn
binnenkamer komen en
de bruid uit haar bruids-
vertrek.

17 Laten de priesters, de diena-
ren van Jehovah,

tussen de voorhal en het
altaare huilen en zeggen:

“Heb toch medelijden,
Jehovah, met uw volk.

Maak uw erfdeel niet tot een
mikpunt van spot

en laat de volken niet over
hen heersen.

Waarom zouden de volken
zeggen: ‘Waar is hun
God?’”f

18 Dan zal Jehovah ijverig zijn
voor zijn land

en medegevoel tonen met
zijn volk.g

19 Jehovah zal zijn volk ant-
woorden:

“Ik stuur jullie graan, nieuwe
wijn en olie,

en jullie zullen meer dan
genoeg hebben.h

Ik zal jullie niet meer tot een
mikpunt van spot onder de
volken maken. i

2:13 �Of ‘zal spijt voelen over het on-
heil’. 2:14 �Of ‘en spijt voelt’. 2:15
�Lett.: ‘heilig een vasten’. 2:16 �Of ‘de
oudsten’.

20 Ik zal de noorderling ver van
jullie wegjagen.

Ik zal hem verdrijven naar
een droge, verlaten woes-
tenij,

met zijn voorhoede� naar de
oostelijke zee�

en zijn achterhoede naar de
westelijke zee.�

De smerige lucht zal van hem
opstijgen,

de stank zal van hem blijven
opstijgen.a

Want Hij zal grote dingen
doen.”

21 Wees niet bang, land.
Wees blij en juich, want Jeho-
vah zal grote dingen doen.

22 Wees niet bang, dieren van
het veld,

want de weiden van de wilder-
nis zullen groen wordenb

en de bomen zullen vrucht
dragen.c

De vijgenboom en de wijn-
stok moeten hun volledige
opbrengst geven.d

23 Zonen van Sion, wees blij en
vind vreugde in Jehovah,
je God,e

want hij zal jullie de herfst-
regen in de juiste mate
geven

en de regen overvloedig op
jullie laten neerdalen,

de herfstregen en de lente-
regen, zoals vroeger.f

24 De dorsvloeren zullen vol
zuiver graan zijn

en de persen zullen overlopen
van nieuwe wijn en olie.g

25 Ik zal jullie de jaren ver-
goeden waarin de oogst is
opgegeten

door de zwermsprinkhaan, de
ongevleugelde sprinkhaan,
de vraatzuchtige sprink-
haan en de verslindende
sprinkhaan,

2:20 �Lett.: ‘gezicht’. �D.w.z. de Dode
Zee. �D.w.z. de Middellandse Zee.
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mijn grote leger dat ik op
jullie af heb gestuurd.a

26 Jullie zullen volop te eten
hebbenb

en jullie zullen de naam loven
van Jehovah, je God,c

die wonderbare dingen voor
jullie heeft gedaan.

Mijn volk zal nooit weer
te schande worden ge-
maakt.d

27 Jullie zullen moeten weten
dat ik in Israëls midden
bene

en dat ik Jehovah, jullie God,
benf — er is geen ander!

Mijn volk zal nooit weer
te schande worden ge-
maakt.

28 Daarna zal ik mijn geest uit-
storteng op alle soorten
mensen,�

en jullie zonen en dochters
zullen profeteren,

jullie oude mannen zullen
dromen dromen

en jullie jonge mannen zullen
visioenen zien.h

29 Zelfs op mijn slaven en sla-
vinnen

zal ik in die dagen mijn geest
uitstorten.

30 En ik zal wonderen� tonen in
de hemel en op aarde:

bloed, vuur en rookzuilen. i
31 De zon zal in duisternis ver-

anderen en de maan in
bloed j

vóór de komst van de grote
en ontzagwekkende dag
van Jehovah.k

32 En iedereen die de naam
van Jehovah aanroept, zal
worden gered. l

Want op de berg Sion en in
Jeruzalem zullen degenen
zijn die ontkomen,m zoals
Jehovah heeft gezegd,

de overlevenden die Jehovah
roept.

2:28 �Lett.: ‘vlees’. 2:30 �Of ‘tekenen’.

3 Let op! In die dagen en in die
tijd,

wanneer ik de gevangenen
van Juda en Jeruzalem
terugbreng,a

2 zal ik ook alle volken bijeen-
brengen

en laten afdalen naar het
Dal� van Josafat.�

Daar zal ik een oordeel over
hen vellen

ter wille van mijn volk en
mijn erfdeel Israël,b

want ze hebben hen onder de
volken verstrooid

en ze hebben mijn land onder
elkaar verdeeld.c

3 Over mijn volk hebben ze het
lot geworpen.d

Ze gaven een jongen in ruil
voor een hoer,

verkochten een meisje om
wijn te drinken.

4 En wat hebben jullie tegen
mij,

Tyrus en Sidon en alle
gebieden van Filist _ea?

Willen jullie mij iets betaald
zetten?

Als jullie je op mij willen
wreken,

zal ik jullie je daden snel, ja
prompt, betaald zetten.�e

5 Want jullie hebben mijn
zilver en goud wegge-
nomenf

en mijn mooiste kostbaar-
heden in jullie tempels
gebracht.

6 Het volk van Juda en Jeru-
zalem hebben jullie aan de
Grieken verkochtg

om ze ver van hun gebied te
verwijderen.

7 Ik haal ze terug uit de plaats
waarheen jullie ze hebben
verkochth

3:2 �Of ‘de Laagvlakte’. �Bet.: ‘Jeho-
vah is Rechter’. 3:4 �Lett.: ‘op je hoofd
laten terugvallen’.
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en ik zal jullie je daden be-
taald zetten.�

8 Ik zal je zonen en dochters
verkopen aan� het volk van
Judaa

en zij moeten hen verkopen
aan de mannen van Scheba,
aan een volk ver weg.

Want Jehovah zelf heeft het
gezegd.

9 Kondig dit aan onder de
volken:b

“Maak je klaar voor� de
oorlog! Spoor de dappere
mannen aan!

Laat alle soldaten optrekken
en aanvallen!c

10 Smeed je ploegijzers om tot
zwaarden en je snoeimessen
tot speren.

Laat de zwakke zeggen: ‘Ik
ben machtig.’

11 Kom helpen, alle omringende
volken, en verzamel je!”’d

O Jehovah, laat uw mach-
tigen� afdalen naar die
plaats.

12 ‘Laten de volken opstaan en
optrekken naar het Dal�
van Josafat.

Want daar zal ik zitten om
alle omringende volken te
oordelen.e

13 Sla de sikkel erin, want de
oogst is rijp.

Daal af en begin met treden,
want de wijnpers is vol.f

De kuipen lopen over, want
hun slechtheid is overvloe-
dig.

14 Massa’s, massa’s zijn in het
dal� van de beslissing,

want de dag van Jehovah is
dichtbij in het dal van de
beslissing.g

3:7 �Lett.: ‘op je hoofd laten terugvallen’.
3:8 �Lett.: ‘in de hand van’. 3:9 �Lett.:
‘heilig’. 3:11 �Of ‘strijders’. 3:12 �Of
‘de Laagvlakte’. 3:14 �Of ‘de laagvlak-
te’.

15 Zon en maan zullen duister
worden,

de sterren zullen hun glans
verliezen.

16 Jehovah zal brullen vanuit
Sion,

vanuit Jeruzalem zal hij zijn
stem verheffen.

Hemel en aarde zullen schud-
den,

maar Jehovah zal een toe-
vlucht zijn voor zijn volk,a

een vesting voor het volk
Israël.

17 Jullie zullen moeten weten
dat ik Jehovah ben, jullie
God, die verblijft op Sion,
mijn heilige berg.b

Jeruzalem zal een heilige
plaats wordenc

en vreemden� zullen er niet
meer doorheen trekken.d

18 Op die dag zullen de bergen
druipen van zoete wijne

en de heuvels vloeien van
melk.

De stromen van Juda zullen
allemaal vloeien van water.

Uit het huis van Jehovah zal
een bron ontspringenf

die het Dal� van de Acacia’s
zal bevloeien.

19 Maar Egypte zal een woeste-
nij wordeng

en Edom een verlaten woes-
tijnh

vanwege het geweld tegen
het volk van Juda. i

In hun land hebben ze on-
schuldig bloed vergoten. j

20 Maar Juda zal altijd bewoond
zijn

en Jeruzalem van generatie
op generatie.k

21 Hun bloed� dat ik niet voor on-
schuldig had gehouden, zal
ik voor onschuldig houden.l

En Jehovah zal in Sion
verblijven.’m

3:17 �Of ‘buitenlanders’. 3:18 �Of ‘de
Wadi’. 3:21 �Of ‘bloedschuld’.

HFST. 3
a Ob 19, 20

b Jes 34:1, 2

c Ez 38:7

d Ez 38:9
Ze 3:8
Opb 16:14

e Ps 76:8, 9
Joë 3:2

f Jes 63:3
Opb 14:18-20

g Jes 34:2
Ze 1:14

��������������������

2de kolom
a Ps 50:15

b Za 8:3

c Jes 4:3

d Jes 60:18
Na 1:15
Za 14:21

e Am 9:13
Za 9:17

f Ez 47:1
Opb 22:1

g Jes 19:1

h Jer 49:17

i Ez 25:12, 13

j Am 1:11
Ob 10

k Ps 48:8
Jes 33:20
Jes 60:15
Am 9:15

l Jes 4:4
Ez 36:25
Mi 7:18, 19

m Jes 24:23
Mi 4:7
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1 De woorden van Amos,� een
van de schapenfokkers uit

Tek _oa,a die hij ontving in een vi-
sioen over Israël in de tijd van ko-
ning Uzz _iab van Juda en in de tijd
van koning Jer _obeamc van Israël,
de zoon van Joas,d twee jaar voor
de aardbeving.e 2 Hij zei:

‘Jehovah zal brullen vanuit
Sion,

vanuit Jeruzalem zal hij zijn
stem verheffen.

De weiden van de herders
zullen treuren,

de top van de K _armel zal
verdorren.’f

3 ‘Dit zegt Jehovah:
“‘Om drie misdaden� van
Damaskus, ja, om vier,
kom ik niet op mijn besluit
terug,

1:1 �Bet.: ‘een last zijn’ of ‘een last dra-
gen’. 1:3 �Of ‘daden van opstandigheid’.

want ze hebben Gilead
gedorst met ijzeren dors-
sleden.a

4 Daarom zal ik vuur op het
huis van H _azaëlb af sturen

en het zal de versterkte
torens van Ben-H _adad
verteren.c

5 Ik zal de grendels van
Damaskusd verbreken.

Ik zal de inwoners van
B _ikeath- _Aven vernietigen

en ook de heerser� van
Beth-Eden.

Het volk van Syrië zal als
ballingen naar Kire gaan’,
zegt Jehovah.”

6 Dit zegt Jehovah:
“‘Om drie misdaden van
Gaza,f ja, om vier, kom ik
niet op mijn besluit terug,

1:5 �Lett.: ‘degene die de scepter vast-
houdt’.

AMOS
I N H O U D

1 Amos krijgt boodschap van
Jehovah (1, 2)
Oordeel voor herhaalde misdaden (3-15)

Syrië (3-5), Filistea (6-8), Tyrus (9, 10),
Edom (11, 12) en Ammon (13-15)

2 Oordeel voor herhaalde misdaden (1-16)
Moab (1-3), Juda (4, 5) en Israël (6-16)

3 Gods oordeel bekendmaken (1-8)
God onthult zijn geheim (7)

Boodschap tegen Samaria (9-15)

4 Boodschap tegen koeien van
Basan (1-3)
Jehovah veracht valse aanbidding
Israël (4, 5)
Israël laat zich niet corrigeren (6-13)

‘Bereid je voor op ontmoeting
met je God’ (12)
‘God vertelt mens Zijn gedachten’ (13)

5 Israël als gevallen maagd (1-3)
Zoek God en leef (4-17)

‘Haat het kwade en heb het goede
lief’ (15)

Jehovah’s dag is dag van duisternis (18-27)
Israëls offers afgewezen (22)

6 Wee de onverschilligen! (1-14)
Ivoren bedden, schalen vol wijn (4, 6)

7 Visioenen over naderende einde Israël (1-9)
Sprinkhanen (1-3), vuur (4-6) en
schietlood (7-9)

Amos mag niet meer profeteren (10-17)

8 Visioen van mand met zomerfruit (1-3)
Onderdrukkers veroordeeld (4-14)

Geestelijke hongersnood (11)

9 Niemand ontsnapt aan Gods
oordelen (1-10)
Hut van David wordt opgericht (11-15)

HFST. 1
a 2Kr 11:5, 6

b 2Kr 26:1, 3, 4
Jes 1:1

c 2Kon 14:23, 24
Ho 1:1
Am 7:10

d 2Kon 13:10, 11

e Za 14:5

f Jes 33:9
Na 1:4

��������������������

2de kolom
a 2Kon 8:12

2Kon 10:32, 33
2Kon 13:7

b 1Kon 19:15

c Jer 49:27

d Jes 7:8
Jes 8:4
Jes 17:1

e 2Kon 16:9

f Ez 25:15



AMOS 1:7–2:4 1248
want ze hebben een hele
groep ballingena wegge-
voerd en aan Edom over-
geleverd.

7 Daarom zal ik vuur op de
muur van Gazab af sturen

en het zal zijn versterkte
torens verteren.

8 Ik zal de inwoners van _Asdodc

vernietigen
en ook de heerser� van

_Askelon.d
Ik zal mijn hand opheffen
tegen _Ekrone

en de overgebleven Filistijnen
zullen vergaan’,f zegt de
Soevereine Heer Jehovah.”

9 Dit zegt Jehovah:
“Om drie misdaden van Ty-
rus,g ja, om vier, kom ik
niet op mijn besluit terug,

want ze hebben een hele
groep ballingen aan Edom
overgeleverd

en hebben niet aan het
broederverbond gedacht.h

10 Daarom zal ik vuur op de
muur van Tyrus af sturen

en het zal zijn versterkte
torens verteren.”i

11 Dit zegt Jehovah:
“Om drie misdaden van
Edom, j ja, om vier, kom ik
niet op mijn besluit terug,

want hij heeft zijn eigen
broeder met het zwaard
achtervolgdk

en heeft geweigerd mede-
lijden� te tonen.

In zijn woede blijft hij
hen meedogenloos ver-
scheuren,

zijn razernij tegen hen blijft
aanhouden.l

12 Daarom zal ik vuur op T _eman
af sturenm

en het zal de versterkte
torens van B _ozra verteren.”n

1:8 �Lett.: ‘degene die de scepter vast-
houdt’. 1:11 �Of ‘barmhartigheid’.

13 Dit zegt Jehovah:
“‘Om drie misdaden van de
Ammonieten,a ja, om vier,
kom ik niet op mijn besluit
terug,

want ze hebben de zwangere
vrouwen van Gilead open-
gereten om hun eigen
gebied uit te breiden.b

14 Daarom zal ik de muur van
R _abba in brand stekenc

en het vuur zal zijn ver-
sterkte torens verteren,

terwijl er een strijdkreet
klinkt op de dag van de
strijd

en er een orkaan raast op de
dag van de stormwind.

15 Hun koning zal in balling-
schap gaan met zijn vor-
sten’,d zegt Jehovah.”

2 Dit zegt Jehovah:
“‘Om drie misdaden� van
Moab,e ja, om vier, kom ik
niet op mijn besluit terug,

want hij heeft de botten van
de koning van Edom ver-
brand om er kalk van te
maken.

2 Daarom zal ik vuur op Moab
af sturen

en het zal de versterkte
torens van K _erioth ver-
teren.f

Moab zal sterven onder
tumult,

terwijl er een strijdkreet
klinkt en een hoorn.g

3 Ik zal de heerser� uit zijn
midden verwijderen

en met hem al zijn vorsten
doden’,h zegt Jehovah.”

4 Dit zegt Jehovah:
“Om drie misdaden van
Juda, i ja, om vier, kom ik
niet op mijn besluit terug,

want ze hebben de wet� van
Jehovah verworpen

2:1 �Of ‘daden van opstandigheid’. 2:3
�Lett.: ‘rechter’. 2:4 �Of ‘het onderwijs’.

HFST. 1
a 2Kr 21:16, 17

2Kr 28:18
Joë 3:4, 6

b Jer 25:17, 20
Jer 47:1
Za 9:5

c Jes 20:1

d Jer 47:5

e Ze 2:4

f Jes 14:29
Jer 47:4
Ez 25:16, 17
Ze 2:5
Za 9:6

g Ez 26:2

h Joë 3:4, 6

i Ez 26:12

j Joë 3:19

k Ez 25:12

l 2Kr 28:17
Ob 10

m Ge 36:10, 11
Ob 9

n Jes 34:5, 6
Jer 49:13
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2de kolom
a Ez 25:3

Ze 2:8

b Re 11:12, 13
Jer 49:1

c Jer 49:2
Ez 25:5

d Jer 27:2, 3
Jer 49:3

��������������������

HFST. 2
e Jer 48:29, 30

Ez 25:8, 9
Ze 2:8

f Jer 48:21, 24

g Jes 15:1

h Jes 16:14
Jer 48:7

i 2Kon 17:19
Jer 2:13



en zich niet aan zijn voor-
schriften gehouden.a

Maar ze zijn afgedwaald
door dezelfde leugens die
hun voorouders hebben
gevolgd.b

5 Daarom zal ik vuur op Juda
af sturen

en het zal de versterkte
torens van Jeruzalem
verteren.”c

6 Dit zegt Jehovah:
“Om drie misdaden van
Israël,d ja, om vier, kom ik
niet op mijn besluit terug,

want ze verkopen de recht-
vaardigen voor zilver

en de armen voor een paar
sandalen.e

7 Ze vertrappen het hoofd van
de zwakken in het stof van
de aardef

en versperren het pad van
de zachtmoedigen.g

Vader en zoon slapen met
hetzelfde meisje

en ontheiligen mijn heilige
naam.

8 Naast elk altaarh strekken
ze zich uit op kleren die
ze als onderpand hebben
genomen. i

In het huis� van hun goden
drinken ze wijn die ze met
geı̈nd boetegeld hebben
betaald.”

9 “Maar ik, ik heb voor hen de
Amorieten uitgeroeid, j

die zo groot waren als ceders
en zo sterk als eiken.

Ik vernietigde zijn vrucht
boven en zijn wortels
beneden.k

10 Ik heb jullie weggeleid uit
Egyptel

en jullie 40 jaar lang door de
woestijn laten gaanm

om het land van de Amorieten
in bezit te nemen.

2:8 �Of ‘de tempel’.

11 Ik stelde sommigen van jullie
zonen aan als profetena

en sommigen van jullie jonge
mannen als nazireeërs.b

Zo is het toch, Israëlieten?”,
verklaart Jehovah.

12 “Maar jullie bleven de na-
zireeërs wijn te drinken
gevenc

en gaven de profeten het
gebod: ‘Jullie mogen niet
profeteren.’d

13 Daarom zal ik jullie ver-
brijzelen op je plaats

zoals een wagen vol pas-
gemaaid graan verbrijzelt
wat eronder is.

14 De snelle zal nergens heen
kunnen vluchten,e

de sterke zal zijn kracht niet
behouden

en geen strijder zal zijn
leven� redden.

15 Geen boogschutter zal
standhouden,

geen hardloper zal ont-
komen

en geen ruiter zal zijn leven�
redden.

16 Zelfs de dapperste strijder�
zal op die dag naakt weg-
vluchten”,f verklaart
Jehovah.’

3 ‘Hoor dit woord dat Jehovah
over jullie heeft gesproken,

Israëlieten, over de hele familie
die ik uit Egypte heb weggeleid:
2 “Alleen jullie heb ik gekend

uit alle families van de
aarde.g

Daarom zal ik jullie ter ver-
antwoording roepen voor
al jullie overtredingen.h

3 Gaan er ooit twee samen
wandelen zonder dat ze
met elkaar hebben af-
gesproken?�

2:14, 15 �Of ‘ziel’. 2:16 �Of ‘sterken
van hart onder de strijders’. 3:3 �Of ‘ze
elkaar volgens afspraak ontmoet heb-
ben’.

HFST. 2
a Le 26:14-16

2Kr 36:14

b Jer 9:14

c 1Sa 12:15
1Kr 28:9
2Kr 36:17, 19
Jer 17:27
Jer 37:8
Jer 52:12-14
Ho 8:14

d De 28:45
2Kon 17:6, 7
Ez 23:4, 5
Ho 4:1, 2

e Am 5:11
Am 8:4-6

f Am 4:1

g Jes 10:1, 2
Am 5:12

h Ho 8:11
Ho 10:1

i Ex 22:26
De 24:12

j Nu 21:23-25
Joz 24:8
Ps 135:10, 11

k De 2:31-33

l Ex 12:51

m Nu 14:34
De 2:7

��������������������

2de kolom
a 1Sa 3:20

1Kon 17:1
1Kon 19:19

b Nu 6:2
Re 13:5

c Nu 6:3, 4

d Jes 30:10, 11
Am 7:12, 13

e Am 9:1

f De 28:25
��������������������

HFST. 3
g Ex 19:5

De 7:6
Ps 147:19, 20

h Da 9:11, 12
Ho 12:2
Am 4:12

1249 AMOS 2:5–3:3



4 Brult er ooit een leeuw in
het woud als hij geen prooi
heeft?

Gromt een jonge leeuw�
vanuit zijn hol als hij niets
heeft gevangen?

5 Vliegt een vogel ooit in een
net op de grond als de val
ontbreekt?�

Springt een net van de
grond op als er niets ge-
vangen is?

6 Wordt in een stad op de
hoorn geblazen zonder dat
het volk beeft?

Komt er onheil in de stad
zonder dat Jehovah heeft
gehandeld?

7 Want de Soevereine Heer
Jehovah zal niets doen

zonder zijn geheim� te ont-
hullen aan zijn dienaren,
de profeten.a

8 De leeuw heeft gebruld!b
Wie zal niet bang zijn?

De Soevereine Heer Jehovah
heeft gesproken! Wie zal
niet profeteren?”c

9 “Verkondig het op de ver-
sterkte torens van _Asdod

en op de versterkte torens in
Egypte.

Zeg: ‘Kom bijeen op de bergen
van Sam _aria.d

Zie het tumult in haar midden
en de afzetterij in haar.e

10 Want ze weten niet hoe ze
moeten doen wat juist is,’
verklaart Jehovah,

‘degenen die hun versterkte
torens vullen met geweld
en verwoesting.’”

11 De Soevereine Heer Jehovah
zegt daarom:

“Een tegenstander zal het
land omsingelen.f

Hij zal je van je kracht
beroven.

3:4 �Of ‘een jonge leeuw met manen’.
3:5 �Of mogelijk ‘als er geen aas in zit’.
3:7 �Of ‘vertrouwelijke zaak’.

Je versterkte torens worden
geplunderd.”a

12 Dit zegt Jehovah:
“Zoals een herder twee
poten of een stukje oor uit
de muil van de leeuw weg-
rukt,

zo zullen de Israëlieten
worden weggerukt,

degenen die nu in Sam _aria
op prachtige bedden en
op mooie rustbanken�
zitten.”b

13 “Luister en waarschuw� het
huis van Jakob”, verklaart
de Soevereine Heer Jeho-
vah, de God van de leger-
machten.

14 “Want op de dag dat ik Israël
ter verantwoording roep
voor al zijn misdaden,�c

zal ik ook optreden tegen de
altaren van Bethel.d

De hoorns van het altaar
zullen worden afgehakt en
op de aarde vallen.e

15 Ik zal het winterhuis ver-
woesten en het zomer-
huis.”

“De ivoren huizen zullen
vergaanf

en de grote� huizen zullen
verdwijnen”,g verklaart
Jehovah.’

4 ‘Hoor dit woord, koeien van
B _asan

daar op de berg van Sam _a-
ria,h

vrouwen die de zwakken
tekortdoeni en de armen
vertrappen,

die tegen hun man� zeggen:
“Breng ons iets te drin-
ken!”

2 De Soevereine Heer Jehovah
heeft gezworen bij zijn
heiligheid:

3:12 �Of ‘Damascener rustbanken’.
3:13 �Of ‘getuig tegen’. 3:14 �Of ‘da-
den van opstandigheid’. 3:15 �Of mo-
gelijk ‘en vele’. 4:1 �Of ‘meester’.

HFST. 3
a Ge 6:13

Ge 18:17
Ps 25:14
Jes 42:9
Da 9:22
Opb 1:1

b Am 1:2

c Jer 20:9
Am 7:14, 15
Han 4:19, 20

d 2Kon 17:22, 23

e Ho 7:1
Am 4:1

f 2Kon 17:6
��������������������

2de kolom
a Ho 11:6

Am 6:8

b Jes 8:4
Am 6:4

c Ho 4:9

d 1Kon 12:32, 33
Ho 13:2

e 2Kon 23:15, 16
2Kr 31:1
2Kr 34:1, 7
Ho 10:2
Mi 1:6

f 1Kon 22:39

g Am 6:11
��������������������

HFST. 4
h Am 6:1

i Ho 4:1, 2
Mi 2:2
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“‘De dagen komen dat hij
jullie zal optrekken met
slagershaken,

en wie van jullie overblijft
met vishaken.

3 Elk van jullie zal regelrecht
naar buiten gaan door
bressen in de muur.

Jullie zullen worden weg-
geslingerd naar H _armon’,
verklaart Jehovah.”

4 “Kom naar Bethel en bega
overtredingen,�a

kom naar G _ilgal en bega er
nog meer!b

Breng in de morgen je
slachtoffersc

en op de derde dag je tien-
den.d

5 Verbrand een dankoffer van
gezuurd brood.e

Verkondig luid je vrijwillige
gaven!

Want dat doen jullie zo
graag, Israëlieten”, ver-
klaart de Soevereine Heer
Jehovah.

6 “En ik, ik gaf jullie schone
tanden� in al jullie steden

en gebrek aan brood in al
jullie huizen.f

Toch kwamen jullie niet
bij mij terug”,g verklaart
Jehovah.

7 “Ook onthield ik jullie regen,
drie maanden voor de
oogst.h

Op de ene stad liet ik het
regenen, op de andere niet.

Op het ene stuk land regende
het,

maar het stuk waarop het
niet regende verdorde.

8 Uit twee of drie steden
wankelden mensen naar
één stad omwater te
drinken, i

maar ze kregen niet genoeg.

4:4 �Of ‘en kom in opstand’. 4:6 �Of
‘gaf jullie geen voedsel’.

Toch kwamen jullie niet
bij mij terug”,a verklaart
Jehovah.

9 “Ik sloeg jullie met koren-
brand en meeldauw.b

Jullie verkregen steeds
meer tuinen en wijn-
gaarden,

maar de sprinkhanen ver-
slonden jullie vijgenbomen
en olijfbomen.c

En nog steeds kwamen jullie
niet bij mij terug”,d ver-
klaart Jehovah.

10 “Ik stuurde een epidemie op
jullie af als die van Egypte.e

Met het zwaard doodde ik
jullie jonge mannenf en
maakte ik jullie paarden
buit.g

Ik liet de stank van jullie
kampen in jullie neusgaten
opstijgen.h

Toch kwamen jullie niet
bij mij terug”, verklaart
Jehovah.

11 “Ik heb jullie verwoest
zoals ik Sodom en Gomorra
heb verwoest.i

Jullie waren als een hout-
blok dat uit het vuur is
weggerukt.

Toch kwamen jullie niet
bij mij terug”, j verklaart
Jehovah.

12 Dat zal ik dus met je doen,
Israël.

Omdat ik dit met je ga doen,
Israël,

moet je je voorbereiden op
een ontmoeting met je
God.

13 Hij heeft de bergen gevormdk

en de wind geschapen. l
Hij vertelt de mens Zijn
gedachten,

hij verandert de dageraad in
duisternism

en hij loopt over de hoogten
van de aarde.n

Jehovah, de God van de
legermachten, is zijn naam.’

HFST. 4
a 1Kon 12:28, 29

Ho 4:13
Am 3:14

b Ho 4:15
Ho 9:15
Am 5:5

c Ho 8:11, 13

d De 14:28

e Le 7:12

f Le 26:26
De 28:38
De 32:24
1Kon 18:2
2Kon 4:38

g Jer 3:6, 7

h De 28:23, 24

i 1Kon 18:5
��������������������

2de kolom
a Ho 7:10

b De 28:22

c De 28:40, 42

d Jes 42:24

e Ex 9:3
De 28:27, 60

f Le 26:23, 25
2Kon 8:12

g 2Kon 13:7

h De 28:26

i Ge 19:24, 25

j Ho 7:10

k Jes 40:12

l Jer 10:13

m Ex 10:22
Jes 5:30
Am 8:9

n Mi 1:3
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5 ‘Hoor dit woord dat ik tegen
jullie aanhef als een klaag-

lied,� huis van Israël:
2 “De maagd, Israël, is gevallen.

Ze kan niet meer opstaan.
Ze is verlaten op haar eigen
grond.

Er is niemand die haar op-
richt.”

3 Dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah:

“De stad die met duizend
uitrukt, houdt er honderd
over,

de stad die met honderd
uitrukt, houdt er tien over
— dat overkomt het huis
van Israël.”a

4 Dit zegt Jehovah tegen het
huis van Israël:

“Zoek mij en leef.b
5 Zoek niet naar Bethel,c

ga niet naar G _ilgald en trek
niet naar Bers _eba,e

want G _ilgal zal beslist in
ballingschap gaanf

en van Bethel blijft niets
over.�

6 Zoek Jehovah en leef.g
Anders barst hij los als een
vuur in het huis van Jozef

en verteert hij Bethel zonder
dat iemand blust.

7 Jullie veranderen gerechtig-
heid in alsem,�

jullie smijten rechtvaardig-
heid op de grond.h

8 De Maker van de sterren-
beelden K _imah� en K _esil,�i

hij die diepe schaduw in
morgenlicht verandert,

hij die de dag zo duister
maakt als de nacht, j

hij die het water van de zee
oproept

5:1 �Of ‘rouwlied’. 5:5 �Of mogelijk ‘en
Bethel wordt iets magisch’. 5:7 �Of ‘bit-
terheid’. 5:8 �Mogelijk de Plejaden in
het sterrenbeeld Stier. �Mogelijk Orion.

en het uitstort over de
aardea

— Jehovah is zijn naam.
9 Hij laat verwoesting los-

barsten tegen de sterke
en brengt verwoesting over
versterkte plaatsen.

10 Ze haten degenen die terecht-
wijzen in de stadspoort

en walgen van degenen die
de waarheid spreken.b

11 Omdat jullie pachtgeld�
eisen van de arme

en hem zijn graan afnemen
als schatting,�c

zullen jullie niet blijven
wonen in de huizen van
gehouwen steen die jullie
hebben gebouwdd

en geen wijn drinken van de
prachtige wijngaarden die
jullie hebben geplant.e

12 Want ik weet hoe talrijk
jullie misdaden� zijn

en hoe groot jullie zonden
zijn:

jullie bedreigen de recht-
vaardige,

nemen steekpenningen� aan
en ontzeggen de armen hun
recht in de stadspoort.f

13 Wie inzicht hebben, zullen in
die tijd zwijgen,

want het zal een tijd van
onheil zijn.g

14 Zoek het goede en niet het
kwade,h

zodat jullie in leven blijven.i
Misschien zal Jehovah, de
God van de legermachten,
dan met jullie zijn,

zoals jullie zelf zeggen.j
15 Haat het kwade en heb het

goede lief.k
Laat het recht zegevieren in
de stadspoort.l

5:11 �Of ‘grondbelasting’. �Zie Woor-
denlijst. 5:12 �Of ‘daden van opstandig-
heid’. �Of ‘zwijggeld’.
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b 2Kr 15:2
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i Job 9:9
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j Ex 10:21, 22
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c Mi 2:2
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f Jes 10:1, 2
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g Mi 2:3

h Jes 1:16, 17
Mi 6:8

i Le 18:5
De 30:19, 20

j 2Kr 15:2
Mi 3:11

k Ps 34:14
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Ro 12:9

l 2Kr 19:6
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Het kan zijn dat Jehovah, de
God van de legermachten,

de overgeblevenen van Jozef
gunst zal tonen.”a

16 Jehovah, de God van de le-
germachten, Jehovah, zegt daar-
om:

“Op alle pleinen zal ge-
jammerd worden,

op alle straten zullen ze ach
en wee roepen.

Ze zullen de boeren oproepen
om te rouwen

en de beroepsklagers om te
jammeren.”

17 “In elke wijngaard zal ge-
jammerd worden,b

want ik zal door jullie midden
trekken”, zegt Jehovah.

18 “Wee degenen die verlangen
naar de dag van Jehovah!c

Wat zal de dag van Jehovah
voor jullie betekenen?d

Duisternis en geen licht.e
19 Het zal zijn als een man die

vlucht voor een leeuw, dan
geconfronteerd wordt met
een beer

en als hij zijn huis binnengaat
en met zijn hand tegen de
muur leunt, gebeten wordt
door een slang.

20 De dag van Jehovah zal toch
duisternis zijn en geen
licht?

Hij zal toch donker zijn,
zonder glans?

21 Ik haat, ik veracht jullie
feesten.f

De geur van jullie plechtige
vergaderingen vind ik niet
aangenaam.

22 Al brengen jullie mij volledige
brandoffers en offergaven,

ik ben er niet mee inge-
nomen.g

De vetgemeste dieren van
jullie vredeoffers� keur ik
niet goed.h

5:22 �Of ‘gemeenschapsoffers’. ZieWoor-
denlijst.

23 Bespaar mij het lawaai van
jullie liederen.

De klank van jullie snaar-
instrumenten hoef ik niet
te horen.a

24 Laat gerechtigheid vloeien
als waterb

en rechtvaardigheid als een
rivier die altijd stroomt.

25 Hebben jullie mij die 40 jaar
in de woestijn

slachtoffers en offergaven
gebracht, huis van Israël?c

26 Nu zullen jullie je koning
S _akkuth en K _ewan� weg-
dragen,

de beelden die jullie hebben
gemaakt van de ster van
jullie god.

27 Ik zal jullie in ballingschap
voeren, tot voorbij Damas-
kus”,d zegt hij van wie de
naam Jehovah is, de God
van de legermachten.’e

6 ‘Wee de zelfverzekerden� in
Sion,

degenen die zich veilig voelen
op de berg van Sam _aria,f

de prominenten van het
voornaamste volk,

degenen naar wie het huis
van Israël gaat!

2 Trek naar K _alne en kijk er
rond.

Ga vandaar naar Groot-
H _amathg

en daal af naar Gath van de
Filistijnen.

Zijn ze beter dan deze ko-
ninkrijken�

of is hun gebied groter dan
dat van jullie?

3 Zetten jullie de dag van
onheil uit je geesth

en halen jullie een bewind�
van geweld binnen? i

5:26 �Mogelijk verwijzen deze beide go-
den naar de planeet Saturnus, die als
een god werd aanbeden. 6:1 �Of ‘onver-
schilligen’. 6:2 �Kennelijk de koninkrij-
ken Juda en Israël. 6:3 �Lett.: ‘zetel’.

HFST. 5
a Jer 31:7

Za 10:6

b Ho 9:2

c Jes 5:18, 19

d Am 4:12

e Ze 1:14, 15
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4 Jullie liggen op ivoren
bedden,a hangen op rust-
banken,b

eten de rammen uit de
kudde en de vetgemeste
kalveren.�c

5 Jullie improviseren liederen
op het geluid van de harp�d

en net als David
bedenken jullie muziekin-
strumenten.e

6 Jullie drinken wijn uit grote
schalenf

en zalven je met de beste
olie.

Maar jullie trekken je niets
aan� van de ondergang van
Jozef.g

7 Daarom gaan jullie als
eersten in ballingschap.h

Dan is het feesten en hangen
voorbij.

8 “De Soevereine Heer Jeho-
vah heeft gezworen bij
zichzelf”,�i verklaart
Jehovah, de God van de
legermachten:

“‘Ik walg van de trots van
Jakob, j

ik haat zijn versterkte
torensk

en ik zal de stad en alles
daarin overleveren.l

9 En als er in een huis tien
mannen overblijven, zullen zij
ook sterven. 10 Een familielid�
zal komen om ze een voor een
weg te dragen en te verbran-
den. Hij zal hun lichamen� uit
het huis halen. Dan zal hij vragen
aan wie in de binnenkamers van
het huis is: “Is er nog iemand bij
je?” En hij zal zeggen: “Nee, nie-
mand!” Dan zal hij zeggen: “Stil!
Dit is niet de tijd om de naam van
Jehovah te noemen.”’

6:4 �Of ‘jonge stieren’. 6:5 �Of ‘het
snaarinstrument’. 6:6 �Lett.: ‘zijn niet
ziek geworden’. 6:8 �Of ‘zijn ziel’. 6:10
�Lett.: ‘de broer van zijn vader’. �Lett.:
‘botten’.

11 Want het is Jehovah die het
bevel geeft,a

en hij slaat het grote huis tot
puin

en het kleine huis tot gruis.b
12 Rennen paarden ooit over

rotsen
of wordt daar met runderen
geploegd?

Want jullie veranderen ge-
rechtigheid in een giftige
plant

en de vrucht van recht-
vaardigheid in alsem.�c

13 Jullie zijn blij met wat
waardeloos is

en zeggen: ‘Zijn we niet
machtig geworden� op
eigen kracht?’d

14 Daarom zal ik een volk op
jullie af sturen,e huis van
Israël”, verklaart Jehovah,
de God van de legermach-
ten.

“Zij zullen jullie onderdruk-
ken vanaf L _ebo-H _amath�f
tot aan deWadi� van de
Ar _aba.”’

7 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah me laten zien: ik zag

dat hij een sprinkhanenzwerm
vormde toen het late gewas op-
kwam.� Dat was gezaaid na-
dat er voor de koning gehooid
was. 2 Toen de zwerm alle plan-
tengroei van het land had opge-
vreten, zei ik: ‘Soevereine Heer
Jehovah, vergeef ze alstublieft!g
Hoe kan Jakob overleven?� Hij is
zo zwak!’h

3 Toen veranderde Jehovah
van gedachten.�i ‘Het zal niet ge-
beuren’, zei Jehovah.

4 Dit heeft de Soevereine
Heer Jehovah me laten zien: ik

6:12 �Of ‘bitterheid’. 6:13 �Lett.: ‘heb-
ben we geen hoorns voor onszelf ge-
nomen’. 6:14 �Of ‘de ingang van Ha-
math’. �Zie Woordenlijst. 7:1 �D.w.z.
in januari en februari. 7:2 �Lett.: ‘op-
staan’. 7:3 �Of ‘voelde (...) spijt’.
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2Kr 29:25, 26
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1255 AMOS 7:5–8:5
zag dat de Soevereine Heer Je-
hovah om een straf door vuur
riep. Het verteerde de enorme
waterdiepte en het verteerde
een deel van het land. 5 Toen
zei ik: ‘Soevereine Heer Jeho-
vah, houd dit alstublieft tegen.a
Hoe kan Jakob overleven?� Hij
is zo zwak!’b

6 Toen veranderde Jehovah
van gedachten.�c ‘Ook dat zal
niet gebeuren’, zei de Soeverei-
ne Heer Jehovah.

7 Dit heeft hij me laten zien:
ik zag dat Jehovah op een muur
stond die gemaakt was met een
schietlood, en hij had een schiet-
lood in zijn hand. 8 Toen vroeg
Jehovah me: ‘Wat zie je, Amos?’
Ik antwoordde: ‘Een schietlood.’
Daarop zei Jehovah: ‘Ik laat een
schietlood neer onder mijn volk
Israël. Ik zal ze niet meer ver-
geven.d 9 De offerhoogten van
Isaäke zullen worden verwoest
en de heiligdommen van Israël
zullen in puin worden gelegd.f
En ik zal het huis van Jer _obeam
aanvallen met het zwaard.’g

10 Am _azia, de priester van
Bethel,h stuurde deze boodschap
aan koning Jer _obeam i van Is-
raël: ‘Amos smeedt een complot
tegen u, midden in het huis van
Israël. j Het land kan al zijn woor-
den niet verdragen.k 11 Want
dit zegt Amos: “Jer _obeam zal
door het zwaard sterven en Is-
raël zal beslist in ballingschap
gaan, ver van zijn land.”’ l

12 Daarna zei Am _azia tegen
Amos: ‘Visionair, verdwijn en ga
naar het land Juda. Verdien daar
je brood� en ga daar maar profe-
teren.m 13 Maar in Bethel mag
je niet meer profeteren,n want
het is het heiligdom van een ko-
ningo en het huis van een ko-
ninkrijk.’

7:5 �Lett.: ‘opstaan’. 7:6 �Of ‘voelde
(...) spijt’. 7:12 �Lett.: ‘eet brood’.

14 Toen antwoordde Amos
Am _azia: ‘Ik was geen profeet en
ook geen zoon van een profeet.
Ik was veehoedera en vijgen-
teler.� 15 Maar Jehovah haal-
de me achter de schapen van-
daan en Jehovah zei tegen me:
“Ga naar mijn volk Israël en pro-
feteer.”b 16 Hoor nu het woord
van Jehovah: “Jij zegt: ‘Profe-
teer niet tegen Israëlc en preek
nietd tegen het huis van Isaäk.’
17 Daarom zegt Jehovah dit: ‘Je
vrouw zal een hoer worden in
de stad en je zonen en dochters
zullen vallen door het zwaard. Je
land zal met het meetlint wor-
den verdeeld en zelf zul je ster-
ven in een onrein land. Israël zal
beslist in ballingschap gaan, ver
van zijn land.’”’e

8 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah me laten zien: ik

zag een mand met zomerfruit.
2 Toen zei hij: ‘Wat zie je,
Amos?’ Ik antwoordde: ‘Een mand
met zomerfruit.’ Daarop zei Jeho-
vah tegen me: ‘Het einde is geko-
men voor mijn volk Israël. Ik zal
ze niet meer vergeven.f 3 “De
tempelliederen zullen op die dag
in gejammer veranderen”,g ver-
klaart de Soevereine Heer Jeho-
vah. “Overal zullen er lijken neer-
geworpen zijnh — stil!”
4 Luister, jullie die de armen

vertrappen
en een eind maken aan
de zachtmoedigen van het
land, i

5 die zeggen: “Wanneer is het
nieuwemaansfeest
voorbij, j zodat we graan
kunnen verkopen?

Wanneer de sabbat,k zodat
we graan te koop kunnen
aanbieden?

Dan kunnen we de efa�
kleiner maken

7:14 �Of ‘kerver van sycomoorvijgen’.
8:5 �Zie App. B14.
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AMOS 8:6–9:3 1256
en het gewicht van de sikkel�
groter

om te bedriegen met een
vervalste weegschaal.a

6 Dan kunnen we de behoef-
tigen kopen voor zilver

en de armen voor een paar
sandalen,b

en kunnen we het graanafval
verkopen.”

7 Jehovah heeft gezworen bij
de Trots van Jakob:c

“Nooit zal ik al hun daden
vergeten.d

8 Daarom zal het land� beven,
alle bewoners zullen rou-
wen.e

Zal het niet helemaal om-
hoogkomen als de Nijl

en kolken en weer zakken
als de Nijl van Egypte?”f

9 “Op die dag”, verklaart de
Soevereine Heer Jehovah,

“zal ik de zon midden op de
dag laten ondergaan

en het land op klaarlichte
dag verduisteren.g

10 Ik zal jullie feesten verande-
ren in rouwh

en al jullie liederen in klaag-
liederen.�

Ik zal om alle heupen een
zak doen en elk hoofd kaal
maken.

Ik zal jullie laten rouwen als
om een enige zoon

en die dag zal bitter eindi-
gen.”

11 “De dagen komen”, verklaart
de Soevereine Heer
Jehovah,

“dat ik hongersnood op het
land af stuur,

geen honger naar brood of
dorst naar water

maar honger naar de woor-
den van Jehovah.i

8:5 �Zie App. B14. 8:8 �Of ‘de aarde’.
8:10 �Of ‘rouwliederen’.

12 Ze zullen wankelen van zee
tot zee

en van het noorden naar het
oosten.�

Ze zullen overal zoeken� naar
het woord van Jehovah
maar het niet vinden.

13 Op die dag zullen mooie
maagden

en jonge mannen bezwijken
van de dorst.

14 Zij die zweren bij de schuld
van Sam _ariaa en zeggen:

‘Zo zeker als je god leeft,
Dan!’b

en: ‘Zo zeker als de weg van
Bers _ebac leeft!’

— zij zullen vallen en niet
meer opstaan.”’d

9 Ik zag Jehovahe boven het al-
taar staan. Hij zei: ‘Sla het ka-

piteel� van de zuil, dan zullen de
drempels beven. Hak de kapite-
len eraf, allemaal. Ik zal de laat-
sten van hen doden met het
zwaard. Niemand die vlucht zal
ontsnappen, niemand die wil ont-
snappen zal ontkomen.f
2 Al graven ze tot in het Graf,�

met mijn hand haal ik ze
daar weg.

Al stijgen ze op naar de
hemel,

ik haal ze vandaar naar
beneden.

3 Al verschuilen ze zich op
de top van de K _armel,

ik spoor ze op en haal ze
daar weg.g

Al verbergen ze zich voor
mijn ogen op de bodem
van de zee,

ik geef de slang daar bevel
ze te bijten.

8:12 �Of ‘de zonsopgang’. �Of ‘her- en
derwaarts gaan om te zoeken’. 9:1 �Zie
Woordenlijst. 9:2 �Of ‘Sjeool’, het col-
lectieve graf van de mensheid. Zie Woor-
denlijst.
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1257 AMOS 9:4-15
4 Al worden ze door hun

vijanden als gevangenen
weggevoerd,

ik geef het zwaard daar
bevel en het zal ze doden.a

Ik zal mijn ogen op ze rich-
ten ten kwade en niet ten
goede.b

5 De Soevereine Heer, Jehovah
van de legermachten, is het
die het land� aanraakt

zodat het smelt,c en alle
bewoners zullen rouwen.d

Het zal helemaal omhoog-
komen als de Nijl

en weer zakken als de Nijl
van Egypte.e

6 “Hij die in de hemel zijn trap
bouwt

en boven de aarde zijn
bouwwerk� vestigt,

hij die het water van de zee
oproept

en het uitstort over de
aardef

— Jehovah is zijn naam.g
7 Zijn jullie voor mij niet

als de Kuschieten, Israël?”,
verklaart Jehovah.

“Ik heb toch Israël uit Egypte
weggeleid,h

de Filistijnen uit Kreta i en
Syrië uit Kir?” j

8 “Ik, de Soevereine Heer
Jehovah, heb mijn ogen
gericht op het zondige
koninkrijk.

Ik zal het van de aardbodem
wegvagen.k

Maar ik zal niet het hele
huis van Jakob uitroeien”, l
verklaart Jehovah.

9 “Ik geef het bevel
en schud het huis van Israël
onder alle volkenm

zoals je een zeef schudt:
geen steentje valt op de
grond.

9:5 �Of ‘de aarde’. 9:6 �Of ‘uitspan-
sel’, ‘koepel’.

10 Ze zullen sterven door het
zwaard, alle zondaars van
mijn volk,

degenen die zeggen: ‘Het
onheil zal niet dichterbij
komen of ons bereiken.’”

11 “Op die dag zal ik de in-
gestorte hut� van Davida

oprichten,
ik zal de� bressen dicht-
maken

en de puinhopen herbouwen.
Ik zal hem herstellen als in
de dagen van vroeger,b

12 zodat ze in bezit kunnen
nemen wat er over is van
Edomc

en van alle volken waarover
mijn naam is uitgeroepen”,
verklaart Jehovah, die dit
doet.

13 “De dagen komen”, verklaart
Jehovah,

“dat de ploeger de oogster
inhaalt

en de druiventreder de
zaaier.d

Zoete wijn zal druipen van
de bergene

en stromen van alle
heuvels.�f

14 Ik zal mijn volk Israël terug-
brengen uit gevangen-
schap.g

Ze zullen de verwoeste
steden herbouwen en
bewonen.h

Ze zullenwijngaarden planten
en dewijn ervan drinken, i

tuinen aanleggen en de
vrucht ervan eten.”j

15 “Ik zal ze planten op hun
grond

en ze zullen nooit meer
worden weggerukt

uit het land dat ik hun heb
gegeven”,k zegt Jehovah,
jullie God.’

9:11 �Of ‘tent’. �Of ‘hun’. 9:13 �Lett.:
‘alle heuvels zullen smelten’.
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e Joë 3:18

f Jes 35:1
Jes 55:12

g Ezr 3:1
Jer 30:3
Ez 39:25

h Jes 61:4
Ez 36:33

i Jes 65:21, 22
Ez 28:25, 26

j Jes 62:8, 9
Mi 4:4

k Jes 60:21
Ez 34:27, 28
Ez 37:25



1 Het visioen van Obadja.�
Dit zegt de Soevereine Heer
Jehovah over Edom:a

‘We hebben een bericht
gehoord van Jehovah,

een afgezant is onder de
volken rondgestuurd:

“Sta op, laten we ons
klaarmaken om ertegen te
strijden.”’b

2 ‘Luister! Ik heb je onbe-
duidend gemaakt onder
de volken.

Je wordt diep veracht.c
3 Je trotse hart heeft je mis-

leid,d
jij die je verschuilt tussen de
rotsen,

die in de hoogte woont en in
je hart zegt:

“Wie haalt mij omlaag naar
de aarde?”

4 Al maak je je woning hoog�
als de arend,

al bouw je je nest tussen de
sterren,

ook vandaar zou ik je neer-
halen’, verklaart Jehovah.

5 ‘Als dieven bij je kwamen,
rovers in de nacht,

zouden ze toch alleen stelen
wat ze wilden?

Als druivenplukkers bij je
kwamen,

1 �Bet.: ‘dienaar van Jehovah’. 4 �Of
mogelijk ‘vlieg je zo hoog’.

zouden ze toch wat nalezin-
gen� overlaten?

Maar jij zult volledig worden
vernietigd!�a

6 Esau is compleet doorzocht!
Zijn verborgen schatten zijn
allemaal opgespoord!

7 Ze hebben je naar de grens
verdreven.

Al je bondgenoten hebben je
misleid.

De mannen met wie je in
vrede leefde, hebben je
overweldigd.

Zij die brood met je eten,
zullen een net onder je
plaatsen,

maar je zult het niet merken.
8 Op die dag’, verklaart Jeho-

vah,
‘laat ik de wijzen uit Edom
verdwijnenb

en het inzicht uit het berg-
land van Esau.

9 Je strijders zullen doods-
bang zijn,c T _eman,d

omdat iedereen in het berg-
land van Esau afgeslacht
zal worden.e

10 Omdat je geweld hebt ge-
bruikt tegen je broeder
Jakob,f

zal schaamte je bedekkeng

en zul je voor altijd
vergaan.h

5 �ZieWoordenlijst. �Ofmogelijk ‘hoe-
veel zouden ze vernietigen?’

OBADJA
I N H O U D

Trots Edom vernederd (1-9)
Edom heeft geweld gebruikt tegen
Jakob (10-14)
Jehovah’s dag tegen alle volken (15, 16)

Huis van Jakob hersteld (17-21)
Edom verteerd door Jakob (18)
Koningschap wordt van Jehovah (21)

a Jes 21:11
Ez 25:12-14
Joë 3:19
Am 1:11, 12

b Jer 49:14-16

c Jer 49:8

d Mal 1:4
��������������������

2de kolom
a De 24:21

Jer 49:9, 10

b Jer 49:7

c Jer 49:22

d Ge 36:10, 11
Ez 25:13
Am 1:12

e Jes 34:5, 6

f Ge 27:41, 42
Nu 20:20, 21
Ps 83:4-6
Ps 137:7
Joë 3:19
Am 1:11

g Jer 49:13

h Mal 1:3, 4
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11 Op de dag dat je aan de kant
stond,

op de dag dat vreemdelingen
zijn leger wegvoerden,a

dat buitenlanders zijn poort
binnengingen en over Je-
ruzalem het lot wierpen,b

gedroeg je je als een van
hen.

12 Je had je niet mogen ver-
kneukelen over de dag van
je broeder, de dag van zijn
tegenspoed.c

Je had niet blij mogen zijn
over het volk van Juda op
de dag van hun onder-
gang.d

Je had geen grote mond
mogen opzetten op de dag
van hun ellende.

13 Je had de poort van mijn
volk niet mogen binnen-
gaan op de dag van hun
ongeluk.e

Je had je niet mogen ver-
kneukelen over zijn
ellende op de dag van
zijn ongeluk.

Je had met je handen van
zijn vermogen af moeten
blijven op de dag van zijn
ongeluk.f

14 Je had niet op het kruispunt
mogen staan om zijn
vluchtelingen af te slach-
ten.g

Je had zijn overlevenden
niet mogen uitleveren op
de dag van ellende.h

15 Want de dag van Jehovah
tegen alle volken is dicht-
bij.i

Zoals jij hebt gedaan, zo zal
met jou worden gedaan.j

Hoe je anderen hebt behan-
deld zal op je eigen hoofd
neerkomen.

16 Zoals jullie op mijn heilige
berg hebben gedronken,

zo zullen alle volken blijven
doordrinken.a

Ze zullen drinken en zwel-
gen,

ze zullen worden alsof ze
nooit hadden bestaan.

17 Maar op de berg Sion zullen
degenen zijn die ontko-
men,b

en die zal heilig zijn.c
Het huis van Jakob zal de
dingen in bezit nemen die
van hen zijn.d

18 Het huis van Jakob zal een
vuur worden,

het huis van Jozef een vlam
en het huis van Esau als
stoppels.

Ze zullen hen in brand
steken en hen verteren.

Er zal geen overlevende zijn
van het huis van Esau,e

want Jehovah zelf heeft
gesproken.

19 Ze zullen de N _egeb en het
bergland van Esau in bezit
nemen,f

de Sjef _ela en het land van
de Filistijnen.g

Ze zullen het veld van
Efraı̈m en het veld van
Sam _aria in bezit nemenh

en Benjamin zal Gilead in
bezit nemen.

20 Van de ballingen van deze
vestingmuur, i

van het volk Israël, zal het
land van de Kanaänieten
worden, tot aan S _arfath j

toe.
En de ballingen van Jeruza-
lem, die in Sef _arad waren,
zullen de steden van de
N _egebk bezitten.

21 Redders zullen de berg Sion
op gaan

om het bergland van Esau te
oordelen.l

En het koningschap zal van
Jehovah worden.’m

a 2Kon 24:10, 16
Jer 52:28

b Joë 3:3

c Mi 4:11

d Klg 4:21

e Za 1:15

f Ps 137:7
Ez 25:12

g Am 1:11

h Jer 30:7

i Jer 9:25, 26
Jer 25:32
Joë 3:12, 14
Mi 5:15

j Ez 35:15
��������������������

2de kolom
a Jer 25:17

Jer 49:12

b Joë 2:32

c Jes 4:3
Za 8:3

d Jes 14:2
Am 9:11, 12

e Jer 49:17, 18
Ez 35:15

f Am 9:11, 12

g Jes 11:14
Am 1:8

h 2Kon 17:24
Jer 31:5, 6

i Ps 122:6, 7

j 1Kon 17:9

k Jer 13:19
Jer 33:13

l Ps 149:6, 7
Ez 35:11

m Ps 22:28
Za 14:9
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1 Het woord van Jehovah kwam
tot Jona,�a de zoon van Am _it-

tai: 2 ‘Sta op, ga naar de gro-
te stad Ninevéb en maak het oor-
deel over haar bekend, want hun
slechtheid is onder mijn aan-
dacht gekomen.’

3 Maar Jona besloot naar T _ar-
sis te vluchten, weg van Jehovah.
Hij ging naar Joppe en vond een
schip dat naar T _arsis ging. Hij
betaalde dus voor de overtocht
en ging aan boord om mee te va-
ren naar T _arsis, weg van Jeho-
vah.

4 Toen wierp Jehovah een
hevige wind op de zee, en er
brak op zee zo’n zware storm
los dat het schip verloren dreig-
de te gaan. 5 De zeelieden wer-
den zo bang dat elk van hen
tot zijn god om hulp ging roe-
pen. Ze begonnen de lading in
zee te gooien om het schip lich-
ter te maken.c Maar Jona was
in het ruim van het schip� afge-
daald, was daar gaan liggen en
was in een diepe slaap gevallen.
6 De kapitein van het schip
ging naar hem toe en zei: ‘Waar-

1:1 �Bet.: ‘duif’. 1:5 �Of ‘van het van
een dek voorziene vaartuig’.

om lig je te slapen? Sta op en
roep je god aan! Misschien zal
de ware God laten zien dat hij
om ons geeft, zodat we niet ver-
gaan.’a

7 Toen zeiden ze tegen el-
kaar: ‘Kom, laten we het lot wer-
penb om erachter te komen wie
schuldig is aan deze ramp.’ Ze
wierpen het lot en het lot viel
op Jona.c 8 Ze zeiden tegen
hem: ‘Vertel ons alsjeblieft: Wie
is schuldig aan de ramp die ons
treft? Wat voor werk doe je en
waar kom je vandaan? Uit welk
land kom je en bij welk volk
hoor je?’

9 Hij antwoordde: ‘Ik ben een
Hebreeër en ik aanbid� Jeho-
vah, de God van de hemel, die de
zee en het droge land heeft ge-
maakt.’

10 Toen werden de mannen
nog banger, en ze vroegen hem:
‘Wat heb je gedaan?’ (De mannen
wisten dat hij vluchtte voor Je-
hovah, want dat had hij hun ver-
teld.) 11 Ze zeiden tegen hem:
‘Wat moeten we met je doen om
de zee tot rust te laten komen?’
Want de zee werd steeds onstui-

1:9 �Of ‘heb ontzag voor’.

JONA
I N H O U D

1 Jona vlucht weg van Jehovah (1-3)
Jehovah veroorzaakt zware storm (4-6)
Jona is oorzaak ellende (7-13)
Jona in onstuimige zee gegooid (14-16)
Enorme vis slokt Jona op (17)

2 Jona’s gebed vanuit de vis (1-9)
Jona op land uitgebraakt (10)

3 Jona gehoorzaamt God, gaat naar
Ninevé (1-4)

Ninevieten hebben berouw (5-9)
God vernietigt Ninevé niet (10)

4 Jona woedend, wil sterven (1-3)
Jehovah leert Jona barmhartigheid (4-11)

‘Is het terecht dat je zo kwaad
bent?’ (4)
Jona leert les van fleskalebas (6-10)

HFST. 1
a 2Kon 14:25

Lu 11:29, 30

b Mt 12:41

c Han 27:18, 38
��������������������

2de kolom
a Jon 3:9

b Sp 16:33
Sp 18:18

c Joz 7:14, 18
1Sa 14:42, 43
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miger. 12 Hij antwoordde: ‘Pak
me op en gooi me in zee, dan zal
de zee tot rust komen. Want ik
weet dat het mijn schuld is dat
deze zware storm jullie treft.’
13 Maar de mannen roeiden uit
alle macht� om het schip terug
te brengen naar het droge. Toch
lukte het ze niet, omdat de zee
om hen heen steeds onstuimiger
werd.

14 Toen riepen ze tot Jeho-
vah: ‘Ach Jehovah, laat ons als-
tublieft niet vergaan door deze
man!� Stel ons niet verantwoor-
delijk voor onschuldig bloed,
want u doet wat u wilt, o Jeho-
vah.’ 15 Toen pakten ze Jona
op en gooiden hem in zee, en
de woede van de zee bedaarde.
16 Daarop werden de mannen
vervuld met diep ontzag voor Je-
hovah,a en ze brachten Jehovah
een slachtoffer en deden hem
geloften.

17 Jehovah stuurde een enor-
me vis om Jona op te slokken.
Drie dagen en drie nachten zat
Jona in de buik van de vis.b

2 Toen bad Jona tot Jehovah,
zijn God, vanuit de buik van

de vis.c 2 Hij zei:
‘In mijn ellende riep ik tot
Jehovah en hij antwoordde
mij.d

Uit de diepten� van het
Graf� schreeuwde ik om
hulp.e

U hoorde mijn stem.
3 Toen u mij in de diepten

wierp, in het hart van de
open zee,

werd ik overspoeld door
stromen.f

Al uw woeste golven sloegen
over mij heen.g

1:13 �Of ‘probeerden erdoor te komen’.
1:14 �Of ‘vanwege de ziel van deze
man’. 2:2 �Lett.: ‘buik’. �Of ‘Sjeool’,
het collectieve graf van de mensheid.
Zie Woordenlijst.

4 Ik zei: “Ik ben verdreven uit
uw ogen!

Hoe zal ik ooit nog uw heilige
tempel zien?”

5 Het water overspoelde mij
en kwam tot aan mijn
lippen.�a

De waterdiepte sloot mij in.
Mijn hoofd was met zeewier
omwonden.

6 Ik zonk tot de fundamenten
van de bergen.

De grendels van de aarde
sloten zich voor altijd
achter mij.

Maar uit de kuil bracht
u mijn leven omhoog,
o Jehovah, mijn God.b

7 Toen mijn leven� wegebde,
dacht ik aan Jehovah.c

Mijn gebed kwam tot u, in
uw heilige tempel.d

8 Degenen die waardeloze
afgoden vereren, ver-
laten hun bron van loyale
liefde.�

9 Maar ik, ik zal u slachtoffers
brengen met de stem van
dankzegging.

Wat ik plechtig beloofd heb,
zal ik nakomen.e

Redding komt van Jehovah.’f
10 Toen gaf Jehovah de vis

bevel om Jona uit te braken op
het droge land.

3 Toen kwam het woord van
Jehovah voor de tweede keer

tot Jona:g 2 ‘Sta op, ga naar de
grote stad Ninevéh en maak haar
de boodschap bekend die ik je
vertel.’

3 Jona stond op en ging naar
Ninevé, i gehoorzaam aan het
woord van Jehovah. j Ninevé was
een enorme stad,� ter groot-
te van drie dagreizen. 4 Jona
ging de stad in, één dagreis ver,

2:5 �Of ‘is tot aan mijn ziel gekomen’.
2:7 �Of ‘ziel’. 2:8 �Of mogelijk ‘hun
loyaliteit’. 3:3 �Lett.: ‘een voor God
grote stad’.

HFST. 1
a Da 6:26, 27

b Mt 12:39, 40
Mt 16:4
Lu 11:29, 30

��������������������

HFST. 2
c Ps 91:14, 15

Mt 12:40

d Ps 120:1

e Ps 130:1, 2

f Ps 69:1

g Ps 42:7
��������������������

2de kolom
a Ps 69:1

b Ps 16:10
Ps 30:3
Jes 38:17
Han 2:31

c Ps 142:2, 3
Ps 143:4, 5

d Ps 18:6

e Ps 50:14

f Ps 3:8
Jes 12:2

��������������������

HFST. 3
g Jon 1:1, 2

h Ge 10:8, 11
Na 1:1
Ze 2:13

i Ge 10:8, 11

j Jon 2:9
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JONA 3:5–4:11 1262
en verkondigde: ‘Nog 40 dagen,
dan wordt Ninevé weggevaagd.’

5 De mannen van Ninevé gin-
gen in God geloven.a Ze kondig-
den een vasten af en iedereen,
van klein tot groot, deed zak-
ken aan. 6 Toen de boodschap
de koning van Ninevé bereikte,
stond hij op van zijn troon en
legde hij zijn koninklijke gewaad
af. Hij bedekte zich met een zak
en ging in de as zitten. 7 Bo-
vendien liet hij in heel Ninevé de
volgende oproep doen:

‘Op bevel van de koning en de
bestuurders mag geen mens of
dier, geen rund of schaap, ook
maar iets eten. Ze mogen geen
voedsel gebruiken en geen water
drinken. 8 Laat iedereen zich
met zakken bedekken, mens en
dier. En laten ze uit alle macht
tot God roepen en zich afke-
ren van hun slechte wegen en
van het geweld waaraan ze zich
schuldig maken. 9 Wie weet of
de ware God afziet van� wat hij
wil doen en zijn brandende woe-
de laat varen, zodat we niet ver-
gaan?’

10 Toen de ware God zag wat
ze deden, dat ze zich van hun
slechte weg afkeerden,b zag hij
af van� het onheil dat hij gezegd
had over hen te brengen, en hij
deed het niet.c

4 Maar dat stond Jona helemaal
niet aan en hij werd woedend.

2 Hij bad tot Jehovah: ‘Ach Je-
hovah, hier was ik al bang voor
toen ik nog in mijn eigen land
was. Dat was juist de reden dat
ik naar T _arsis wilde vluchten,d
want ik wist dat u een God bent
die barmhartig en meelevend� is,
die niet snel kwaad wordt, die vol
loyale liefde ise en die onheil be-
treurt. 3 O Jehovah, neem als-

3:9 �Of ‘spijt voelt over’. 3:10 �Of
‘voelde hij spijt over’. 4:2 �Of ‘goed-
gunstig’.

tublieft mijn leven� weg, want
het is voor mij beter te sterven
dan te leven.’a

4 Jehovah vroeg: ‘Is het te-
recht dat je zo kwaad bent?’

5 Toen verliet Jona de stad en
ging ten oosten van de stad zit-
ten. Hij maakte daar een loofhut
voor zichzelf en ging in de scha-
duw ervan zitten om te zien wat
er met de stad zou gebeuren.b
6 Jehovah God liet toen een
fleskalebasplant� opschieten om
Jona schaduw boven zijn hoofd
te geven en hem te bevrijden van
zijn kwelling. Jona was erg blij
met de fleskalebas.

7 Maar toen de volgende dag
aanbrak, stuurde de ware God
een worm die de fleskalebas
aanvrat, waardoor die verdorde.
8 En zodra de zon begon te schij-
nen, liet God een verschroeien-
de oostenwind opsteken. De zon
brandde zo op Jona’s hoofd dat
hij door de hitte werd bevangen.
Hij vroeg of hij� mocht ster-
ven en zei steeds: ‘Het is voor
mij beter te sterven dan te le-
ven.’c

9 God vroeg aan Jona: ‘Is het
terecht dat je zo kwaad bent
over de fleskalebas?’d

Daarop zei hij: ‘Ik ben terecht
kwaad, zo kwaad dat ik wil ster-
ven.’ 10 Maar Jehovah zei: ‘Jij
had verdriet om de fleskalebas,
waarvoor je niets hebt gedaan
en die je niet hebt laten groeien.
In één nacht kwam hij op en in
één nacht verging hij. 11 Zou
ik dan geen verdriet hebben om
de grote stad Ninevé,e met meer
dan 120.000 mensen die niet
eens het verschil tussen goed en
fout� weten, en ook nog al hun
dieren?’f

4:3 �Of ‘ziel’. 4:6 �Of mogelijk ‘won-
derboom (ricinusboom)’. 4:8 �Of ‘zijn
ziel’. 4:11 �Of ‘hun rechterhand en hun
linker’.

HFST. 3
a Ex 9:20

Mt 12:41
Lu 11:32

b Lu 11:32

c Jer 18:7, 8
Ez 18:21-23
Jon 4:2

��������������������

HFST. 4
d Jon 1:3

e Ex 34:6
Ps 78:38
Ps 86:5
Ps 145:8

��������������������

2de kolom
a Nu 11:11, 15

1Kon 19:2, 4
Job 6:8, 9

b Jon 3:4

c Jon 4:3

d Jon 4:4

e Jon 3:3

f Ps 36:6
Ps 145:9



1 Het woord van Jehovah dat
tot Micha�a van Mor _eseth

kwam in de dagen van J _otham,b
Achazc en Hizk _ia,d koningen van
Juda,e en dat hij ontving in een vi-
sioen over Sam _aria en Jeruzalem:
2 ‘Luister, alle volken!

Let op, aarde en alles daarop.
Laat de Soevereine Heer Je-
hovah tegen jullie getuigenf

— Jehovah vanuit zijn heilige
tempel.

3 Kijk! Jehovah verlaat zijn
woonplaats.

Hij daalt af en loopt over de
hoogten van de aarde.

4 Onder hem smelten de bergeng

en splijten de valleien�
als was voor het vuur,
als water dat van een steile
helling stort.

5 Dat alles gebeurt vanwege de
opstandigheid van Jakob,

vanwege de zonden van het
huis van Israël.h

1:1 �Een verkorte vorm van Michaël of
Michaja, dat ‘wie is als Jehovah?’ bete-
kent. 1:4 �Of ‘laagvlakten’.

Wat is de opstandigheid van
Jakob?

Is het niet Sam _aria?a

Wat zijn de offerhoogten van
Juda?b

Is het niet Jeruzalem?
6 Ik maak van Sam _aria een

puinhoop op het veld,
een plek omeenwijngaard te
planten.

Haar stenen slinger� ik het
dal in,

haar fundamenten leg ik bloot.
7 Al haar beelden worden

stukgeslagen,c
al haar hoerenloon� gaat in
vlammen op.d

Ik vernietig al haar afgoden.
Want ze heeft ze met hoeren-
loon verzameld

en hoerenloon zullen ze
weer worden.’

8 Daarom zal ik huilen en
jammeren.e

Ik zal naakt en barrevoets
gaan.f

1:6 �Lett.: ‘stort’. 1:7 �Of ‘alle geschen-
ken, haar als haar loon gegeven’.

MICHA
I N H O U D

1 Oordeel tegen Samaria en Juda (1-16)
Vanwege opstandigheid en zonden (5)

2 Wee de onderdrukkers! (1-11)
Israël verenigd (12, 13)

Land gonst van de mensen (12)

3 Leiders en profeten veroordeeld (1-12)
Micha vol kracht door Jehovah’s
geest (8)
Priesters onderwijzen tegen
betaling (11)
Jeruzalem wordt ruı̈ne (12)

4 Jehovah’s berg verheven (1-5)
Zwaarden tot ploegijzers (3)
‘Wij wandelen in Jehovah’s naam’ (5)

Hersteld Sion sterk gemaakt (6-13)

5 Heerser die groot zal zijn op aarde (1-6)
Heerser komt uit Bethlehem (2)

Overblijfsel als dauw en als leeuw (7-9)
Land wordt gereinigd (10-15)

6 Gods rechtszaak tegen Israël (1-5)
Wat verlangt Jehovah? (6-8)

Recht, loyaliteit, bescheidenheid (8)
Israëls schuld en straf (9-16)

7 Israëls morele verval (1-6)
Huisgenoten zijn vijanden (6)

‘Ik zal geduldig wachten’ (7)
Eerherstel voor Gods volk (8-13)
Micha bidt tot God en looft hem (14-20)

Jehovah antwoordt (15-17)
‘Wie is een God als Jehovah?’ (18)

HFST. 1
a Jer 26:18

b 2Kon 15:32-34
2Kr 27:1, 2

c 2Kon 16:1, 2

d 2Kon 18:1-3
2Kr 29:1, 2

e Jes 1:1
Ho 1:1

f Ps 50:7

g Re 5:5
Ps 97:5

h 2Kon 17:7, 8
��������������������

2de kolom
a Ho 7:1

b 2Kon 16:2, 4

c Le 26:30
Ho 8:6

d Ho 2:5
Ho 9:1

e Jer 4:19

f Jes 20:2
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Ik zal huilen als een jakhals
en treuren als een struisvogel.

9 Haar wond is ongeneeslijka

en is tot aan Juda gekomen.b
De plaag reikt tot de poort van
mijn volk, tot Jeruzalem.c

10 ‘Maak het niet bekend in
Gath.

Laat er geen traan om.
Wentel je in het stof in
Beth- _Afra.�

11 Trek voorbij, inwoners� van
S _afir, naakt en in schande.

De inwoners� van S _aänan
zijn niet uitgetrokken.

Er zal gehuil zijn in Beth-
Ha _̈ezel, dat zijn steun van
jullie wegneemt.

12 De inwoners� van M _aroth
hebben gewacht op iets
goeds,

maar iets slechts is van
Jehovah neergedaald tot
de poort van Jeruzalem.

13 Span de paarden voor de wa-
gen, inwoners� van L _achis.d

Jullie waren het begin van
zonde voor de dochter van
Sion,

want in jou is Israëls opstan-
digheid gevonden.e

14 Geef daarom afscheids-
geschenken aan Mor _eseth-
Gath.

De huizen van _Achzibf waren
iets bedrieglijks voor de
koningen van Israël.

15 De veroveraar� zal ik over
jullie brengen,g inwoners�
van Mar _esa.h

Tot aan Ad _ullami zal de glorie
van Israël komen.

16 Scheer je kaal, scheer je
haar af voor je geliefde
kinderen.

Scheer je zo kaal als een
arend,

want ze zijn als ballingen bij
je weggehaald.’ j

1:10 �Of ‘in het huis van Afra’. 1:11-13,
15 �Lett.: ‘inwoonster’. 1:15 �Of ‘ont-
eigenaar’.

2 ‘Wee degenen die kwaad in
de zin hebben,

die op hun bed kwade plannen
smeden!

Bij het morgenlicht voeren
ze die uit,

omdat het in hun macht�
ligt.a

2 Verlangen ze naar velden,
dan roven ze die.b

Willen ze huizen, dan nemen
ze die.

Door bedrog beroven ze een
man van zijn huis,c

een mens van zijn erfenis.
3 Daarom zegt Jehovah:

“Ik bedenk tegen jullie�
onheild waaraan jullie niet
zullen ontsnappen.�e

Jullie zullen niet meer hoog-
moedig wandelen,f want
het is een tijd van onheil.g

4 Op die dag zullen mensen
een spreuk over jullie uit-
spreken,

zullen ze bitter over jullie
jammeren.h

Ze zullen zeggen: ‘We zijn
totaal geruı̈neerd! i

Hij liet het erfdeel van ons
volk van eigenaar wisselen
— hij neemt het ons af! j

De ontrouwe wijst hij onze
velden toe.’

5 Daarom zul je niemand hebben
om het meetlint te spannen,

om het land toe te wijzen in
de gemeente van Jehovah.

6 ‘Houd op met profeteren!’,
profeteren ze.

‘Ze moeten die dingen niet
profeteren.

Vernedering zal ons niet
bereiken!’

7 O huis van Jakob, wordt er
gezegd:

‘Is de geest van Jehovah
ongeduldig geworden?

Zijn dit zijn daden?’

2:1 �Of ‘in de macht van hun hand’.
2:3 �Of ‘deze familie’. �Lett.: ‘jullie je
hals niet zullen onttrekken’.

HFST. 1
a Jes 1:5, 6

Jer 15:18

b 2Kon 18:13
Jes 8:7, 8

c 2Kr 32:2
Mi 1:12

d Joz 15:20, 39
2Kon 18:14

e 1Kon 14:16
2Kon 16:2, 3
Jer 3:8

f Joz 15:20, 44

g Jes 7:17

h 2Kr 11:5, 8

i Ne 11:25, 30

j De 28:41
2Kon 17:6
Jes 39:7

��������������������

2de kolom
��������������������
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Brengen mijn eigen woorden
niet het goede voor wie
oprecht wandelt?

8 Maar onlangs is mijn eigen
volk opgestaan als een
vijand.

Openlijk rukken jullie de
majestueuze versiering af
van� de kleding

van hen die vol vertrouwen
voorbijgaan als wie terug-
komen van de oorlog.

9 De vrouwen van mijn volk
jagen jullie hun geliefde
huis uit.

Hun kinderen nemen jullie
voor altijd mijn pracht af.

10 Sta op en ga weg, want dit is
geen plek om te rusten.

Vanwege onreinheida is
er verwoesting, vreselijke
verwoesting.b

11 Als een man wind en bedrog
achternaloopt en deze
leugen vertelt:

‘Ik zal profeteren over wijn
en drank’,

dan zou hij voor dit volk de
juiste profeet zijn!c

12 Ik zal je beslist volledig bij-
eenbrengen, Jakob.

Ik zal beslist de overgebleve-
nen van Israël verzamelen.d

Ik zal ze verenigen, als
schapen in de kooi,

als een kudde in de weide.e
Het zal er gonzen van de
mensen.”f

13 Hij die uitbreekt zal voor ze
uit gaan.

Ze zullen uitbreken, door de
poort trekken en erdoor
naar buiten gaan.g

Hun koning zal voor ze uit
gaan,

met Jehovah aan het hoofd.’h

3 Ik zei: ‘Luister alsjeblieft,
hoofden van Jakob

en aanvoerders van het huis
van Israël. i

Jullie horen toch te weten
wat rechtvaardig is?

2:8 �Of ‘met’.

2 Maar jullie haten het goedea

en houden van het slechte.b
Jullie stropen mijn volk de
huid af en rukken het vlees
van hun botten.c

3 Jullie eten het vlees van mijn
volk,d

jullie villen hen.
Jullie breken hun botten en
verbrijzelen zee

als iets wat je kookt in een
pot,� als vlees in een kook-
pot.

4 Dan zullen jullie� tot Jehovah
om hulp roepen,

maar hij zal niet antwoorden.
Hij zal dan zijn gezicht voor
jullie verbergenf

vanwege jullie slechte
daden.g

5 Dit zegt Jehovah tegen de
profeten die mijn volk op
een dwaalspoor brengen,h

die vrede verkondigeni zolang
ze iets te kauwen hebben�j

maar de oorlog verklaren�
aan wie niets in hun mond
stopt:

6 “Voor jullie zal het nacht
zijn,k zonder visioenen. l

Voor jullie zal het duister
zijn, zonder waarzeggerij.

Voor de profeten zal de zon
ondergaan,

voor hen zal de dag donker
worden.m

7 De visionairs zullen be-
schaamd worden,n

de waarzeggers teleurge-
steld.

Ze zullen allemaal hun snor�
moeten bedekken,

want er komt geen antwoord
van God.”’

8 Ik, ik ben door de geest van
Jehovah vervuld van kracht

en van gerechtigheid en
macht

3:3 �Of ‘een kookpot met wijde ope-
ning’. 3:4 �Lett.: ‘zij’. 3:5 �Of ‘terwijl
ze bijten met hun tanden’. �Lett.: ‘hei-
ligen’. 3:7 �Of ‘mond’.
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om Jakob te wijzen op zijn
opstandigheid en Israël op
zijn zonde.

9 Luister alsjeblieft hiernaar,
hoofden van het huis van
Jakob

en aanvoerders van het huis
van Israël,a

die gerechtigheid verafschu-
wen en al wat recht is krom
maken,b

10 die Sion bouwen met bloed-
vergieten en Jeruzalem
met onrechtvaardigheid.c

11 Haar leiders� spreken recht
voor steekpenningen,d

haar priesters onderwijzen
tegen betalinge

en haar profeten doen aan
waarzeggerij voor geld.�f

Toch steunen ze op
Jehovah� en zeggen ze:

‘Jehovah is toch met ons?g
Ons zal geen onheil over-
komen.’h

12 Daarom, door jullie toedoen,
zal Sion worden omgeploegd
als een veld,

zal Jeruzalem een ruı̈ne
wordeni

en de berg van het Huis� als
een beboste heuvel.�j

4 Aan het einde van de dagen�
zal de berg van Jehovah’s
huisk

stevig bevestigd worden
boven de top van de bergen

en verheven worden boven
de heuvels,

en daarheen zullen volken
stromen. l

2 Vele volken zullen komen en
zeggen:

‘Kom, laten we naar de berg
van Jehovah gaan

en naar het huis van de God
van Jakob.m

3:11 �Lett.: ‘hoofden’. �Of ‘zilver’. �Of
‘beweren ze op Jehovah te steunen’.
3:12 �Of ‘de tempelberg’. �Of ‘als hoge
plaatsen in een woud’. 4:1 �Of ‘in de
laatste dagen’.

Hij zal ons zijn wegen leren
en wij zullen zijn paden be-
wandelen.’

Want de wet� zal uit Sion
komen,

het woord van Jehovah uit
Jeruzalem.

3 Hij zal rechtspreken onder
vele volkena

en de zaken rechtzetten
in verband met verre,
machtige naties.

Ze zullen hun zwaarden
omsmeden tot ploegijzers

en hun speren tot snoei-
messen.b

Geen natie zal het zwaard
trekken tegen een andere
natie,

en oorlog zullen ze niet meer
leren.c

4 Iedereen zal zitten� onder
zijn wijnstok en onder zijn
vijgenboom,d

voor niemand bang,e
want de mond van Jehovah
van de legermachten heeft
gesproken.

5 Want alle volken wandelen in
de naam van hun god,

maar wij zullen wandelen in
de naam van Jehovah, onze
God,f voor altijd en eeuwig.

6 ‘Op die dag’, verklaart
Jehovah,

‘zal ik verzamelen wie�
kreupel was

en bijeenbrengen wie ver-
dreven was,g

samen met degenen die ik
streng heb behandeld.

7 Van wie� kreupel was maak
ik een overblijfselh

en vanwie ver verwijderd
was eenmachtig volk. i

Jehovah zal als koning over
hen regeren op de berg Sion,

van nu tot in eeuwigheid.
8 En jij, toren van de kudde,

wal van de dochter van Sion, j

4:2 �Of ‘het onderwijs’. 4:4 �Of ‘wo-
nen’. 4:6, 7 �Lett.: ‘haar die’.
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tot jou komt weer de
vroegere� heerschappij,a

het koningschap dat de
dochter van Jeruzalem
toebehoort.b

9 Waarom schreeuw je zo luid?
Heb je geen koning
of is je raadgever omge-
komen?

Krimp je daarom van pijn
ineen als een barende
vrouw?c

10 O dochter van Sion, krimp
ineen en schreeuw het uit

als een barende vrouw.
Want nu zul je de stad uit
trekken en op het veld gaan
wonen.

Je zult helemaal tot aan
Babylon gaand

en daar zul je bevrijd wor-
den.e

Daar zal Jehovah je terug-
kopen uit de hand van je
vijanden.f

11 Nu zullen veel volken zich
tegen je verzamelen.

Ze zullen zeggen: “Laat haar
ontwijd worden

en laten onze ogen dit met
Sion zien gebeuren.”

12 Maar ze weten niet wat
de gedachten van Jehovah
zijn,

zijn voornemen� begrijpen
ze niet.

Want hij zal ze verzamelen
als een rij pasgemaaid
graan op de dorsvloer.

13 Sta op en dors, dochter van
Sion.g

Want je hoorns maak ik van
ijzer

en je hoeven van koper,
en je zult veel volken ver-
pulveren.h

Je zult hun oneerlijke winst
aan Jehovah wijden

en hun vermogen aan de
ware Heer van de hele
aarde.’ i

4:8 �Of ‘eerste’. 4:12 �Of ‘besluit’.

5 ‘Nu snijd je jezelf,
belaagde dochter.
We worden belegerd.a
Met een stok slaan ze Israëls
rechter op de wang.b

2 En uit jou, Bethlehem
_Efratha,c

te klein om bij de duizenden
van� Juda te horen,

uit jou zal degene voortkomen
die voor mij heerser zal zijn
in Israël.d

Zijn oorsprong ligt in oude
tijden, in lang vervlogen
dagen.

3 Daarom zal hij hen prijsgeven
tot de tijd dat zij die baren
zal, gebaard heeft.

En de rest van zijn broeders
zal terugkeren tot het volk
Israël.

4 Hij zal opstaan en herder zijn
in de kracht van Jehovah,e

in de superioriteit van de
naamvan Jehovah, zijn God.

Ze zullen veilig wonen,f
want zijn grootheid zal dan
reiken tot de einden van de
aarde.g

5 En hij zal vrede brengen.h
Als de Assyriër ons land
binnenvalt en onze ver-
sterkte torens betreedt, i

dan laten wij tegen hem zeven
herders opstaan, ja, acht
vorsten� uit de mensheid.

6 Zij zullen het land Assyrië
weiden met het zwaard j

en het land van Nimrodk bij
zijn ingangen.

Hij zal ons bevrijden van de
Assyriër l

als die ons land binnenvalt
en ons gebied betreedt.

7 Zij die van Jakob overblijven,
zullen te midden van vele
volken

als dauw van Jehovah zijn
en als regenbuien op de
plantengroei,

5:2 �Of ‘de onderafdelingen van de
stam’. 5:5 �Of ‘leiders’.

HFST. 4
a Ob 21

b Za 9:9

c Jer 30:6

d 2Kon 20:18
2Kr 36:17, 20

e Jes 45:13
Za 2:7

f Ps 107:2, 3
Jes 48:20
Jer 15:21

g Jes 41:15

h Za 9:13

i Joz 6:18, 19
Jes 23:17, 18

��������������������

2de kolom
��������������������

HFST. 5
a De 28:52

b Mt 26:67
Jo 18:22
Jo 19:3

c Ge 35:19
Lu 2:4

d Ge 49:10
1Kr 5:2
Jes 9:6
Mt 2:4-6
Lu 1:32, 33
Lu 2:11
Jo 7:42

e Ez 34:23
Ez 37:24

f Jer 23:5, 6

g Za 9:9, 10

h Jes 9:6

i Jes 8:7

j Jes 33:1

k Ge 10:9-11

l Jes 14:25

1267 MICHA 4:9–5:7



die niet op de mens hopen
en niet op de mensenzonen
wachten.

8 Zij die van Jakob overblijven,
zullen onder de naties,

te midden van vele volken,
als een leeuw zijn onder de
dieren van het woud,

als een jonge leeuw� onder
schaapskudden,

die binnendringt, aanvalt en
verscheurt.

En er is niemand die ze redt.
9 Je hand zal zich verheffen

boven je tegenstanders
en al je vijanden zullen
worden vernietigd.’

10 ‘Op die dag’, verklaart
Jehovah,

‘zal ik je paarden verwijderen
en je wagens vernietigen.

11 Ik zal de steden van je land
vernietigen

en al je vestingen neerhalen.
12 Ik zal een eind maken aan die

toverij van je�
en er zal onder jullie niemand
overblijven die aan magie
doet.a

13 Ik zal je beelden en de zuilen
in je midden vernietigen,

en je zult je niet meer neer-
buigen voor het werk van
je handen.b

14 Ik zal de heilige palen�c in je
midden uitrukken

en je steden wegvagen.
15 In razende woede zal ik wraak

nemen
op de volken die niet hebben
gehoorzaamd.’

6 Luister alsjeblieft naar wat
Jehovah zegt.

Sta op, voer een rechtszaak
tegenover de bergen

en laat de heuvels je stem
horen.d

5:8 �Of ‘een jonge leeuw met manen’.
5:12 �Lett.: ‘uit je hand’. 5:14 �Zie
Woordenlijst.

2 Luister, bergen, naar de
rechtszaak van Jehovah,

luister, vaste fundamenten
van de aarde.a

Want Jehovah voert een
rechtszaak tegen zijn volk.

Tegen Israël zal hij argumen-
teren:b

3 ‘Mijn volk, wat heb ik je
aangedaan?

Waarmee heb ik je vermoeid?c
Getuig tegen mij.

4 Ik heb je uit Egypte weg-
geleid,d

uit het huis van slavernij
verlost.e

Ik stuurde Mozes, Aäron en
Mirjam voor je uit.f

5 Mijn volk, denk toch terug
aan wat koning B _alak van
Moab voorsteldeg

en wat B _ileam, de zoon van
B _eor, hem antwoorddeh

—wat plaatsvond tussen
S _ittimi en G _ilgal j —

zodat je weet dat Jehovah
doet wat rechtvaardig is.’

6 Waarmee zal ik voor Jehovah
verschijnen?

Waarmee zal ik mij buigen
voor God daarboven?

Zal ik voor hem verschijnen
met volledige brandoffers,

met eenjarige kalveren?k

7 Zal Jehovah ingenomen zijn
met duizenden rammen,

met tienduizenden olie-
stromen?l

Zal ik mijn eerstgeboren
zoon geven voor mijn op-
standigheid,

mijn eigen kind� voor mijn
zonde?�m

8 Hij heeft jou, mens, verteld
wat goed is.

En wat verlangt� Jehovah
van je?

6:7 �Lett.: ‘de vrucht van mijn schoot’.
�Of ‘voor de zonde van mijn ziel’. 6:8
�Of ‘vraagt (...) terug’.
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Niets anders dan recht te
doen,�a loyaliteit te koes-
teren�b

en bescheiden te wandelenc

met je God!d
9 De stem van Jehovah roept

tot de stad.
Wie praktische wijsheid
heeft, zal ontzag hebben
voor uw naam.

Heb aandacht voor de stok�
en voor wie ertoe heeft
besloten.e

10 Zijn in het huis van de slechte
nog altijd de schatten van
slechtheid

en die afschuwelijke onder-
maatse efa?�

11 Kan ik moreel rein zijn� bij
een oneerlijke weegschaal,

bij een buidel met valse
weegstenen?f

12 Want haar rijken zijn vol
geweld

en haar inwoners spreken
leugens.g

Hun tong is bedrieglijk in
hun mond.h

13 ‘Daarom zal ik je verwonden
door je te slaan, i

je verwoesten vanwege je
zonden.

14 Je zult eten maar niet ver-
zadigd worden.

Je zult leeg zijn vanbinnen. j
Wat je meeneemt, kun je niet
behouden,

en wat je wel behoudt, geef
ik aan het zwaard.

15 Je zult zaaien maar niet
oogsten.

Je zult olijven treden maar
de olie niet gebruiken.

Je zult druiven treden maar
geen wijn drinken.k

6:8 �Of ‘rechtvaardig te zijn’, ‘eerlijk te
zijn’. �Of ‘goed en loyaal te zijn in je
liefde’. Lett.: ‘loyale liefde lief te heb-
ben’. 6:9 �Of ‘roede’. 6:10 �Zie App.
B14. 6:11 �Of ‘kan ik onschuldig zijn’.

16 Want jullie leven naar de
voorschriften van _Omri en
alle praktijken van het huis
van Achab.a

Jullie volgen� hun advies.
Daarom maak ik van jullie
een schrikbeeld

en van haar inwoners een
aanfluiting.b

Jullie zullen de schande van
de volken dragen.’c

7 Wee mij! Ik ben als iemand die
na het inzamelen van zomer-
fruit

en het nalezen� van een drui-
venoogst

geen druiventros vindt om te
eten,

geen vroege vijg waar ik� zo
naar verlang.

2 De loyale is van de aarde ver-
dwenen,�

geen mens is oprecht.d
Ze liggen allemaal in hinder-
laag om bloed te vergieten.e

Elk jaagt met een sleepnet op
zijn eigen broeder.

3 Hun handen zijn bedreven in
het kwaad.f

De vorst stelt eisen,
de rechter vraagt een be-
loning,g

de prominent maakt zijn
wensen� kenbaar.h

Samen smeden ze hun
plannen.�

4 De beste van hen is als
doorns,

de oprechtste is erger dan
een doornhaag.

De dag van je wachters en van
je afrekening komt eraan.i

Nu zullen ze in paniek raken. j
5 Geloof niet in je vriend,

vertrouw niet op een goede
vriend.k

6:16 �Lett.: ‘wandelen in’. 7:1 �ZieWoor-
denlijst. �Of ‘mijn ziel’. 7:2 �Of ‘ver-
gaan’. 7:3 �Of ‘de sterke begeerte van
zijn ziel’. �Lett.: ‘weven ze het dooreen’.
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Let op wat je zegt tegen
degene die in je armen ligt.

6 Want een zoon veracht zijn
vader,

een dochter verzet zich te-
gen haar moedera

en een schoondochter tegen
haar schoonmoeder.b

Je huisgenoten zijn je vijan-
den.c

7 Maar ik, ik zal blijven uitzien
naar Jehovah.d

Ik zal geduldig wachten op�
de God van mijn redding.e

Mijn God zal mij horen.f
8 Wees maar niet vrolijk over

mij, mijn vijand.�
Al ben ik gevallen, ik zal
opstaan.

Al woon ik in de duisternis,
Jehovah zal mijn licht zijn.

9 Jehovah’s woede zal ik dragen
—want ik heb tegen hem ge-
zondigdg —

totdat hij mijn rechtszaak
voert en mij recht verschaft.

Hij zal mij naar het licht
brengen.

Ik zal zijn rechtvaardigheid
zien.

10 Mijn vijand zal het ook zien,
en schaamte zal haar be-
dekken die tegen mij zei:

‘Waar is Jehovah, je God?’h
Mijn ogen zullen haar zien.
Nu zal zij vertrapt worden als
modder in de straten.

11 Het zal een dag zijn om je
stenen muren te bouwen.

Op die dag zal de grens
worden verlegd.�

12 Op die dag zal men bij je
komen

van Assyrië en de steden van
Egypte,

van Egypte tot aan de Rivier,�

7:7 �Of ‘blijk geven van een wachten-
de houding tegenover’. 7:8 �Het He-
breeuwse woord voor ‘vijand’ is hier
vrouwelijk. 7:11 �Of mogelijk ‘zal de
verordening ver weg zijn’. 7:12 �D.w.z.
de Eufraat.

van zee tot zee en van berg
tot berg.a

13 Het land zal een woestenij
worden vanwege zijn
bewoners,

door wat ze hebben gedaan.�
14 Weid uw volk met uw staf, de

kudde van uw erfdeel,b
die alleen leefde in een woud
—midden in een boomgaard.

Laat ze grazen in B _asan en Gi-
leadc zoals in vroeger dagen.

15 ‘Als in de dagen dat jullie uit
Egypte trokken

zal ik hem� bijzondere dingen
laten zien.d

16 Volken zullen het zien en
beschaamd zijn ondanks al
hun macht.e

Ze zullen hun hand op hun
mond leggen,

hun oren zullen doof worden.
17 Als de slangen zullen ze stof

likken.f
Als de reptielen van de aarde
zullen ze sidderend uit hun
burchten komen.

Angstig komen ze tot Jehovah,
onze God.

Ze zullen vrees hebben
voor u.’g

18 Wie is een God als u,
die fouten vergeeft en voor-
bijgaat aan de overtredingh

van het overblijfsel van
zijn erfdeel? i

U zult niet voor eeuwig aan
uw woede vasthouden,

want u vindt vreugde in
loyale liefde. j

19 U zult ons opnieuw barm-
hartigheid tonen,k u zult
onze fouten overwinnen.�

U zult al hun zonden in de
diepten van de zee werpen.l

20 U zult Jakob uw trouw tonen
en Abraham uw loyale liefde,
zoals u lang geleden hebt
gezworen aan onze voor-
vaders.m

7:13 �Lett.: ‘wegens de vrucht van hun
daden’. 7:15 �D.w.z. het volk Israël.
7:19 �Of ‘vertrappen’, ‘onderwerpen’.

HFST. 7
a Ez 22:7

b Lu 12:53

c Jer 12:6
Mt 10:35, 36

d Ps 123:2
Jes 8:17

e Ps 25:5
Ps 62:1
Klg 3:26

f Ps 40:1
Jes 12:2
Jes 25:9

g Klg 1:18

h Ps 79:10
Ps 115:2
Joë 2:17

��������������������

2de kolom
a Jes 11:16

Jes 27:13
Ho 11:11

b Jes 40:11

c Jer 50:19
Ez 34:23

d Ps 78:12
Jes 63:11
Jer 23:7, 8

e Ps 126:2
Jes 26:11
Jes 66:18

f Jes 49:23

g Jer 33:9

h Ex 34:6, 7
Jes 1:18
Jes 44:22
Jer 50:20
Da 9:9

i Jer 23:3
Joë 2:32

j Ps 103:9
Jes 57:16
Klg 3:22

k De 30:3
Ps 103:8, 13
Ho 2:19

l Ps 103:12
Jes 55:7
Jer 31:34

m Ge 22:17
Ps 105:8-11
Lu 1:72, 73
Han 3:25, 26
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1 Uitspraak tegen Ninevé.a Het
boek van het visioen van Na-

hum,� de Elkosiet.
2 Jehovah is een God die

volledige� toewijding eistb
en wraak neemt.

Jehovah neemt wraak, hij
staat klaar om zijn woede
te uiten.c

Jehovah neemt wraak op zijn
tegenstanders,

hij bewaart zijn woede voor
zijn vijanden.

3 Jehovah wordt niet snel
kwaadd en is groot in
kracht,e

maar Jehovah zal de schuldi-
gen nooit ongestraft laten.f

In verwoestende wind en
storm gaat hij zijn weg,

de wolken zijn het stof van
zijn voeten.g

4 Hij bestraft de zeeh en legt
haar droog.

Hij laat alle rivieren op-
drogen. i

B _asan en K _armel verwelken, j
de bloesem van de Libanon
verwelkt.

5 Door hem beven de bergen
en smelten de heuvels.k
Door hem� komt de aarde
omhoog,

1:1 �Bet.: ‘trooster’. 1:2 �Of ‘exclusie-
ve’. 1:5 �Lett.: ‘zijn gezicht’.

het land en allen die erop
wonen.a

6 Wie houdt stand voor zijn
verontwaardiging?b

Wie weerstaat zijn brandende
woede?c

Zijn woede zal worden uit-
gestort als vuur,

rotsen zullen door hem
uiteenspatten.

7 Jehovah is goed,d een vesting
in moeilijke tijd.e

Hij denkt aan� degenen die
bij hem hun toevlucht
zoeken.f

8 Met een vloedgolf zal hij
haar� plaats volledig
vernietigen,

duisternis zal zijn vijanden
achtervolgen.

9 Wat zullen jullie tegen
Jehovah verzinnen?

Hij veroorzaakt een totale
vernietiging.

Er komt geen tweede keer
ellende.g

10 Want zij zijn ineengevlochten
als doorns,

ze zijn als degenen die
dronken zijn van bier.�

Maar ze zullen verteerd
worden als droge stoppels.

1:7 �Of ‘zorgt voor’. Lett.: ‘kent’. 1:8
�D.w.z. van Ninevé. 1:10 �Of ‘tarwe-
bier’.

NAHUM
I N H O U D

1 God neemt wraak op vijanden (1-7)
God eist volledige toewijding (2)
Jehovah denkt aan wie toevlucht bij
hem zoeken (7)

Ninevé wordt vernietigd (8-14)
Geen tweede keer ellende (9)

Goed nieuws voor Juda (15)

2 Val van Ninevé (1-13)
Poorten van rivieren geopend (6)

3 ‘Wee de stad van bloedvergieten!’ (1-19)
Redenen oordeel Ninevé (1-7)
Ninevé zal vallen als No-Amon (8-12)
Ninevés val onvermijdelijk (13-19)

HFST. 1
a Jes 10:12

Na 3:7
Ze 2:13

b Ex 20:5

c De 32:35, 41
Jes 59:18

d Nu 14:18

e Job 9:4

f Ex 34:6, 7

g Job 38:1

h Job 38:11
Ps 104:6, 7
Ps 107:29

i Joz 3:16

j Jes 33:9
Am 1:2

k 2Sa 22:8
Ps 68:7, 8

��������������������

2de kolom
a Ps 97:4, 5

Jes 24:1

b Jer 10:10

c De 32:22

d Ps 136:1
Mt 19:17

e Ps 46:1
Ps 91:2
Sp 18:10
Jes 25:4

f Ps 1:6

g Jes 10:24, 25
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11 Uit jou zal iemand voortkomen
die boosaardige plannen
smeedt tegen Jehovah

en waardeloos advies geeft.
12 Dit zegt Jehovah:

‘Al zijn ze op volle sterkte en
talrijk,

toch zullen ze worden neer-
gemaaid en zullen ze heen-
gaan.�

Ik heb je� gekweld, maar ik
zal je niet meer kwellen.

13 Nu breek ik zijn juk� dat op
je drukt,a

je boeien trek ik in tweeën.
14 Over jou� heeft Jehovah

geboden:
“Je naam zal niet meer voort-
bestaan.

Ik zal de gesneden en meta-
len� beelden uit het huis�
van je goden verwijderen.

Ik zal een graf voor je ma-
ken, want je bent ver-
achtelijk.”

15 Kijk! Op de bergen zijn
de voeten van iemand die
goed nieuws brengt,

iemand die vrede aankondigt.b
Vier je feesten,c Juda, los je
geloften in,

want nooit meer zal de
waardeloze door je heen
trekken.

Hij wordt volledig ver-
nietigd.’

2 Een verstrooier is tegen je�
opgetrokken.d

Bewaak de vestingen.
Kijk uit over de weg.
Zet je schrap� en verzamel al
je kracht.

2 Jehovah zal de trots van
Jakob herstellen

en ook de trots van Israël,

1:12 �Of mogelijk ‘en zal hij erdoorheen
trekken’. �D.w.z. Juda. 1:13 �Zie Woor-
denlijst. 1:14 �D.w.z. Assyrië. �Of ‘ge-
goten’. �Of ‘de tempel’. 2:1 �D.w.z. Ni-
nevé. �Lett.: ‘sterk de heupen’.

want de vernielers hebben
hen vernield,a

ze hebben hun ranken ver-
woest.

3 De schilden van zijn helden
zijn rood geverfd,

zijn soldaten zijn in karmozijn
gekleed.

Het ijzer van zijn strijdwagens
vlamt als vuur

op de dag dat hij zich klaar-
maakt voor de strijd

en ze met jeneverhouten
speren zwaaien.

4 Door de straten razen de
strijdwagens.

Over de pleinen jagen ze
heen en weer.

Ze stralen als fakkels en
flitsen als bliksem.

5 Hij zal zijn officieren op-
roepen.

Struikelend zullen ze
voortgaan.

Ze haasten zich naar haar
muur,

ze werpen de barricade op.
6 De poorten van de rivieren

worden geopend
en het paleis zal instorten.�

7 Het is besloten:� ze wordt
ontbloot,

ze wordt weggevoerd en haar
slavinnen kreunen.

Ze klinken als duiven terwijl
ze zich op de borst� slaan.

8 Al haar dagen was Ninevéb

als een vijver vol water,
maar nu zijn ze op de vlucht.
‘Sta stil! Sta stil!’
Maar niemand keert zich om.c

9 Plunder zilver, plunder goud!
Er komt geen eind aan de
schatten.

Allerlei kostbaarheden liggen
er opgestapeld.

10 De stad is leeg, verlaten,
verwoest!d

2:6 �Of ‘oplossen’. 2:7 �Of ‘vastge-
steld’. �Lett.: ‘hart’.

HFST. 1
a Jes 14:25

b Jes 52:7
Ro 10:15

c De 16:16
��������������������

HFST. 2
d Jer 25:9
��������������������

2de kolom
a 2Kon 17:6

b Ge 10:8, 11

c Ze 2:13

d Ze 2:15
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Hun harten bezwijken,
hun knieën knikken, hun
heupen beven,

hun gezichten verschieten
van kleur.

11 Waar is het hol van de leeuw,a
waar de jonge leeuwen�
worden gevoed,

waar de leeuw uit komt met
de welp erachteraan,

voor niemand bang?
12 De leeuw verscheurde genoeg

prooi voor zijn welpen
en wurgde voor zijn leeuwin-
nen.

Hij hield zijn kuil gevuld met
prooi,

zijn hol met verscheurde
dieren.

13 ‘Ik ben tegen je’, verklaart
Jehovah van de leger-
machten.b

‘Ik zal je� strijdwagens in
rook laten opgaan,c

het zwaard zal je jonge
leeuwen� verslinden.

Ik zal je prooi van de aarde
wegvagen,

de stem van je boodschap-
pers zal niet meer worden
gehoord.’d

3 Wee de stad van bloed-
vergieten!

Ze is een en al bedrog en vol
roof.

Ze is nooit zonder prooi!
2 Hoor! Knallende zwepen,

ratelende wielen,
galopperende paarden en
hotsende wagens.

3 De ruiters op paarden, de
vlammende zwaarden, de
flitsende speren,

de vele gesneuvelden en de
stapels doden

— er komt geen eind aan de
lijken.

Je struikelt over de lijken.

2:11, 13 �Of ‘jonge leeuwen met manen’.
2:13 �Lett.: ‘haar’.

4 Dat komt door alle prostitu-
tie van de hoer,

aantrekkelijk en charmant,
een meesteres in toverij,

die volken verstrikt door
haar prostitutie en families
door haar toverkunsten.

5 ‘Ik ben tegen je’,� verklaart
Jehovah van de leger-
machten.a

‘Ik zal je rokken over je
gezicht trekken,

ik zal volken je naaktheid
laten zien

en koninkrijken je oneer.
6 Ik zal vuil op je gooien

en je te schande maken.
Ik zal je te kijk zetten.b

7 Iedereen die je ziet zal van je
wegvluchtenc en zeggen:

“Ninevé is verwoest!
Wie heeft medelijden met
haar?”

Waar vind ik troosters
voor je?

8 Ben jij beter dan No- _Amon,�d
dat aan de Nijlkanalen lag?e

Ze was omgeven door water.
De zee was haar rijkdom en
de zee was haar muur.

9 Ethiopië was de bron van
haar oneindige kracht en
Egypte ook.

Putf en de Libiërs waren
haar� helpers.g

10 Maar zelfs zij werd een
balling,

ze ging in gevangenschap.h
Ook haar kinderen werden
verpletterd op elke hoek
van de straat.�

Ze wierpen het lot over haar
geëerde mannen,

al haar voorname mannen
zijn met boeien gebonden.

11 Ook jij zult dronken worden. i
Je zult je verbergen.

3:5 �D.w.z. Ninevé. 3:8 �D.w.z. Thebe.
3:9 �Lett.: ‘je’. 3:10 �Lett.: ‘aan het
hoofd van alle straten’.

HFST. 2
a Jer 2:14, 15

Jer 50:17

b Jes 10:12

c Ps 46:9
Jes 37:24

d 2Kon 18:17
��������������������

2de kolom
��������������������

HFST. 3
a Na 2:13

b Ze 2:15

c Na 2:8

d Jer 46:25
Ez 30:14

e Jes 19:6

f Ge 10:6

g 2Kr 16:8
Jer 46:8, 9

h Jes 20:4

i Ps 75:8
Jer 25:15
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Je zult bescherming zoeken
tegen de vijand.

12 Al je vestingen zijn als vijgen-
bomen met hun eerste rijpe
vruchten.

Als ze geschud worden,
vallen ze in de mond van
de eter.

13 De troepen in je midden zijn
als vrouwen.

De poorten van je land zullen
wijd openstaan voor je
vijanden.

Vuur zal de grendels van je
poorten verteren.

14 Put water voor de belege-
ring!a

Versterk je vestingen.
Stap in de modder en treed
de klei.

Pak de steenvorm.
15 Zelfs dan zal vuur je ver-

teren.
Een zwaard zal je vellen.b
Het zal je als jonge sprink-
hanen verslinden.c

Maak jezelf zo talrijk als de
jonge sprinkhanen!

Ja, maak jezelf zo talrijk als
de sprinkhanen!

16 Je hebt meer handelaars dan
er sterren aan de hemel zijn.

De jonge sprinkhaan stroopt
zijn huid af en vliegt weg.

17 Je wachters zijn als de
sprinkhaan,

je officieren als een zwerm
sprinkhanen.

Op een koude dag schuilen
ze in stenen muren,

maar als de zon schijnt,
vliegen ze weg,

en niemand weet waar ze zijn.
18 Je herders zijn slaperig,

koning van Assyrië.
Je prominenten blijven in
hun woningen.

Je volk is verstrooid over
de bergen

en niemand brengt hen
bijeen.a

19 Er is geen verlichting voor je
catastrofe.

Je wond is niet te genezen.
Wie het bericht over je
hoort, zal in zijn handen
klappen.b

Want wie heeft niet geleden
onder je aanhoudende
wreedheid?’c

HFST. 3
a 2Kr 32:3, 4

b Ze 2:13

c Ex 10:14, 15
��������������������

2de kolom
a Na 2:8

b Ze 2:15

c Jes 10:5, 6
Jes 37:18
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HABAKUK
I N H O U D

1 Profeet roept om hulp (1-4)
‘Hoelang, Jehovah?’ (2)
‘Waarom laat u onderdrukking toe?’ (3)

God laat Chaldeeën oordeel
voltrekken (5-11)
Profeet pleit bij Jehovah (12-17)

‘Mijn God, u sterft niet’ (12)
‘U bent te zuiver om kwaad
aan te zien’ (13)

2 ‘Ik zal wacht houden om te zien
wat hij zegt’ (1)

Jehovah antwoordt de profeet (2-20)
‘Blijf naar het visioen uitkijken’ (3)
Rechtvaardige zal leven
door trouw (4)
Vijf weeën voor Chaldeeën (6-20)

Aarde vervuld van kennis
Jehovah (14)

3 Profeet bidt of Jehovah ingrijpt (1-19)
God zal gezalfde volk redden (13)
Vreugde in Jehovah ondanks
ellende (17, 18)



1 Een uitspraak die de profeet
H _abakuk� in een visioen heeft

gezien:
2 Hoelang moet ik om hulp

roepen, Jehovah? Wanneer
zult u luisteren?a

Hoelang moet ik om hulp
vragen bij geweld? Wanneer
zult u ingrijpen?�b

3 Waarom laat u mij onrecht
zien?

En waarom laat u onder-
drukking toe?

Waarom is er verwoesting en
geweld om mij heen?

En waarom is er zo veel ruzie
en strijd?

4 Zo wordt de wet krachteloos
en krijgt het recht zijn loop
niet.

De slechten overheersen de
rechtvaardigen,

daaromwordt het recht
verdraaid.c

5 ‘Kijk naar de volken en let
goed op!

Staar vol verbazing en sta
versteld.

Want in jullie tijd zal er iets
gebeuren

dat je niet zult geloven, zelfs
al wordt het je verteld.d

6 Want ik laat de Chaldeeën
opstaan,e

het meedogenloze, onstuimige
volk.

Ze doorkruisen grote delen
van de aarde

om andermans huizen in
bezit te nemen.f

7 Ze zijn afschrikwekkend en
angstaanjagend.

Eigenmachtig bepalen ze
recht en gezag.�g

8 Hun paarden zijn sneller dan
luipaarden,

ze zijn feller dan wolven in de
avond.h

1:1 �Bet. mogelijk: ‘innige omhelzing’.
1:2 �Of ‘redden’. 1:7 �Of ‘waardig-
heid’.

In galop komen hun oorlogs-
paarden eraan,

van verre komen hun
paarden.

Als een arend duiken ze op
hun prooi.a

9 Ze zijn allemaal uit op geweld.b
Hun verzamelde gezichten
zijn als de oostenwindc

en ze rapen gevangenen
bijeen als zand.

10 Ze drijven de spot met
koningen

en lachen om bestuurders.d
Ze lachen om elke vesting.e
Ze hopen wat aarde op� en
nemen haar in.

11 Dan rukken ze op als de wind
en trekken verder,

maar ze zullen schuldig zijn,f
omdat ze hun kracht aan hun
god toeschrijven.’�g

12 Bent u er niet al eeuwig,
Jehovah?h

Mijn God, mijn Heilige, u
sterft niet.�i

U hebt ze aangesteld om
een oordeel te voltrekken,
Jehovah.

U hebt ze aangewezen om te
straffen,�j mijn Rots.k

13 Uw ogen zijn te zuiver om het
kwaad aan te zien

en slechtheid kunt u niet
verdragen. l

Waarom verdraagt u dan
verradersm

en zwijgt u als een slecht man
iemand verslindt die recht-
vaardiger is dan hijzelf?n

14 Waarom maakt u mensen als
vissen in de zee,

als kruipende dieren zonder
leider?

15 Hij� haalt ze allemaal met
een vishaak op.

1:10 �Of ‘werpen een aarden wal op’.
1:11 �Of mogelijk ‘omdat hun kracht hun
god is’. 1:12 �Of mogelijk ‘wij zullen
niet sterven’. �Of ‘om terecht te wijzen’.
1:15 �D.w.z. de Chaldeeuwse vijand.

HFST. 1
a Ps 13:1

b Ps 22:1
Ps 74:10
Opb 6:10

c Job 12:6
Ps 12:8
Pr 8:11
Jes 1:21
Han 7:52, 53

d Jes 28:21
Jes 29:14
Klg 4:11, 12
Han 13:40, 41

e Jer 22:7
Jer 46:2

f De 28:49-51
Jer 5:15-17
Jer 6:22, 23
Ez 23:22, 23

g Jer 39:5-7
Da 5:18, 19

h Jer 5:6
��������������������

2de kolom
a Jer 4:13

Klg 4:19
Ez 17:3

b Jer 25:9

c Jes 27:8
Ez 17:10

d 2Kon 24:12

e Jer 32:24
Jer 52:7

f Jes 47:5, 6
Jer 51:24
Za 1:15

g Da 5:1, 4

h Ps 90:2
Ps 93:2
Opb 1:8

i 1Ti 1:17
Opb 15:3

j De 32:4

k Jer 30:11

l Ps 5:4, 5

m Jer 12:1

n Ps 35:21, 22
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Hij vangt ze in zijn sleepnet,
verzamelt ze in zijn visnet.
Daarom is hij blij en vrolijk.a

16 Daarom brengt hij slacht-
offers aan zijn sleepnet

en offert hij aan� zijn visnet.
Want daaraan dankt hij zijn
rijke� vangst,

zijn goede voedsel.
17 Zal hij dan zijn sleepnet

blijven leeghalen?�
Zal hij meedogenloos volken
blijven afslachten?b

2 Opmijn wachtpost zal ik
blijven staan,c

op de vesting� zal ik mijn
post innemen.

Ik zal de wacht houden om
te zien wat hij via mij zal
zeggen

en wat ik moet antwoorden
als ik word terechtgewezen.

2 Toen antwoordde Jehovah
mij:

‘Schrijf het visioen op en grif
het duidelijk in platen,d

zodat het makkelijk� voor te
lezen is.e

3 Want het visioen wacht nog
op de vastgestelde tijd,

het haast zich naar zijn einde�
en het zal niet liegen.

Ook al zou het op zich laten
wachten,� blijf ernaar
uitkijken!�f

Want het zal beslist uit-
komen.

Het zal niet te laat komen!
4 Kijk naar degene die trots is.�

Hij is niet oprecht van-
binnen.

Maar de rechtvaardige zal
leven door zijn trouw.�g

1:16 �Of ‘maakt hij offerrook voor’.
�Lett.: ‘goed geoliede’. 1:17 �Of moge-
lijk ‘zijn zwaard blijven trekken’. 2:1 �Of
‘het bolwerk’. 2:2 �Of ‘vloeiend’. 2:3
�Of ‘vervulling’. �Of ‘al lijkt het op zich
te laten wachten’. �Of ‘wacht er vol ver-
langen op’. 2:4 �Of ‘Kijk! Zijn ziel is op-
geblazen.’ �Of mogelijk ‘geloof’.

5 Ja, omdat de wijn verrader-
lijk is,

zal de arrogante man zijn
doel niet bereiken.

Net als het Graf� heeft hij
altijd honger,�

net als de dood raakt hij
nooit verzadigd.

Hij blijft alle naties ver-
zamelen

en alle volken voor zichzelf
bijeenbrengen.a

6 Zullen die niet allemaal spreu-
ken, zinspelingen en raad-
sels tegen hem spreken?b

Ze zullen zeggen:
“Wee hem die opstapelt wat
niet van hem is

— hoelang nog? —
en die zijn eigen schuld zelfs
nog groter maakt!

7 Zullen je schuldeisers niet
plotseling opstaan?

Ze zullen wakker worden en
je hevig schudden,

en je zult voor hen iets
worden om te plunderen.c

8 Omdat je veel naties hebt
geplunderd,

zal de rest van de volken jou
plunderen.d

Want je hebt het bloed van
mensen vergoten

en geweld gepleegd tegen
de aarde,

tegen de steden en hun
bewoners.e

9 Wee degene die oneerlijke
winst maakt voor zijn huis,

om zijn nest in de hoogte te
bouwen

en uit de greep van onheil
te blijven!

10 Je plannen zijn tot schande
van je huis.

Door veel volken uit te roeien
zondig je tegen jezelf.�f

2:5 �Of ‘Sjeool’, het collectieve graf
van de mensheid. Zie Woordenlijst. �Of
‘heeft hij zijn ziel ruim gemaakt’. 2:10
�Of ‘je ziel’.

HFST. 1
a Jer 50:11

b 2Kr 36:17
Na 3:7

��������������������

HFST. 2
c Jes 21:8

Mi 7:7

d Ex 17:14

e De 31:9, 11

f Mi 7:7

g Jo 3:36
Ro 1:17
Ga 3:11
Heb 10:38

��������������������

2de kolom
a Jes 14:16, 17

b Jes 14:4

c Jer 51:11

d Jes 13:19
Jer 27:6, 7
Za 2:7-9

e 2Kr 36:17
Ps 137:8

f Jes 14:20
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11 Want een steen zal roepen
vanuit de muur,

een balk zal hem antwoorden
vanuit het houtwerk.

12 Wee degene die een stad
bouwt met bloedvergieten,

die een stad vestigt met
onrechtvaardigheid!

13 Heeft Jehovah van de leger-
machten niet bepaald dat
volken zullen zwoegen om
het vuur te voeden

en dat naties zich voor niets
afmatten?a

14 Want de aarde zal vervuld
zijn van de kennis van
Jehovah’s glorie

zoals water de zeebodem
bedekt.b

15 Wee degene die zijn mede-
mensen iets te drinken
geeft,

vermengd met razernij en
woede, om ze dronken te
maken,

om hun naaktheid te kunnen
zien!

16 Je zult vol oneer zijn in
plaats van eer.

Ook jij moet drinken en je
onbesnedenheid laten zien.�

De beker in de rechterhand
van Jehovah zal nu bij jou
komenc

en schande zal je eer be-
dekken.

17 Het geweld tegen de Libanon
zal je bedekken

en de verwoesting die de
dieren heeft verschrikt zal
je treffen.

Want je hebt het bloed van
mensen vergoten

en geweld gepleegd tegen de
aarde,

tegen de steden en hun be-
woners.d

18 Wat heb je aan een gesneden
beeld,

gebeeldhouwd door zijn
maker?

2:16 �Of mogelijk ‘en zwalken’.

Wat heb je aan een metalen�
beeld en een leugenleraar,

ook al vertrouwt de maker
erop,

de maker van die waardeloze,
stomme goden?a

19 Wee degene die tegen een
stuk hout zegt: ‘Ontwaak!’

en tegen een stomme steen:
‘Word wakker! Onderwijs
ons!’

Kijk! Hij is bekleed met goud
en zilver,b

en er zit totaal geen adem
in.c

20 Maar Jehovah is in zijn heilige
tempel.d

Wees stil voor hem, heel de
aarde!”’e

3 Het gebed van de profeet H _a-
bakuk, als klaagliederen.�

2 O Jehovah, ik heb het be-
richt over u gehoord.

Ik heb ontzag, Jehovah, voor
uw daden.

Laat ze in onze tijd� her-
leven!

Maak ze in onze tijd� bekend.
Denk er alstublieft aan barm-
hartigheid te tonen tijdens
de onrust.f

3 God kwam vanuit T _eman,
de Heilige vanaf de berg
P _aran.g (sela)�

Zijn majesteit bedekte de
hemel,h

de aarde was vervuld met
zijn lof.

4 Zijn glans was als het licht. i
Twee stralen schoten uit zijn
hand,

waarin zijn kracht verborgen
was.

5 De pest ging voor hem uit, j
brandende koorts volgde
hem op de voet.

6 Hij stond stil en schudde de
aarde.k

2:18 �Of ‘gegoten’. 3:1 �Of ‘rouwliede-
ren’. 3:2 �Lett.: ‘in het midden van de
jaren’. 3:3 �Zie Woordenlijst.

HFST. 2
a Jer 51:58

b Ps 72:19
Jes 11:9
Za 14:9

c Ps 75:8
Jes 51:22, 23
Jer 25:28
Jer 51:57

d Ps 137:8
Jer 50:28
Jer 51:24

��������������������

2de kolom
a Jes 42:17

Jes 44:19, 20
Jes 45:20

b Jes 40:19
Jes 46:6

c Jer 51:17

d Jes 6:1

e Ps 76:8
Ps 115:3
Za 2:13

��������������������

HFST. 3
f Klg 3:32

g De 33:2
Re 5:4
Ps 68:7, 8

h Ex 19:16

i Ex 13:21

j Nu 14:11, 12
Nu 16:46
Nu 25:1, 9

k Jes 13:13
Hag 2:21

1277 HABAKUK 2:11–3:6



HABAKUK 3:7-19 1278
Met één blik liet hij volken
opspringen.a

De eeuwige bergen werden
verbrijzeld,

de oeroude heuvels bogen
zich neer.b

De paden van lang geleden
zijn van hem.

7 Ik zag ellende in de tenten
van K _uschan.

De tentkleden van het land
M _idian klapperden.c

8 O Jehovah, is tegen de
rivieren,

ja, tegen de rivieren uw
woede opgelaaid?

Of is uw razernij gericht
tegen de zee?d

Want u reed op uw paarden,e
uw wagens overwonnen.�f

9 U haalt uw boog tevoorschijn
en houdt hem klaar.

De stokken� zijn toegewezen
met een eed.� (sela)

Met rivieren splijt u de aarde.
10 Bergen krompen van pijn

ineen toen ze u zagen.g
Een stortvloed van water
kolkte voorbij.

De diepte bulderde met haar
stem.h

Ze hief haar handen hoog op.
11 Zon en maan stonden stil in

hun verheven woning. i
Uw pijlen flitsten als het
licht. j

Uw speer schitterde als de
bliksem.

12 Verontwaardigd trok u de
aarde over.

In woede vertrapte� u de
volken.

13 U trok uit voor de redding van
uw volk, om uw gezalfde te
redden.

U verpletterde de leider� van
het huis van de slechte.

3:8 �Of ‘waren redding’. 3:9 �Of mo-
gelijk ‘pijlen’. �Of mogelijk ‘de gezwo-
ren eden van de stammen zijn uitgespro-
ken’. 3:12 �Lett.: ‘dorste’. 3:13 �Lett.:
‘het hoofd’.

Het werd blootgelegd van
het fundament tot de top.�
(sela)

14 Met zijn eigen wapens� door-
boorde u het hoofd van zijn
strijders

toen ze aanstormden om mij
te verstrooien.

Ze verheugden zich erop een
ellendige in het geheim te
verslinden.

15 Door de zee trok u met uw
paarden,

door de golven van grote
wateren.

16 Ik hoorde het en beefde
vanbinnen,�

bij het geluid trilden mijn
lippen.

Verrotting tastte mijn botten
aan,a

ik stond te trillen op mijn
benen.

Toch wacht ik rustig op de
dag van ellende,b

want hij komt over het volk
dat ons aanvalt.

17 Al bloeit de vijgenboom niet
en zit er geen vrucht aan de
wijnstokken,

al mislukt de olijvenoogst
en leveren de akkers� geen
voedsel op,

al is er geen schaap meer in
de kooi

en geen koe meer in de
stallen,

18 toch zal ik me verheugen in
Jehovah

en juichen over de God van
mijn redding.c

19 De Soevereine Heer Jehovah
is mijn kracht,d

hij zal me voeten geven als
van een hert

en me over hoge plaatsen
laten gaan.e

Voor de koorleider:
met mijn snaarinstrumenten.

3:13 �Lett.: ‘de hals’. 3:14 �Lett.: ‘zijn
stokken’. 3:16 �Lett.: ‘en mijn buik beef-
de’. 3:17 �Of ‘terrassen’.

HFST. 3
a Ex 14:25

Ex 23:27

b Ps 114:1, 4
Na 1:5

c Ex 15:14, 15
Nu 22:3, 4

d Ps 114:1, 3
Jes 50:2
Na 1:4

e De 33:26

f Ps 68:17

g Ex 19:18
Ps 114:1, 4

h Ps 77:16

i Joz 10:12

j Ps 77:17, 18
��������������������

2de kolom
a Ps 119:120

Jer 23:9
Da 8:27

b Ps 42:5
Jes 26:20
Klg 3:26

c Ex 15:2
1Sa 2:1
Ps 18:2
Ps 27:1
Jes 61:10

d Jes 12:2
Fil 4:13

e 2Sa 22:34



1279

1 Het woord van Jehovah dat
kwam tot Zef _anja,� de zoon

van K _uschi, zoon van Ged _alja,
zoon van Am _arja, zoon van Hiz-
k _ia, toen Jos _ia,a de zoon van
_Amon,b koning van Juda was:
2 ‘Ik zal alles volledig weg-

vagen van de aardbodem’,
verklaart Jehovah.c

3 ‘Mens en dier zal ik weg-
vagen.

De vogels van de hemel en
de vissen van de zee zal ik
wegvagen,d

en de struikelblokken�e samen
met de slechten.

Ik laat de mensen van de
aardbodem verdwijnen’,
verklaart Jehovah.

4 ‘Ik zal mijn hand uitstrekken
tegen Juda

en tegen alle inwoners van
Jeruzalem.

Ik zal elk spoor� van Baäl uit
deze plaats wegwissen, f

de naam van de afgoden-
priesters� samen met de
priesters.g

1:1 �Bet.: ‘Jehovah heeft verborgen (als
een schat bewaard)’. 1:3 �Kennelijk
voorwerpen of activiteiten in verband met
afgoderij. 1:4 �Of ‘overblijfsel’. �Of
‘priesters van buitenlandse goden’.

5 Ik zal wegvagen wie zich op
de daken neerbuigen voor
het hemelse legera

en wie zich neerbuigen en
trouw zweren aan Jehovahb

terwijl ze ook trouw zweren
aan M _alkam.c

6 Ik zal wegvagen wie Jehovah
niet langer volgen,d

Jehovah niet zoeken en hem
niet raadplegen.’e

7 Wees stil voor de Soevereine
Heer Jehovah, want de dag
van Jehovah is dichtbij.f

Jehovah heeft een slacht-
offer klaargemaakt, hij
heeft zijn genodigden
geheiligd.

8 ‘Op de dag van Jehovah’s
slachtoffer zal ik de vorsten
ter verantwoording roepen,

de koningszoneng en allen
die buitenlandse kleding
dragen.

9 Op die dag zal ik iedereen
ter verantwoording roepen
die op de verhoging� klimt,

iedereen die het huis van zijn
meester vult met geweld
en bedrog.’

1:9 �Of ‘het podium’, ‘de drempel’. Mo-
gelijk de verhoging waarop de troon van
de koning stond.

ZEFANJA
I N H O U D

1 Jehovah’s oordeelsdag is dichtbij (1-18)
Jehovah’s dag nadert snel (14)
Zilver en goud kan niet redden (18)

2 Zoek Jehovah vóór zijn dag van
woede (1-3)
Zoek rechtvaardigheid en
zachtmoedigheid (3)
‘Misschien word je verborgen’ (3)

Oordeel over omringende volken (4-15)

3 Jeruzalem opstandige en
verdorven stad (1-7)
Oordeel en herstel (8-20)

Zuivere taal (9)
Nederig, onbeduidend volk gered (12)
Jehovah juicht over Sion (17)

HFST. 1
a 2Kon 22:1, 2

Jer 1:2

b 2Kon 21:18-20

c 2Kon 22:16
Jes 6:11
Jer 6:8

d Jer 4:25

e Ez 14:3

f Nu 25:3
Re 2:11, 13
2Kr 28:1, 2
Jer 11:17

g 2Kon 23:5
��������������������

2de kolom
a 2Kr 33:1, 3

Jer 19:13

b Jes 48:1

c Joz 23:6, 7
1Kon 11:33
Jer 49:1

d Jes 1:4
Jer 2:13

e Jes 43:22

f Joë 2:1
2Pe 3:10

g 2Kon 25:7
Jer 39:6



10 Jehovah verklaart:
‘Op die dag

klinkt er geschreeuw uit de
Vispoort,a

gejammer uit het Tweede
Stadsdeelb

en luid gekraak uit de
heuvels.

11 Jammer, inwoners van
M _aktes,�

want alle handelaars zijn tot
zwijgen gebracht,

allen die zilver afwegen zijn
vernietigd.

12 In die tijd zal ik Jeruzalem
grondig doorzoeken met
lampen

en roep ik de onverschilligen�
ter verantwoording, die bij
zichzelf� zeggen:

“Jehovah zal geen goed doen
en hij zal geen kwaad
doen.”c

13 Hun rijkdom zal worden ge-
plunderd en hun huizen
verwoest.d

Ze zullen huizen bouwen
maar er niet in wonen.

Ze zullen wijngaarden
planten maar de wijn niet
drinken.e

14 De grote dag van Jehovah is
dichtbij!f

Hij is dichtbij en nadert heel
snel!�g

Het geluid van de dag van
Jehovah is bitter.h

Een dappere krijger
schreeuwt het dan uit. i

15 Die dag is een dag van
woede, j

een dag van angst en be-
nauwdheid,k

een dag van onweer en
verwoesting,

1:11 �Blijkbaar een deel van Jeruzalem
bij de Vispoort. 1:12 �Lett.: ‘zij die stol-
len op hun droesem’, zoals in een wijnvat.
�Lett.: ‘in hun hart’. 1:14 �Of ‘en haast
zich zeer’.

een dag van duisternis en
donkerheid,a

een dag van wolken en diepe
duisternis,b

16 een dag van hoorngeschal en
krijgsgeschreeuwc

tegen de vestingsteden en
tegen de hoge hoektorens.d

17 Ik zal de mensen angst aan-
jagen

en ze zullen rondlopen als
blinden,e

want ze hebben gezondigd
tegen Jehovah.f

Hun bloed zal worden uit-
gestort alsof het stof is,

hun vlees� alsof het mest is.g
18 Hun zilver en goud kan ze

niet redden op de dag van
Jehovah’s woede.h

Het vuur van zijn ijver zal de
hele aarde verteren, i

want hij zal alle bewoners
van de aarde uitroeien.
Ja, het zal verschrikkelijk
zijn.’ j

2 Kom samen, ja, kom bijeen,k
o volk dat geen schaamte
kent. l

2 Voordat het besluit in
werking treedt,

voordat de dag voorbijgaat
als kaf,

voordat de brandende woede
van Jehovah over jullie
komt,m

voordat de dag van Jehovah’s
woede over jullie komt,

3 moeten jullie Jehovah zoe-
ken,n zachtmoedigen� van
de aarde,

die zijn rechtvaardige be-
sluiten� naleven.

Zoek rechtvaardigheid, zoek
zachtmoedigheid.�

Misschien� word je verborgen
op de dag van Jehovah’s
woede.o

1:17 �Lett.: ‘ingewanden’. 2:3 �Of ‘ne-
derigen’. �Lett.: ‘zijn oordeel’. �Of ‘ne-
derigheid’. �Of ‘mogelijk’.

HFST. 1
a 2Kr 33:1, 14

Ne 3:3
Ne 12:38, 39

b 2Kr 34:22

c Ps 10:13
Ps 14:1

d Jes 6:11

e De 28:30
Jer 5:17

f Joë 2:1

g Hab 2:3

h Jes 66:6

i Jes 33:7
Joë 1:15

j Opb 6:17

k Jer 30:7
��������������������

2de kolom
a Am 5:18, 20

Han 2:20

b Joë 2:2

c Jer 4:19

d Jes 2:12, 15

e De 28:28, 29
Jes 59:9, 10

f Jes 24:5
Da 9:5, 8

g Ps 79:2, 3
Jer 9:22
Jer 16:4

h Sp 11:4
Jes 2:20
Ez 7:19

i De 32:22
Jer 7:20

j Jer 4:27
��������������������

HFST. 2
k Joë 1:14

Joë 2:15, 16

l Jes 1:4
Jer 6:15

m 2Kon 23:26
2Kr 36:16, 17
Jer 23:20
Klg 4:11

n Jes 55:6
Am 5:6

o Ge 7:13, 16
Jes 26:20
Joë 2:12, 14
Am 5:15

ZEFANJA 1:10–2:3 1280



1281 ZEFANJA 2:4-15
4 Want Gaza zal een verlaten

stad worden
en _Askelon een woestenij.a
_Asdod zal op klaarlichte
dag� worden verdreven

en _Ekron ontworteld.b
5 ‘Wee jullie die aan de zeekust

wonen, volk van Kerethie-
ten!c

Het woord van Jehovah is
tegen jullie.

O Kanaän, land van de Filis-
tijnen, ik zal je vernietigen,

er zal geen bewoner over-
blijven.

6 En de zeekust zal weide-
grond worden

met putten voor herders
en stenen kooien voor
schapen.

7 De streek zal voor de over-
geblevenen van het huis
van Juda zijn.d

Daar zullen ze weiden.
In de huizen van _Askelon
zullen ze ’s avonds gaan
liggen.

Want Jehovah, hun God,
zal zijn aandacht op hen
richten�

en hun gevangenen terug-
brengen.’e

8 ‘Ik heb de spot van Moabf

en de beledigingen van de
Ammonieten gehoord,g

die mijn volk hebben bespot
en hun gebied trots hebben
bedreigd.h

9 Daarom, zo zeker als ik leef,’
verklaart Jehovah van de
legermachten, de God van
Israël,

‘Moab zal worden als Sodomi

en de Ammonieten als
Gomorra:j

een plaats van netels, een
zoutput en voor altijd een
woestenij.k

2:4 �Of ‘midden op de dag’. 2:7 �Of
‘zal voor hen zorgen’.

De overgeblevenen van mijn
volk zullen hen plunderen,

het overblijfsel van mijn
natie zal hen uit hun bezit
verdrijven.

10 Dat zal hun overkomen
vanwege hun trots,a

omdat ze zich spottend ver-
heven hebben tegen het
volk van Jehovah van de
legermachten.

11 Jehovah zal ontzagwekkend�
voor hen zijn,

want hij zal alle goden van de
aarde tot niets maken.�

Alle eilanden van de volken
zullen voor hem buigen,�b

elk vanuit zijn plaats.
12 Ethiopiërs, ook jullie zullen

sneuvelen door mijn
zwaard.c

13 Hij zal zijn hand uitstrekken
naar het noorden en As-
syrië vernietigen.

Hij zal van Ninevé een woes-
tenij maken,d zo dor als een
woestijn.

14 Kudden zullen er neerliggen,
allerlei wilde dieren.�

Pelikanen en stekelvarkens
zullen overnachten tussen
de kapitelen� van haar
zuilen.

Een stem zal zingen in het
venster.

Er zal verwoesting zijn op de
drempel,

want hij zal de cederhouten
panelen blootleggen.

15 Dit is de trotse stad die veilig
zat,

die bij zichzelf� zei: “Ik ben
het en er is niemand
anders.”

Wat een schrikbeeld is ze
geworden,

2:11 �Of ‘angstaanjagend’. �Of ‘uit-
mergelen’. �Of ‘hem aanbidden’. 2:14
�Lett.: ‘elk dier van een natie’. �Zie
Woordenlijst. 2:15 �Lett.: ‘in haar hart’.

HFST. 2
a Jer 47:5

b Jer 25:17, 20
Am 1:6-8
Za 9:5, 6

c Ez 25:16, 17

d Jes 11:11
Jer 31:7
Hag 1:12

e Ps 126:1
Jer 23:3
Ez 39:25
Am 9:14
Mi 2:12
Mi 4:10
Ze 3:20

f Jer 48:26, 27
Ez 25:8, 9

g Jer 49:1
Ez 25:3

h Ps 83:2, 4

i Ez 25:11
Am 2:1, 2

j Ge 19:24, 25

k Am 1:13-15
Ju 7

��������������������

2de kolom
a Jes 16:6

Jer 48:29

b Ps 22:27
Mal 1:11

c Jes 43:3
Ez 30:4, 5

d Na 3:7



ZEFANJA 3:1-13 1282
een plaats waar de wilde
dieren gaan liggen!

Iedereen die er voorbijgaat
zal fluiten en zijn vuist
ballen.’a

3 Wee de opstandige, besmette,
onderdrukkende stad!b

2 Ze gehoorzaamt geen stem,c
aanvaardt geen correctie.�d

Ze vertrouwt niet op Jehovah,e
nadert niet tot haar God.f

3 Haar vorsten zijn brullende
leeuwen.g

Haar rechters zijn wolven in
de avond.

Tegen de morgen hebben ze
geen bot overgelaten om
op te knagen.

4 Haar profeten zijn onbe-
schaamde verraders.h

Haar priesters ontwijden wat
heilig is, i

ze doen de wet geweld aan. j
5 Jehovah is rechtvaardig in

haar midden,k hij doet geen
onrecht.

Morgen na morgen maakt hij
zijn oordelen bekend, l

net zo zeker als de dag weer
aanbreekt.

Maar de onrechtvaardige
kent geen schaamte.m

6 ‘Ik heb volken vernietigd, hun
hoektorens liggen in puin.

Ik heb hun straten zo ver-
woest dat niemand er nog
door kan.

Hun steden liggen in puin,
er is niemand meer, geen
enkele inwoner.n

7 Ik zei: “Heb toch ontzag voor
mij en aanvaard correctie.”o

Dan zou haar woonplaats
niet vernietigd wordenp

— ik moet haar voor dit
alles ter verantwoording
roepen.�

3:2 �Zie Woordenlijst. 3:7 �Of ‘straf-
fen’.

Maar zij waren er nog meer
op uit zich te misdragen.a

8 “Blijf mij dus verwachten,”�b
verklaart Jehovah,

“tot de dag dat ik opsta om
buit te halen,�

want het is mijn rechterlijke
beslissing om volken te ver-
zamelen, om koninkrijken
bijeen te brengen,

om mijn verontwaardiging
over ze uit te storten, heel
mijn brandende woede.c

Het vuur van mijn ijver zal de
hele aarde verteren.d

9 Dan zal ik de taal van de
volken veranderen in een
zuivere taal,

zodat ze allemaal de naam
van Jehovah aanroepen

en hem schouder aan
schouder dienen.”�e

10 Uit de streek van de rivieren
van Ethiopië

zullen degenen die mij smeken,
mijn verstrooide volk,� mij
een geschenk brengen.f

11 Op die dag zul je niet te
schande worden gemaakt

voor al je opstandige daden
tegen mij,g

want de hoogmoedige op-
scheppers zal ik dan uit je
midden verwijderen.

Je zult nooit meer hoog-
moedig zijn op mijn heilige
berg.h

12 Ik zal toelaten dat er in jou
een nederig, onbeduidend
volk overblijft, i

en zij zullen hun toevlucht
zoeken in de naam van
Jehovah.

13 De overgeblevenen van Israël j
zullen geen onrecht doen.k

3:8 �Of ‘wacht geduldig op mij’. �Of
mogelijk ‘opsta als een getuige’. 3:9
�Of ‘hem in eenheid aanbidden’. 3:10
�Lett.: ‘de dochter van mijn verstrooi-
den’.

HFST. 2
a Na 3:1, 19
��������������������

HFST. 3
b Jes 5:7

Jer 6:6

c Jer 22:21
Jer 32:23

d Ps 50:17
Jes 1:5
Jer 5:3

e Ps 78:22
Jer 17:5

f Jes 29:13

g Jes 1:23
Ez 22:27

h Klg 2:14

i Jer 23:11

j Ez 22:25, 26
Mi 3:9

k De 32:4

l Jer 21:12

m Jer 3:3
Jer 8:12
Ze 2:1

n Le 18:28

o Jes 5:3, 4
Jes 63:8
2Pe 3:9

p Jer 7:5-7
Jer 25:5, 6

��������������������

2de kolom
a Mi 2:1

b Ps 37:34
Ps 130:7
Jes 30:18

c Jes 34:2
Joë 3:2
Opb 16:14
Opb 19:19

d Ez 36:5

e Za 8:23

f Jes 60:4

g Jes 45:17
Jes 54:4

h Jes 11:9

i Jes 57:15
Jes 61:1

j Jes 10:22
Mi 4:7

k Jes 60:21



Ze zullen geen leugens spre-
ken, in hun mond zal geen
bedrieglijke tong worden
gevonden.

Ze zullen weiden� en neer-
liggen en voor niemand
bang zijn.’a

14 Juich, dochter Sion!
Juich in triomf, Israël!b
Wees vrolijk en blij met
heel je hart, dochter
Jeruzalem!c

15 Jehovah heeft de oordelen
tegen jou weggenomen.d

Hij heeft je vijand wegge-
jaagd.e

De Koning van Israël,
Jehovah, is in je midden.f

Je zult geen onheil meer
vrezen.g

16 Op die dag zal tegen Jeruza-
lemworden gezegd:

‘Wees niet bang, Sion.h
Laat de moed� niet zakken.

17 Jehovah, je God, is in je
midden. i

Als een Machtige zal hij
redden.

Hij zal over je juichen met
grote vreugde. j

3:13 �Of ‘grazen’. 3:16 �Lett.: ‘de han-
den’.

Hij zal stil� worden in zijn
liefde.

Hij zal blij over je zijn met
vreugdekreten.

18 Ik zal degenen verzamelen
die treuren omdat ze niet
op je feesten zijn.a

Ze waren afwezig vanwege
de schande die ze voor
haar dragen.b

19 In die tijd zal ik optreden
tegen allen die je onder-
drukken.c

Ik zal de kreupele redden,d
ik zal de verstrooiden bijeen-
brengen.e

Ik zal ervoor zorgen dat ze
roem� en eer krijgen

in heel het land waar ze
veracht werden.

20 In die tijd zal ik jullie terug-
brengen,

in de tijd dat ik jullie bijeen-
breng.

Want ik zal ervoor zorgen dat
jullie roem� en eer krijgenf

onder alle volken op aarde,
als ik de gevangenen voor
jullie ogen terugbreng’,
zegt Jehovah.g

3:17 �Of ‘rustig’, ‘tevreden’. 3:19, 20
�Lett.: ‘een naam’.

HFST. 3
a Jer 30:10

Ez 34:28
Ez 39:25, 26
Ho 2:18
Mi 4:4

b Ezr 3:11
Jes 12:5, 6
Za 2:10

c Mi 4:8
d Jes 40:2

Za 8:13
e Mi 7:10

Za 2:8, 9
f Ez 48:35
g Am 9:15

Za 14:11
h Jer 46:28
i Jes 12:6
j De 30:9
Ps 147:11
Jes 62:3
Jes 65:19
Jer 32:41

��������������������

2de kolom
a Klg 1:4

Klg 2:6
b Klg 5:1
c Jes 60:14

Za 14:3
d Mi 4:6, 7
e Jes 11:11, 12

Jes 27:12
Ez 28:25
Ez 34:15, 16
Am 9:14

f Jes 60:15
g Jes 61:7

Jer 30:10
Jer 33:7, 9
Ez 39:25, 27
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I N H O U D

1 Terechtgewezen omdat tempel niet
herbouwd (1-11)
‘Is het de tijd voor mooi betimmerde
huizen?’ (4)
‘Denk goed na over wat je doet’ (5)
Veel zaaien maar weinig
oogsten (6)

Volk luistert naar Jehovah (12-15)

2 Tweede tempel vervuld met glorie (1-9)
Alle volken geschud (7)
Kostbare dingen komen binnen (7)

Herbouw tempel leidt tot
zegeningen (10-19)
Heiligheid niet overdraagbaar (10-14)

Boodschap voor Zerubbabel (20-23)
‘Ik maak je als een zegelring’ (23)
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¨
I 1:1–2:4 1284

1 In het tweede jaar van ko-
ning Dar _ius, op de eerste dag

van de zesde maand, kwam het
woord van Jehovah via de pro-
feet H _aggaı̈�a tot Zerubb _abel,b
zoon van Se _althiël en gouverneur
van Juda, en tot Jozua, zoon van
J _ozadak en hogepriester:

2 ‘Dit zegt Jehovah van de le-
germachten: “Dit volk zegt: ‘De
tijd is nog niet gekomen om het
huis� van Jehovah te bouwen.’”’�c

3 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw via de profeet H _ag-
gaı̈:d 4 ‘Is het voor jullie de tijd
om in je mooi betimmerde hui-
zen te wonen terwijl dit huis in
puin ligt?e 5 Dit is wat Jehovah
van de legermachten zegt: “Denk
goed na over wat je doet.� 6 Jul-
lie zaaien veel maar oogsten wei-
nig.f Jullie eten maar raken niet
verzadigd. Jullie drinken maar
het is niet genoeg. Jullie trekken
kleding aan maar niemand krijgt
het warm. De loonarbeider doet
zijn loon in een buidel vol gaten.”’

7 ‘Dit zegt Jehovah van de le-
germachten: “Denk goed na over
wat je doet.”�

8 “Ga naar de berg, haal tim-
merhoutg en bouw het huis,h zo-
dat ik er vreugde in heb en ge-
eerd word”, i zegt Jehovah.’

9 ‘“Jullie verwachtten veel
maar kregen weinig. Wat jul-
lie in huis brachten, blies ik
weg. j En waarom?”, verklaart Je-
hovah van de legermachten. “Om-
dat mijn huis in puin ligt ter-
wijl ieder van jullie zich uitslooft�
voor zijn eigen huis.k 10 Daar-
om heeft de hemel boven jullie
zijn dauw ingehouden en heeft de
aarde haar opbrengst ingehouden.
11 En ik riep droogte uit over de
aarde, over de bergen, over het
koren, over de nieuwe wijn, over
de olie, over de opbrengst van de

1:1 �Bet.: ‘op een feest geboren’. 1:2
�Of ‘de tempel’. �Of ‘herbouwen’. 1:5, 7
�Lett.: ‘Zet je hart op je wegen.’ 1:9 �Of
‘heen en weer rent’.

grond, over mens en dier, en over
al het werk van jullie handen.”’

12 Zerubb _abel,a de zoon van
Se _althiël,b en de hogepriester
Jozua, de zoon van J _ozadak,c en
de rest van het volk luisterden
naar de stem van Jehovah, hun
God, en naar de woorden van de
profeet H _aggaı̈, want Jehovah,
hun God, had hem gestuurd. En
het volk begon ontzag te tonen
voor Jehovah.

13 Toen gaf H _aggaı̈, de bood-
schapper van Jehovah, in over-
eenstemming met zijn opdracht
van Jehovah de volgende bood-
schap aan het volk: ‘“Ik ben met
jullie”,d verklaart Jehovah.’

14 En Jehovah zette Zerub-
b _abel, zoon van Se _althiël en
gouverneur van Juda,e en Jo-
zua,f zoon van J _ozadak en hoge-
priester, en de rest van het volk
ertoe aan�g te beginnen met het
werk aan het huis van Jehovah
van de legermachten, hun God.h
15 Dat was op de 24ste dag van
de zesde maand in het tweede
jaar van koning Dar _ius. i

2 Op de 21ste dag van de zeven-
demaand kwam het woord van

Jehovah via de profeet H _aggaı̈:j
2 ‘Vraag alsjeblieft aan Zerub-
b _abel,k zoon van Se _althiël en gou-
verneur van Juda, l aan Jozua,m
zoon van J _ozadakn en hogepries-
ter, en aan de rest van het volk:
3 “Wie van jullie heeft dit huis�
nog in zijn vroegere pracht ge-
zien?o Hoe vinden jullie dat het er
nu uitziet? Vergeleken met vroe-
ger is het toch niets meer?”p

4 “Maar wees sterk, Zerubb _a-
bel,” verklaart Jehovah, “en wees
sterk, Jozua, zoon van J _ozadak
en hogepriester.”

“Wees sterk, jullie allen, volk
van het land,”q verklaart Jeho-
vah, “en ga aan het werk.”

“Want ik ben met jullie”,r ver-
klaart Jehovah van de legermach-

1:14 �Lett.: ‘wekte de geest op van’.
2:3 �Of ‘deze tempel’.
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ten. 5 “Denk aan wat ik jullie be-
loofd heb toen jullie uit Egypte
wegtrokken,a en mijn geest is nog
steeds onder jullie.�b Wees niet
bang.”’c

6 ‘Want dit zegt Jehovah van
de legermachten: “Nog één keer
— over een korte tijd — en ik zal
de hemel, de aarde, de zee en
het droge land schudden.”d

7 “Ik zal alle volken schudden,
en de kostbare� dingen van alle
volken zullen binnenkomen.e En
ik zal dit huis met glorie vullen”,f
zegt Jehovah van de legermach-
ten.

8 “Van mij is het zilver en
van mij is het goud”, verklaart
Jehovah van de legermachten.

9 “De glorie van dit huis zal
groter zijn dan voorheen”,g zegt
Jehovah van de legermachten.

“En op deze plaats zal ik vre-
de brengen”,h verklaart Jehovah
van de legermachten.’

10 Op de 24ste dag van de ne-
gende maand, in het tweede jaar
van Dar _ius, kwam het woord
van Jehovah tot de profeet H _ag-
gaı̈: i 11 ‘Dit zegt Jehovah van
de legermachten: “Vraag de pries-
ters alsjeblieft het volgende over
de wet: j 12 ‘Als een man heilig
vlees in de plooi van zijn kleding
meedraagt en zijn kleding raakt
brood aan of een gerecht of wijn
of olie of wat voor voedsel ook,
wordt dat dan heilig?’”’

De priesters antwoordden: ‘Nee!’
13 Vervolgens vroeg H _aggaı̈:

‘Als iemand die door contact met
een dood lichaam� onrein is een
van die dingen aanraakt, wordt
dat dan onrein?’k

De priesters antwoordden: ‘Ja,
het wordt onrein.’

14 Daarop zei H _aggaı̈: ‘“Zo is
het met dit volk, zo is het in mijn
ogen met deze natie”, verklaart

2:5 �Of mogelijk ‘en toen mijn geest
in jullie midden stond’. 2:7 �Of ‘be-
geerlijke’. 2:13 �Of ‘door een ziel’. Zie
Woordenlijst.

Jehovah, “en zo is het met al het
werk van hun handen. Alles wat
ze daar aanbieden is onrein.”

15 “Maar denk vanaf deze dag
goed over het volgende na:� Hoe
was het voordat in de tempel van
Jehovah de ene steen op de ande-
re werd gelegd?a 16 Als je dacht
bij een graanhoop van 20 maten
te komen, waren het er maar 10.
En als je bij de kuip kwam om er
50 maten wijn uit te halen, waren
het er maar 20.b 17 Ik sloeg jul-
lie — al het werk van jullie han-
den — met korenbrand, meel-
dauwc en hagel, maar geen van
jullie heeft zich tot mij gekeerd”,
verklaart Jehovah.

18 “Denk hier goed over na�
vanaf deze dag, vanaf de 24ste
dag van de negende maand, van-
af de dag dat het fundament van
de tempel van Jehovah is ge-
legd.d Denk hier goed over na:�
19 Ligt er nog zaad in de voor-
raadschuur?�e De wijnstok, de
vijg, de granaatappel en de olijf
— ze hebben toch nog geen vrucht
gedragen, of wel? Vanaf deze dag
zal ik een zegen schenken.”’f

20 Op de 24ste dag van de
maandg kwam het woord van Je-
hovah voor de tweede keer tot
H _aggaı̈: 21 ‘Zeg tegen Zerubb _a-
bel, de gouverneur van Juda: “Ik
ga de hemel en de aarde schud-
den.h 22 Ik zal de koningstronen
omverwerpen en de kracht van
de koninkrijken van de volken te-
nietdoen. i Ik zal de strijdwagen
met zijn berijders omverwerpen,
en de paarden en de ruiters zul-
len vallen, elk door het zwaard
van zijn broeder.”’ j

23 ‘“Op die dag”, verklaart Je-
hovah van de legermachten, “zal
ik jou, Zerubb _abel,k zoon van
Se _althiël l en mijn dienaar, gebrui-
ken”, verklaart Jehovah, “en je
als een zegelring maken, want jou
heb ik uitgekozen”, verklaart Je-
hovah van de legermachten.’

2:15, 18 �Lett.: ‘zet je hart op’. 2:19
�Of ‘graankuil’.
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ZACHARIA
I N H O U D

1 Oproep om terug te gaan naar
Jehovah (1-6)
‘Kom terug bij mij, dan kom ik
terug bij jullie’ (3)

Visioen 1: ruiters tussen
mirtenbomen (7-17)
‘Jehovah zal Sion opnieuw
troosten’ (17)

Visioen 2: vier hoorns en vier
ambachtslieden (18-21)

2 Visioen 3: man met meetlint (1-13)
Jeruzalem wordt opgemeten (2)
Jehovah ‘een muur van vuur
rondom’ (5)
Gods oogappel (8)
Veel volken sluiten zich bij
Jehovah aan (11)

3 Visioen 4: kleding hogepriester
vervangen (1-10)
Satan biedt tegenstand aan
hogepriester Jozua (1)
‘Ik stuur mijn dienaar, de Spruit!’ (8)

4 Visioen 5: lampenstandaard en
twee olijfbomen (1-14)
‘Niet door kracht, maar door
mijn geest’ (6)
Dag kleine begin niet verachten (10)

5 Visioen 6: vliegende boekrol (1-4)
Visioen 7: vat voor de efa (5-11)

Vrouw die Slechtheid heet (8)
Vat meegenomen naar Sinear (9-11)

6 Visioen 8: vier wagens (1-8)
Spruit wordt koning en priester (9-15)

7 Jehovah veroordeelt onoprecht
vasten (1-14)
‘Vastten jullie echt voor mij?’ (5)
‘Behandel elkaar met
rechtvaardigheid, loyale liefde en
barmhartigheid’ (9)

8 Jehovah geeft Sion vrede en
waarheid (1-23)
Jeruzalem ‘stad van waarheid’ (3)

‘Spreek de waarheid tegen elkaar’ (16)
Vasten wordt feesten (18, 19)
‘Laten we Jehovah zoeken’ (21)
Tien mannen grijpen gewaad Jood
vast (23)

9 Gods oordeel over omringende
volken (1-8)
Komst van Sions koning (9, 10)

Nederige koning rijdt op ezel (9)
Jehovah’s volk wordt bevrijd (11-17)

10 Jehovah om regen vragen,
niet valse goden (1, 2)
Jehovah verenigt zijn volk (3-12)

Sleutelpersoon uit huis van
Juda (3, 4)

11 Gevolgen van afwijzen Gods
ware herder (1-17)
‘Hoed schapen die voor slacht
bestemd zijn’ (4)
Twee stokken: Vriendelijkheid en
Eenheid (7)
Loon herder: 30 zilverstukken (12)
Geld in schatkamer gegooid (13)

12 Jehovah verdedigt Juda en
Jeruzalem (1-9)

Jeruzalem ‘een zware steen’ (3)
Rouw om degene die doorstoken
is (10-14)

13 Afgoden en valse profeten verjaagd (1-6)

Valse profeten zullen zich
schamen (4-6)

Herder wordt geslagen (7-9)
Een derde deel gelouterd (9)

14 Volledige overwinning ware
aanbidding (1-21)
Olijfberg splijt in tweeën (4)
Jehovah één en zijn naam één (9)
Plaag voor vijanden Jeruzalem (12-15)

Loofhuttenfeest gevierd (16-19)
Elke kookpot heilig voor
Jehovah (20, 21)



1287 ZACHARIA 1:1-21

1 In de achtste maand van
het tweede jaar van Dar _iusa

kwam het woord van Jehovah tot
de profeet Zachar _ia,�b de zoon
van Ber _echja, de zoon van _Iddo:
2 ‘Jehovah werd heel kwaad op
jullie voorouders.c

3 Zeg tegen het volk: “Dit zegt
Jehovah van de legermachten:
‘“Kom terug bij mij”, verklaart Je-
hovah van de legermachten. “Dan
zal ik bij jullie terugkomen”d, zegt
Jehovah van de legermachten.’”

4 “Wees niet als je voorouders,
aan wie de vroegere profeten be-
kendmaakten: ‘Dit zegt Jehovah
van de legermachten: “Keer je als-
jeblieft af� van je slechte wegen
en je slechte daden.”’”e

“Maar ze luisterden niet en
trokken zich niets van mij aan”,f
verklaart Jehovah.

5 “Waar zijn je voorouders nu?
En de profeten, leefden die eeu-
wig door? 6 Maar mijn woorden
en besluiten, die ik mijn dienaren,
de profeten, had opgedragen, heb-
ben die jullie voorouders niet ge-
troffen?”g Ze kwamen bij mij terug
en zeiden: “Vanwege onze wegen
en onze daden heeft Jehovah van
de legermachten met ons gedaan
wat hij zich had voorgenomen.”’h

7 Op de 24ste dag van de 11de
maand, de maand sjebat,� in het
tweede jaar van Dar _ius, i kwam
het woord van Jehovah tot de
profeet Zachar _ia, de zoon van Be-
r _echja, de zoon van _Iddo. 8 In de
nacht had ik een visioen. Er zat
een man op een rood paard. Hij
stond stil tussen de mirtenbomen
in de vallei. Achter hem stonden
rode, roodbruine en witte paar-
den.

9 ‘Wie zijn dat, mijn heer?’,
vroeg ik.

Daarop zei de engel die met
me sprak: ‘Ik zal je laten zien wie
het zijn.’

1:1 �Bet.: ‘Jehovah heeft het zich herin-
nerd’. 1:4 �Of ‘keer alsjeblieft terug’.
1:7 �Zie App. B15.

10 Toen zei de man die stil-
stond tussen de mirtenbomen:
‘Het zijn degenen die Jehovah er-
opuit heeft gestuurd om de aar-
de te doorkruisen.’ 11 En ze
zeiden tegen de engel van Jeho-
vah die tussen de mirtenbomen
stond: ‘We hebben de aarde door-
kruist, en de hele aarde is rustig
en stil.’a

12 Toen zei de engel van Je-
hovah: ‘O Jehovah van de le-
germachten, hoelang zult u uw
barmhartigheid nog onthouden
aan Jeruzalem en de steden van
Juda,b waar u nu al 70 jaar kwaad
op bent?’c

13 Jehovah antwoordde de en-
gel die met me sprak met vrien-
delijke, vertroostende woorden.
14 Toen zei de engel die met me
sprak tegen me: ‘Roep uit: “Dit
zegt Jehovah van de legermach-
ten: ‘Met grote ijver zet ik me
in voor Jeruzalem en voor Sion.d
15 Met grote woede ben ik kwaad
op de zorgeloze volken,e want
mijn woede was niet zo groot, f
maar zij hebben de ellende veel
erger gemaakt.’”g

16 Daarom zegt Jehovah: “‘Ik
zal vol barmhartigheid naar Je-
ruzalem teruggaan.h Mijn eigen
huis zal er worden gebouwd’, i ver-
klaart Jehovah van de legermach-
ten, ‘en er zal een meetlint over
Jeruzalem worden gespannen.’” j

17 Roep nog eens uit en zeg:
“Dit zegt Jehovah van de le-
germachten: ‘Mijn steden zullen
weer overvloeien van goedheid.
Jehovah zal Sion opnieuw troos-
tenk en Jeruzalem opnieuw uit-
kiezen.’”’ l

18 Toen keek ik op en zag vier
hoorns.m 19 Ik vroeg aan de en-
gel die met me sprak: ‘Wat zijn
dat?’ Hij antwoordde: ‘Het zijn de
hoorns die Juda,n Israëlo en Jeru-
zalemp hebben verstrooid.’

20 Vervolgens liet Jehovah me
vier ambachtslieden zien. 21 Ik
vroeg: ‘Wat komen die doen?’

HFST. 1
a Ezr 4:24

Hag 1:1
Hag 2:10

b Ezr 5:1

c 2Kon 22:16, 17
Jer 44:5, 6

d Ez 33:11
Mi 7:18, 19
Mal 3:7

e Ezr 9:6, 7
Jes 1:16
Jes 55:7
Ho 14:1

f 2Kr 36:15, 16
Jer 11:7, 8

g 2Kr 36:17
Da 9:11, 12

h De 28:20, 45
Jer 23:20

i Ezr 4:24
��������������������

2de kolom
a Za 1:15

b Ps 74:10
Ps 102:13

c 2Kr 36:20, 21
Jer 25:11, 12
Da 9:2
Za 7:5

d Joë 2:18
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Hij zei: ‘Het zijn de hoorns die
Juda zo hebben verstrooid dat
niemand zijn hoofd kon ophef-
fen. Die anderen zullen komen
om hun angst aan te jagen, om
de hoorns neer te slaan van de
volken die hun hoorn tegen het
land Juda ophieven om het te
verstrooien.’

2 Ik keek op en zag een man
met een meetlinta in zijn hand.

2 Ik vroeg: ‘Waar gaat u heen?’
Hij antwoordde: ‘Jeruzalem op-

meten om te zien wat de breedte
en de lengte is.’b

3 Toen vertrok de engel die
met me sprak en een andere en-
gel kwam hem tegemoet. 4 Hij
zei tegen hem: ‘Ga snel naar die
jonge man daar en zeg tegen hem:
“‘Jeruzalem zal bewoond wordenc

als open plattelandsgebied� van-
wege het grote aantal mensen
en dieren erin.d 5 Ik zal rondom
haar een muur van vuur worden’,e
verklaart Jehovah, ‘en ik zal haar
met mijn glorie vullen.’”’f

6 ‘Kom! Kom! Vlucht uit het
land van het noorden’,g verklaart
Jehovah.

‘Ik heb jullie verstrooid naar
de vier winden van de hemel’,h
verklaart Jehovah.

7 ‘Kom, Sion! Vlucht, jij die
bij de dochter Babylon woont. i
8 Want dit zegt Jehovah van de
legermachten, die mij nadat hij
was verheerlijkt� naar de vol-
ken heeft gestuurd door wie jul-
lie werden geplunderd: j “Wie aan
jullie komt, komt aan mijn oogap-
pel.k 9 Want nu zal ik mijn hand
tegen hen opheffen en ze zullen
buit worden voor hun eigen sla-
ven.” l En jullie zullen beslist we-
ten dat Jehovah van de leger-
machten mij heeft gestuurd.

10 Juich van vreugde, dochter
Sion,m want ik komn en ik zal in
je middenwonen’,o verklaart Jeho-
vah. 11 ‘Veel volken zullen zich

2:4 �D.w.z. niet omsloten door muren.
2:8 �Lett.: ‘na glorie’.

op die dag bij Jehovah aansluiten.a
Ze zullen mijn volk worden en ik
zal in je midden wonen.’ En je zult
moeten weten dat Jehovah van de
legermachten mij naar je heeft ge-
stuurd. 12 Jehovah zal Juda in
bezit nemen als zijn deel op de hei-
lige grond, en opnieuw zal hij Je-
ruzalem uitkiezen.b 13 Wees stil
voor Jehovah, heel de mensheid,�
want hij staat op en komt uit zijn
heilige woning.

3 Vervolgens liet hij me de hoge-
priester Jozuac zien, die voor

de engel van Jehovah stond. Aan
zijn rechterhand stond Satan,d die
hem tegenstand bood. 2 Toen
zei de engel van Jehovah tegen
Satan: ‘Mag Jehovah je terecht-
wijzen, Satan!e Ja, mag Jehovah,
die Jeruzalem heeft uitgekozen,f
je terechtwijzen! Is deze man geen
brandend houtblok dat uit het
vuur is weggerukt?’

3 Jozua had vuile kleren aan
terwijl hij voor de engel stond.
4 De engel zei tegen degenen die
voor hem stonden: ‘Trek hem die
vuile kleren uit.’ Toen zei hij te-
gen hem: ‘Ik heb je zonde� van
je weggenomen en men zal je
prachtige kleding� aandoen.’g

5 Ik zei: ‘Laten ze een rei-
ne tulband op zijn hoofd zetten.’h
Toen zetten ze de reine tulband
op zijn hoofd en trokken hem kle-
ding aan. De engel van Jehovah
stond erbij. 6 De engel van Je-
hovah verzekerde Jozua: 7 ‘Dit
zegt Jehovah van de legermach-
ten: “Als je mijn weg volgt en je
verantwoordelijkheden tegenover
mij nakomt, zul je rechter zijn in
mijn huisi en zorg dragen voor�
mijn voorhoven. Ik zal je vrije
toegang geven, net als degenen
die hier staan.”

8 “Luister alsjeblieft, hoge-
priester Jozua, jij en de pries-
ters die voor je zitten, want deze

2:13 �Lett.: ‘alle vlees’. 3:4 �Of ‘schuld’.
�Of ‘staatsiegewaden’. 3:7 �Of ‘verant-
woordelijk zijn voor’, ‘bewaken’.
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mannen dienen als teken. Kijk, ik
stuur mijn dienaar,a de Spruit!�b
9 Kijk naar de steen die ik vóór
Jozua heb gelegd! Op die ene
steen zijn zeven ogen gericht en
ik graveer er een inscriptie in”,
verklaart Jehovah van de leger-
machten. “In één dag zal ik de
schuld van dat land wegnemen.”c

10 “Op die dag”, verklaart Je-
hovah van de legermachten, “zul-
len jullie elkaar uitnodigen onder
je wijnstok en onder je vijgen-
boom.”’d

4 De engel die met me sprak
kwam terug en wekte me zoals

je iemand uit zijn slaap wekt.
2 Toen zei hij tegen me: ‘Wat zie
je?’

Ik antwoordde: ‘Ik zie een
lampenstandaard, helemaal van
goud,e met een schaal erboven.
Er zitten zeven lampen aan, f ja,
zeven. De lampen, die boven-
aan zitten, hebben zeven buisjes.
3 Daarnaast staan twee olijfbo-
men,g één rechts en één links
van de schaal.’

4 Toen vroeg ik aan de en-
gel die met me sprak: ‘Wat be-
tekenen die dingen, mijn heer?’
5 ‘Weet je niet wat die dingen
betekenen?’, vroeg de engel die
met me sprak.

Ik antwoordde: ‘Nee, mijn heer.’
6 Toen zei hij tegen me: ‘Dit

is het woord van Jehovah tot Ze-
rubb _abel: “‘Niet door een leger-
macht of door kracht,h maar door
mijn geest’, i zegt Jehovah van
de legermachten. 7 Wie ben jij,
grote berg? Voor de ogen van
Zerubb _abel j zul je in vlak land�
veranderen.k Hij zal de sluitsteen
aandragen terwijl men juicht:
‘Prachtig! Prachtig!’”’

8 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij: 9 ‘De
handen van Zerubb _abel hebben
het fundament van dit huis ge-
legd l en zijn eigen handen zullen

3:8 �Of ‘Scheut’, ‘Telg’. 4:7 �Of ‘een
vlakte’.

het voltooien.a Jullie zullen moe-
ten weten dat Jehovah van de le-
germachten me naar jullie heeft
gestuurd. 10 Wie heeft de dag
van het kleine begin� veracht?b

Want ze zullen juichen en het
schietlood� in de hand van Ze-
rubb _abel zien. Die zeven zijn de
ogen van Jehovah, die de hele
aarde rondgaan.’c

11 Toen vroeg ik hem: ‘Wat
betekenen die twee olijfbomen
rechts en links van de lampen-
standaard?’d 12 Daarna stelde ik
hem een tweede vraag: ‘Wat be-
tekenen de twijgen� van de twee
olijfbomen waaruit door twee
gouden buisjes de gouden vloei-
stof stroomt?’

13 Hij vroeg me: ‘Weet je niet
wat die dingen betekenen?’

Ik antwoordde: ‘Nee, mijn heer.’
14 Hij zei: ‘Het zijn de twee

gezalfden die naast de Heer van
de hele aarde staan.’e

5 Toen ik weer opkeek, zag ik
een vliegende boekrol. 2 Hij

vroeg me: ‘Wat zie je?’
Ik antwoordde: ‘Ik zie een vlie-

gende boekrol van 20 el� lang en
10 el breed.’

3 Toen zei hij tegen me: ‘Het
is de vloek die rondwaart over
de oppervlakte van de hele aar-
de, omdat iedereen die steelt, f
zoals op de ene kant staat, onge-
straft blijft en ook iedereen die
een eed zweert,g zoals op de an-
dere kant staat, ongestraft blijft.
4 “Ik heb de vloek gestuurd”,
verklaart Jehovah van de leger-
machten, “en die zal het huis van
de dief binnengaan en het huis
van degene die in mijn naam een
valse eed zweert. De vloek zal in
dat huis blijven en het verteren,
met zijn balken en zijn stenen.”’

5 Toen kwam de engel die met
me sprak naar voren en zei tegen

4:10 �Of ‘de kleine dingen’. �Lett.: ‘de
steen, het tin’. 4:12 �D.w.z. twijgen vol
vruchten. 5:2 �Een el was 44,5 cm. Zie
App. B14.
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me: ‘Kijk alsjeblieft op en zie wat
daar tevoorschijn komt.’

6 Ik vroeg: ‘Wat is het?’
Hij antwoordde: ‘Wat tevoor-

schijn komt is het vat voor de
efa.’� Hij zei verder: ‘Dit is hun
aanblik op de hele aarde.’ 7 Ik
zag dat het ronde loden dek-
sel werd opgelicht, en in het vat
zat een vrouw. 8 Hij zei: ‘Dit is
Slechtheid.’ Toen duwde hij haar
terug in het vat, waarna hij het
loden deksel weer op de opening
smeet.

9 Toen keek ik op en zag twee
vrouwen tevoorschijn komen, die
zweefden op de wind. Ze hadden
vleugels als van een ooievaar. Ze
tilden het vat op tussen de aar-
de en de hemel. 10 Ik vroeg aan
de engel die met me sprak: ‘Waar
brengen ze het vat heen?’

11 Hij antwoordde: ‘Naar het
land S _inear,�a waar een huis voor
haar gebouwd zal worden. Als
het klaar is, zal ze daar op haar
juiste plaats worden neergezet.’

6 Toen ik opnieuw opkeek, zag
ik vier wagens tussen twee

bergen vandaan komen. De ber-
gen waren van koper. 2 De eer-
ste wagen had rode paarden en de
tweede wagen zwarte paarden.b
3 De derde wagen had witte paar-
den en de vierde wagen gevlekte
en gespikkelde paarden.c

4 Ik vroeg aan de engel die
met me sprak: ‘Wat zijn dat, mijn
heer?’

5 De engel antwoordde: ‘Het
zijn de vier geestend van de he-
mel, die eropuit trekken nadat ze
voor de Heer van de hele aar-
de zijn verschenen.e 6 De wagen
met de zwarte paarden vertrekt
naar het land van het noorden,f
de witte paarden vertrekken naar
het land achter de zee en de ge-
vlekte vertrekken naar het land

5:6 �Lett.: ‘is de efa’, hier doelend op
een vat of mand waarmee een efa afge-
meten werd. Een efa was 22 l. Zie App.
B14. 5:11 �D.w.z. Babylonië.

van het zuiden. 7 De gespikkel-
de staan te trappelen om de aar-
de te doorkruisen.’ Toen zei hij:
‘Ga, doorkruis de aarde.’ Daar-
op gingen ze de aarde doorkrui-
sen.

8 Toen riep hij naar me en
zei: ‘Kijk, de paarden die vertrek-
ken naar het land van het noor-
den hebben ervoor gezorgd dat
de geest van Jehovah in het land
van het noorden rust.’

9 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot mij: 10 ‘Neem
van H _eldai, Tob _ia en Jed _aja aan
wat ze van de ballingen hebben
meegenomen. Op die dag moet je
naar het huis van Jos _ia, de zoon
van Zef _anja, gaan met degenen die
uit Babylon zijn gekomen. 11 Je
moet zilver en goud nemen, een
kroon� maken en die op het hoofd
zetten van de hogepriester Jozua,a
de zoon van J _ozadak. 12 Zeg te-
gen hem:

“Dit zegt Jehovah van de le-
germachten: ‘Hier is de man die
Spruit�b heet. Hij zal uit zijn
eigen plaats ontspruiten en hij zal
de tempel van Jehovah bouwen.c
13 Hij is het die de tempel van
Jehovah zal bouwen en hij is het
die de majesteit zal ontvangen.
Hij zal op zijn troon gaan zitten
en heersen, en hij zal ook pries-
ter zijn op zijn troon.d Er zal vre-
de� zijn tussen de twee.� 14 De
kroon� zal in de tempel van Je-
hovah dienen als herinnering aan
H _elem, Tob _ia, Jed _ajae en Hen, de
zoon van Zef _anja. 15 Degenen
die ver weg zijn, zullen komen en
aan de tempel van Jehovah bou-
wen.’ Jullie zullen moeten weten
dat Jehovah van de legermach-
ten me naar jullie heeft gestuurd.
Dit zal gebeuren — als jullie maar
luisteren naar de stem van Jeho-
vah, jullie God.”’

6:11, 14 �Of ‘luisterrijke kroon’. 6:12 �Of
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als heerser en priester.
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7 In het vierde jaar van koning
Dar _ius kwam het woord van

Jehovah tot Zachar _iaa op de vier-
de dag van de negende maand,
de maand kislev.� 2 De inwo-
ners van Bethel stuurden Sar _ezer
en R _egem-M _elech en zijn mannen
om Jehovah’s gunst af te smeken
3 en om tegen de priesters van
het huis� van Jehovah van de le-
germachten en tegen de profeten
te zeggen: ‘Ik vast en treur al ja-
ren in de vijfde maand.b Moet ik
dat blijven doen?’

4 Het woord van Jehovah van
de legermachten kwam opnieuw
tot mij: 5 ‘Zeg tegen het hele
volk van het land en tegen de
priesters: “Toen jullie 70 jaarc

lang in de vijfde en in de zevende
maandd vastten en treurden, de-
den jullie dat toen echt voor mij?
6 Toen jullie aten en dronken,
aten en dronken jullie toen niet
voor jezelf? 7 Moeten jullie niet
de woorden gehoorzamen die Je-
hovah bekendmaakte via de vroe-
gere profeten,e toen Jeruzalem
en de omliggende steden nog be-
woond en vredig waren en ook
de N _egeb en de Sjef _ela bewoond
waren?”’

8 Het woord van Jehovah
kwam opnieuw tot Zachar _ia:
9 ‘Dit zegt Jehovah van de leger-
machten: “Spreek recht met ware
rechtvaardigheidf en behandel el-
kaar met loyale liefdeg en barm-
hartigheid. 10 Doe de weduwen
en vaderloze kinderen,�h vreem-
delingeni en armen j niet tekort, en
bedenk in je hart geen slechte
dingen tegen elkaar.”k 11 Maar
ze weigerden hardnekkig om te
luisteren, l ze keerden zich kop-
pig afm en ze stopten hun oren
toe om niets te hoeven horen.n
12 Ze maakten hun hart als een
diamant�o en ze hielden zich niet
aan de wet� en de woorden die Je-

7:1 �Zie App. B15. 7:3 �Of ‘de tem-
pel’. 7:10 �Of ‘wezen’. 7:12 �Of mo-
gelijk ‘een harde steen’, zoals een ama-
rilsteen. �Of ‘het onderwijs’.

hovah van de legermachten door
zijn geest stuurde via de vroege-
re profeten.a Daarom ontstond er
grote woede bij Jehovah van de
legermachten.’b

13 ‘“Zoals zij niet luisterden
toen ik� riep,c zo luisterde ik niet
als zij riepen”,d zegt Jehovah van
de legermachten. 14 “Ik joeg
hen met een storm uiteen onder
alle volken die ze niet kenden.e
Het land bleef verwoest achter
en niemand trok erdoorheen of
kwam er terug.f Want ze hebben
het begeerlijke land veranderd
in een schrikbeeld.”’

8 Het woord van Jehovah van
de legermachten kwam op-

nieuw: 2 ‘Dit zegt Jehovah van
de legermachten: “Met grote ijver
zal ik me voor Sion inzetten,g
met grote woede zal ik me voor
haar inzetten.”’

3 ‘Dit zegt Jehovah: “Ik zal
naar Sion teruggaanh en in Jeru-
zalem wonen. i Jeruzalem zal de
stad van waarheid�j worden ge-
noemd en de berg van Jehovah
van de legermachten de heilige
berg.”’k

4 ‘Dit zegt Jehovah van de le-
germachten: “Oude mannen en
vrouwen zullen weer op de plei-
nen van Jeruzalem zitten, met
een stok in de hand vanwege hun
hoge leeftijd.�l 5 De pleinen van
de stad zullen vol zijn met spelen-
de jongens en meisjes.”’m

6 ‘Dit zegt Jehovah van de le-
germachten: “Misschien lijkt het
te moeilijk voor degenen die van
dit volk zijn overgebleven in die
dagen, maar zal het voor mij ook
te moeilijk lijken?”, verklaart Je-
hovah van de legermachten.’

7 ‘Dit zegt Jehovah van de le-
germachten: “Ik red mijn volk uit
de landen in het oosten en het
westen.�n 8 Ik zal hen hierheen

7:13 �Lett.: ‘hij’. 8:3 �Of ‘trouw’. 8:4
�Lett.: ‘vanwege de overvloed van da-
gen’. 8:7 �Of ‘uit het land van de zons-
opgang en het land van de zonsonder-
gang’.
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brengen en ze zullen in Jeruza-
lem wonen.a Ze zullen mijn volk
worden en ik zal hun God wor-
denb in waarheid� en in recht-
vaardigheid.”’

9 ‘Dit zegt Jehovah van de le-
germachten: “Houd moed,�c jullie
die nu deze woorden uit de mond
van de profeten horen,d dezelf-
de woorden die zijn gesproken op
de dag waarop het fundament van
het huis van Jehovah van de le-
germachten werd gelegd voor de
bouw van de tempel. 10 Want
vóór die tijd was er geen loon voor
mens of dier,e en het was niet vei-
lig om te komen of te gaan van-
wege de tegenstander, omdat ik
alle mensen tegen elkaar opzette.”

11 “Maar nu zal ik de overge-
blevenen van dit volk niet behan-
delen zoals vroeger”,f verklaart
Jehovah van de legermachten.
12 “Want het zaad van vrede zal
gezaaid worden. De wijnstok zal
vrucht dragen,g de aarde zal haar
opbrengst geven en de hemel zal
dauw geven. Al die dingen zal ik
de overgeblevenen van dit volk
laten erven.h 13 En zoals jullie
een vervloeking onder de volken
zijn geworden, i o huis van Juda
en huis van Israël, zo zal ik jullie
redden en zullen jullie een zegen
worden. j Wees niet bang!k Houd
moed.”�l

14 Want dit zegt Jehovah van
de legermachten: “‘Zoals ik be-
sloten had onheil over jullie te
brengen omdat jullie voorouders
me kwaad maakten’, zegt Jehovah
van de legermachten, ‘en ik geen
spijt voelde,m 15 zo heb ik nu
besloten Jeruzalem en het huis
van Juda goed te doen.n Wees
niet bang!’”o

16 “Dit moeten jullie doen:
Spreek de waarheid tegen el-
kaar.p De oordelen in jullie poor-
ten moeten waarheid en vrede be-
vorderen.q 17 Bedenk in je hart

8:8 �Of ‘trouw’. 8:9 �Lett.: ‘laten jul-
lie handen sterk zijn’. 8:13 �Lett.: ‘Laten
jullie handen sterk zijn.’

geen kwaad tegen elkaara en heb
geen enkele valse eed lief,b want
dat zijn allemaal dingen die ik
haat”,c verklaart Jehovah.’

18 Het woord van Jehovah van
de legermachten kwam opnieuw
tot mij: 19 ‘Dit zegt Jehovah
van de legermachten: “De vas-
ten van de vierde maand,d de
vasten van de vijfde maand,e de
vasten van de zevende maandf en
de vasten van de tiende maandg

zullen voor het huis van Juda
gelegenheden voor blijdschap en
vreugde worden — feesten vol
vrolijkheid.h Heb daarom waar-
heid en vrede lief.”

20 Dit zegt Jehovah van de le-
germachten: “Het zal nog gebeu-
ren dat volken en inwoners van
vele steden zullen komen. 21 De
inwoners van de ene stad zullen
naar die van een andere gaan en
zeggen: ‘Kom! Laten we gaan om
Jehovah’s gunst af te smeken en
Jehovah van de legermachten te
zoeken. Ik ga zelf ook.’i 22 Vele
volken en machtige naties zullen
naar Jeruzalem komenj om Jeho-
vah van de legermachten te zoe-
ken en om Jehovah’s gunst af te
smeken.”

23 Dit zegt Jehovah van de
legermachten: “In die dagen zul-
len tien mannen uit alle talen
van de volkenk het gewaad� van
een Jood� vastgrijpen, ja, ze zul-
len het stevig vastgrijpen en zeg-
gen: ‘Wij willen met jullie mee-
gaan, l want we hebben gehoord
dat God met jullie is.’”’m

9 Een uitspraak:
‘Het woord van Jehovah is
tegen het land H _adrach

en Damaskus is het doel�
ervann

—want Jehovah’s oog is op
de mensheido

en op alle stammen van
Israël —

8:23 �Of ‘uiteinde van de mantel’. �Lett.:
‘Joodse man’. 9:1 �Lett.: ‘de rustplaats’.
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1293 ZACHARIA 9:2-15
2 en ook tegen het aangren-

zende H _amatha

en tegen Tyrusb en Sidonc

met al hun wijsheid.d
3 Tyrus bouwde voor zichzelf

een wal.�
Ze hoopte zilver op als stof
en goud als het vuil van de
straten.e

4 Jehovah zal haar bezittingen
wegnemen.

Hij zal haar leger verslaan en
in de zee werpen�f

en ze zal in vlammen opgaan.g
5 _Askelon zal het zien en bang

zijn,
Gaza zal grote angst voelen
en ook _Ekron, omdat haar
hoop beschaamd wordt.

Uit Gaza zal een koning
verdwijnen

en _Askelon zal onbewoond
zijn.h

6 Een onwettige zoon zal zich
in _Asdod vestigen

en ik zal een eind maken aan
de trots van de Filistijn. i

7 Ik zal de bloedige dingen uit
zijn mond verwijderen

en de walgelijke dingen van
tussen zijn tanden,

en hij zal overblijven voor
onze God.

Hij zal worden als een stam-
hoofd in Juda j

en _Ekron als de Jebusiet.k
8 Ik zal me als een wachter�

voor mijn huis legeren, l
zodat niemand erdoorheen
trekt of terugkomt.

Geen opzichter� zal er nog
doorheen trekken,m

want nu heb ik het� met eigen
ogen gezien.

9 Jubel van vreugde, dochter
Sion.

Juich in triomf, dochter
Jeruzalem.

9:3 �Of ‘vesting’. 9:4 �Of mogelijk ‘ver-
slaan op zee’. 9:8 �Of ‘voorpost’. �Of
‘onderdrukker’. �Kennelijk de ellende
van zijn volk.

Kijk! Je koning komt naar je
toe.a

Hij is rechtvaardig en brengt
redding,�

hij is nederigb en rijdt op een
ezel,

op een veulen,� het jong van
een ezelin.c

10 Ik zal de strijdwagen ver-
wijderen uit Efraı̈m

en het paard uit Jeruzalem.
De strijdboog zal worden
weggenomen.

En hij zal vrede verkondigen
aan de volken.d

Zijn heerschappij zal zijn van
zee tot zee

en van de Rivier� tot de
einden van de aarde.e

11 O vrouw, door het bloed van
je verbond�

zal ik je gevangenen vrijlaten
uit de put zonder water.f

12 Ga terug naar de vesting,
gevangenen met hoop.g

Vandaag zeg ik tegen je:
“O vrouw, ik zal je een dubbel
deel vergoeden.h

13 Want ik zal Juda als mijn
boog spannen.�

Efraı̈m zal ik op de boog
leggen�

en je zonen, Sion, zal ik
opzetten

tegen jouw zonen, Grieken-
land.

Ik maak je als het zwaard van
een strijder.”

14 Jehovah zal boven hen
gezien worden

en zijn pijl zal flitsen als de
bliksem.

De Soevereine Heer Jehovah
zal de hoorn laten klinkeni

en hij zal verder trekken met
de zuiderstormen.

15 Jehovah van de legermachten
zal hen verdedigen

9:9 �Of ‘en overwinnend en gered’. �Of
‘een mannetjesezel’. 9:10 �D.w.z. de
Eufraat. 9:11 �Zie Woordenlijst. 9:13
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ZACHARIA 9:16–10:9 1294
en ze zullen de slingerstenen
verslinden en bedwingen.a

Ze zullen drinken en rumoerig
zijn alsof ze wijn op hebben.

Ze zullen gevuld worden als
de schaal,

als de hoeken van het altaar.b
16 Jehovah, hun God, zal hen

op die dag redden
als de kudde van zijn volk.c
Als de edelstenen van een
kroon� zullen ze flonkeren
op zijn land.d

17 Groot is zijn goedheide

en groot zijn schoonheid!
Graan zal de jonge mannen
laten gedijen

en nieuwe wijn de maagden.’f

10 ‘Vraag Jehovah om regen
in de tijd van de lente-
regen.

Het is Jehovah die de on-
weerswolken maakt,

die regens geeft aan de
menseng

en gewassen op het veld voor
iedereen.

2 Want de huisgoden� spreken
bedrog�

en de waarzeggers zien een
leugen.

Ze praten over waardeloze
dromen

en proberen tevergeefs te
troosten.

Daarom zullen de mensen
ronddolen als schapen.

Ze zullen lijden omdat er
geen herder is.

3 Woedend ben ik op de
herders.

Ik roep de onderdrukkende
leiders� ter verantwoor-
ding.

Want Jehovah van de leger-
machten heeft gedacht aan
zijn kudde,h aan het huis
van Juda.

9:16 �Of ‘diadeem’. 10:2 �Of ‘afgods-
beelden’. Lett.: ‘terafim’. �Of ‘wat ma-
gisch is’. 10:3 �Lett.: ‘de bokken’.

Hij heeft hen gemaakt als
zijn majestueuze paard in
de strijd.

4 Van hem komt de sleutel-
persoon,�

van hem komt de onder-
steunende regeerder,�

van hem komt de strijdboog,
van hem komt elke
opziener,� zij allemaal.

5 Ze zullen als strijders
worden

die in de strijd stampen in
het slijk van de straten.

Ze zullen oorlog voeren,
want Jehovah is met hen.a

De ruiters zullen beschaamd
worden.b

6 Ik zal het huis van Juda
superieur maken

en het huis van Jozef zal ik
redden.c

Ik zal ze terugbrengen,
want ik zal barmhartig voor
ze zijn.d

Het zal zijn alsof ik ze nooit
had verstoten,e

want ik ben Jehovah, hun
God, en ik zal hun ant-
woorden.

7 Efraı̈m moet worden als een
sterke strijder

en zijn hart zal vrolijk zijn als
van wijn.f

Zijn zonen zullen het zien en
juichen,

hun hart zal vreugde hebben
in Jehovah.g

8 “Ik zal ze bij me fluiten en ze
bijeenbrengen,

want ik zal ze loskopenh en
ze zullen talrijk worden

en talrijk blijven.
9 Al verstrooi ik ze als zaad

onder de volken,
op verre plaatsen zullen ze
aan mij denken

10:4 �Lett.: ‘hoektoren’, beeldspraak voor
een belangrijk man; een leider. �Lett.:
‘pin’, beeldspraak voor iemand die onder-
steunt; een regeerder. �Of ‘opzichter’.
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en met hun zonen zullen ze
opleven en terugkomen.

10 Ik zal ze terugbrengen uit
Egypte

en ze verzamelen uit Assyrië.a
Naar het land Gileadb en de
Libanon zal ik ze brengen

en er zal niet genoeg ruimte
voor ze zijn.c

11 Hij zal door de zee trekken
en die verstoren,�

in de zee zal hij de golven
neerslaan.d

Alle diepten van de Nijl zullen
droogvallen.

De trots van Assyrië zal
worden neergehaald

en de scepter van Egypte zal
verdwijnen.e

12 Ik, Jehovah, zal hen superieur
makenf

en ze zullen in mijn naam
wandelen”,g verklaart
Jehovah.’

11 ‘Open je deuren, Libanon,
dan zal een vuur je ceders
verteren.

2 Huil, jeneverboom, want de
ceder is gevallen,

de majestueuze bomen zijn
vernietigd!

Huil, eiken van B _asan,
want het dichte woud is
geveld!

3 Hoor de herders jammeren,
want hun majesteit is
verwoest.

Hoor het gebrul van jonge
leeuwen,�

want het dichte struikgewas
langs de Jordaan is ver-
nietigd.

4 Dit zegt Jehovah, mijn God:
“Hoed de schapen die voor de
slacht bestemd zijn.h 5 Hun ko-
pers slachten hen i maar wor-
den niet schuldig bevonden. Hun
verkopers j zeggen: ‘Mag Jehovah

10:11 �Of ‘door de zee trekken met be-
nauwdheid’. 11:3 �Of ‘jonge leeuwen
met manen’.

worden geprezen, want ik zal rijk
worden.’ En hun herders hebben
geen medelijden met hen.”a

6 “Want ik zal niet langer me-
delijden hebben met de bewoners
van het land”, verklaart Jehovah.
“Ik laat iedereen in handen val-
len van zijn naaste en zijn ko-
ning. Ze zullen het land verwoes-
ten en ik zal hen niet uit hun
hand bevrijden.”’

7 Ik ging de kudde die voor de
slacht bestemd wasb hoeden ter
wille van jullie, hulpeloze scha-
pen. Ik nam twee stokken. De
ene noemde ik Vriendelijkheid en
de andere Eenheid,c en ik ging de
kudde hoeden. 8 In één maand
stuurde ik drie herders weg, want
ik� verloor mijn geduld met hen
en zij� hadden een hekel aan mij.
9 Toen zei ik: ‘Ik hoed jullie niet
meer. Wie sterft, moet maar ster-
ven en wie verdwijnt, moet maar
verdwijnen. En laat wie over-
blijven elkaars vlees maar ver-
slinden.’ 10 Ik nam mijn stok
Vriendelijkheidd en hakte hem in
stukken. Zo verbrak ik het ver-
bond dat ik met alle volken had
gesloten. 11 Het werd op die
dag verbroken, en de hulpeloze
schapen die naar me keken, be-
seften dat het het woord van Je-
hovah was.

12 Toen zei ik tegen ze: ‘Als
het goed is in jullie ogen, geef me
dan mijn loon. Zo niet, houd het
dan in.’ Ze betaalden� me mijn
loon: 30 zilverstukken.e

13 Daarop zei Jehovah tegen
me: ‘Gooi het in de schatkamer
— het vorstelijke bedrag dat ze
me waard vinden.’f Ik pakte dus
de 30 zilverstukken en gooide ze
in de schatkamer in het huis van
Jehovah.g

14 Toen hakte ik mijn tweede
stok, de Eenheid,h in stukken. Zo
verbrak ik de broederschap tus-
sen Juda en Israël. i

11:8 �Of ‘mijn ziel’. �Of ‘hun zielen’.
11:12 �Lett.: ‘wogen af’.
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15 Jehovah zei tegen me:

‘Neem nu de uitrusting van een
waardeloze herder.a 16 Want ik
laat een herder opstaan in het
land. Hij zal de schapen die ver-
dwijnen niet verzorgen.b Hij zal
de jonge schapen niet zoeken, de
gewonde schapen niet genezenc

en de schapen die kunnen staan
niet te eten geven. In plaats daar-
van zal hij het vlees van het vet-
te schaap verslindend en de hoe-
ven van de schapen afrukken.e
17 Wee mijn waardeloze herder, f

die de kudde in de steek
laat!g

Een zwaard zal zijn arm en
zijn rechteroog treffen.

Zijn arm zal volledig ver-
schrompelen

en hij zal blind worden� aan
zijn rechteroog.’

12 Een uitspraak:
‘Dit is het woord van
Jehovah over Israël’,
verklaart Jehovah,

die de hemel heeft uit-
gespannen,h

de aarde heeft gegrondvesti
en de geest� van de mens
in zijn binnenste heeft
gevormd.

2 ‘Ik maak van Jeruzalem een
beker� die alle omringende vol-
ken laat zwalken. Zowel Juda als
Jeruzalem zal belegerd worden.j
3 Op die dag zal ik van Jeruza-
lem een zware� steen maken voor
alle volken. Iedereen die hem op-
tilt, zal beslist ernstig gewond ra-
ken.k Alle volken op aarde zul-
len zich tegen haar verzamelen. l
4 Op die dag’, verklaart Jeho-
vah, ‘zal ik paniek zaaien onder
alle paarden en zal ik hun ruiters
met krankzinnigheid slaan. Ik zal
mijn ogen gericht houden op het
huis van Juda, maar alle paarden
van de volken zal ik met blind-

11:17 �Lett.: ‘verduisterdworden’. 12:1
�Of ‘adem’. 12:2 �Of ‘schaal’. 12:3
�Of ‘zwaar te tillen’.

heid slaan. 5 De stamhoofden
van Juda zullen bij zichzelf� zeg-
gen: “De inwoners van Jeruzalem
zijn onze kracht dankzij Jehovah
van de legermachten, hun God.”a
6 Op die dag zal ik de stamhoof-
den van Juda maken als een vuur-
pot tussen het hout en als een
brandende fakkel in een rij pasge-
maaid graan.b Ze zullen alle om-
ringende volken verteren, rechts
en links,c en Jeruzalem zal op-
nieuw worden bewoond op haar
plaats,� in Jeruzalem.d

7 Jehovah zal de tenten van
Juda het eerst redden, zodat de
pracht� van het huis van David en
de pracht� van de inwoners van
Jeruzalem niet die van Juda over-
treffen. 8 Op die dag zal Jeho-
vah een verdediging zijn rondom
de inwoners van Jeruzalem.e Op
die dag zal degene onder hen die
struikelt� zijn als David en zal
het huis van David zijn als God,
als Jehovah’s engel die voor hen
uit gaat.f 9 En op die dag zal ik
beslist alle volken uitroeien die
tegen Jeruzalem optrekken.g

10 Ik zal de geest van gunst
en smeekgebeden uitstorten over
het huis van David en over de in-
woners van Jeruzalem, en ze zul-
len kijken naar degene die ze heb-
ben doorstoken.h Ze zullen om
hem rouwen als om een enige
zoon. Hun verdriet om hem zal
zo bitter zijn als het verdriet om
een eerstgeboren zoon. 11 Op
die dag zal er grote rouw zijn in
Jeruzalem, als de rouw in H _adad-
R _immon in de Vlakte van Me-
g _iddo. i 12 Het land zal rouwen,
elke familie afzonderlijk: de fa-
milie van Davids huis afzonder-
lijk en hun vrouwen afzonderlijk,
de familie van Nathans j huis af-
zonderlijk en hun vrouwen afzon-
derlijk, 13 de familie van Levi’sk

huis afzonderlijk en hun vrou-

12:5 �Lett.: ‘in hun hart’. 12:6 �Of ‘haar
rechtmatige plaats’. 12:7 �Of ‘luister’.
12:8 �Of ‘de zwakste onder hen’.
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wen afzonderlijk, de familie van
de Simeı̈etena afzonderlijk en hun
vrouwen afzonderlijk, 14 en alle
families die overblijven, elke fa-
milie afzonderlijk en hun vrou-
wen afzonderlijk.

13 Op die dag zal er voor het
huis van David en voor de

inwoners van Jeruzalem een bron
geopend worden voor het reini-
gen van zonde en onreinheid.’b

2 Jehovah van de legermach-
ten verklaart: ‘Op die dag zal ik
de namen van de afgoden uit het
land laten verdwijnenc en er zal
niet meer aan ze gedacht wor-
den. Ik zal de profeten en de geest
van onreinheid uit het land verja-
gen.d 3 En als een man opnieuw
zou profeteren, zullen zijn vader
en zijn moeder, die hem hebben
voortgebracht, tegen hem zeggen:
“Je zult niet blijven leven, want je
hebt in de naam van Jehovah leu-
gens verteld.” Zijn vader en zijn
moeder, die hem hebben voort-
gebracht, zullen hem doorsteken
omdat hij profeteert.e

4 Op die dag zal elke pro-
feet zich schamen voor zijn vi-
sioen als hij profeteert. Ze zul-
len niet het haren ambtsgewaadf

dragen om te bedriegen. 5 Hij
zal zeggen: “Ik ben geen profeet.
Ik ben een landbouwer, want een
man heeft me gekocht toen ik
jong was.” 6 En als iemand hem
vraagt: “Wat voor wonden heb je
daar tussen je schouders?”,� zal
hij antwoorden: “Die wonden heb
ik opgelopen in het huis van mijn
vrienden.”’�
7 ‘O zwaard, ontwaak tegen

mijn herder,g
tegen de man die mijn vriend
is’, verklaart Jehovah van
de legermachten.

‘Sla de herderh en laat
de kudde� uiteengejaagd
worden. i

13:6 �Lett.: ‘tussen je handen’. D.w.z. op
de borst of rug. �Of ‘degenen die me
liefhebben’. 13:7 �Of ‘schapen’.

Ik zal mijn hand opheffen
tegen wie onbeduidend zijn.’

8 ‘In het hele land’, verklaart
Jehovah,

‘zal twee derde verwijderd
worden en vergaan.�

Een derde zal overblijven.
9 Dat derde deel zal ik in het

vuur brengen.
Ik zal hen louteren als zilver
en hen toetsen als goud.a
Ze zullen mijn naam aan-
roepen

en ik zal hun antwoorden.
Ik zal zeggen: “Zij zijn mijn
volk”b

en zij zullen zeggen: “Jehovah
is onze God.”’

14 ‘De dag komt, een dag die
van Jehovah is, waarop de

buit uit jou� in je midden wordt
verdeeld. 2 Ik zal alle volken
samenbrengen om tegen Jeruza-
lem te strijden. De stad zal wor-
den ingenomen, de huizen zullen
worden geplunderd en de vrou-
wen verkracht. De helft van de
stad zal in ballingschap gaan,
maar wie van het volk overblij-
ven zullen niet uit de stad wor-
den weggehaald.

3 Jehovah zal uittrekken en
tegen die volken strijdenc zoals
wanneer hij oorlog voert op de
dag van de strijd.d 4 Op die dag
zullen zijn voeten op de Olijf-
berge staan, ten oosten van Jeru-
zalem. De Olijfberg zal in tweeën
splijten, van het oosten� naar het
westen,� waardoor een enorm dal
ontstaat. De ene helft van de berg
zal zich naar het noorden ver-
plaatsen en de andere helft naar
het zuiden. 5 Jullie zullen vluch-
ten naar het dal van mijn ber-
gen, want het dal van de bergen
zal helemaal tot aan _Azel reiken.
Jullie zullen moeten vluchten, net
zoals jullie zijn gevlucht vanwe-
ge de aardbeving in de tijd van

13:8 �Of ‘sterven’. 14:1 �D.w.z. de stad
waarnaar in vs. 2 verwezen wordt. 14:4
�Of ‘de zonsopgang’. �Lett.: ‘de zee’.
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koning Uzz _ia van Juda.a Jehovah,
mijn God, zal komen samen met
alle heiligen.b

6 Op die dag zal er geen kost-
baar licht zijnc — de dingen zul-
len gestold� zijn. 7 Die dag zal
bekend komen te staan als Jeho-
vah’s dag.d Het zal geen dag en
geen nacht zijn, en in de avond
zal er licht zijn. 8 Op die dag
zal er levend watere uit Jeruza-
lem stromen:f de ene helft naar
de oostelijke zee�g en de ande-
re helft naar de westelijke zee.�h
Dat zal in de zomer en in de win-
ter gebeuren. 9 Jehovah zal Ko-
ning zijn over de hele aarde.i Op
die dag zal Jehovah één zijn j en
zijn naam één.k

10 Het hele land tussen G _eba l

en R _immonm ten zuiden van Jeru-
zalem zal worden als de Ar _aba.n
Ze� zal verheven en bewoond
worden op haar plaats,o van de
Benjaminpoortp helemaal tot aan
de plaats van de Eerste Poort,
helemaal tot aan de Hoekpoort,
en van de Han _aneëltorenq hele-
maal tot aan de wijnpersen� van
de koning. 11 Er zullen mensen
wonen en de vloek van de ver-
nietiging zal er nooit meer zijn.r
Jeruzalem zal een veilige woon-
plaats zijn.s

12 Dit is de plaag waarmee Je-
hovah alle volken zal geselen die
oorlog voeren tegen Jeruzalem:t
hun vlees zal wegrotten terwijl
ze op hun voeten staan, hun ogen
zullen wegrotten in hun kassen
en hun tong zal wegrotten in hun
mond.

13 Op die dag zal Jehovah ver-
warring onder hen verspreiden.
De een zal de hand van de an-
der vastgrijpen en ze zullen el-
kaar aanvallen.u 14 Ook Juda
zal betrokken zijn bij de oorlog

14:6 �Of ‘immobiel’, als verstijfd door de
kou. 14:8 �D.w.z. de Dode Zee. �D.w.z.
de Middellandse Zee. 14:10 �D.w.z. Je-
ruzalem. �Of ‘perskuipen’.

in Jeruzalem. Het vermogen van
de omringende volken zal verza-
meld worden: grote hoeveelheden
goud, zilver en kleding.a

15 Ook de paarden, de muil-
dieren, de kamelen, de ezels en al
het vee in die kampen zullen ge-
troffen worden door zo’n plaag.

16 Iedereen die overblijft van
alle volken die tegen Jeruzalem
strijden, zal elk jaarb naar Jeruza-
lem gaan om zich te buigen voor�
de Koning, Jehovah van de leger-
machten,c en om het Loofhutten-
feest te vieren.d 17 Maar als ie-
mand uit de families van de aarde
niet naar Jeruzalem gaat om zich
te buigen voor de Koning, Jeho-
vah van de legermachten, dan zal
hij geen regen krijgen.e 18 En
als de familie van Egypte niet
komt en de stad binnengaat, zul-
len ze geen regen krijgen. In
plaats daarvan zullen ze getroffen
worden door de plaag waarmee
Jehovah de volken geselt die niet
komen om het Loofhuttenfeest te
vieren. 19 Dat zal de straf zijn
voor de zonde van Egypte en voor
de zonde van alle volken die niet
komen om het Loofhuttenfeest te
vieren.

20 Op die dag zullen de woor-
den “Heiligheid behoort Jeho-
vah toe!”f op de bellen van de
paarden geschreven worden. De
kookpotten�g in het huis van Je-
hovah zullen zijn als de schalenh

vóór het altaar. 21 Elke kook-
pot� in Jeruzalem en in Juda zal
heilig zijn en zal Jehovah van
de legermachten toebehoren, en
iedereen die slachtoffers brengt
zal binnenkomen en enkele daar-
van gebruiken om te koken. Op
die dag zal er in het huis van Je-
hovah van de legermachten geen
Kanaäniet� meer zijn.’ i

14:16 �Of ‘te aanbidden’. 14:20 �Of
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1 Een uitspraak.
Het woord van Jehovah voor

Israël via Male _achi:�
2 ‘Ik heb liefde getoond voor

jullie’,a zegt Jehovah.
Maar jullie zeggen: ‘Hoe hebt

u dan liefde voor ons getoond?’
‘Was Esau niet de broer van Ja-

kob?’,b verklaart Jehovah. ‘Maar
ik hield van Jakob 3 en ik haat-
te Esau.c Van zijn bergen maak-
te ik een woestenijd en zijn erf-
deel gaf ik aan de jakhalzen van
de woestijn.’e

4 ‘Edom zegt: “Al zijn we ver-
woest, we zullen terugkomen en
de puinhopen weer opbouwen.”
Maar Jehovah van de legermach-
ten zegt: “Zij zullen bouwen, maar
ik zal afbreken. Ze zullen ‘het ge-
bied van slechtheid’ worden ge-
noemd en ‘het volk dat door Jeho-
vah voor eeuwig veroordeeld is’.f
5 Jullie zullen het met eigen ogen
zien en zeggen: ‘Mag Jehovah ge-
prezen worden in het gebied van
Israël.’”’

1:1 �Bet.: ‘mijn boodschapper’.

6 ‘“Een zoon eert zijn vadera

en een dienaar zijn meester. Als
ik een vader ben,b waar is dan de
eer die ik verdien?c En als ik een
meester� ben, waar is dan het
ontzag� dat ik verdien?”, zegt Je-
hovah van de legermachten tegen
jullie, priesters die mijn naam
minachten.d

“Maar jullie zeggen: ‘Hoe heb-
ben we uw naam dan geminacht?’”

7 “Door op mijn altaar veront-
reinigd voedsel� aan te bieden.”

“Jullie zeggen: ‘Hoe hebben we
u dan verontreinigd?’”

“Door te zeggen: ‘De tafel van
Jehovahe is iets walgelijks.’ 8 Als
jullie een blind dier als slachtoffer
aanbieden, zeggen jullie: ‘Het is
niet erg.’ En als jullie een kreupel
of ziek dier aanbieden: ‘Het is niet
erg.’”’f

‘Probeer het maar eens aan je
gouverneur aan te bieden. Zal hij
blij met je zijn of je vriendelijk
ontvangen?’, zegt Jehovah van
de legermachten.

1:6 �Of ‘voortreffelijke meester’. �Of
‘respect’. 1:7 �Lett.: ‘brood’.

MALEACHI
I N H O U D

1 Jehovah’s liefde voor zijn volk (1-5)
Priesters brengen inferieure
slachtoffers (6-14)
Gods naam groot onder volken (11)

2 Priesters onderwijzen volk niet (1-9)
Lippen priester moeten kennis
bewaren (7)

Echtscheiding zonder goede reden (10-17)
‘Ik haat echtscheiding’,
zegt Jehovah (16)

3 Ware Heer komt tempel reinigen (1-5)
Boodschapper van verbond (1)

Aansporing om terug te gaan
naar Jehovah (6-12)

Jehovah verandert niet (6)
‘Kom terug bij mij, dan kom ik terug
bij jullie’ (7)
‘Breng volledige tiende, dan giet
Jehovah zegen uit’ (10)

Rechtvaardige en slechte (13-18)
Gedenkboek geschreven in
aanwezigheid God (16)
Verschil tussen rechtvaardige
en slechte (18)

4 Elia komt vóór Jehovah’s dag (1-6)
‘Zon van rechtvaardigheid zal
schijnen’ (2)

HFST. 1
a De 10:15

b Ge 25:25, 26

c Ro 9:13

d Jer 49:20
Joë 3:19

e Jes 34:10, 13

f Jes 34:5
Ob 18
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2de kolom
a Ex 20:12

b Ex 4:22

c Jes 1:2

d Ez 22:26

e Ez 41:21, 22
1Kor 10:21

f Le 22:20, 22
De 15:21
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MALEACHI 1:9–2:8 1300
9 ‘Doe alsjeblieft een beroep

op God om ons gunst te tonen.
Zal hij ook maar iemand van
jullie vriendelijk ontvangen ter-
wijl jullie met zulke offers aan-
komen?’,� zegt Jehovah van de
legermachten.

10 ‘Wie van jullie is bereid de
deuren te sluiten?�a Want jullie
willen niet eens mijn altaar aan-
steken zonder betaling.b Ik ben
niet ingenomen met jullie’, zegt
Jehovah van de legermachten,
‘en ik moet niets hebben van de
offergave uit jullie handen.’c

11 ‘Van waar de zon opkomt
tot waar hij ondergaat� zal mijn
naam groot zijn onder de volken.d
Op elke plaats zullen slachtoffers
in rook opgaan en zullen offers
aan mijn naam worden aangebo-
den als een reine gave, want mijn
naam zal groot zijn onder de vol-
ken’,e zegt Jehovah van de leger-
machten.

12 ‘Maar jullie ontheiligen
hem�f door te zeggen: “De ta-
fel van Jehovah is verontreinigd
en de offers die erop komen,
het voedsel, is iets walgelijks.”g
13 Jullie zeggen ook: “Wat een
moeite!” en jullie halen je neus
ervoor op’, zegt Jehovah van de
legermachten. ‘Jullie komen met
gestolen, kreupele en zieke die-
ren. Ja, zulke dingen brengen jul-
lie als gave! Moet ik dat uit jullie
hand aannemen?’,h zegt Jehovah.

14 ‘Vervloekt is de bedrieger
die in zijn kudde een manne-
tje zonder gebreken heeft, maar
dan een gelofte doet en een
dier met een gebrek� aan Jeho-
vah offert. Want ik ben een groot
Koning’, i zegt Jehovah van de le-
germachten, ‘en mijn naam zal

1:9 �Lett.: ‘dit door jullie hand is ge-
beurd’. 1:10 �Kennelijk gaat het om de
taak de deuren van de tempel te sluiten.
1:11 �Of ‘van het oosten tot het westen’.
1:12 �Of mogelijk ‘mij’. 1:14 �Of ‘ge-
schonden dier’.

ontzagwekkend zijn onder de vol-
ken.’a

2 ‘Dit gebod is voor jullie,
priesters.b 2 Als jullie wei-

geren te luisteren en het niet ter
harte nemen mijn naam te eren,’
zegt Jehovah van de legermach-
ten, ‘dan zal ik de vloek over jul-
lie laten komenc en zal ik jullie
zegeningen veranderen in ver-
vloekingen.d Ja, ik verander de
zegeningen in vervloekingen, om-
dat jullie het niet ter harte ne-
men.’

3 ‘Luister! Vanwege jullie zal
ik jullie gezaaide zaad vernieti-
gen.�e Ik zal mest op jullie ge-
zicht strooien, de mest van jullie
feesten, en jullie zullen ernaar
worden weggedragen.� 4 Dan
zullen jullie weten dat ik jullie
dit gebod heb gegeven om mijn
verbond� met Levi in stand te
houden’,f zegt Jehovah van de le-
germachten.

5 ‘Mijn verbond met hem was
er een van leven en van vrede, en
die gaf ik hem, samen met ont-
zag.� Hij had ontzag voor mij, ja,
hij had eerbied voor mijn naam.
6 De wet� van waarheid was in
zijn mondg en er werd geen on-
rechtvaardigheid op zijn lippen
gevonden. In vrede en in op-
rechtheid wandelde hij met mij,h
en hij hielp velen zich af te ke-
ren van zonde. 7 Want de lippen
van een priester moeten kennis
bewaren en uit zijn mond moeten
mensen de wet� zoeken, i want hij
is de boodschapper van Jehovah
van de legermachten.

8 Maar jullie zijn zelf afgewe-
ken van de weg. Jullie hebben
velen laten struikelen in verband
met de wet.�j Jullie hebben het

2:3 �Lett.: ‘bestraffen’. �D.w.z. naar de
plaats waar de mest van offerdieren
heen werd gebracht. 2:4 �Zie Woor-
denlijst. 2:5 �Of ‘respect’, ‘eerbied’.
2:6, 7 �Of ‘het onderwijs’. 2:8 �Of mo-
gelijk ‘door jullie onderwijs’.

HFST. 1
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c Jes 1:11
Jer 6:20

d Ps 113:3
Jes 45:6
Jes 59:19
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h Le 22:20, 22
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i Ps 47:2
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d Hag 1:11
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h Ex 32:26

i De 24:8
2Kr 15:3
Ne 8:7, 8
Ez 44:23, 24

j Lu 11:52



verbond met Levi geschonden’,a
zegt Jehovah van de legermach-
ten. 9 ‘Daarom zal ik ervoor zor-
gen dat het hele volk jullie ver-
acht en op jullie neerkijkt. Want
jullie hebben mijn wegen niet ge-
volgd maar hebben de wet partij-
dig toegepast.’b

10 ‘Hebben we niet allemaal
één en dezelfde vader?c Zijn we
niet door één God geschapen?
Waarom behandelen we elkaar
dan trouweloosd en ontheiligen
we het verbond van onze voorva-
ders? 11 Juda heeft trouweloos
gehandeld en er is in Israël en in
Jeruzalem iets walgelijks gedaan.
Juda heeft de heiligheid� van Je-
hovah,e die Hij liefheeft, onthei-
ligd en heeft de dochter van een
buitenlandse god tot bruid ge-
nomen.f 12 Jehovah zal ieder-
een die dat doet uit de tenten van
Jakob verwijderen, wie het ook
is,� ook al brengt hij een offer-
gave aan Jehovah van de leger-
machten.’g

13 ‘Er is nog iets� wat jullie
doen en daardoor wordt het al-
taar van Jehovah bedekt met tra-
nen en met gehuil en gezucht.
Daardoor heeft hij geen aandacht
meer voor jullie offergave en is
hij niet ingenomen met ook maar
iets uit jullie handen.h 14 En jul-
lie zeggen: “Waarom toch?” Om-
dat Jehovah getuige is geweest
tussen jou en de vrouw van je
jeugd, die je trouweloos hebt be-
handeld, ook al is ze je partner
en de vrouw met wie je een ver-
bond hebt gesloten.�i 15 Maar
één was er die het niet deed,
want hij had wat er overbleef
van de geest. En wat zocht hij?
Het nageslacht� van God. Houd je
geest dus in bedwang en behandel

2:11 �Of mogelijk ‘het heiligdom’. 2:12
�Lett.: ‘degene die waakt en degene die
antwoordt’. 2:13 �Lett.: ‘het tweede’.
2:14 �Of ‘en je wettige vrouw’. 2:15
�Lett.: ‘zaad’.

de vrouw van je jeugd niet trou-
weloos. 16 Want ik� haat echt-
scheiding’,a zegt Jehovah, de God
van Israël, ‘en degene die zich
met geweld bezighoudt’,� zegt
Jehovah van de legermachten.
‘Houd je geest in bedwang en han-
del niet trouweloos.b

17 Jullie vermoeien Jehovah
met je woorden.c Maar jullie zeg-
gen: “Hoe vermoeien we hem
dan?” Door te zeggen: “Iedereen
die kwaad doet, is goed in Jeho-
vah’s ogen en hij is blij met zo ie-
mand.”d Of: “Waar is de God van
recht?”’

3 ‘Let op! Ik stuur mijn bood-
schapper, en hij zal een weg

voor mij banen.�e Plotseling zal
de ware Heer, die jullie zoeken,
naar zijn tempel komen.f En de
boodschapper van het verbond
zal komen, naar wie jullie ver-
langen. Hij zal beslist komen’,
zegt Jehovah van de legermach-
ten.

2 ‘Maar wie zal de dag van
zijn komst doorstaan? Wie zal
standhouden als hij verschijnt?
Want hij zal zijn als het vuur van
een louteraar en als het loog�g
van de wassers. 3 Hij zal zit-
ten als een louteraar en reini-
ger van zilverh en hij zal de zo-
nen van Levi reinigen. Hij zal
hen zuiveren� als goud en als zil-
ver, en ze zullen voor Jehovah
mensen worden die een offer-
gave aanbieden in rechtvaardig-
heid. 4 De offergave van Juda
en van Jeruzalem zal echt aan-
genaam zijn voor Jehovah, zoals
in de dagen van vroeger en in de
jaren van de oudheid. i

5 Ik zal naar jullie toe komen
om te oordelen en ik zal niet aar-
zelen om te getuigen tegen de to-
venaars, j tegen de overspeligen,

2:16 �Lett.: ‘hij’. �Lett.: ‘zijn gewaad
met geweld overdekt’. 3:1 �Of ‘vrijma-
ken’. 3:2 �Of ‘de zeep’. 3:3 �Of ‘lou-
teren’.
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1Kor 8:6

d Ne 5:8

e Le 20:26

f De 7:1, 3
Re 3:5, 6
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Mt 19:4-6

��������������������

2de kolom
a Ge 2:24

Mt 5:32
Mt 19:8, 9
Mr 10:5-9

b Mal 2:10

c Jes 1:14, 15

d Ez 18:29
��������������������

HFST. 3
e Mt 3:1-3
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Sp 25:4
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j De 18:10, 12
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tegen degenen die vals zweren,a
tegen degenen die loonarbeider,b
weduwe of vaderloos kind�c te-
kortdoen en tegen degenen die
weigeren een vreemdelingd te hel-
pen.� Zij hebben geen ontzag
voor mij’, zegt Jehovah van de
legermachten.

6 ‘Want ik ben Jehovah en ik
verander niet.�e Jullie zijn zo-
nen van Jakob. Daarom zijn jul-
lie nog niet aan je eind gekomen.
7 Sinds de dagen van jullie voor-
ouders zijn jullie afgeweken van
mijn voorschriften en hebben jul-
lie je er niet aan gehouden.f Kom
terug bij mij, dan zal ik bij jullie
terugkomen’,g zegt Jehovah van
de legermachten.

Maar jullie zeggen: ‘Hoe moe-
ten we dan terugkomen?’

8 ‘Mag een mens God bero-
ven? Toch beroven jullie mij.’

En jullie zeggen: ‘Hoe hebben
we u dan beroofd?’

‘Door de tienden en de bijdra-
gen niet te geven. 9 Jullie zijn
beslist vervloekt,� want jullie be-
roven mij — ja, het hele volk doet
dat. 10 Breng de volledige tien-
de� in de voorraadruimte,h zodat
er voedsel in mijn huis zal zijn. i
Stel me hierin alsjeblieft op de
proef’, zegt Jehovah van de le-
germachten, ‘en zie of ik niet de
sluizen van de hemel j voor jul-
lie open en een zegen over jullie
uitgiet tot er nergens meer ge-
brek aan is.’k

11 ‘Ik zal voor jullie de ver-
slinder� terechtwijzen, zodat hij
de opbrengst van het land niet
kan verwoesten. De wijnstok op
jullie veld zal niet zonder vrucht
blijven’, l zegt Jehovah van de le-
germachten.

3:5 �Of ‘wees’. �Of ‘die een vreemde-
ling zijn rechten ontzeggen’. 3:6 �Of
‘ben niet veranderd’. 3:9 �Of moge-
lijk ‘met een vloek vervloeken jullie mij’.
3:10 �Of ‘alle tienden’. 3:11 �Blijkbaar
doelend op insectenplagen.

12 ‘Alle volken zullen jullie ge-
lukkig moeten prijzen,a want jul-
lie zullen een aangenaam land
worden’, zegt Jehovah van de le-
germachten.

13 ‘Jullie hebben harde woor-
den tegen mij gesproken’, zegt
Jehovah.

En jullie zeggen: ‘Welke woor-
den hebben we dan tegen u ge-
sproken?’b

14 ‘Jullie zeggen: “Het heeft
geen waarde God te dienen.c Wat
hebben we eraan dat we onze
verplichtingen tegenover hem na-
komen en dat we treurend rond-
lopen voor Jehovah van de leger-
machten? 15 We denken dat de
hoogmoedigen gelukkig zijn. En
mensen die slechtheid bedrijven
gaat het voor de wind.d Ze durven
God op de proef te stellen en ko-
men ermee weg.”’

16 In die tijd spraken degenen
met ontzag voor Jehovah met el-
kaar, ieder met zijn naaste, en
Jehovah had er aandacht voor en
luisterde. Er werd in zijn aanwe-
zigheid een gedenkboek geschre-
vene voor degenen die ontzag
voor Jehovah hebben en voor de-
genen die mediteren over� zijn
naam.f

17 ‘Ze zullen van mij zijn’,g
zegt Jehovah van de legermach-
ten, ‘op de dag dat ik een speciaal
bezit�h voortbreng. Ik zal mede-
gevoel met hen hebben, zoals
een man medegevoel heeft met
zijn zoon die hem gehoorzaamt. i
18 Dan zullen jullie het verschil
weer zien tussen een rechtvaardi-
ge en een slechte, j tussen iemand
die God dient en iemand die hem
niet dient.’

4 ‘Let op! De dag komt, bran-
dend als een oven.k Dan zul-

len alle hoogmoedigen en ieder-
een die slechtheid bedrijft als

3:16 �Of ‘denken aan’. Of mogelijk
‘koesteren’. 3:17 �Of ‘kostbaar eigen-
dom’.
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Jak 5:4

c De 24:17
Jes 1:17
Jak 1:27

d Ex 23:9
Za 7:10

e Jes 43:10
Jes 46:4
Jak 1:17

f De 9:7
Han 7:51

g Jer 3:12
Za 1:3
Jak 4:8

h Le 27:30
De 14:28

i 2Kr 31:11
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f Jes 26:8
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h Jes 62:3
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stoppels worden. De dag die komt
zal hen beslist verslinden en hen
met wortel en tak uitroeien’, zegt
Jehovah van de legermachten.
2 ‘Maar voor jullie die mijn naam
eren� zal de zon van rechtvaar-
digheid gaan schijnen, met ge-
nezing in haar stralen.� Jullie
zullen rondhuppelen als mestkal-
veren.’

3 ‘Jullie zullen de slechte men-
sen vertrappen. Ze zullen als stof
onder jullie voetzolen worden op
de dag waarop ik in actie kom’,

4:2 �Lett.: ‘ontzag hebben voor’. �Lett.:
‘vleugels’.

zegt Jehovah van de legermach-
ten.

4 ‘Denk aan de wet van mijn
dienaar Mozes, de voorschriften
en bepalingen die ik in H _oreb
heb gegeven en die voor heel Is-
raël gelden.a

5 Vóór de komst van de gro-
te en ontzagwekkende dag van
Jehovahb stuur ik jullie de pro-
feet El _ia.c 6 Hij zal het hart van
vaders tot zonen terugbrengend

en het hart van zonen tot vaders.
Anders zou ik moeten komen om
de aarde te slaan en voor de ver-
nietiging te bestemmen.’

(Einde van de vertaling van de Hebreeuws-Aramese Geschriften,
gevolgd door die van de christelijke Griekse Geschriften)

2de kolom
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b Joë 2:31
Han 2:20
2Pe 3:10

c Mt 11:13, 14
Mr 9:11, 12

d Lu 1:17
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VOLGENS

MATTHE
¨
US

I N H O U D

1 Afstamming Jezus Christus (1-17)
Geboorte van Jezus (18-25)

2 Bezoek astrologen (1-12)
Vlucht naar Egypte (13-15)
Herodes doodt jongetjes (16-18)
Naar Nazareth (19-23)

3 Johannes de Doper predikt (1-12)
Jezus’ doop (13-17)

4 Duivel stelt Jezus op de proef (1-11)
Jezus predikt in Galilea (12-17)
Jezus’ eerste discipelen (18-22)
Jezus predikt, onderwijst en
geneest (23-25)

5 BERGREDE (1-48)
Jezus begint toespraak (1, 2)
Negen factoren voor geluk (3-12)
Zout en licht (13-16)
Jezus zal wet vervullen (17-20)
Raad over woede (21-26), overspel
(27-30), echtscheiding (31, 32), eed
afleggen (33-37), wraak (38-42),
vijanden liefhebben (43-48)

6 BERGREDE (1-34)
Niet te koop lopen met
goede daden (1-4)
Hoe te bidden (5-15)

Onzevader (9-13)
Vasten (16-18)
Schatten op aarde en in hemel (19-24)
Niet langer zorgen maken (25-34)

‘Blijf eerst Koninkrijk zoeken’ (33)
7 BERGREDE (1-27)

Ophouden met oordelen (1-6)
Blijven vragen, zoeken, kloppen (7-11)
Gulden Regel (12)
Nauwe poort (13, 14)
Te herkennen aan vruchten (15-23)
Huis op rots, huis op zand (24-27)

Menigte onder indruk
Jezus’ onderwijs (28, 29)

8 Melaatse genezen (1-4)
Geloof van legerofficier (5-13)

Jezus geneest velen in
Kapernaüm (14-17)
Hoe Jezus te volgen (18-22)
Jezus bestraft storm (23-27)
Jezus stuurt demonen in varkens (28-34)

9 Jezus geneest verlamde (1-8)
Jezus nodigt Mattheüs uit (9-13)
Vraag over vasten (14-17)
Dochter Jaı̈rus; vrouw raakt
kleed aan (18-26)
Jezus geneest blinden en
stommen (27-34)
Oogst groot, weinig werkers (35-38)

10 De 12 apostelen (1-4)
Instructies voor prediking (5-15)
Discipelen zullen vervolgd
worden (16-25)
Niet bang voor mensen,
maar voor God (26-31)
Geen vrede, maar zwaard (32-39)
Jezus’ discipelen ontvangen (40-42)

11 Johannes de Doper geprezen (1-15)
Generatie veroordeeld (16-24)
‘Aan kleine kinderen onthuld’ (25-27)
Jezus’ juk niet zwaar (28-30)

12 Jezus ‘Heer van de sabbat’ (1-8)
Verschrompelde hand genezen (9-14)
Gods geliefde dienaar (15-21)
Demonen uitgedreven door
heilige geest (22-30)
Onvergeeflijke zonde (31, 32)
Boom herkend aan vruchten (33-37)
Teken van Jona (38-42)
Als onreine geest terugkomt (43-45)
Jezus’ moeder en broers (46-50)

13 KONINKRIJKSILLUSTRATIES (1-52)
De zaaier (1-9)
Waarom illustraties gebruikt (10-17)
Uitleg illustratie zaaier (18-23)
Tarwe en onkruid (24-30)
Mosterdzaadje en zuurdesem (31-33)
Illustraties vervulling profetie (34, 35)
Uitleg illustratie tarwe en
onkruid (36-43)
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Verborgen schat en mooie parel (44-46)
Sleepnet (47-50)
Nieuwe en oude schatten (51, 52)

Jezus niet geëerd in eigen streek (53-58)

14 Johannes de Doper onthoofd (1-12)
Jezus voedt 5000 (13-21)
Jezus loopt over water (22-33)
Genezingen in Gennesareth (34-36)

15 Tradities van mensen (1-9)
Verontreiniging komt uit hart (10-20)
Fenicische vrouw met
groot geloof (21-28)
Jezus geneest veel zieken (29-31)
Jezus voedt 4000 (32-39)

16 Verzoek om teken (1-4)
Zuurdesem farizeeën en
sadduceeën (5-12)
Sleutels Koninkrijk (13-20)

Gemeente op rots gebouwd (18)
Jezus’ dood voorspeld (21-23)
Vereisten volgelingen Jezus (24-28)

17 Jezus’ transfiguratie (1-13)
Geloof als mosterdzaadje (14-21)
Jezus’ dood opnieuw voorspeld (22, 23)
Belasting betaald met munt
uit vis (24-27)

18 Grootste in Koninkrijk (1-6)
Struikelblokken (7-11)
Illustratie verloren schaap (12-14)
Broeder winnen (15-20)
Illustratie slaaf die niet vergeeft (21-35)

19 Huwelijk en echtscheiding (1-9)
Ongehuwd blijven (10-12)
Jezus zegent kinderen (13-15)
Vraag van rijke jonge man (16-24)
Offers voor Koninkrijk (25-30)

20 Gelijk loon arbeiders wijngaard (1-16)
Jezus’ dood opnieuw voorspeld (17-19)
Verzoek om plaats in Koninkrijk (20-28)

Jezus losprijs voor velen (28)
Twee blinden genezen (29-34)

21 Jezus’ intocht (1-11)
Jezus reinigt tempel (12-17)
Vijgenboom vervloekt (18-22)
Jezus’ gezag in twijfel getrokken (23-27)
Illustratie twee zonen (28-32)

Illustratie moordzuchtige
wijnbouwers (33-46)
Belangrijkste hoeksteen
afgekeurd (42)

22 Illustratie bruiloftsfeest (1-14)
God en caesar (15-22)
Vraag over opstanding (23-33)
Twee belangrijkste geboden (34-40)
Christus zoon van David? (41-46)

23 Niet als schriftgeleerden en
farizeeën worden (1-12)
Wee schriftgeleerden en farizeeën (13-36)
Jezus treurt over Jeruzalem (37-39)

24 TEKEN CHRISTUS’ AANWEZIGHEID (1-51)
Oorlogen, voedseltekorten,
aardbevingen (7)
Goede nieuws gepredikt (14)
Grote verdrukking (21, 22)
Teken van Mensenzoon (30)
Vijgenboom (32-34)
Vergelijking Noachs tijd (37-39)
‘Blijf waakzaam’ (42-44)
Getrouwe slaaf en slechte slaaf (45-51)

25 TEKEN CHRISTUS’ AANWEZIGHEID (1-46)
Illustratie tien maagden (1-13)
Illustratie talenten (14-30)
Schapen en bokken (31-46)

26 Priesters smeden complot (1-5)
Geurige olie uitgegoten (6-13)
Laatste Pascha en verraad (14-25)
Avondmaal ingesteld (26-30)
Petrus’ verloochening voorspeld (31-35)
Jezus’ gebed in Gethsemané (36-46)
Jezus opgepakt (47-56)
Jezus vóór Sanhedrin (57-68)
Petrus verloochent Jezus (69-75)

27 Jezus overgeleverd aan Pilatus (1, 2)
Judas hangt zichzelf op (3-10)
Jezus vóór Pilatus (11-26)
In openbaar bespot (27-31)
Aan paal gehangen op Golgotha (32-44)
Jezus sterft (45-56)
Jezus begraven (57-61)
Graf goed bewaakt (62-66)

28 Jezus uit dood opgewekt (1-10)
Soldaten omgekocht om te liegen (11-15)
Opdracht discipelen te maken (16-20)
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1 Het boek van de geschiedenis�
van Jezus Christus,� zoon van

David,a zoon van Abraham.b
2 Abrahamwas de vader van

Isaäk.c
Isaäk was de vader van
Jakob.d

Jakob was de vader van
Judae en zijn broers.

3 Juda was de vader van P _erez
en Z _era,f en hun moeder
was Tamar.

P _erez was de vader van
H _ezron.g

H _ezron was de vader van
Ram.h

4 Ramwas de vader van
Ammin _adab.

Ammin _adab was de vader
van Nah _esson. i

Nah _esson was de vader van
S _almon.

5 S _almon was de vader van
Boaz en zijn moeder was
Rachab. j

Boaz was de vader van Obed
en zijn moeder was Ruth.k

Obed was de vader van _Isaı̈. l
6 _Isaı̈ was de vader van David,m

de koning.
David was de vader van
Salomon en zijn moeder
was de vrouw van Ur _ia.

7 Salomo was de vader van
Reh _abeam.o

Reh _abeamwas de vader van
Ab _ia.

Ab _ia was de vader van _Asa.p
8 _Asa was de vader van

Josafat.q
Josafat was de vader van
Joram.r

Joramwas de vader van
Uzz _ia.

9 Uzz _ia was de vader van
J _otham.s

J _othamwas de vader van
Achaz.t

Achaz was de vader van
Hizk _ia.u

1:1 �Of ‘afstammingslijn’. �Of ‘de Mes-
sias’, ‘de Gezalfde’.

10 Hizk _ia was de vader van
Manasse.a

Manasse was de vader van
_Amon.b

_Amon was de vader van
Jos _ia.c

11 Jos _iad was de vader van
Jech _onjae en zijn broers
in de tijd van de deportatie
naar Babylon.f

12 Na de deportatie naar
Babylon was Jech _onja
de vader van Se _althiël.

Se _althiël was de vader van
Zerubb _abel.g

13 Zerubb _abel was de vader van
Ab _iud.

Ab _iud was de vader van
_Eljakim.

_Eljakim was de vader van
_Azor.

14 _Azor was de vader van Z _adok.
Z _adok was de vader van

_Achim.
_Achim was de vader van
El _iud.

15 El _iud was de vader van
Ele _azar.

Ele _azar was de vader van
M _atthan.

M _atthan was de vader van
Jakob.

16 Jakob was de vader van Jozef,
de man van Maria. Uit haar
is Jezus geboren,h die Chris-
tus wordt genoemd.i

17 Van Abraham tot David wa-
ren er dus 14 generaties, van
David tot de deportatie naar Ba-
bylon 14 generaties en van de
deportatie naar Babylon tot de
Christus 14 generaties.

18 Dit is het verslag van de ge-
boorte van Jezus Christus. Zijn
moeder Maria was verloofd met
Jozef. Voordat ze getrouwd� wa-
ren, bleek dat ze zwanger was
door heilige geest.�j 19 Maar Jo-
zef, haar man, was rechtvaardig
en wilde haar niet in het open-
baar te schande maken. Daarom

1:18 �Lett.: ‘verenigd’. �Of ‘actieve
kracht’.
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was hij van plan in het geheim
van haar te scheiden.a 20 Nadat
hij dat had overwogen, verscheen
Jehovah’s� engel in een droom
aan hem en zei: ‘Jozef, zoon van
David, je hoeft niet bang te zijn
om je vrouw Maria mee naar
huis te nemen, want ze is zwan-
ger geworden door heilige geest.b
21 Ze zal een zoon krijgen, en je
moet hem Jezus� noemen,c want
hij zal zijn volk redden van hun
zonden.’d 22 Dat is allemaal ge-
beurd als vervulling van wat Je-
hovah� via zijn profeet had ge-
zegd: 23 ‘Luister! De maagd zal
zwanger worden en een zoon
krijgen, en ze zullen hem Imm _a-
nuël noemen.’e Die naam bete-
kent: ‘God is met ons.’f

24 Jozef werd wakker en deed
wat de engel van Jehovah� hem
had opgedragen: hij nam zijn
vrouw mee naar huis. 25 Maar
hij had geen gemeenschap met
haar tot na de geboorte van haar
zoon.g Hij noemde hem Jezus.h

2 Jezus werd in Bethlehemi in
Judea geboren in de tijd dat

Herodes�j koning was. Er kwa-
men toen astrologen� uit het Oos-
ten naar Jeruzalem, 2 die vroe-
gen: ‘Waar is de pasgeboren
koning van de Joden?k Want we
hebben zijn ster gezien toen we
in het Oosten waren, en we zijn
gekomen om hem eer te bewij-
zen.’� 3 Koning Herodes schrok
toen hij dat hoorde, en heel Je-
ruzalem met hem. 4 Hij riep alle
overpriesters en schriftgeleerden
bij elkaar en vroeg hun waar de
Christus� geboren zou worden.

1:20 �Dit is de eerste van de 237 plaat-
sen in de christelijke Griekse Geschriften
waar Gods naam, Jehovah, in de hoofd-
tekst van deze versie voorkomt. Zie App.
A5. 1:21 �Komt overeen met de He-
breeuwse naam Jesua of Jozua, wat ‘Je-
hovah is redding’ betekent. 1:22, 24;
2:13, 15 �Zie App. A5. 2:1 �Zie Woor-
denlijst. �Of ‘magiërs’. 2:2 �Of ‘ons
voor hem neer te buigen’. 2:4 �Of ‘Mes-
sias’, ‘Gezalfde’.

5 Ze antwoordden: ‘In Bethle-
hema in Judea. Want dit heeft de
profeet geschreven: 6 “En jij,
Bethlehem in het land van Juda,
bent zeker niet de minste on-
der de leiders van Juda, want uit
jou zal een leider komen die een
herder voor mijn volk Israël zal
zijn.”’b

7 Toen riep Herodes in het
geheim de astrologen bij zich en
wilde precies van ze weten wan-
neer de ster was verschenen.
8 Hij stuurde ze naar Bethle-
hem en zei: ‘Stel een nauwkeu-
rig onderzoek in naar het kind.
Als jullie het gevonden hebben,
laat het me dan weten zodat ook
ik het eer kan gaan bewijzen.’
9 Nadat de koning dat tegen ze
had gezegd, gingen ze op weg.
En de ster die ze hadden gezien
toen ze in het Oosten waren,c
ging voor ze uit en bleef staan
boven de plaats waar het kind
was. 10 Toen ze dat zagen, wa-
ren ze erg blij. 11 Ze gingen
het huis binnen en zagen daar
het kind met zijn moeder Maria.
Ze vielen op hun knieën en be-
wezen hem eer.� Ook openden
ze hun schatkisten en gaven hem
geschenken: goud, geurige hars
en mirre. 12 Omdat God ze in
een droom had gewaarschuwdd

om niet naar Herodes terug te
gaan, gingen ze via een andere
weg naar hun land terug.

13 Nadat ze waren vertrokken,
verscheen Jehovah’s� engel in
een droom aan Jozefe en zei: ‘Sta
op, vlucht met het kind en zijn
moeder naar Egypte. Blijf daar
tot ik je iets laat weten, want He-
rodes wil het kind zoeken om het
te doden.’ 14 Jozef stond dus op
en ging ’s nachts met het kind en
zijn moeder op weg naar Egyp-
te. 15 Daar bleef hij tot de dood
van Herodes. Zo ging in vervul-
ling wat Jehovah� via zijn pro-
feet had gezegd: ‘Uit Egypte heb
ik mijn zoon geroepen.’f

2:11 �Of ‘bogen zich voor hem neer’.
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16 Toen Herodes begreep dat
de astrologen hem te slim af wa-
ren geweest, werd hij woedend.
Afgaande op het tijdstip dat hij bij
de astrologen had nagevraagd,a
gaf hij opdracht om alle jongetjes
van twee jaar en jonger in Bethle-
hem en het hele gebied eromheen
te doden. 17 Daarmee werd ver-
vuld wat via de profeet Jeremia
was gezegd: 18 ‘Een stem werd
gehoord in R _ama, gehuil en veel
gejammer. Het was Rachel,b die
om haar kinderen huilde, en ze
wilde zich niet laten troosten,
omdat ze er niet meer zijn.’c

19 Toen Herodes gestorven
was, verscheen Jehovah’s� engel
in een droomd aan Jozef in Egyp-
te 20 en zei: ‘Sta op en ga met
het kind en zijn moeder naar Is-
raël, want degenen die het kind
om het leven wilden brengen,�
zijn dood.’ 21 Hij stond dus op
en ging met het kind en zijn moe-
der terug naar het land Israël.
22 Maar toen hij hoorde dat Ar-
chel _aüs in de plaats van zijn va-
der Herodes over Judea regeerde,
durfde hij daar niet heen te gaan.
Omdat God hem bovendien in een
droom had gewaarschuwd,e week
hij uit naar het gebied van Ga-
lilea.f 23 Daar vestigde hij zich
in de stad N _azareth,g zodat ver-
vuld werd wat via de profeten was
gezegd: ‘Hij zal een Nazarener�h
worden genoemd.’

3 In die tijd kwam Johannes i de
Doper naar de woestijn van

Judea en ging daar prediken. j
2 Hij zei: ‘Heb berouw, want het
Koninkrijk van de hemel is na-
bij.’k 3 Hij was degene over wie
de profeet Jesaja had gezegd: l
‘In de woestijn roept een stem:
“Maak de weg van Jehovah� vrij!
Maak zijn paden recht.”’m 4 Jo-
hannes droeg kleren van kameel-
haar en had een leren gordel om

2:19; 3:3 �Zie App. A5. 2:20 �Of ‘de
ziel van het kind zochten’. 2:23 �Waar-
schijnlijk van het Hebreeuwse woord
voor ‘spruit’ of ‘scheut’.

zijn middel.a Zijn voedsel bestond
uit sprinkhanen en wilde ho-
ning.b 5 Mensen uit Jeruzalem,
heel Judea en de hele Jordaan-
streek gingen naar hem toe.c
6 Ze lieten zich door hem in de
rivier de Jordaan dopen�d en be-
kenden openlijk hun zonden.

7 Toen hij zag dat heel wat fa-
rizeeën en sadduceeëne naar de
doop toe kwamen, zei hij tegen
ze: ‘Addergebroed!�f Wie heeft
gezegd dat jullie aan het komen-
de oordeel kunnen ontsnappen?g

8 Breng eerst maar eens vruch-
ten voort die bij berouw pas-
sen. 9 Denk niet dat jullie bij je-
zelf kunnen zeggen: “Wij hebben
Abraham als vader.”h Want ik zeg
jullie dat God uit deze stenen kin-
deren voor Abraham kan maken.
10 De bijl ligt al klaar bij de wor-
tels van de bomen. Elke boom die
geen goede vruchten voortbrengt,
moet omgehakt en in het vuur
gegooid worden. i 11 Ik doop jul-
lie met water omdat jullie berouw
hebben, j maar hij die na mij komt,
is sterker dan ik. Ik ben het niet
eens waard om zijn sandalen uit
te trekken.k Hij zal jullie dopen
met heilige geest l en met vuur.m
12 Hij heeft de wanschop in zijn
hand, en hij zal zijn dorsvloer
grondig reinigen en zijn tarwe
in de voorraadschuur bijeenbren-
gen. Maar het kaf zal hij verbran-
den met vuurn dat niet uitgedoofd
kan worden.’

13 Toen kwam Jezus uit Gali-
lea naar de Jordaan om door
Johannes gedoopt te worden.o
14 Maar die probeerde hem te-
gen te houden en zei: ‘Waarom
kom je bij mij? Ik zou door jou ge-
doopt moeten worden.’ 15 Jezus
antwoordde: ‘Laat het deze keer
zo zijn, want het is goed dat we op
deze manier alles doen wat recht-
vaardig is.’ Toen hield Johannes
hem niet meer tegen. 16 Zodra
Jezus gedoopt was en uit het wa-

3:6 �Of ‘onderdompelen’. 3:7 �Of ‘kin-
deren van adders!’
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ter omhoogkwam, werd de hemel
geopend,a en Johannes zag Gods
geest als een duif op Jezus neer-
dalen.b 17 Ook kwam er een
stem uit de hemel,c die zei: ‘Dit is
mijn geliefde Zoon.d Ik heb hem
goedgekeurd.’e

4 Vervolgens werd Jezus door
de geest naar de woestijn ge-

leid om door de Duivelf op de
proef te worden gesteld.g 2 Na-
dat hij 40 dagen en 40 nach-
ten had gevast, had hij honger.
3 Toen kwam de Beproeverh naar
hem toe en zei tegen hem: ‘Als je
een zoon van God bent, zeg dan
tegen deze stenen dat ze bro-
den moeten worden.’ 4 Maar hij
antwoordde: ‘Er staat geschreven:
“De mens moet niet alleen van
brood leven, maar van elk woord
dat uit Jehovah’s� mond komt.”’i

5 Daarna nam de Duivel hem
mee naar de heilige stad j en hij
plaatste hem op het hoogste punt�
van de tempel.k 6 Hij zei tegen
hem: ‘Als je een zoon van God
bent, spring dan naar beneden,
want er staat geschreven: “Hij zal
voor jou zijn engelen bevel geven”
en: “Ze zullen je op hun handen
dragen, zodat je je voet niet aan
een steen zult stoten.”’ l 7 Jezus
zei tegen hem: ‘Er staat ook ge-
schreven: “Je mag Jehovah,� je
God, niet op de proef stellen.”’m

8 Opnieuw nam de Duivel hem
mee, nu naar een heel hoge berg,
en hij liet hem alle koninkrij-
ken van de wereld zien, met hun
pracht en praal.n 9 Hij zei te-
gen hem: ‘Dit geef ik je allemaal
als je voor me neerknielt en me
aanbidt.’ 10 Toen zei Jezus te-
gen hem: ‘Ga weg, Satan! Want
er staat geschreven: “Jehovah,� je
God, moet je aanbiddeno en alleen
voor hem moet je heilige dienst
doen.”’p 11 Daarna ging de Dui-
vel wegq en er kwamen engelen
om Jezus van dienst te zijn.r

4:4, 7, 10 �Zie App. A5. 4:5 �Of ‘de
kantelen’, ‘de borstwering’.

12 Toen Jezus hoorde dat Jo-
hannes gevangen was genomen,a
vertrok hij naar Galilea.b 13 Hij
verliet N _azareth en ging in Ka-
p _ernaümc wonen, aan het meer,
in het gebied van Z _ebulon en N _af-
tali, 14 zodat vervuld zou wor-
den wat via de profeet Jesaja was
gezegd: 15 ‘O land van Z _ebulon
en land van N _aftali, aan de zee-
weg, aan de overkant van de Jor-
daan, Galilea van de heidenen!�
16 Het volk dat in het duister
leefde, heeft een groot licht ge-
zien, en op degenen die in een
land woonden dat overschaduwd
werd door de dood, is lichtd gaan
schijnen.’e 17 Vanaf die tijd be-
gon Jezus te prediken en te zeg-
gen: ‘Heb berouw, want het Ko-
ninkrijk van de hemel is nabij.’f

18 Toen hij langs het Meer van
Galilea liep, zag hij twee broers:
Simon, die Petrus wordt ge-
noemd,g en zijn broer Andr _eas.
Ze gooiden een net uit in het
meer. Het waren vissers.h 19 Hij
zei tegen ze: ‘Kom, volg me, dan
zal ik van jullie vissers van men-
sen maken.’i 20 Onmiddellijk lie-
ten ze hun netten in de steek en
volgden hem.j 21 Verderop zag
hij twee andere broers: Jakobus,
de zoon van Zebed _eüs, en zijn
broer Johannes.k Ze waren met
hun vader Zebed _eüs in de boot
bezig hun netten te repareren,
en hij riep ze. l 22 Meteen lieten
ze de boot en hun vader achter
en volgden Jezus.

23 Hij reisde rond door heel
Galilea,m gaf onderwijs in de sy-
nagogenn en predikte het goede
nieuws van het Koninkrijk. Ook
genas hij elke ziekte en elke kwaal
onder het volk.o 24 Het nieuws
over hem verspreidde zich in heel
Syrië. Ze brachten alle mensen bij
hem die ziek waren en pijn leden,p
mensen die door demonen be-
zeten waren,q mensen met epilep-
tische aanvallenr en verlamden,
en hij genas hen. 25 Daarom

4:15 �Of ‘volken’. Zie Woordenlijst.
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volgden grote groepen mensen
hem vanuit Galilea, de Dek _apo-
lis,� Jeruzalem en Judea, en van
de overkant van de Jordaan.

5 Toen hij al die mensen zag,
ging hij de berg op. Daar

ging hij zitten en zijn discipelen
kwamen bij hem. 2 Hij nam het
woord en begon ze te onderwij-
zen. Hij zei:

3 ‘Gelukkig zijn degenen die
zich bewust zijn van hun geeste-
lijke behoeften,�a want voor hen
is het Koninkrijk van de hemel.

4 Gelukkig zijn degenen die
treuren, want zij zullen getroost
worden.b

5 Gelukkig zijn degenen die
zachtaardig� zijn,c want van hen
zal de aarde worden.�d

6 Gelukkig zijn degenen die
hongeren en dorstene naar recht-
vaardigheid, want zij zullen ver-
zadigd worden.f

7 Gelukkig zijn degenen die
barmhartig zijn,g want zij zullen
barmhartig worden behandeld.

8 Gelukkig zijn degenen die
zuiver van hart zijn,h want zij
zullen God zien.

9 Gelukkig zijn de vredestich-
ters,�i want zij zullen zonen van
God worden genoemd.

10 Gelukkig zijn degenen die
vervolgd worden ter wille van de
rechtvaardigheid,�j want voor hen
is het Koninkrijk van de hemel.

11 Gelukkig zijn jullie wanneer
mensen je beledigenk en vervol-
genl en allerlei boosaardige leu-
gens over je vertellen vanwege
mij.m 12 Wees blij en juich,n want
je beloningo is groot in de hemel.
De profeten van vroeger zijn na-
melijk ook op die manier ver-
volgd.p

4:25 �Of ‘het Tienstedengebied’. 5:3
�Of ‘die beseffen dat ze God nodig heb-
ben’, ‘die bedelaars zijn om de geest’.
5:5 �Of ‘zachtmoedig’. �Lett.: ‘zij zul-
len de aarde erven’. 5:9 �Of ‘vredelie-
venden’. 5:10 �Of ‘omdat ze doen wat
juist is’.

13 Jullie zijn het zouta van
de aarde. Maar als het zout zijn
kracht verliest, hoe zal het dan
weer zout worden gemaakt? Het
is dan niet meer bruikbaar en
kan alleen nog naar buiten wor-
den gegooid,b waar het door men-
sen wordt vertrapt.

14 Jullie zijn het licht van de
wereld.c Een stad die op een berg
ligt, kan niet verborgen worden.
15 Iemand die een lamp aan-
steekt, zet die niet onder een ko-
renmaat� maar op een standaard,
zodat het licht op iedereen in het
huis schijnt.d 16 Zo moeten ook
jullie je licht voor de mensen la-
ten schijnen.e Dan zullen ze jullie
goede dadenf zien en eer geven
aan jullie Vader in de hemel.g

17 Denk niet dat ik gekomen
ben om de Wet of de Profeten af
te schaffen. Ik ben niet gekomen
om ze af te schaffen maar om
ze te vervullen.h 18 Ik verzeker
jullie: hemel en aarde zouden nog
eerder verdwijnen dan dat er ook
maar één lettertje of één deel-
tje van een letter� uit de wet
verdwijnt voordat alles uitkomt.i
19 Wie een van de kleinste ge-
boden ervan overtreedt en ande-
ren leert datzelfde te doen, zal de
kleinste worden genoemd in ver-
band met� het Koninkrijk van de
hemel. Maar wie zich aan deze
geboden houdt en ze aan ande-
ren onderwijst, zal groot worden
genoemd in verband met� het Ko-
ninkrijk van de hemel. 20 Want
ik zeg jullie: als je niet rechtvaar-
diger bent dan de schriftgeleer-
den en farizeeën, j zul je het Ko-
ninkrijk van de hemel zeker niet
binnengaan.k

21 Jullie hebben gehoord dat
er tegen onze voorouders werd
gezegd: “Pleeg geen moord.l Wie
een moord pleegt, moet zich ver-
antwoorden voor de rechtbank.”m

5:15 �Of ‘maatemmer’. 5:18 �Of ‘een
jota of tittel’. 5:19 �D.w.z. niet geschikt
zijn voor. �D.w.z. geschikt zijn voor.
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22 Maar ik zeg jullie: Iedereen
die kwaad blijfta op zijn broeder,
zal zich moeten verantwoorden
voor de rechtbank. Wie een gro-
ve belediging gebruikt tegen zijn
broeder, zal zich moeten verant-
woorden voor de Hoge Raad. En
wie zegt: “Jij waardeloze idioot!”,
kan in de brandende Gehenna�b
belanden.

23 Als je dus met een offer-
gave naar het altaar gaatc en je je
daar herinnert dat je broeder iets
tegen je heeft, 24 laat dan je of-
fergave daar vóór het altaar ach-
ter. Ga eerst naar je broeder en
sluit vrede met hem, en kom dan
terug om het offer te brengen.d

25 Leg een geschil snel bij,
terwijl je nog met de tegenpar-
tij onderweg bent. Anders levert
hij je misschien uit aan de rech-
ter, draagt de rechter je over aan
de gerechtsdienaar en word je
gevangengezet.e 26 Ik verzeker
je: je komt niet vrij voordat je de
laatste cent� hebt betaald.

27 Jullie hebben gehoord dat
er werd gezegd: “Pleeg geen
overspel.”f 28 Maar ik zeg jul-
lie: iedereen die verlangend naar
een vrouw blijft kijken,g heeft in
zijn hart al overspel met haar ge-
pleegd.h 29 Als je rechteroog je
laat struikelen, ruk het dan uit en
gooi het weg. i Want je kunt beter
een van je lichaamsdelen verlie-
zen dan dat je hele lichaam in Ge-
henna� wordt gegooid. j 30 En
als je rechterhand je laat struike-
len, hak die dan af en gooi die
weg.k Want je kunt beter een van
je lichaamsdelen verliezen dan
dat je hele lichaam in Gehenna�
terechtkomt. l

31 Er werd ook gezegd: “Als
iemand zich van zijn vrouw laat
scheiden, moet hij haar een echt-
scheidingsakte geven.”m 32 Maar
ik zeg jullie: iedereen die zich

5:22 �De plaats buiten Jeruzalem waar
afval werd verbrand. Zie Woordenlijst.
5:26 �Lett.: ‘de laatste quadrans’. Zie
App. B14. 5:29, 30 �Zie Woordenlijst.

van zijn vrouw laat scheiden, be-
halve op grond van seksuele im-
moraliteit,� stelt haar bloot aan
overspel. En iemand die met een
gescheiden vrouw trouwt, pleegt
overspel.a

33 Jullie hebben ook gehoord
dat er tegen onze voorouders
werd gezegd: “Als je een eed af-
legt, mag je die niet breken.b Wat
je plechtig aan Jehovah� belooft,
moet je ook doen.”c 34 Maar ik
zeg jullie: Zweer helemaal niet.d
Niet bij de hemel, want dat is
Gods troon, 35 niet bij de aar-
de, want dat is zijn voetenbank,e
en niet bij Jeruzalem, want dat
is de stad van de grote Koning.f
36 Je mag ook niet bij je hoofd
zweren, want je kunt geen haar
op je hoofd wit of zwart maken.
37 Laat je ja ja zijn, en je nee
nee,g want alles wat je daar nog
aan toevoegt, komt van de god-
deloze.h

38 Jullie hebben gehoord dat
er werd gezegd: “Oog om oog en
tand om tand.” i 39 Maar ik zeg
jullie: Verzet je niet tegen iemand
die slecht is. Als iemand je op je
rechterwang slaat, draai dan ook
je andere wang naar hem toe. j
40 Als iemand je voor de rech-
ter wil dagen en je onderkleed
van je wil hebben, geef hem
dan ook je bovenkleed.k 41 En
als iemand die gezag heeft, je
dwingt één mijl� met hem mee te
gaan, ga dan twee mijl met hem
mee. 42 Geef aan wie iets van
je vraagt, en keer je niet af van
wie iets van je wil lenen.�l

43 Jullie hebben gehoord dat
er werd gezegd: “Je moet je naas-
te liefhebbenm en je vijand ha-
ten.” 44 Maar ik zeg jullie: Heb
je vijanden liefn en bid voor de-
genen die je vervolgen.�o 45 Op

5:32 �Grieks: porneia. Zie Woordenlijst.
5:33 �Zie App. A5. 5:41 �Zie App. B14.
5:42 �D.w.z. lenen zonder rente. 5:44
� ‘Heb lief’ en ‘bid’ drukken in de oor-
spronkelijke taal een voortdurende han-
deling uit.
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die manier laten jullie zien dat jul-
lie kinderen� zijn van je Vader in
de hemel,a want hij laat de zon
op goede en op slechte mensen
schijnen en hij laat het regenen
op rechtvaardige en op onrecht-
vaardige mensen.b 46 Als je lief-
hebt wie jou liefhebben, verdien
je daar dan een beloning voor?c
De belastinginners doen toch het-
zelfde? 47 En als je alleen je
broeders groet, dan doe je toch
niets bijzonders? Dat doen de
heidenen� ook. 48 Jullie moeten
dus volmaakt� zijn, net zoals jul-
lie hemelse Vader volmaakt is.d

6 Pas op dat je je goede daden
niet doet� voor de ogen van

de mensen, alleen om door hen
gezien te worden,e anders zul je
geen beloning krijgen van je he-
melse Vader. 2 Als je giften aan
de armen� geeft, moet je het niet
rondbazuinen.� Want dat doen de
huichelaars in de synagogen en
op de straten om eer van men-
sen te krijgen. Ik verzeker jullie:
zij hebben hun volledige beloning
al gekregen. 3 Maar als jij gif-
ten aan de armen� geeft, laat je
linkerhand dan niet weten wat je
rechterhand doet, 4 zodat nie-
mand het verder ziet.� Dan zal
je Vader, die ongezien toekijkt, je
ervoor belonen.f

5 En als je bidt, doe dan
niet als de huichelaars,g want die
staan graag in de synagogen en
op de hoeken van de brede stra-
ten te bidden om door de mensen
gezien te worden.h Ik verzeker jul-
lie: zij hebben hun volledige be-
loning al gekregen. 6 Maar als
jij bidt, ga dan naar je binnenka-
mer, doe de deur dicht en bid tot
je Vader, die niet gezien wordt. i

5:45 �Lett.: ‘zonen’. 5:47; 6:7 �ZieWoor-
denlijst. 5:48 �Of ‘volkomen’. 6:1
�Lett.: ‘je rechtvaardigheid niet beoefent’.
6:2, 3 �Of ‘gaven van barmhartigheid’.
Zie Woordenlijst. 6:2 �Of ‘overal rond-
vertellen’. 6:4 �Of ‘je gaven van barm-
hartigheid ongezien blijven’. Zie Woor-
denlijst.

Dan zal je Vader, die ongezien toe-
kijkt, je ervoor belonen. 7 Zeg
tijdens het bidden niet steeds de-
zelfde dingen zoals de heidenen�
doen, want zij denken dat hun ge-
beden verhoord zullen worden als
ze maar veel woorden gebruiken.
8 Wees niet zoals zij, want je Va-
der weet al wat je nodig hebta
voordat je hem erom vraagt.

9 Bid dus op deze manier:b
“Onze Vader in de hemel, laat

uw naamc geheiligd� worden.d
10 Laat uw Koninkrijke komen.
Laat uw wilf gedaan worden op
aardeg net zoals in de hemel.
11 Geef ons het brood dat we
vandaag nodig hebben.h 12 En
vergeef ons onze schulden, zoals
ook wij anderen hun schulden
hebben vergeven. i 13 En breng
ons niet in beproeving, j maar red
ons van de goddeloze.”�k

14 Want als je andere mensen
hun fouten vergeeft, zal je he-
melse Vader ook jou vergeven. l
15 Maar als je andere mensen
hun fouten niet vergeeft, zal je
Vader ook jouw fouten niet ver-
geven.m

16 Als jullie vasten,n zet dan
geen� somber gezicht zoals de
huichelaars, want die verwaarlo-
zen hun uiterlijk� zodat de men-
sen kunnen zien dat ze vas-
ten.o Ik verzeker jullie: zij hebben
hun volledige beloning al gekre-
gen. 17 Maar als jij vast, wrijf
je hoofd dan in met olie en was
je gezicht, 18 zodat het de men-
sen niet opvalt dat je vast, maar
alleen je Vader, die niet gezien
wordt. Dan zal je Vader, die onge-
zien toekijkt, je ervoor belonen.

19 Houd ermee op schatten
op aarde te verzamelen,p waar ze
aangetast worden door motten
en roest, en waar dieven inbre-
ken en stelen. 20 Verzamel in
plaats daarvan schatten in de he-

6:9 �Of ‘als heilig behandeld’. 6:13
�D.w.z. de Duivel. 6:16 �Of ‘zet dan
niet langer een’. �Of ‘vertrekken hun
gezicht’.

HFST. 5
a Ef 5:1

b Lu 6:35
Han 14:17

c Lu 6:32, 33

d Le 19:2
De 18:13
Lu 6:36
1Pe 1:16

��������������������

HFST. 6
e Mt 23:5

f Sp 19:17
Mt 10:42

g Lu 18:11

h Mt 6:16
Mt 23:5

i Lu 6:12
��������������������

2de kolom
a Lu 12:30

b Lu 11:2-4

c Ex 6:3
Ps 83:18

d Ez 36:23

e Da 2:44
Mt 6:33
Opb 11:15

f Mt 26:42
1Ti 2:4
Opb 4:11

g Ps 37:10
Lu 23:43
Han 24:15

h Ps 37:25
Sp 30:8
Mt 6:34
1Ti 6:8

i Mt 18:21
Mr 11:25

j Mt 26:41
1Kor 10:13
Opb 3:10

k Jo 17:15
1Jo 5:19

l Ef 4:32
Kol 3:13

m Mt 18:35
Jak 2:13

n Han 13:2, 3
Han 14:23

o Jes 58:5
Lu 18:11, 12

p Mt 13:22
Lu 12:20
Jak 5:3

MATTHE
¨
US 5:46–6:20 1312



mel,a waar ze niet aangetast wor-
den door motten en roest,b en
waar dieven niet inbreken en ste-
len. 21 Want waar je schat is,
daar zal ook je hart zijn.

22 Het oog is de lamp van
het lichaam.c Dus als je oog op
één punt gericht� is, zal je hele
lichaam verlicht� zijn. 23 Maar
als je oog hebzuchtig rondkijkt,�d
zal je hele lichaam in duisternis
zijn. Als het licht dat in je is,
duisternis blijkt te zijn, dan is die
duisternis wel heel groot!

24 Niemand kan twee mees-
ters dienen: óf hij zal de een ha-
ten en van de ander houden,e óf
hij zal juist aan de eerste ge-
hecht zijn en de ander verach-
ten. Je kunt niet God én de Rijk-
dom� dienen.f

25 Daarom zeg ik jullie: Maak
je niet langer zorgeng over je le-
ven� en wat je zult eten en drin-
ken of over je lichaam en wat
je zult aantrekken.h Is het leven�
niet belangrijker dan voedsel en
het lichaam niet belangrijker dan
kleding? i 26 Kijk goed naar de
vogels in de lucht. j Ze zaaien
niet en oogsten niet en ze leg-
gen geen voorraden aan in schu-
ren, en toch geeft jullie hemelse
Vader ze te eten. Zijn jullie niet
meer waard dan vogels? 27 Wie
kan zijn leven met ook maar
één el� verlengenk door zich zor-
gen te maken? 28 En waarom
maken jullie je zorgen over kle-
ding? Leer een les van de lelies
op het veld. Kijk hoe ze groeien:
ze zwoegen niet en spinnen niet,
29 en toch zeg ik jullie dat zelfs
Salomo l met al zijn pracht en
praal niet zo mooi gekleed was
als een van deze lelies. 30 Als
God nu de planten op het veld
die er vandaag zijn en morgen in
de oven worden gegooid, zo mooi

6:22 �Of ‘gefocust’, ‘zuiver’. Lett.: ‘een-
voudig’. �Of ‘helder’. 6:23 �Lett.: ‘je
oog boosaardig is’. 6:24 �Lett.: ‘mam-
mon’. 6:25 �Of ‘ziel’. �Of ‘de ziel’.
6:27 �Zie App. B14.

kleedt, dan zal hij jullie toch ze-
ker ook kleden? Wat is jullie ge-
loof toch klein! 31 Maak je dus
nooit zorgena en zeg niet: “Wat
moeten we eten?” of: “Wat moeten
we drinken?” of: “Wat moeten we
aantrekken?”b 32 Want dat zijn
allemaal dingen waar de andere
volken heel druk mee bezig zijn.
Jullie hemelse Vader weet dat jul-
lie al die dingen nodig hebben.

33 Blijf eerst het Koninkrijk
en Zijn rechtvaardigheid zoeken,�
dan zullen al die andere dingen je
ook gegeven worden.c 34 Maak
je dus nooit zorgen over de dag
van morgen,d want de volgende
dag heeft zijn eigen zorgen. Elke
dag heeft genoeg aan zijn eigen
problemen.

7 Houd op met oordelen,e zo-
dat je niet geoordeeld wordt,

2 want met het oordeel waarmee
jij oordeelt, zul je geoordeeld wor-
den.f En met de maat waarmee
jij meet, zul je gemeten worden.g
3 Waarom let je wel op de splin-
ter in het oog van je broeder,
maar zie je de balk in je eigen
oog niet?h 4 En hoe kun je tegen
je broeder zeggen: “Laat mij die
splinter uit je oog halen”, terwijl
er in je eigen oog een balk zit?
5 Huichelaar! Haal eerst de balk
uit je eigen oog. Dan zul je duide-
lijk zien hoe je de splinter uit het
oog van je broeder kunt halen.

6 Geef wat heilig is niet aan de
honden en gooi je parels niet voor
de zwijnen. i Anders zullen die ze
met hun poten vertrappen, zich
omdraaien en je openrijten.

7 Blijf vragen en je zult ontvan-
gen. j Blijf zoeken en je zult vin-
den. Blijf kloppen en er zal voor
je worden opengedaan.k 8 Want
iedereen die vraagt, ontvangt.l
Iedereen die zoekt, vindt. En voor
iedereen die klopt, zal worden
opengedaan. 9 Wie van jullie zou

6:33 �Of ‘stel altijd het Koninkrijk en
Gods rechtvaardige normen op de eer-
ste plaats’.
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zijn zoon een steen geven als hij
om brood vraagt? 10 En je geeft
hem toch geen slang als hij om een
vis vraagt? 11 Als jullie al goe-
de dingen geven aan je kinderen,
ook al zijn jullie slecht, hoeveel te
meer zal jullie Vader in de hemel
dan goede dingen gevena aan de-
genen die hem erom vragen!b

12 Behandel andere mensen
dus zoals je zelf graag behandeld
wilt worden,�c want dat is waar
het om gaat in de Wet en de Pro-
feten.d

13 Ga naar binnen door de
nauwe poort,e want breed is de
poort en wijd is de weg die naar
de vernietiging leidt, en veel men-
sen gaan daardoor naar binnen.
14 Maar nauw is de poort en
smal is de weg die naar het le-
ven leidt, en maar weinig men-
sen vinden die.f

15 Pas op voor de valse profe-
ten,g die in schaapskleren naar jul-
lie toe komenh maar eigenlijk roof-
zuchtige wolven zijn.i 16 Je zult
ze herkennen aan hun vruchten.
Je kunt toch geen druiven pluk-
ken van een doornstruik of vij-
gen van een distel? j 17 Zo draagt
elke goede boom goede vruchten,
terwijl elke slechte boom slechte
vruchten draagt.k 18 Een goede
boom kan geen slechte vruchten
dragen en een slechte boom geen
goede. l 19 Elke boom die geen
goede vruchten oplevert, wordt
omgehakt en in het vuur gegooid.m
20 Zulke mensen zijn dus te her-
kennen aan hun vruchten.n

21 Niet iedereen die “Heer,
Heer” tegen me zegt, zal het Ko-
ninkrijk van de hemel binnengaan,
maar alleen degene die de wil
doet van mijn Vader in de hemel.o
22 Op die dag zullen veel mensen
tegen me zeggen: “Heer, Heer,p we
hebben toch in uw naam gepro-
feteerd en in uw naam demonen

7:12 �Of ‘alle dingen die je wilt dat de
mensen voor jou doen, moet je ook voor
hen doen’.

uitgedreven en in uw naam aller-
lei wonderen� gedaan?”a 23 Dan
zal ik openlijk tegen ze zeggen: “Ik
heb jullie nooit gekend! Ga weg,
wetteloze mensen!”�b

24 Iedereen die deze woorden
van mij hoort en ze toepast, is
te vergelijken met een verstan-
dig man die zijn huis bouwde op
de rots.c 25 Het begon te stort-
regenen, alles overstroomde en
de wind waaide en beukte tegen
het huis. Toch stortte het niet
in, want het was op een rots ge-
fundeerd. 26 Maar iedereen die
deze woorden van mij hoort en er
niets mee doet, is te vergelijken
met een domme man die zijn huis
bouwde op het zand.d 27 Het be-
gon te stortregenen, alles over-
stroomde en de wind waaide en
beukte tegen het huis.e Toen
stortte het in en het werd volle-
dig verwoest.’

28 Nadat Jezus die woorden
had gesproken, was de menigte
diep onder de indruk van zijn ma-
nier van onderwijzen.f 29 Want
hij onderwees hen als iemand
met gezag,g en niet zoals hun
schriftgeleerden.

8 Hij daalde de berg af, en
een grote menigte volgde hem.

2 Toen kwam er een melaatse�
naar hem toe die hem eer ging
bewijzen� en zei: ‘Heer, als u het
alleen maar wilt, kunt u me rein
maken.’h 3 Hij stak zijn hand uit,
raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het!
Word rein.’ i Onmiddellijk werd
hij gereinigd van zijn melaats-
heid. j 4 Daarna zei Jezus tegen
hem: ‘Denk erom dat je het aan
niemand vertelt,k maar ga je aan
de priester laten zienl en breng
het offer dat Mozes heeft voorge-
schreven,m als teken voor hen.’�

7:22 �Lett.: ‘krachtige werken’. 7:23
�Lett.: ‘werkers van wetteloosheid’. 8:2
�Zie Woordenlijst. �Of ‘zich voor hem
neerboog’. 8:4 �Lett.: ‘als een getuige-
nis voor hen’, waarschijnlijk voor de pries-
ters.
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5 Toen hij Kap _ernaüm binnen-
ging, kwam er een legerofficier
naar hem toe, die hem smeek-
te:a 6 ‘Mijnheer, mijn dienaar ligt
thuis verlamd op bed, en hij lijdt
vreselijk.’ 7 Hij zei tegen hem:
‘Als ik daar ben, zal ik hem ge-
nezen.’ 8 De legerofficier ant-
woordde: ‘Mijnheer, ik ben het
niet waard dat u onder mijn dak
komt. U hoeft het alleen maar te
zeggen en dan wordt mijn dienaar
beter. 9 Want ook ik sta onder
het gezag van anderen en ik heb
soldaten onder me. Tegen de een
zeg ik: “Ga!” en dan gaat hij, tegen
een ander: “Kom!” en dan komt hij,
en tegen mijn slaaf: “Doe dit!” en
dan doet hij het.’ 10 Jezus stond
versteld toen hij dat hoorde en hij
zei tegen degenen die hem volg-
den: ‘Ik zeg jullie de waarheid:
bij niemand in Israël heb ik zo’n
groot geloofb gevonden. 11 Maar
ik zeg jullie dat velen uit het oos-
ten en het westen zullen komen en
met Abraham, Isaäk en Jakob aan
tafel zullen gaan in het Koninkrijk
van de hemel,c 12 terwijl de zo-
nen van het Koninkrijk eruit ge-
gooid zullen worden, de duisternis
in. Daar zullen ze jammeren en
knarsetanden.’d 13 Jezus zei te-
gen de legerofficier: ‘Ga. Je geloof
zal beloond worden.’e Op datzelf-
de moment werd de dienaar beter.f

14 Toen Jezus in het huis
van Petrus kwam, zag hij Petrus’
schoonmoederg ziek op bed lig-
gen. Ze had koorts.h 15 Hij raak-
te haar hand aani en de koorts ver-
dween. Ze stond op en ging hem
bedienen. 16 ’s Avonds werden
er veel mensen bij hem gebracht
die door demonen bezeten waren.
En met een woord dreef hij de
geesten uit en hij genas alle zie-
ken. 17 Zo ging in vervulling wat
via de profeet Jesaja was gezegd:
‘Hij heeft onze ziekten op zich ge-
nomen en onze kwalen gedragen.’ j

18 Toen Jezus de mensenmas-
sa om zich heen zag, gaf hij
opdracht om naar de overkant

te vertrekken.a 19 Er kwam een
schriftgeleerde naar hem toe die
zei: ‘Meester, ik zal u volgen, waar
u ook naartoe gaat.’b 20 Maar
Jezus zei tegen hem: ‘Vossen heb-
ben holen en vogels hebben nes-
ten, maar de Mensenzoon heeft
geen plek om zijn hoofd neer te
leggen.’c 21 Toen vroeg een an-
der, een van de discipelen, hem:
‘Heer, mag ik eerst teruggaan om
mijn vader te begraven?’d 22 Je-
zus antwoordde: ‘Blijf mij volgen,
en laat de doden hun doden be-
graven.’e

23 Hij stapte in een boot
en zijn discipelen volgden hem.f
24 Plotseling begon het op het
meer zo hevig te stormen dat
de golven de boot overspoelden.
Maar Jezus lag te slapen.g 25 Ze
maakten hem wakker en zei-
den: ‘Heer, red ons! We vergaan!’
26 Maar hij zei tegen ze: ‘Waar-
om zijn jullie zo bang? Wat is jul-
lie geloof toch klein!’h Hij stond
op en sprak de wind en het meer
bestraffend toe, en het werd he-
lemaal stil. i 27 De mannen zei-
den vol verbazing: ‘Wat is dit toch
voor iemand? Zelfs de wind en het
meer doen wat hij zegt!’

28 Toen hij aan de overkant
was gekomen, in het gebied van de
Gadarenen, kwamen hem vanuit
de begraafplaats� twee mannen
tegemoet.j Ze waren door demo-
nen bezeten en waren zo geweld-
dadig dat niemand langs die weg
durfde te gaan. 29 Ze schreeuw-
den en zeiden: ‘Zoon van God,
wat hebben we met jou te maken?k
Ben je hier gekomen om ons vóór
de vastgestelde tijd pijn te doen?’ l
30 Nu werd er een heel eind daar-
vandaan een grote kudde varkens
gehoed.m 31 De demonen vroe-
gen hem dringend: ‘Als je ons uit-
drijft, stuur ons dan in de kud-
de varkens.’n 32 Hij zei tegen ze:
‘Ga!’ Toen verlieten ze de twee
mannen en gingen in de varkens.

8:28 �Of ‘herinneringsgraven’.
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Vervolgens stormde de hele kudde
van de steile helling af, het meer
in, en verdronk in het water.
33 De varkenshoeders vluchtten
naar de stad en vertelden wat er
allemaal gebeurd was, ook met de
mannen die door demonen beze-
ten waren. 34 De hele stad liep
uit, Jezus tegemoet. Toen ze hem
zagen, vroegen ze hem dringend
om uit hun gebied weg te gaan.a

9 Hij stapte dus in de boot, ging
naar de overkant en kwam in

zijn eigen stad.b 2 Daar brach-
ten ze een verlamde man op een
draagbed bij hem. Toen Jezus hun
geloof zag, zei hij tegen de ver-
lamde: ‘Houd moed, mijn zoon, je
zonden zijn je vergeven.’c 3 Som-
mige schriftgeleerden zeiden bij
zichzelf: ‘Die man lastert God.’
4 Maar Jezus wist wat ze dachten
en zei: ‘Waarom hebben jullie zul-
ke slechte gedachten?�d 5 Wat is
bijvoorbeeld makkelijker? Te zeg-
gen: “Je zonden zijn je vergeven”
of: “Sta op en loop”?e 6 Maar om
jullie te laten zien dat de Mensen-
zoon de macht heeft om op aarde
zonden te vergeven . . .’ Toen zei
hij tegen de verlamde man: ‘Sta
op, pak je draagbed op en ga naar
huis.’f 7 En de man stond op en
ging naar huis. 8 De mensen za-
gen het en werden met ontzag ver-
vuld. Ze eerden God omdat hij
zo’n macht aan mensen had ge-
geven.

9 Daarna ging Jezus verder, en
bij het belastingkantoor zag hij
een man zitten die Mattheüs heet-
te. Hij zei tegen hem: ‘Wees mijn
volgeling.’ Hij stond op en volgde
hem.g 10 Later waren Jezus en
zijn discipelen in het huis aan
het eten,� en er kwamen veel
belastinginners en zondaars die
met hen meeaten.�h 11 De fari-
zeeën zagen dat en zeiden tegen
zijn discipelen: ‘Waarom eet jullie
meester met belastinginners en

9:4 �Lett.: ‘denken jullie slechte dingen
in jullie hart’. 9:10 �Of ‘lagen (...) aan
tafel aan’. �Of ‘aan tafel aanlagen’.

zondaars?’a 12 Jezus hoorde het
en antwoordde: ‘Gezonde mensen
hebben geen dokter nodig, maar
de zieken wel.b 13 Ga en denk
goed na over de betekenis van
deze woorden: “Ik wil barmhartig-
heid en geen slachtoffers.”c Want
ik ben niet gekomen om recht-
vaardige mensen te roepen, maar
zondaars.’

14 Toen kwamen de discipe-
len van Johannes bij hem. ‘Waar-
om hebben wij en de farizeeën
de gewoonte om te vasten, maar
uw discipelen niet?’,d vroegen ze.
15 Jezus antwoordde: ‘De vrien-
den van de bruidegom hebben
toch geen reden om te treuren als
de bruidegome nog bij ze is? Maar
er komt een tijd dat de bruidegom
bij ze wordt weggehaald.f Dan zul-
len ze vasten. 16 Niemand ver-
stelt een oud bovenkleed met een
lap stof die nog niet gekrompen
is, want dan scheurt de nieuwe
lap van het kleed af en wordt de
scheur nog groter.g 17 Je doet
toch ook geen nieuwe wijn in
oude wijnzakken? Als je dat
wel doet, barsten de wijnzakken,
loopt de wijn eruit en worden de
wijnzakken onbruikbaar. Nieuwe
wijn doe je in nieuwe wijnzakken,
dan blijven beide goed.’

18 Terwijl hij ze dat vertelde,
kwam er een leider� naar hem
toe die hem eer bewees� en zei:
‘Mijn dochter zal inmiddels wel
gestorven zijn. Kom alstublieft
en leg uw hand op haar, dan zal
ze weer levend worden.’h

19 Jezus stond op en ging met
hem mee, samen met zijn disci-
pelen. 20 Opeens kwam er van
achteren een vrouw naar hem toe
die al 12 jaar aan bloedvloeiin-
gen leed.i Ze raakte de franje van
zijn bovenkleed aan, j 21 want
ze bleef bij zichzelf zeggen: ‘Als
ik alleen maar zijn bovenkleed
aanraak, zal ik beter worden.’
22 Jezus draaide zich om, zag

9:18 �D.w.z. van een synagoge. �Of
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haar en zei: ‘Houd moed, mijn
dochter. Je geloof heeft je be-
ter gemaakt.’a Vanaf dat moment
was de vrouw genezen.b

23 Toen Jezus bij het huis van
de leider kwam, zag hij fluitspe-
lers en een grote groep luid hui-
lende mensen.c 24 Hij zei: ‘Ga
allemaal weg, want het meisje is
niet gestorven, ze slaapt.’d Maar
ze lachten hem uit. 25 Nadat de
menigte was weggestuurd, ging
hij naar binnen. Hij pakte de
hand van het meisjee en ze stond
op.f 26 Natuurlijk werd dat ver-
haal in het hele gebied bekend.

27 Terwijl Jezus verderging,
werd hij door twee blindeng ge-
volgd. Ze riepen: ‘Zoon van David,
heb medelijden met ons.’� 28 Na-
dat Jezus een huis was binnenge-
gaan, kwamen de blinden bij hem
en hij vroeg: ‘Geloven jullie dat
ik dit kan doen?’h Ze antwoord-
den: ‘Ja, Heer.’ 29 Toen raak-
te hij hun ogen aani en zei: ‘Het
zal gebeuren naar jullie geloof.’
30 En hun ogen werden geopend.
Jezus waarschuwde ze uitdrukke-
lijk: ‘Zorg ervoor dat niemand het
te weten komt.’j 31 Maar na hun
vertrek vertelden ze het nieuws
over hem in het hele gebied rond.

32 Toen ze weggingen, werd
er een man bij hem gebracht
die door een demon bezeten
was en niet kon praten.k 33 Na-
dat de demonwas uitgedreven, be-
gon de man te praten. l De menig-
te stond verbaasd en zei: ‘Zoiets is
in Israël nog nooit voorgekomen.’m
34 Maar de farizeeën zeiden: ‘Hij
drijft de demonen uit door de
heerser van de demonen.’n

35 Daarna reisde Jezus rond
en ging naar alle steden en dor-
pen. Hij onderwees in hun syna-
gogen, predikte het goede nieuws
van het Koninkrijk en genas elke
ziekte en elke kwaal.o 36 Toen
hij al die mensen zag, kreeg hij
medelijden met ze,p omdat ze als
schapen zonder herder warenq

9:27 �Of ‘wees ons barmhartig’.

— verwaarloosd en slecht behan-
deld.� 37 Hij zei tegen zijn dis-
cipelen: ‘Ja, de oogst is groot,
maar er zijn weinig werkers.a
38 Smeek daarom de Meester van
de oogst dat hij werkers stuurt
om zijn oogst binnen te halen.’b

10 Hij riep zijn 12 discipe-
len bij zich en gaf hun de

macht om onreine geesten uit
te drijvenc en om elke ziekte en
elke kwaal te genezen.

2 Dit zijn de namen van de
12 apostelen:d als eerste Simon,
die Petruse wordt genoemd, en
zijn broer Andr _eas,f Jakobus, de
zoon van Zebed _eüs, en zijn broer
Johannes,g 3 Fil _ippus en Bar-
tholom _eüs,h Thomas i en Mattheüsj

de belastinginner, Jakobus, de
zoon van Alf _eüs, en Thadd _eüs,
4 Simon de Kananeeër� en Ju-
das Isk _ariot, die hem later heeft
verraden.k

5 Deze 12 stuurde Jezus erop-
uit en hij gaf hun de volgende in-
structies: l ‘Sla niet de weg naar
de heidenen� in en ga geen en-
kele Samaritaanse stadm binnen.
6 Ga in plaats daarvan steeds
weer naar de verloren schapen
van het huis van Israël.n 7 Pre-
dik onderweg: “Het Koninkrijk
van de hemel is nabij.”o 8 Genees
zieken,p wek doden op, maak me-
laatsen rein en drijf demonen uit.
Voor niets heb je gekregen, voor
niets moet je geven. 9 Neem
geen goud, zilver of koper mee in
je geldbuidel,�q 10 en neem ook
geen voedselzak mee voor de reis,
of extra kleren,� sandalen of een
staf.r Want de werker is zijn voed-
sel waard.s

11 Onderzoek in elke stad en
elk dorp waar je komt wie het
waard is, en blijf daar tot je weer
verdergaat.t 12 Als je een huis
binnengaat, wens de bewoners
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dan vrede toe. 13 En als het huis
het waard is, laat je vrede dan
daarover komen.a Maar als het dat
niet waard is, laat je vrede dan bij
je terugkomen. 14 Als iemand je
niet wil ontvangen of niet naar je
luistert, verlaat dan dat huis of
die stad en schud het stof van
je voeten.b 15 Ik verzeker jullie:
de Oordeelsdag zal voor Sodom
en Gomorrac draaglijker zijn dan
voor die stad.

16 Ik stuur jullie als schapen
onder de wolven. Wees dus zo be-
hoedzaam als een slang en zo
onschuldig als een duif.d 17 Pas
op voor de mensen, want ze zul-
len jullie aan rechtbanken over-
leverene en jullie in hun syna-
gogenf geselen.g 18 Jullie zullen
ter wille van mij voor bestuurders
en koningenh worden gesleept, als
een getuigenis voor hen en voor
andere volken. i 19 Maar wan-
neer ze je overleveren, maak je
dan geen zorgen over wat je moet
zeggen of hoe je het moet zeg-
gen, want op dat moment zal het
je worden ingegeven. j 20 Wat
je zegt komt dan niet alleen
uit jezelf, maar het is de geest
van je Vader die via jou spreekt.k
21 Ook zal de ene broer de an-
dere overleveren om gedood te
worden, en een vader zijn kind,
en kinderen zullen zich tegen hun
ouders keren en hen laten do-
den.l 22 En jullie zullen vanwege
mijn naam door alle mensen wor-
den gehaat.m Maar wie volhardt
tot het einde zal worden gered.n
23 Als ze jullie in de ene stad ver-
volgen, vlucht dan naar een an-
dere,o want ik verzeker jullie: de
Mensenzoon zal komen voordat
jullie langs alle steden van Israël
zijn rondgetrokken.

24 Een leerling staat niet bo-
ven zijn leraar en een slaaf niet
boven zijn meester.p 25 De leer-
ling moet er genoegen mee ne-
men om als zijn leraar te wor-
den en de slaaf als zijn meester.q
Als de meester van het huis al

Be _̈elzebub�a wordt genoemd, hoe-
veel te meer dan zijn huisgeno-
ten! 26 Wees dus niet bang voor
ze, want alles wat verborgen is,
zal onthuldworden, enwat geheim
is, zal bekendworden.b 27 Wat ik
jullie in de duisternis zeg, vertel
dat in het licht, en wat jullie in het
oor gefluisterd wordt, predik dat
van de daken.c 28 En wees niet
bang voor degenen die wel het li-
chaam maar niet de ziel� kunnen
doden.d Wees eerder bang voor
degene die zowel ziel als lichaam
kan vernietigen in Gehenna.�e
29 Zijn twee mussen niet te koop
voor een munt die weinig waard
is?� Toch zal er niet één musje op
de grond vallen zonder dat jullie
Vader het opmerkt.f 30 Zelfs de
haren op je hoofd zijn allemaal ge-
teld. 31 Wees dus niet bang: jul-
lie zijn meer waard dan een hele
zwerm mussen.g

32 Als iemand tegen de men-
sen zegt dat hij mij kent,h zal
ik ook tegen mijn Vader in de
hemel zeggen dat ik hem ken. i
33 Maar als iemand tegen de
mensen zegt dat hij mij niet
kent, zal ik ook tegen mijn Va-
der in de hemel zeggen dat ik
hem niet ken.j 34 Denk niet dat
ik gekomen ben om vrede op aar-
de te brengen. Ik ben niet geko-
men om vrede te brengen maar
een zwaard.k 35 Ik ben geko-
men om verdeeldheid te veroorza-
ken tussen een zoon en zijn va-
der, tussen een dochter en haar
moeder, en tussen een schoon-
dochter en haar schoonmoeder. l
36 Je eigen huisgenoten zullen je
vijanden zijn. 37 Wie meer ge-
hecht is aan zijn vader of moe-
der dan aan mij, is mij niet waard,
en wie meer gehecht is aan zijn
zoon of dochter dan aan mij, is
mij niet waard.m 38 En wie zijn
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martelpaal� niet wil dragen en mij
niet wil volgen, is mij niet waard.a
39 Wie zijn leven� vindt, zal het
verliezen, maar wie zijn leven�
verliest ter wille van mij, zal het
vinden.b

40 Wie jullie ontvangt, ont-
vangt ook mij, enwie mij ontvangt,
ontvangt ook hem die mij heeft ge-
stuurd.c 41 Wie een profeet ont-
vangt omdat hij een profeet is, zal
de beloning van een profeet krij-
gen,d en wie een rechtvaardig man
ontvangt omdat hij rechtvaardig
is, zal de beloning van een recht-
vaardig man krijgen. 42 Ik ver-
zeker jullie: als iemand een van
deze kleinen een beker koud wa-
ter te drinken geeft omdat hij een
van mijn discipelen is, zal hij ze-
ker zijn beloning krijgen.’e

11 Toen Jezus klaar was met
het geven van instructies

aan zijn 12 discipelen, ging hij op
weg om in hun steden te onder-
wijzen en te prediken.f

2 Johannes hoorde in de ge-
vangenisg wat de Christus alle-
maal deed en stuurde zijn disci-
pelen naar hem toeh 3 met de
vraag: ‘Bent u degene die zou ko-
men of moeten we een ander ver-
wachten?’i 4 Jezus antwoordde:
‘Ga naar Johannes en vertel hem
wat jullie zien en horen: j 5 de
blinden zien,k de kreupelen lo-
pen, de melaatsenl worden rein,
de doven horen, de doden wor-
den opgewekt en aan de armen
wordt het goede nieuws verteld.m
6 Gelukkig is degene die geen
aanstoot aan mij neemt.’�n

7 Toen ze vertrokken, begon
Jezus tegen de menigte over Jo-
hannes te spreken: ‘Waar zijn
jullie in de woestijn naar gaan
kijken?o Naar een rietstengel die
heen enweer beweegt in de wind?p
8 Waar zijn jullie dan naar gaan
kijken? Naar iemand in kostba-

10:38 �Zie Woordenlijst. 10:39 �Of
‘ziel’. 11:6 �Of ‘die in mij geen aanlei-
ding tot struikelen vindt’.

re� kleding? Mensen met kostba-
re kleding vind je alleen in pa-
leizen. 9 Waarom zijn jullie dan
gegaan? Om een profeet te zien?
Ja, zeg ik jullie, en veel meer dan
een profeet.a 10 Dit is degene
over wie is geschreven: “Let op!
Ik stuur mijn boodschapper voor
je� uit, die de weg voor je zal ba-
nen!”b 11 Ik verzeker jullie: On-
der degenen die uit een vrouw ge-
boren zijn, is niemand opgestaan
die groter is dan Johannes de
Doper. Toch is zelfs de kleinste
in het Koninkrijk van de hemel
groter dan hij.c 12 Maar sinds
de tijd van Johannes de Doper� is
het Koninkrijk van de hemel het
doel waarnaar mensen streven,
en degenen die doorzetten, sla-
gen daarin.�d 13 Want de Pro-
feten en de Wet hebben allemaal
geprofeteerd tot aan Johannes,e
14 en voor wie het wil aanne-
men: hij is “El _ia die zou komen”.f
15 Laat iedereen die oren heeft,
goed luisteren.

16 Met wie zal ik deze gene-
ratie vergelijken?g Deze generatie
is te vergelijken met kinderen die
op het marktplein zitten en naar
hun vriendjes roepen: 17 “Wij
hebben voor jullie op de fluit ge-
speeld, maar jullie wilden niet
dansen. Wij hebben een treur-
lied gezongen, maar jullie wilden
niet huilen.”� 18 Zo is ook Jo-
hannes gekomen. Hij at en dronk
niet, en toch zeggen de men-
sen: “Hij is bezeten door een de-
mon.” 19 De Mensenzoon is ge-
komen, en hij eet en drinkth wel,
maar nu zeggen de mensen: “Hij
is een veelvraat en een dronk-
aard, een vriend van belasting-
inners en zondaars.” i Maar wijs-
heid blijkt uit de resultaten.’�j

11:8 �Of ‘zachte’. 11:10 �Lett.: ‘je ge-
zicht’. 11:12 �Lett.: ‘vanaf de dagen
van Johannes de Doper tot nu toe’.
�Lett.: ‘grijpen het’. 11:17 �Of ‘je niet
op de borst slaan van verdriet’. 11:19
�Of ‘de wijsheid wordt gerechtvaardigd
door haar werken’.
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20 Toen begon hij de steden
waar hij de meeste wonderen�
had gedaan, verwijten te maken
omdat ze geen berouw hadden:
21 ‘Wee Ch _orazin! Wee Beth-
s _aı̈da! Als in Tyrus en Sidon de-
zelfde wonderen waren gebeurd
als bij jullie, zouden de inwoners
allang in zak en as berouw heb-
ben gehad.a 22 Maar ik zeg jul-
lie: de Oordeelsdag zal voor Ty-
rus en Sidon draaglijker zijn dan
voor jullie.b 23 En jij, Kap _er-
naüm,c zul je tot de hemel wor-
den verheven? In het Graf� zul je
terechtkomen.d Als in Sodom de-
zelfde wonderen waren gebeurd
als bij jou, zou het tot op de
dag van vandaag nog bestaan.
24 Maar ik zeg je: de Oordeels-
dag zal voor Sodom draaglijker
zijn dan voor jou.’e

25 In die tijd zei Jezus verder:
‘Vader, Heer van hemel en aar-
de, ik loof u in het openbaar om-
dat u deze dingen voor de wijzen
en intellectuelen hebt verborgen
en ze aan kleine kinderen hebt
onthuld.f 26 Ja, Vader, want zo
hebt u het gewild. 27 Mijn Va-
der heeft alle dingen aan mij
toevertrouwd.g Niemand kent de
Zoon volledig behalve de Vader,h
en niemand kent de Vader volle-
dig behalve de Zoon en degenen
aan wie de Zoon bereid is hem te
onthullen. i 28 Kom bij mij als je
vermoeid bent en gebukt gaat on-
der een zware last, dan zal ik je
nieuwe kracht geven.� 29 Neem
mijn juk� op je en leer van mij,
want ik ben zachtaardig en nede-
rig van hart. j Dan zul je� nieuwe
kracht� krijgen. 30 Want mijn
juk is makkelijk te dragen� en
mijn last is licht.’

11:20 �Lett.: ‘krachtige werken’. 11:23
�Of ‘Hades’, het collectieve graf van de
mensheid. Zie Woordenlijst. 11:28 �Of
‘rust geven’, ‘verkwikken’. 11:29 �Zie
Woordenlijst. �Of ‘je ziel’. �Of ‘rust’,
‘verkwikking’. 11:30 �Of ‘comfortabel’.

12 Op een keer liep Jezus
door de graanvelden. Het

was sabbat. Zijn discipelen kregen
honger en begonnen aren te pluk-
ken en ervan te eten.a 2 Toen
de farizeeën dat zagen, zeiden ze
tegen hem: ‘Kijk! Uw discipelen
doen iets wat op de sabbat verbo-
den is.’b 3 Hij zei tegen ze: ‘Heb-
ben jullie niet gelezen wat David
deed toen hij en zijn mannen hon-
ger hadden?c 4 Hij ging het huis
van God binnen en ze aten van de
toonbroden,�d terwijl dat hem en
zijn mannen niet was toegestaan,
maar alleen de priesters.e 5 Of
hebben jullie niet in de wet ge-
lezen dat de priesters op de sab-
bat in de tempel de sabbat ont-
wijden en toch onschuldig blijven?f
6 Maar ik zeg jullie dat hier iets
groters is dan de tempel.g 7 Als
jullie de betekenis van deze woor-
den hadden begrepen: “Ik wil
barmhartigheidh en geen slacht-
offers”, i zouden jullie onschuldige
mensen niet hebben veroordeeld.
8 Want de Mensenzoon is Heer
van de sabbat.’ j

9 Toen vertrok hij en ging
hun synagoge in. 10 Daar was
een man met een verschrompel-
de� hand.k Omdat ze een reden
zochten om Jezus te beschuldi-
gen, vroegen ze hem: ‘Is het toege-
staan op de sabbat iemand te ge-
nezen?’l 11 Hij antwoordde: ‘Als
je maar één schaap hebt en dat
schaap valt op de sabbat in een
kuil, zou je dan geen moeite doen
om het eruit te halen?m 12 Een
mens is toch veel meer waard
dan een schaap! Het is dus toege-
staan om op de sabbat iets goeds
te doen.’ 13 Toen zei hij tegen
de man: ‘Steek je hand uit.’ Dat
deed de man en zijn hand werd
weer even gezond als zijn andere
hand. 14 Vervolgens gingen de
farizeeën naar buiten en smeed-
den plannen om hem uit de weg

12:4 �Of ‘broden van de voorzetting’.
12:10 �Of ‘verlamde’.
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te ruimen. 15 Jezus kwam het
te weten en vertrok. Veel mensen
volgden hema en hij genas ze al-
lemaal, 16 maar hij zei nadruk-
kelijk dat ze niet bekend mochten
maken wie hij was.b 17 Zo werd
vervuld wat via de profeet Jesaja
was gezegd:

18 ‘Kijk! Mijn geliefde dienaar,c
die ik gekozen heb en die ik� heb
goedgekeurd!d Ik zal hem mijn
geest gevene en hij zal de vol-
ken duidelijk maken wat gerech-
tigheid is. 19 Hij zal niet ruziënf

of schreeuwen, en niemand zal op
straat� zijn stem horen. 20 Een
geknakt riet zal hij niet afbreken
en een lamp met een smeulende
pit zal hij niet doven,g tot hij het
recht laat zegevieren. 21 En op
zijn naam zullen de volken hun
hoop vestigen.’h

22 Toen werd er een blinde
man bij hem gebracht die door de-
monen bezeten was en niet kon
praten. Hij genas de man, zo-
dat hij weer kon zien en pra-
ten. 23 De mensen stonden ver-
steld en zeiden: ‘Zou dit de Zoon
van David zijn?’ 24 De farizeeën
hoorden het en zeiden: ‘Deze man
kan de demonen alleen maar uit-
drijven door Be _̈elzebub,� de heer-
ser van de demonen.’i 25 Omdat
hij wist wat ze dachten, zei hij te-
gen ze: ‘Elk koninkrijk waar ver-
deeldheid is, komt ten val, en geen
stad of huis waar verdeeldheid
is, houdt stand. 26 Dat geldt ook
voor Satan: als hij Satan uitdrijft,
keert hij zich tegen zichzelf. Hoe
kan zijn koninkrijk dan stand-
houden? 27 En als ik door Be _̈el-
zebub de demonen uitdrijf, door
wie drijven jullie zonen ze dan uit?
Daarom zullen zij jullie veroor-
delen. 28 Maar als ik de demo-
nen uitdrijf door Gods geest, dan
is Gods Koninkrijk ongemerkt bij
jullie gekomen. j 29 Of hoe kan

12:18 �Of ‘mijn ziel’. 12:19 �Of ‘de bre-
de straten’, ‘de pleinen’. 12:24 �Een
benaming voor Satan.

iemand het huis van een ster-
ke man binnendringen en zijn be-
zittingen stelen als hij hem niet
eerst vastbindt? Pas dan kan hij
zijn huis leeghalen. 30 Wie niet
aan mijn kant staat, is tegen mij,
en wie niet met mij samenbrengt,
drijft uiteen.a

31 Daarom zeg ik jullie: elke
vorm van zonde en lastering
zal de mensen worden vergeven,
maar als iemand tegen de geest
lastert, zal dat hem niet wor-
den vergeven.b 32 Als iemand
bijvoorbeeld kwaadspreekt over
de Mensenzoon, zal dat hemwor-
den vergeven.c Maar als iemand
kwaadspreekt over de heilige
geest, zal het hem niet worden
vergeven. Niet in dit tijdperk� en
ook niet in het tijdperk dat nog
moet komen.d

33 Als je een goede boom
hebt, zijn ook de vruchten goed.
Maar als je een slechte boom
hebt, zijn de vruchten slecht. Een
boom herken je dus aan zijn
vruchten.e 34 Addergebroed!�f
Hoe kunnen jullie iets goeds zeg-
gen terwijl jullie zelf slecht zijn?
Waar het hart vol van is, loopt
de mond van over.g 35 Een goed
mens haalt goede dingen tevoor-
schijn uit zijn voorraad met goe-
de dingen, maar een slecht mens
haalt slechte dingen tevoorschijn
uit zijn voorraad met slechte din-
gen.h 36 Ik zeg jullie dat de men-
sen op de Oordeelsdag verant-
woording zullen afleggen i voor
elk zinloos woord dat ze zeggen.�
37 Want op grond van je woorden
zul je rechtvaardig worden ver-
klaard en op grond van je woor-
den zul je worden veroordeeld.’

38 Sommige schriftgeleerden
en farizeeën zeiden toen te-
gen hem: ‘Meester, laat ons een
teken zien.’ j 39 Hij antwoord-
de: ‘Een verdorven en ontrouwe�

12:32 �Of ‘samenstel van dingen’. Zie
Woordenlijst. 12:34 �Of ‘kinderen van
adders!’ 12:36 �Of ‘voor hun schadelij-
ke spraak’. 12:39 �Of ‘en overspelige’.
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generatie blijft om een teken vra-
gen, maar ze zullen geen an-
der teken krijgen dan het teken
van de profeet Jona.a 40 Want
zoals Jona drie dagen en drie
nachten in de buik van de enor-
me vis zat,b zo zal de Mensen-
zoon drie dagen en drie nachten
in het binnenste van de aarde
zijn.c 41 In het oordeel zullen
de inwoners van Ninevé samen
met deze generatie opstaan en
hen veroordelen, want zij had-
den berouw toen Jona tot ze pre-
dikte.d Maar kijk! Meer dan Jona
is hier.e 42 De koningin van het
Zuiden zal in het oordeel samen
met deze generatie een opstan-
ding krijgen en hen veroordelen,
want zij kwam van de einden van
de aarde om de wijsheid van Sa-
lomo te horen.f Maar kijk! Meer
dan Salomo is hier.g

43 Wanneer een onreine geest
iemand verlaat, trekt hij door dor-
re streken op zoek naar een
rustplaats, maar vindt die niet.h
44 Dan zegt hij: “Ik ga terug naar
het huis dat ik verlaten heb.” Als
hij daar aankomt, ziet hij dat het
leegstaat en dat het schoonge-
veegd en versierd is. 45 Vervol-
gens gaat hij zeven andere gees-
ten halen die nog slechter zijn
dan hijzelf en ze gaan naar bin-
nen om er te wonen. Uiteindelijk
is die man er dus nog erger aan
toe dan voor die tijd. i Zo zal het
ook gaan met deze verdorven ge-
neratie.’

46 Terwijl Jezus nog tegen de
mensen praatte, wilden zijn moe-
der en broers j hem spreken.k Ze
stonden buiten en 47 daarom zei
iemand tegen hem: ‘Kijk! Uw moe-
der en uw broers staan buiten en
willen u graag spreken.’ 48 Maar
hij antwoordde: ‘Wie is mijn moe-
der, en wie zijn mijn broers?’
49 Met een gebaar naar zijn dis-
cipelen zei hij: ‘Kijk, mijn moeder
en mijn broers!l 50 Want ieder-
een die de wil doet van mijn Va-
der in de hemel, die is mijn broer
en mijn zus en mijn moeder.’m

13 Nadat Jezus die dag het
huis had verlaten, ging hij

aan het meer zitten. 2 Er ver-
zamelde zich zo’n grote menigte
dat hij in een boot stapte en ging
zitten, terwijl de menigte op de
oever stond.a 3 Toen onderwees
hij hun veel dingen door mid-
del van illustraties.b Hij zei: ‘Een
zaaier ging op weg om te zaaien.c
4 Tijdens het zaaien vielen som-
mige zaadjes langs de weg, en
er kwamen vogels die ze opaten.d
5 Andere zaadjes vielen op rots-
grond waar niet veel aarde was,
en ze schoten meteen op omdat
de grond niet diep was.e 6 Maar
toen de zon opkwam, werden ze
door de hitte verschroeid, en ze
verdorden omdat ze geen wortels
hadden. 7 Er waren ook zaadjes
die tussen de distels vielen. De
distels kwamen op en verstikten
het zaad.f 8 Weer andere zaad-
jes vielen in goede aarde en le-
verden vrucht op: de een 100,
de ander 60 en weer een ander
30 keer zo veel.g 9 Laat iedereen
die oren heeft, goed luisteren.’h

10 De discipelen kwamen naar
hem toe en zeiden: ‘Waarom ge-
bruik je illustraties als je hen
toespreekt?’ i 11 Hij antwoordde:
‘Jullie hebben het voorrecht de
heilige geheimen j van het Konink-
rijk van de hemel te begrijpen,
maar zij niet. 12 Want wie heeft,
zal meer krijgen en zelfs over-
vloed hebben. Maar van wie niets
heeft, zal zelfs wat hij heeft wor-
den afgenomen.k 13 Daarom ge-
bruik ik illustraties als ik hen toe-
spreek. Want ze kijken wel maar
zien niets, en ze luisteren wel
maar horen niets en begrijpen
de betekenis niet. l 14 Zij vor-
men de vervulling van de profe-
tie van Jesaja: “Jullie zullen wel
horen maar de betekenis niet be-
grijpen, en jullie zullen wel kij-
ken maar niets zien.m 15 Want
het hart van dit volk is ongevoe-
lig geworden, hun oren hebben ze
dichtgestopt en hun ogen hebben
ze gesloten. Daardoor zullen ze
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nooit met hun ogen zien en met
hun oren horen en zullen ze niet
met hun hart de betekenis begrij-
pen en terugkeren en door mij ge-
nezen worden.”a

16 Maar jullie zijn gelukkig
omdat jullie ogen zien en jullie
oren horen.b 17 Want ik verze-
ker jullie: veel profeten en recht-
vaardigen hebben ernaar ver-
langd te zien wat jullie zien, maar
hebben het niet gezien,c en heb-
ben ernaar verlangd te horen wat
jullie horen, maar hebben het niet
gehoord.

18 Luister nu naar de illus-
tratie van de zaaier.d 19 Als ie-
mand het woord over het Ko-
ninkrijk hoort maar de betekenis
ervan niet begrijpt, komt de god-
delozee en rukt weg wat in zijn
hart is gezaaid. Dat is het zaad
dat langs de weg terechtkwam.f
20 Het zaad dat op de rotsgrond
valt, dat is degene die het woord
hoort en het meteen met vreugde
aanneemt.g 21 Toch schiet het
woord geen wortel in hem. Hij
houdt het een tijdje vol, maar als
er vanwege het woord vervolging
of moeilijkheden ontstaan, strui-
kelt hij meteen. 22 Het zaad dat
tussen de distels terechtkomt, dat
is degene die het woord hoort,
maar de zorgen van deze we-
reld�h en de verleiding� van rijk-
dom verstikken het woord en het
kan geen vrucht dragen.i 23 Het
zaad dat in goede aarde valt, dat
is degene die het woord hoort en
de betekenis ervan begrijpt. Zo
iemand draagt vrucht: de een 100,
de ander 60 en weer een ander
30 keer zo veel.’ j

24 Hij vertelde hun nog een il-
lustratie: ‘Het Koninkrijk van de
hemel kan vergeleken worden met
iemand die goed zaad op zijn ak-
ker zaaide. 25 Terwijl de men-
sen sliepen, kwam zijn vijand,
zaaide onkruid tussen de tarwe

13:22 �Of ‘dit tijdperk’, ‘dit samenstel
van dingen’. ZieWoordenlijst. �Of ‘be-
drieglijke kracht’.

en ging weer weg. 26 Toen de
tarwe opkwam en vrucht begon
te dragen, kwam ook het onkruid
op. 27 Daarom gingen de slaven
naar de eigenaar toe en zeiden:
“Meester, u hebt toch goed zaad
op uw akker gezaaid? Hoe komt
het dan dat er onkruid op staat?”
28 Hij antwoordde: “Een vijand,
een mens, heeft dat gedaan.”a De
slaven zeiden tegen hem: “Wilt
u dat we het onkruid verzame-
len?” 29 Hij zei: “Nee, want an-
ders zouden jullie tijdens het ver-
zamelen van het onkruid ook de
tarwe eruit trekken. 30 Laat ze
samen opgroeien tot de oogst,
en in de oogsttijd zal ik de oog-
sters de opdracht geven: ‘Verza-
mel eerst het onkruid en bind het
in bundels om het te verbranden.
Breng daarna de tarwe bijeen in
mijn voorraadschuur.’”’b

31 Hij vertelde hun nog een il-
lustratie: ‘Het Koninkrijk van de
hemel is als een mosterdzaadje
dat iemand op zijn akker zaaide.c
32 Het is het kleinste zaadje dat
er is, maar het groeit uit tot het
grootste van de tuingewassen en
wordt een boom, zodat de vogels
van de hemel in de takken komen
nestelen.’

33 Hij vertelde hun een ande-
re illustratie: ‘Het Koninkrijk van
de hemel is als zuurdesem� die
een vrouw door drie grote maten
meel mengde, en uiteindelijk was
de hele deegmassa gegist.’d

34 Jezus vertelde de mensen al
die dingen door middel van illus-
traties. Hij vertelde hun niets zon-
der illustraties,e 35 zodat ver-
vuld zou worden wat via de
profeet was gezegd: ‘Ik zal mijn
mond openen met illustraties, ik
zal dingen verkondigen die vanaf
de grondlegging� verborgen zijn
geweest.’f

36 Nadat hij de menigte had
laten weggaan, ging hij het huis

13:33 �Zie Woordenlijst. 13:35 �Of ‘het
begin’. Of mogelijk ‘de grondlegging van
de wereld’.
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binnen. Zijn discipelen kwamen
naar hem toe en zeiden: ‘Wil je
ons de illustratie van het onkruid
op de akker uitleggen?’ 37 Hij
antwoordde: ‘De zaaier van het
goede zaad is de Mensenzoon.
38 De akker is de wereld.a Het
goede zaad, dat zijn de zonen
van het Koninkrijk, maar het on-
kruid, dat zijn de zonen van
de goddeloze.b 39 De vijand die
het onkruid zaaide, is de Duivel.
De oogst betekent het einde van
een tijdperk,� en de oogsters zijn
engelen. 40 Zoals het onkruid
wordt verzameld en verbrand, zo
zal het ook gaan aan het einde
van het tijdperk.�c 41 De Men-
senzoon zal zijn engelen eropuit
sturen, en ze zullen alle struikel-
blokken en iedereen die wette-
loos leeft, uit zijn Koninkrijk ver-
zamelen 42 en in de brandende
oven gooien.d Daar zullen ze jam-
meren en knarsetanden. 43 In
die tijd zullen de rechtvaardigen
zo helder als de zon stralene in
het Koninkrijk van hun Vader.
Laat iedereen die oren heeft,
goed luisteren.

44 Het Koninkrijk van de he-
mel is als een schat die in het
veld verborgen lag. Een man
vond die schat en verborg hem
opnieuw. Hij was zo blij dat hij
alles verkocht wat hij had en het
veld kocht.f

45 Het Koninkrijk van de he-
mel is ook als een reizende
koopman die op zoek was naar
mooie parels. 46 Toen hij een
heel kostbare parel had gevon-
den, besloot hij meteen alles wat
hij had te verkopen, en hij kocht
die parel.g

47 Het Koninkrijk van de he-
mel is ook als een sleepnet dat in
de zee werd neergelaten en waar-
in allerlei soorten vissen werden
bijeengebracht. 48 Toen het vol

13:39 �Of ‘besluit van een samenstel
van dingen’. Zie Woordenlijst. 13:40
�Of ‘tijdens het besluit van het samen-
stel van dingen’. Zie Woordenlijst.

was, werd het op het strand ge-
trokken. Daarna gingen de vissers
zitten om de goede vissena in man-
den te verzamelen, maar de on-
geschikte vissenb gooiden ze weg.
49 Zo zal het ook gaan aan het
einde van het tijdperk.� De enge-
len zullen eropuit gaan en zullen
de slechten scheiden van de recht-
vaardigen 50 en in de brandende
oven werpen. Daar zullen ze jam-
meren en knarsetanden.

51 Hebben jullie al die din-
gen begrepen?’ Ze antwoordden:
‘Ja.’ 52 Toen zei hij tegen ze:
‘Daarom is elke onderwijzer� die
over het Koninkrijk van de he-
mel heeft geleerd, als de mees-
ter van een huis die uit zijn
voorraadkamer� nieuwe en oude
schatten tevoorschijn haalt.’

53 Nadat Jezus die illustraties
had uitgesproken, ging hij daar
weg. 54 Hij kwam in de streek
waar hij vandaan kwamc en ging
daar in de synagoge onderwijzen.
De mensen waren verbaasd en zei-
den: ‘Hoe komt deze man aan die
wijsheid en hoe kan hij die wonde-
ren� doen?d 55 Is hij niet de zoon
van de timmerman?e Zijn moeder
heet toch Maria, en zijn broers
zijn toch Jakobus, Jozef, Simon
en Judas?f 56 En al zijn zus-
sen wonen toch hier? Waar heeft
hij dit dan allemaal vandaan?’g
57 En ze namen aanstoot aan
hem.h Maar Jezus zei tegen ze:
‘Een profeet wordt overal geëerd
behalve in zijn eigen streek en in
zijn eigen huis.’ i 58 En hij deed
daar niet veel wonderen vanwege
hun ongeloof.

14 In die tijd hoorde Hero-
des, de districtsregeerder,�

wat er over Jezus verteld werd, j
2 en hij zei tegen zijn dienaren:
‘Het is Johannes de Doper. Hij is
uit de dood opgewekt, en daar-

13:49 �Of ‘in het besluit van het sa-
menstel van dingen’. Zie Woorden-
lijst. 13:52 �Of ‘openbaar onderwijzer’.
�Lett.: ‘schat’. 13:54 �Lett.: ‘krachtige
werken’. 14:1 �Lett.: ‘tetrarch’.
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om heeft hij de kracht om al
die wonderen te doen.’�a 3 Hero-
des� had Johannes namelijk ge-
arresteerd, in de boeien geslagen
en in de gevangenis gezet van-
wege Her _odias, de vrouw van
zijn broer Fil _ippus.b 4 Want Jo-
hannes had meerdere keren tegen
hem gezegd: ‘Het is je niet toege-
staan haar als vrouw te hebben.’c
5 Hoewel hij hem wilde doden,
durfde hij dat niet uit angst voor
het volk, want zij zagen Johannes
als een profeet.d 6 Maar toen
Herodes’ verjaardage werd ge-
vierd, danste de dochter van He-
r _odias voor de gasten, tot groot
genoegen van Herodes.f 7 Hij
beloofde met een eed haar alles
te geven waar ze om zou vragen.
8 Opgestookt door haar moeder
zei ze toen: ‘Breng me hier op
een schaal het hoofd van Jo-
hannes de Doper.’g 9 De koning
was hier bedroefd over, maar
vanwege zijn eden en zijn gas-
ten� gaf hij opdracht het aan
haar te geven. 10 Hij stuurde
iemand en liet Johannes in de
gevangenis onthoofden. 11 Zijn
hoofd werd op een schaal bin-
nengebracht en aan het meisje
gegeven, en zij bracht het naar
haar moeder. 12 Later kwamen
zijn discipelen zijn lichaam halen
en ze begroeven hem. Daarna gin-
gen ze het aan Jezus vertellen.
13 Toen Jezus het hoorde, ver-
trok hij in een boot naar een afge-
legen plek om alleen te zijn. Maar
de mensen kwamen het te weten
en gingen vanuit de steden te voet
achter hem aan.h

14 Toen hij aan land kwam,
zag hij een grote menigte. Hij
had medelijden i met ze en genas
de zieken.j 15 Bij het vallen van
de avond kwamen zijn discipelen
naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een
afgelegen plek en het is al laat.

14:2 �Lett.: ‘zijn de krachtige werken in
hem werkzaam’. 14:3 �D.w.z. Herodes
Antipas. Zie Woordenlijst. 14:9 �Of ‘de-
genen die met hem aan tafel aanlagen’.

Stuur de mensen weg, dan kunnen
ze naar de dorpen gaan om eten
voor zichzelf te kopen.’a 16 ‘Ze
hoeven niet weg’, zei Jezus. ‘Ge-
ven jullie ze maar iets te eten.’
17 Ze zeiden tegen hem: ‘We heb-
ben hier alleen maar vijf bro-
den en twee vissen.’ 18 Hij zei:
‘Breng die hier.’ 19 Vervolgens
gaf hij de mensen opdracht om op
het gras te gaan zitten. Toen nam
hij de vijf broden en de twee vis-
sen, keek omhoog naar de hemel
en sprak een zegen uit.b Hij brak
de broden en gaf ze aan de dis-
cipelen, en de discipelen deelden
ze aan de menigte uit. 20 Alle
mensen aten tot ze genoeg had-
den. Toen werden de overgeble-
ven stukken opgehaald: 12 man-
den vol.c 21 Er hadden zo’n 5000
mannen gegeten, vrouwen en kin-
deren niet meegeteld.d 22 Met-
een daarna zei Jezus tegen zijn
discipelen dat ze in de boot moes-
ten stappen en voor hem uit naar
de overkant moesten gaan. Intus-
sen zou hij de menigte wegsturen.e

23 Nadat hij de mensen had
weggestuurd, ging hij de berg op
om in afzondering te bidden.f Het
werd avond en hij was daar al-
leen. 24 Inmiddels was de boot
honderden meters� van de oever
verwijderd en de golven beukten
tegen de boot, want ze hadden
tegenwind. 25 Maar tijdens de
vierde nachtwake� kwam Jezus
lopend over het meer naar ze toe.
26 Toen de discipelen hem over
het meer zagen lopen, schrok-
ken ze en riepen: ‘Het is een ver-
schijning!’ En ze schreeuwden het
uit van angst. 27 Maar Jezus zei
meteen: ‘Rustig maar! Ik ben het,
wees niet bang.’g 28 Petrus ant-
woordde: ‘Heer, als jij het bent,
zeg me dan dat ik over het water
naar je toe moet komen.’ 29 Hij
zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de
boot en liep over het water naar

14:24 �Lett.: ‘vele stadiën’. Een stadie
was 185 m. 14:25 �Van ongeveer 3.00
tot 6.00 uur.
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Jezus toe. 30 Maar toen hij naar
de storm keek, werd hij bang. Hij
begon te zinken en riep: ‘Heer, red
me!’ 31 Onmiddellijk stak Jezus
zijn hand uit, greep hem vast en
zei tegen hem: ‘Waarom ben je
gaan twijfelen? Wat is je geloof
toch klein!’a 32 Nadat ze in de
boot waren geklommen, ging de
storm liggen. 33 Toen gingen de-
genen die in de boot waren hem
eer bewijzen� en zeiden: ‘Jij bent
echt Gods Zoon.’ 34 Ze staken
over en kwamen aan land in Gen-
n _esareth.b

35 Toen de mannen van die
plaats hem herkenden, maakten
ze het overal in de omgeving
bekend, en de mensen brachten
alle zieken naar hem toe. 36 Ze
smeekten hem of ze alleen maar
de franje van zijn bovenkleed
mochten aanraken.c Iedereen die
dat deed, werd genezen.

15 Toen kwamen er farizeeën
en schriftgeleerden uit Je-

ruzalemd naar Jezus toe die zei-
den: 2 ‘Waarom overtreden uw
discipelen de traditie van onze
voorouders? Want ze wassen�
hun handen niet voordat ze gaan
eten.’e

3 Hij antwoordde: ‘Waarom
overtreden jullie het gebod van
God ter wille van jullie tra-
dities?f 4 God heeft bijvoorbeeld
gezegd: “Eer� je vader en je moe-
der”g en: “Wie zijn vader of moe-
der vervloekt,� moet ter dood
worden gebracht.”h 5 Maar jullie
zeggen: “Als je tegen je vader of
moeder zegt: ‘Alles waarmee ik u
zou kunnen ondersteunen, heb ik
al als gave aan God opgedragen’, i
6 dan hoef je je vader helemaal
niet te eren.” Zo hebben jullie het
woord van God ontkracht ter wil-
le van jullie tradities. j 7 Huiche-
laars! Jesaja heeft terecht over

14:33 �Of ‘zich voor hem neerbuigen’.
15:2 �D.w.z. ceremonieel reinigen. 15:4
�Of ‘toon respect voor’. �Of ‘uitscheldt’,
‘schimpend praat over’.

jullie geprofeteerd:a 8 “Dit volk
eert mij met hun lippen, maar hun
hart is ver van mij. 9 Het heeft
geen zin dat ze mij aanbidden,
want ze maken de voorschriften
van mensen tot leerstellingen.”’b
10 Daarna riep hij de menigte bij
zich en zei tegen ze: ‘Luister en be-
grijp deze woorden:c 11 niet wat
je mond in gaat, maakt je onrein,
maar wat je mond uit komt, dat
maakt je onrein.’d

12 Toen kwamen de discipelen
bij hem en zeiden: ‘Weet je dat de
farizeeën aanstoot hebben geno-
men aan wat je zei?’e 13 Hij ant-
woordde: ‘Elke plant die niet door
mijn hemelse Vader is geplant,
zal met wortel en al worden uit-
getrokken. 14 Laat ze toch, het
zijn blinde gidsen. En als de ene
blinde de andere leidt, vallen ze
allebei in een kuil.’f 15 Petrus
vroeg: ‘Wil je ons de illustra-
tie uitleggen?’ 16 Jezus zei: ‘Be-
grijpen ook jullie het nog niet?g

17 Beseffen jullie niet dat al-
les wat de mond in gaat, via de
ingewanden in het riool belandt?
18 Maar wat de mond uit gaat,
komt uit het hart en dat maakt
iemand onrein.h 19 Want uit het
hart komen slechte gedachten: i
moord, overspel, seksuele immo-
raliteit,� diefstal, valse verklarin-
gen en lastering. 20 Die dingen
maken iemand onrein. Maar eten
met ongewassen� handen maakt
iemand niet onrein.’

21 Jezus vertrok en ging naar
het gebied van Tyrus en Si-
don. j 22 Er kwam een Fenicische
vrouw uit dat gebied naar hem
toe, die riep: ‘Heer, Zoon van Da-
vid, heb medelijden met mij!� Mijn
dochter wordt vreselijk gekweld
door een demon.’k 23 Maar hij
zei niets terug. Zijn discipelen
kwamen naar hem toe en zeiden:

15:19 �Meervoud van het Griekse por-
neia. Zie Woordenlijst. 15:20 �D.w.z.
niet ceremonieel gereinigd. 15:22 �Of
‘wees mij barmhartig’.
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‘Stuur haar alsjeblieft weg, want
ze blijft ons maar achternaroe-
pen.’ 24 Hij antwoordde: ‘Ik ben
alleen naar de verloren schapen
van het huis van Israël gestuurd.’a
25 Maar de vrouw ging hem eer
bewijzen� en zei: ‘Heer, help me!’
26 Hij antwoordde: ‘Het is niet
goed om het brood dat voor de
kinderen is voor de hondjes te
gooien.’ 27 Ze zei: ‘Dat is waar,
Heer, maar de hondjes eten wel
de kruimels die van de tafel van
hun baas vallen.’b 28 Jezus ant-
woordde: ‘Vrouw, je hebt een
groot geloof.Wat je graag wilt, zal
gebeuren.’ En haar dochter werd
onmiddellijk genezen.

29 Jezus trok weer verder en
kwam bij het Meer van Galilea.c
Hij klom de berg op en ging zit-
ten. 30 Toen stroomde er een
grote menigte toe. Ze hadden
mensen bij zich die kreupel, ver-
minkt of blind waren. Ook brach-
ten ze andere zieken en mensen
die niet konden praten. Ze leg-
den hen aan zijn voeten en hij ge-
nas hen.d 31 De menigte stond
versteld toen ze zagen dat de
stommen konden praten, de ver-
minkten gezond werden, de kreu-
pelen konden lopen en de blin-
den konden zien, en ze gaven eer
aan de God van Israël.e

32 Jezus riep zijn discipelen
bij zich en zei: ‘Ik heb medelijden
met de menigte,f want ze zijn nu
al drie dagen bij me en ze hebben
niets te eten. Ik wil ze niet met
een lege maag� laten weggaan,
anders houden ze het onderweg
misschien niet vol.’g 33 Maar
de discipelen zeiden tegen hem:
‘Waar halen we op deze afgelegen
plek genoeg brood vandaan om
al die mensen te eten te geven?’h
34 Jezus vroeg toen: ‘Hoeveel
broden hebben jullie?’ Ze zei-
den: ‘Zeven, en nog wat visjes.’
35 Nadat hij de menigte opdracht

15:25 �Of ‘boog zich voor hem neer’.
15:32 �Of ‘vastend’.

had gegeven om op de grond te
gaan zitten, 36 nam hij de zeven
broden en de vissen. Hij sprak
een dankgebed uit, brak ze en gaf
ze aan de discipelen, en de disci-
pelen deelden ze aan de mensen
uit.a 37 Alle mensen aten tot
ze genoeg hadden. Daarna wer-
den de overgebleven stukken op-
gehaald: zeven grote manden vol.b
38 Er hadden zo’n 4000 man-
nen gegeten, vrouwen en kinde-
ren niet meegeteld. 39 Nadat hij
de menigte had laten vertrekken,
stapte hij in de boot en ging naar
het gebied van M _agadan.c

16 Hier kwamen de farizee-
en en de sadduceeën naar

hem toe. Ze wilden hem op de
proef stellen, en daarom vroegen
ze hem om hun een teken uit de
hemel te laten zien.d 2 Hij ant-
woordde: ‘Als het avond wordt,
zeggen jullie: “Het wordt mooi
weer, want de lucht is vuurrood.”
3 En ’s morgens: “Het wordt
vandaag winters en regenachtig,
want de lucht is vuurrood maar
dreigend.” De aanblik van de lucht
kunnen jullie beoordelen, maar de
tekenen van de tijd niet. 4 Een
verdorven en ontrouwe� genera-
tie blijft om een teken vragen,
maar ze zullen geen ander teken
krijgene dan het teken van Jona.’ f
Daarna ging hij weg en liet hen
achter.

5 De discipelen voeren naar
de overkant maar vergaten brood
mee te nemen.g 6 Jezus zei te-
gen ze: ‘Pas op voor de zuurdesem
van de farizeeën en de sadducee-
en.’h 7 Toen zeiden ze onder el-
kaar: ‘We hebben geen brood mee-
genomen.’ 8 Jezus merkte dat en
zei: ‘Waarom hebben jullie het er-
over dat jullie geen brood heb-
ben? Wat is jullie geloof toch klein!
9 Begrijpen jullie nog steeds niet
waar het om gaat? Zijn jullie de
vijf broden vergeten waarvan de
5000 hebben gegeten en het aantal

16:4 �Of ‘en overspelige’.
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manden dat jullie daarna hebben
opgehaald?a 10 Of de zeven bro-
den waarvan de 4000 hebben ge-
geten en het aantal grote man-
den dat jullie hebben opgehaald?b

11 Hoe komt het dat jullie niet
doorhebben dat ik het niet over
brood had? Pas op voor de zuur-
desem van de farizeeën en de
sadduceeën.’c 12 Toen begrepen
ze dat hij hen niet had gewaar-
schuwd voor de zuurdesem in het
brood, maar voor de leer van de
farizeeën en de sadduceeën.

13 Toen hij in het gebied van
Cesar _ea Fil _ippi kwam, vroeg hij
zijn discipelen: ‘Wie zeggen de
mensen dat de Mensenzoon is?’d
14 Ze zeiden: ‘Sommigen zeg-
gen Johannes de Doper,e anderen
El _iaf en weer anderen Jeremia
of een van de andere profeten.’
15 Hij zei tegen ze: ‘Maar wie
ben ik volgens jullie?’ 16 Simon
Petrus antwoordde: ‘Jij bent de
Christus,g de Zoon van de leven-
de God.’h 17 Hierop zei Jezus
tegen hem: ‘Gelukkig ben jij, Si-
mon, zoon van Jona, want dit is je
niet door vlees en bloed� onthuld,
maar door mijn hemelse Vader.i
18 Ook zeg ik je: jij bent Pe-
trus, j en op deze rotsk zal ik mijn
gemeente bouwen, en de poorten
van het Graf� zullen haar niet
overwinnen. 19 Ik zal je de sleu-
tels van het Koninkrijk van de he-
mel geven, en wat je op aarde ook
bindt, zal in de hemel al gebon-
den zijn, en wat je op aarde ook
ontbindt, zal in de hemel al ont-
bonden zijn.’ 20 Daarna zei hij
nadrukkelijk tegen zijn discipelen
dat ze aan niemand mochten ver-
tellen dat hij de Christus was.l

21 Vanaf die tijd begon Jezus
zijn discipelen duidelijk te ma-
ken dat hij naar Jeruzalem moest
gaan en veel lijden zou ondergaan
door toedoen van de oudsten, de

16:17 �Of ‘een mens’. 16:18 �Of ‘Ha-
des’, het collectieve graf van de mens-
heid. Zie Woordenlijst.

overpriesters en de schriftgeleer-
den, en dat hij gedood zou wor-
den en op de derde dag zou wor-
den opgewekt.a 22 Vervolgens
nam Petrus hem apart en begon
hem de les te lezen: ‘Wees goed
voor jezelf, Heer. Dat zal je ze-
ker niet overkomen.’b 23 Maar
Jezus draaide zich om en zei te-
gen Petrus: ‘Ga achter mij, Sa-
tan! Je bent een struikelblok voor
me, want jouw gedachten zijn
niet Gods gedachten maar die van
mensen.’c

24 Toen zei Jezus tegen zijn
discipelen: ‘Als iemand mijn vol-
geling wil worden, moet hij zich-
zelf wegcijferen,� zijn martelpaal�
opnemen en mij altijd volgen.d
25 Want wie zijn leven� wil red-
den, zal het verliezen, maar
wie zijn leven� verliest ter wille
van mij, zal het vinden.e 26 Wat
heeft een mens eraan als hij de
hele wereld wint, maar zijn leven�
verliest?f Of wat zou een mens
geven in ruil voor zijn leven?�g
27 Want de Mensenzoon zal sa-
men met zijn engelen komen met
de macht� van zijn Vader, en dan
zal hij iedereen geven wat hij ver-
dient.�h 28 Ik verzeker jullie dat
sommigen van degenen die hier
staan niet zullen sterven voordat
ze de Mensenzoon in zijn Konink-
rijk zien komen.’i

17 Zes dagen later nam Je-
zus Petrus, Jakobus en zijn

broer Johannes met zich mee een
hoge berg op, waar ze alleen wa-
ren.j 2 Voor hun ogen verander-
de hij van gedaante:� zijn gezicht
straalde als de zon en zijn kleren
glansden� als het licht.k 3 Op-
eens verschenen aan hen Mo-
zes en El _ia, die met hem in ge-
sprek waren. 4 Toen zei Petrus
tegen Jezus: ‘Heer, het is goed

16:24 �Of ‘verloochenen’. �Zie Woor-
denlijst. 16:25, 26 �Of ‘ziel’. 16:27 �Of
‘heerlijkheid’. �Lett.: ‘naar zijn gedrag’.
17:2 �Of ‘onderging hij een transfigura-
tie’. �Of ‘werden wit’.
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dat wij hier zijn. Als je wilt, zal
ik hier drie tenten opzetten, één
voor jou, één voor Mozes en één
voor El _ia.’ 5 Hij was nog niet
uitgesproken of ze werden om-
huld door een stralende wolk. Er
kwam een stem uit de wolk die
zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon,
die ik heb goedgekeurd.a Luister
naar hem.’b 6 Toen de discipe-
len dat hoorden, lieten ze zich
op de grond vallen en werden
heel bang. 7 Maar Jezus kwam
naar ze toe, raakte ze aan en zei:
‘Sta op. Jullie hoeven niet bang
te zijn.’ 8 Toen ze opkeken, za-
gen ze niemand meer, behalve Je-
zus. 9 Terwijl ze de berg af daal-
den, gebood Jezus hun: ‘Vertel
niemand over het visioen voordat
de Mensenzoon uit de dood is op-
gewekt.’c

10 De discipelen vroegen hem:
‘Waarom zeggen de schriftge-
leerden eigenlijk dat El _ia eerst
moet komen?’d 11 Hij antwoord-
de: ‘El _ia komt inderdaad en zal
alles herstellen.e 12 Maar ik zeg
jullie dat El _ia al gekomen is. Ze
hebben hem alleen niet herkend
en hebben met hem gedaan wat
ze wilden.f Zo zal ook de Men-
senzoon door hun toedoen moe-
ten lijden.’g 13 Toen begrepen
de discipelen dat hij het over Jo-
hannes de Doper had.

14 Ze kwamen bij de menigte,h
en er kwam een man naar Jezus
toe die voor hem knielde en zei:
15 ‘Heer, hebmedelijden met mijn
zoon,� want hij heeft epileptische
aanvallen en hij is er slecht aan
toe. Hij valt vaak in het vuur
of in het water. i 16 Ik heb hem
bij uw discipelen gebracht, maar
die konden hem niet genezen.’
17 Jezus zei: ‘Wat zijn jullie toch
een ongelovige en zondige� gene-
ratie!j Hoelang moet ik nog bij jul-
lie blijven? Hoelang moet ik jullie
nog verdragen? Breng hem hier.’

17:15 �Of ‘wees mijn zoon barmhartig’.
17:17 �Of ‘en ontwrichte’.

18 Vervolgens sprak Jezus de de-
mon bestraffend toe. Die verliet
de jongen, en hij was onmiddellijk
genezen.a 19 Toen Jezus alleen
was, kwamen de discipelen naar
hem toe en vroegen: ‘Waarom kon-
den wij die demon niet uitdrijven?’
20 Hij antwoordde: ‘Omdat jullie
geloof zo klein is. Want ik ver-
zeker jullie: Als jullie geloof maar
zo groot is als een mosterdzaadje,
zullen jullie tegen deze berg zeg-
gen: “Ga van hier naar daar”, en
dan gaat hij. Niets zal dan onmo-
gelijk voor jullie zijn.’b 21 �——

22 Toen Jezus en zijn disci-
pelen in Galilea bij elkaar wa-
ren, zei hij tegen ze: ‘De Men-
senzoon zal worden verraden
en aan mensen worden overge-
leverd.c 23 Die zullen hem do-
den, maar op de derde dag zal hij
worden opgewekt.’d Dat maakte
ze heel bedroefd.

24 Nadat ze in Kap _ernaüm wa-
ren aangekomen, kwamen de man-
nen die de twee drachmen� be-
lasting ophaalden naar Petrus toe
en zeiden: ‘Betaalt jullie mees-
ter de twee drachmen belastinge

niet?’ 25 Hij zei: ‘Jawel.’ Maar
toen hij het huis binnenging, was
Jezus hem voor met de vraag:
‘Wat denk je, Simon? Van wie
vragen de koningen op aarde
tol of belasting?� Van hun zo-
nen of van anderen?’ 26 Toen
hij antwoordde: ‘Van anderen’,
zei Jezus: ‘Dan hoeven de zonen
dus geen belasting te betalen.
27 Maar we willen geen aanstoot
geven.f Ga daarom naar het meer,
gooi een vishaak in het water
en pak de eerste vis die boven-
komt. Als je zijn bek opendoet,
zul je een zilveren munt� vinden.
Neem die munt en betaal daar-
mee voor mij en jou.’

17:21 �Zie App. A3. 17:24 �Lett.: ‘dub-
bele drachme’. Zie App. B14. 17:25 �Of
‘hoofdgeld’. 17:27 �Lett.: ‘een stater’,
waarschijnlijk de tetradrachme. Zie App.
B14.
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18 Op dat moment kwamen
de discipelen bij Jezus en

vroegen: ‘Wie is eigenlijk de
grootste in het Koninkrijk van
de hemel?’a 2 Hij riep een kind
bij zich, zette het in hun midden
3 en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je
niet verandert� en wordt als een
kind,b zul je het Koninkrijk van de
hemel niet binnengaan.c 4 Wie
zich net zo nederig opstelt als dit
kind, is de grootste in het Konink-
rijk van de hemel.d 5 En wie zo’n
kind in mijn naam ontvangt, ont-
vangt ook mij. 6 Maar wie een
van deze kleinen die in mij ge-
loven, laat struikelen, kan beter
met een molensteen� om zijn nek
in de diepte van de zee gegooid
worden.e

7 Wee de wereld vanwege de
struikelblokken! Dat er struikel-
blokken zullen zijn is natuurlijk
onvermijdelijk, maar wee dege-
ne die een struikelblok veroor-
zaakt! 8 Als je hand of je voet
je laat struikelen, hak die dan af
en gooi die weg.f Want je kunt
beter verminkt of kreupel het
leven binnengaan dan met twee
handen of twee voeten in het
eeuwige vuur gegooid worden.g
9 En als je oog je laat struikelen,
ruk het dan uit en gooi het weg.
Je kunt beter met één oog het
leven binnengaan dan met twee
ogen in de brandende Gehenna�
gegooid worden.h 10 Pas op dat
jullie niet neerkijken op een van
deze kleinen. Want ik zeg jullie
dat hun engelen in de hemel al-
tijd het gezicht zien van mijn Va-
der in de hemel. i 11 �——

12 Wat denken jullie? Als
iemand 100 schapen heeft en één
daarvan verdwaalt, j dan zal hij
toch de 99 andere schapen in de
bergen achterlaten en dat ene
verdwaalde schaap gaan zoeken?k
13 Ik verzeker jullie: als hij het
vindt, verheugt hij zich meer over

18:3 �Of ‘als je je niet omkeert’. 18:6
�Lett.: ‘molensteen van een ezel’. 18:9, 17
�Zie Woordenlijst. 18:11 �Zie App. A3.

dat ene schaap dan over de 99 die
niet zijn verdwaald. 14 Zo wil
ook mijn� Vader in de hemel niet
dat een van deze kleinen verloren
gaat.a

15 En als je broeder een zon-
de begaat, spreek hem dan onder
vier ogen op zijn fout aan.�b Als
hij naar je luistert, heb je hem ge-
wonnen.c 16 Als hij niet luistert,
neem dan één of twee anderen
mee, zodat elke kwestie wordt be-
vestigd door de verklaringen� van
twee of drie getuigen.d 17 Als
hij niet naar hen luistert, leg het
dan voor aan de gemeente. Als hij
zelfs naar de gemeente niet luis-
tert, dan moeten jullie hem net zo
bezien als een heiden�e en een be-
lastinginner.f

18 Ik verzeker jullie: wat je op
aarde ook bindt, zal in de he-
mel al gebonden zijn, en wat je
op aarde ook ontbindt, zal in de
hemel al ontbonden zijn. 19 Ik
verzeker jullie ook: als twee van
jullie op aarde het eens zijn over
iets belangrijks wat ze willen vra-
gen, zal mijn hemelse Vader het
hun geven.g 20 Want waar twee
of drie mensen in mijn naam bij
elkaar komen,h ben ik in hun
midden.’

21 Toen kwam Petrus bij hem
en vroeg: ‘Heer, hoe vaak moet
ik mijn broeder vergeven als hij
tegen me zondigt? Zeven keer?’
22 Jezus zei tegen hem: ‘Ik zeg
je, niet zeven keer, maar wel
77 keer. i

23 Daarom kan het Koninkrijk
van de hemel vergeleken wor-
den met een koning die afreke-
ning wilde houden met zijn slaven.
24 Toen hij daarmee begonnen
was, werd er een man binnenge-
bracht die hem 10.000 talenten�
schuldig was. 25 Maar de slaaf
kon de schuld niet terugbetalen.

18:14 �Of mogelijk ‘jullie’. 18:15 �Of
‘wijs hem dan onder vier ogen terecht’.
18:16 �Lett.: ‘mond’. 18:24 �10.000 zil-
veren talenten kwamen overeen met
60.000.000 denarii. Zie App. B14.
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Dus gaf de meester het bevel
dat de man, zijn vrouw, zijn kin-
deren en alles wat hij had, ver-
kocht moesten worden als beta-
ling.a 26 De slaaf viel op zijn
knieën, bewees hem eer� en zei:
“Heb geduld met mij, dan zal ik u
alles terugbetalen.” 27 De mees-
ter kreeg medelijden met de slaaf,
schold hem zijn schuld kwijtb en
liet hem gaan. 28 Maar de slaaf
ging naar buiten en kwam een an-
dere slaaf tegen, die hem 100 de-
narii� schuldig was. Hij greep hem
bij de keel en zei: “Betaal je schuld
terug!” 29 De andere slaaf viel
op zijn knieën en smeekte: “Heb
geduld met mij, dan betaal ik je
terug.” 30 Maar hij luisterde niet
en liet hem in de gevangenis
gooien totdat hij de schuld kon
terugbetalen. 31 Toen de andere
slaven dat zagen, waren ze diep
geschokt. Ze gingen naar hun
meester en vertelden hem wat
er allemaal gebeurd was. 32 De
meester riep hem bij zich en zei:
“Slechte slaaf, ik heb je die hele
schuld kwijtgescholden toen je
me erom smeekte. 33 Dan had
jij toch ook medelijden met je
medeslaaf moeten hebben,� net
zoals ik met jou heb gehad?”c
34 Zijn meester was woedend en
liet de slaaf door de bewakers
in de gevangenis zetten totdat hij
de hele schuld had terugbetaald.
35 Mijn hemelse Vader zal jullie
net zo behandelend als je je broe-
der niet van harte vergeeft.’e

19 Toen Jezus was uitgespro-
ken, vertrok hij uit Galilea

en ging hij naar het grensgebied
van Judea aan de overkant van
de Jordaan.f 2 Een grote me-
nigte volgde hem daarheen en hij
genas hen.

3 Er kwamen ook farizeeën
naar hem toe om hem op de
proef te stellen. Ze vroegen: ‘Is
het een man toegestaan zich om

18:26 �Of ‘boog zich voor hem neer’.
18:28 �Zie App. B14. 18:33 �Of ‘barm-
hartig moeten zijn voor’.

wat voor reden maar ook van zijn
vrouw te laten scheiden?’a 4 Hij
antwoordde: ‘Hebben jullie niet
gelezen dat degene die hen schiep
hen bij het begin als man en
als vrouw maakte?b 5 En dat hij
heeft gezegd: “Daarom zal een
man zijn vader en zijn moeder
verlaten en zich aan zijn vrouw
hechten, en de twee zullen één
vlees worden”?c 6 Ze zijn dan
niet langer twee, maar één vlees.
Wat God heeft verbonden,� mag
geen mens scheiden.’d 7 Ze zei-
den tegen hem: ‘Maar waarom
heeft Mozes dan gezegd dat je
je vrouw een echtscheidingsakte
kunt geven en haar kunt weg-
sturen?’e 8 Hij zei: ‘Omdat jullie
hart zo ongevoelig is, heeft Mozes
de concessie gedaan dat je van je
vrouw kunt scheiden,f maar dat
was in het begin niet zo.g 9 Ik
zeg jullie dat wie zich van zijn
vrouw laat scheiden, behalve op
grond van seksuele immoraliteit,�
en met een ander trouwt, over-
spel pleegt.’h

10 De discipelen zeiden tegen
hem: ‘Als het met man en vrouw
zo zit, is het beter om niet te
trouwen.’ 11 Hij zei: ‘Niet ieder-
een kan daar plaats voor maken,
maar alleen degenen aan wie
dat gegeven is.i 12 Want er zijn
eunuchen die zo geboren zijn, er
zijn eunuchen die door de men-
sen zo gemaakt zijn, en er zijn
eunuchen die zichzelf zo ge-
maakt hebben ter wille van het
Koninkrijk van de hemel. Laat ie-
mand die er plaats voor kan ma-
ken, er plaats voor maken.’ j

13 Toen werden er kinderen
bij hem gebracht, zodat hij zijn
handen op ze zou leggen en voor
ze zou bidden. De discipelen we-
zen hen terecht,k 14 maar Je-
zus zei: ‘Laat de kinderen toch
met rust. Probeer ze niet tegen
te houden, want het Koninkrijk

19:6 �Of ‘onder één juk heeft samen-
gebracht’. 19:9 �Grieks: porneia. Zie
Woordenlijst.

HFST. 18
a Ex 21:7

Le 25:39
2Kon 4:1
Ne 5:8

b 1Jo 1:9

c Jes 55:7
Mt 6:12
Mt 7:12
Jak 2:13

d Ro 2:6

e Mt 6:14
Mr 11:25
Lu 17:3
Ef 4:32

��������������������

HFST. 19
f Mr 10:1
��������������������

2de kolom
a De 24:1

Mr 10:2-12

b Ge 1:27
Ge 5:2

c Ge 2:24
Ef 5:31

d Mr 10:9
1Kor 7:11

e De 24:1
Mt 5:31

f Mr 10:5

g Ge 2:24

h Mal 2:14
Mt 5:32
Mr 10:11, 12
Lu 16:18
Ro 7:3
1Kor 7:10
Heb 13:4

i 1Kor 7:7

j 1Kor 7:32, 38
1Kor 9:5

k Mr 10:13-16
Lu 18:15-17

1331 MATTHE
¨
US 18:26–19:14



van de hemel is voor mensen
die zijn zoals zij.’a 15 Hij legde
zijn handen op ze en ging daar-
na weer op weg.

16 Er kwam een man naar hem
toe die zei: ‘Meester, wat voor
goeds moet ik doen om eeuwig le-
ven te krijgen?’b 17 Hij zei tegen
hem: ‘Waarom vraag je mij wat
goed is? Er is er maar één die
goed is.c Maar als je het leven wilt
binnengaan, houd je dan altijd
aan de geboden.’d 18 ‘Welke?’,
vroeg de man. Jezus antwoord-
de: ‘Pleeg geen moord,e pleeg
geen overspel,f steel niet,g leg
geen vals getuigenis af,h 19 eer�
je vader en je moeder, i en heb je
naaste lief als jezelf.’ j 20 De jon-
ge man zei: ‘Ik heb me aan al die
dingen gehouden. Wat kan ik nog
meer doen?’ 21 Jezus zei tegen
hem: ‘Als je volmaakt� wilt zijn,
verkoop dan je bezit en geef het
aan de armen. Dan zul je een
schat in de hemelk hebben. Kom,
wees mijn volgeling.’ l 22 Toen
de jonge man dat hoorde, ging hij
bedroefd weg, want hij had veel
bezittingen.m 23 Jezus zei tegen
zijn discipelen: ‘Ik verzeker jullie
dat het voor een rijke moeilijk zal
zijn het Koninkrijk van de hemel
binnen te gaan.n 24 Ook zeg ik
jullie: het is voor een kameel mak-
kelijker om door het oog van een
naald te gaan dan voor een rijke
om het Koninkrijk van God bin-
nen te gaan.’o

25 Toen de discipelen dat
hoorden, vroegen ze verbijsterd:
‘Wie kan er dan eigenlijk worden
gered?’p 26 Jezus keek ze aan
en zei: ‘Bij mensen is dat onmo-
gelijk, maar bij God is alles mo-
gelijk.’q

27 Hierop zei Petrus: ‘Maar
wij hebben alles achtergelaten
en zijn je gevolgd! Wat zullen we
daarvoor terugkrijgen?’r 28 Je-
zus zei tegen ze: ‘Ik verzeker jul-
lie: in de herschepping, als de

19:19 �Of ‘toon respect voor’. 19:21
�Of ‘volkomen’.

Mensenzoon op zijn verheven
troon gaat zitten, zullen jullie,
mijn volgelingen, op 12 tronen
zitten en de 12 stammen van Is-
raël oordelen.a 29 En iedereen
die ter wille van mijn naam hui-
zen of broers of zussen of va-
der of moeder of kinderen of ak-
kers heeft verlaten, zal 100 keer
zo veel krijgen en zal eeuwig le-
ven ontvangen.�b

30 Maar velen van de eersten
zullen de laatsten zijn, en de
laatsten de eersten.c

20 Want het Koninkrijk van de
hemel is als een landeige-

naar die vroeg in de morgen op
weg ging om arbeiders voor zijn
wijngaard in te huren.d 2 Hij
sprak met de arbeiders af dat hij
ze een denarius� per dag zou be-
talen en stuurde ze naar zijn wijn-
gaard. 3 Rond het derde uur�
ging hij er weer op uit, en hij zag
anderen op het marktplein staan
die geen werk hadden. 4 Hij zei
tegen ze: “Ga ook naar mijn wijn-
gaard, dan zal ik jullie een eer-
lijk loon geven.” 5 Dat deden ze.
Rond het zesde� en het negen-
de uur� ging hij er nog een keer
op uit en deed hetzelfde. 6 Uit-
eindelijk ging hij rond het 11de
uur� nog eens op pad en zag
hij weer anderen staan. “Waarom
staan jullie hier de hele dag zon-
der werk?”, vroeg hij. 7 Ze ant-
woordden: “Omdat niemand ons
heeft ingehuurd.” Hij zei: “Gaan
jullie ook maar naar mijn wijn-
gaard.”

8 Toen het avond werd, zei de
eigenaar van de wijngaard tegen
zijn opzichter: “Roep de arbei-
ders en geef ze hun loon.e Begin
met de laatsten en eindig met de
eersten.” 9 De mannen van het
11de uur kwamen en kregen alle-
maal een denarius. 10 Toen de
eersten kwamen, gingen ze er-

19:29 �Lett.: ‘erven’. 20:2 �Zie App.
B14. 20:3 �D.w.z. rond 9.00 uur. 20:5
�D.w.z. rond 12.00 uur. �D.w.z. rond
15.00 uur. 20:6 �D.w.z. rond 17.00 uur.
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van uit dat ze meer zouden krij-
gen, maar ook zij kregen een
denarius. 11 Ze namen die aan
maar begonnen tegen de eige-
naar te klagen: 12 “De mannen
die het laatst gekomen zijn heb-
ben maar één uur gewerkt. Toch
behandelt u hen hetzelfde als
ons, terwijl wij de hele dag hard
hebben gewerkt in de branden-
de zon!” 13 Maar hij antwoordde
een van hen: “Vriend, ik behan-
del je niet oneerlijk. Ik had toch
met je afgesproken dat je een de-
narius zou krijgen?a 14 Neem je
loon mee en ga. Ik wil aan wie
het laatst kwam hetzelfde geven
als aan jou. 15 Ik heb toch het
recht om zelf te bepalen wat ik
met mijn geld doe? Of ben je ja-
loers�b omdat ik goed� voor ze
ben?” 16 Zo zullen de laatsten
de eersten zijn en de eersten de
laatsten.’c

17 Onderweg naar Jeruzalem
nam Jezus de 12 discipelen apart
en zei tegen ze:d 18 ‘Luister! We
gaan naar Jeruzalem, en de Men-
senzoon zal aan de overpries-
ters en de schriftgeleerden wor-
den overgeleverd. Ze zullen hem
ter dood veroordelene 19 en aan
heidenen� overleveren. Die zul-
len hem bespotten, geselen en
aan een paal hangen.f Maar op
de derde dag zal hij worden op-
gewekt.’g

20 Toen kwam de moeder van
de zonen van Zebed _eüsh met haar
zonen naar Jezus toe. Ze ging
hem eer bewijzen� en wilde hem
iets vragen. i 21 Hij zei tegen
haar: ‘Wat wil je?’ Ze antwoord-
de: ‘Zeg dat mijn twee zonen in je
Koninkrijk naast je mogen zitten,
de een aan je rechter- en de an-
der aan je linkerhand.’ j 22 Je-
zus zei: ‘Jullie weten niet wat
je vraagt. Kunnen jullie de be-
ker drinken die ik binnenkort zal
drinken?’k Ze zeiden tegen hem:

20:15 �Lett.: ‘is je oog slecht’. �Of ‘vrij-
gevig’. 20:19 �Zie Woordenlijst. 20:20
�Of ‘boog zich voor hem neer’.

‘Ja, dat kunnen we.’ 23 Hij zei:
‘Jullie zullen inderdaad mijn be-
ker drinken,a maar wie er aan
mijn rechter- en aan mijn linker-
hand mogen zitten, dat bepaal ik
niet. Die plaatsen zijn voor dege-
nen voor wie mijn Vader ze be-
stemt.’b

24 Toen de tien anderen dat
hoorden, werden ze verontwaar-
digd op de twee broers.c 25 Je-
zus riep ze bij zich en zei: ‘Jul-
lie weten dat de regeerders van
de volken over hen heersen en
dat de leiders hun gezag laten gel-
den.d 26 Dat mag bij jullie niet
zo zijn.e Als iemand onder jul-
lie groot wil zijn, moet hij jullie
dienen,f 27 en als iemand onder
jullie de eerste wil zijn, moet hij
jullie slaaf zijn.g 28 Zo is ook de
Mensenzoon niet gekomen om ge-
diend te worden, maar om te die-
nenh en zijn leven� te geven als
een losprijs in ruil voor velen.’ i

29 Toen ze uit Jericho vertrok-
ken, werd hij gevolgd door een
grote menigte. 30 Langs de weg
zaten twee blinden. Ze hoorden
dat Jezus voorbijkwam en riepen:
‘Heer, Zoon van David, heb me-
delijden met ons!’�j 31 De men-
sen snauwden hun toe dat ze hun
mond moesten houden. Maar ze
gingen nog harder roepen: ‘Heer,
Zoon van David, heb medelijden
met ons!’� 32 Jezus bleef staan,
riep ze en zei: ‘Wat willen jullie
dat ik voor je doe?’ 33 Ze zei-
den: ‘Heer, open alstublieft onze
ogen.’ 34 Jezus had medelijden
met ze en raakte hun ogen aan.k
Meteen konden ze weer zien en
ze gingen hem volgen.

21 Toen ze dicht bij Jeruza-
lem kwamen en Bethf _agé

op de Olijfberg bereikten, stuur-
de Jezus twee van zijn discipe-
len eropuit. l 2 Hij zei tegen ze:
‘Ga het dorp in dat jullie daar
zien. Jullie zullen er meteen
een vastgebonden ezelin met een

20:28 �Of ‘ziel’. 20:30, 31 �Of ‘wees
ons barmhartig’.
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veulen vinden. Maak ze los en
breng ze bij mij. 3 Als iemand je
iets vraagt, moet je zeggen: “De
Heer heeft ze nodig.” Dan zal hij
ze meteen aan je meegeven.’

4 Dat gebeurde zodat vervuld
zou worden wat via de profeet was
gezegd: 5 ‘Zeg tegen de dochter
Sion: “Kijk! Je koning komt naar je
toe.a Hij is zachtaardigb en rijdt op
een ezel, op een veulen, het jong
van een lastdier.”’c

6 De discipelen gingen op weg
en deden precies wat Jezus hun
had opgedragen.d 7 Ze namen
de ezelin en het veulen mee, leg-
den hun bovenkleren eroverheen
en hij ging erop zitten.e 8 Veel
mensen spreidden hun bovenkle-
ren op de weg uit,f terwijl ande-
ren takken van bomen afkapten
en op de weg legden. 9 Grote
groepen mensen liepen voor hem
uit en kwamen achter hem aan.
Ze riepen: ‘Red toch de Zoon van
David!g Gezegend is degene die
komt in Jehovah’s� naam!h Red
hem toch in de hoogste hoog-
ten!’ i

10 Toen hij Jeruzalem in ging,
raakte de hele stad in rep en
roer en de mensen zeiden: ‘Wie is
dat?’ 11 De menigte bleef zeg-
gen: ‘Het is Jezus, de profeetj uit
N _azareth in Galilea!’

12 Jezus ging de tempel in en
joeg iedereen weg die in de tem-
pel kocht of verkocht. Hij gooide
de tafels van de geldwisselaars
en de stoelen van de duiven-
verkopers omver.k 13 Hij zei te-
gen ze: ‘Er staat geschreven:
“Mijn huis zal een huis van ge-
bed worden genoemd”, l maar jul-
lie maken er een rovershol van!’m
14 Ook kwamen er in de tempel
blinden en kreupelen naar hem
toe, en hij genas ze.

15 De overpriesters en de
schriftgeleerden zagen de won-
deren die hij deed en hoorden
de jongens in de tempel roepen:

21:9 �Zie App. A5.

‘Red toch de Zoon van David!’a Ze
werden verontwaardigdb 16 en
zeiden tegen hem: ‘Hoort u wat
ze zeggen?’ Jezus antwoordde:
‘Jawel. Maar hebben jullie nooit
gelezen: “U laat u loven door de
mond van kinderen en zuigelin-
gen”?’c 17 Hij liet hen staan en
ging de stad uit, naar Beth _anië,
waar hij overnachtte.d

18 Toen hij ’s morgens vroeg
naar de stad terugging, kreeg hij
honger.e 19 Aan de kant van de
weg zag hij een vijgenboom staan.
Hij ging ernaartoe, maar er za-
ten alleen bladeren aan.f Daar-
om zei hij: ‘Vanaf nu zul je
nooit meer vrucht dragen.’g En
de vijgenboom verdorde meteen.
20 Toen de discipelen dat zagen,
stonden ze versteld en zeiden:
‘Hoe kan het dat de vijgenboom
zo plotseling verdorde?’h 21 Je-
zus antwoordde: ‘Ik verzeker jul-
lie: Als je geloof hebt en niet twij-
felt, zul je niet alleen doen wat
ik met de vijgenboom heb gedaan,
maar ook als je tegen deze berg
zegt: “Kom van je plaats en stort
je in zee”, dan zal het gebeuren. i
22 En alles waar je in geloof om
bidt, zul je krijgen.’ j

23 Nadat hij de tempel in was
gegaan, kwamen de overpries-
ters en de oudsten van het volk
naar hem toe terwijl hij aan het
onderwijzen was. Ze zeiden: ‘Met
welk recht doet u deze dingen?
En wie heeft u dat recht ge-
geven?’k 24 Jezus antwoordde:
‘Ik zal jullie ook een vraag stellen.
Als jullie daarop antwoorden, zal
ik jullie vertellen met welk recht
ik deze dingen doe: 25 Waar
kwam de doop van Johannes van-
daan? Uit de hemel of uit de
mensen?’� Ze overlegden en zei-
den tegen elkaar: ‘Als we zeg-
gen: “Uit de hemel”, dan zal hij
tegen ons zeggen: “Waarom heb-
ben jullie hem dan niet geloofd?” l
26 Maar als we zeggen: “Uit de

21:25 �Of ‘van menselijke oorsprong’.
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mensen”, dan krijgen we met het
volk te maken, want zij zien Jo-
hannes allemaal als een profeet.’
27 Daarom antwoordden ze Je-
zus: ‘We weten het niet.’ Toen zei
hij: ‘Dan vertel ik jullie ook niet
met welk recht ik deze dingen
doe.

28 Wat denken jullie hier-
van: Een man had twee kinde-
ren. Hij ging naar de eerste en
zei: “Jongen, ga vandaag in de
wijngaard werken.” 29 Die ant-
woordde: “Nee, ik ga niet.” Maar
later kreeg hij spijt en ging toch.
30 Toen ging hij naar het twee-
de kind en zei hetzelfde. Die ant-
woordde: “Ja vader, dat is goed”,
maar hij ging niet. 31 Wie van
de twee heeft de wil van zijn va-
der gedaan?’ Ze zeiden: ‘De eer-
ste.’ Daarop zei Jezus: ‘Ik verze-
ker jullie dat de belastinginners
en de prostituees Gods Konink-
rijk eerder zullen binnengaan
dan jullie. 32 Want Johannes is
bij jullie gekomen en heeft jul-
lie de weg van rechtvaardigheid
laten zien, maar jullie geloof-
den hem niet. De belastinginners
en de prostituees geloofden hem
wel.a Jullie hebben dat gezien, en
toch hebben jullie later geen spijt
gekregen en geloven jullie nog
steeds niet in hem.

33 Luister naar een andere il-
lustratie: Er was een landeigenaar
die een wijngaardb aanlegde en er
een omheining omheen zette. Hij
groef een kuil voor een wijnpers
en bouwde een toren.c Toen ver-
huurde hij de wijngaard aan wijn-
bouwers en vertrok naar het bui-
tenland.d 34 Toen het tijd werd
voor de druivenoogst stuurde hij
zijn slaven naar de wijnbouwers
om zijn vruchten in ontvangst te
nemen. 35 Maar de wijnbouwers
grepen zijn slaven. De een sloe-
gen ze in elkaar, de ander dood-
den ze en weer een ander stenig-
den ze.e 36 Daarna stuurde hij
andere slaven, een grotere groep
dan de eerste keer, maar met hen

deden ze hetzelfde.a 37 Uitein-
delijk stuurde hij zijn zoon naar
ze toe, want hij zei: “Voor mijn
zoon zullen ze respect hebben.”
38 Toen de wijnbouwers de zoon
zagen, zeiden ze tegen elkaar:
“Daar is de erfgenaam.b Laten
we hem doden, dan is de erfenis
voor ons!” 39 Ze grepen hem,
gooiden hem de wijngaard uit en
doodden hem.c 40 Als de eige-
naar van de wijngaard komt, wat
zal hij dan met die wijnbouwers
doen?’ 41 Ze zeiden tegen hem:
‘Hij zal die ellendelingen een el-
lendige dood bezorgen en de wijn-
gaard verhuren aan andere wijn-
bouwers, die hem in de oogsttijd
zijn deel van de opbrengst zullen
geven.’

42 Jezus zei tegen ze: ‘In
de Schrift staat: “De steen die
de bouwers hebben afgekeurd, is
juist de belangrijkste hoeksteen�
geworden.d Dit is afkomstig van
Jehovah� en het is in onze ogen
een wonder.”e Hebben jullie dat
nooit gelezen? 43 Daarom zeg
ik jullie: Gods Koninkrijk zal van
jullie worden afgenomen en aan
een volk worden gegeven dat
de vruchten ervan voortbrengt.
44 Iemand die op deze steen valt,
zal verpletterd worden.f En ieder-
een op wie de steen valt, zal er-
door verbrijzeld worden.’g

45 Toen de overpriesters en
de farizeeën zijn illustraties hoor-
den, begrepen ze dat hij het over
hen had.h 46 Ze wilden hem grij-
pen,� maar ze waren bang voor
de mensen, omdat die hem als een
profeet zagen.i

22 Opnieuw sprak Jezus tot
hen in illustraties. Hij zei:

2 ‘Het Koninkrijk van de hemel
kan vergeleken worden met een
koning die een bruiloftsfeestj or-
ganiseerde voor zijn zoon. 3 Hij
stuurde zijn slaven op weg om
de genodigden voor de bruiloft te
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roepen, maar ze wilden niet ko-
men.a 4 Toen stuurde hij ande-
re slaven en zei: “Zeg tegen de
genodigden: ‘Ik heb een maaltijd
klaargemaakt, en mijn stieren en
gemeste dieren zijn geslacht. Al-
les staat klaar. Kom naar de brui-
loft.’” 5 Maar ze trokken zich
er niets van aan. De een ging
naar zijn akker en de ander ging
zakendoen.b 6 Maar de anderen
grepen zijn slaven, mishandelden
hen en doodden hen.

7 De koning werd woedend.
Hij stuurde zijn soldaten erop af,
doodde de moordenaars en stak
hun stad in brand.c 8 Toen zei
hij tegen zijn slaven: “Alles voor
het bruiloftsfeest is klaar, maar
de genodigden waren het niet
waard.d 9 Ga daarom naar de
toegangswegen van de stad en
nodig iedereen die je tegenkomt
uit voor de bruiloft.”e 10 De sla-
ven gingen naar de wegen en no-
digden iedereen uit die ze tegen-
kwamen, zowel slechte als goede
mensen. En de bruiloftszaal vulde
zich met gasten voor de maaltijd.�

11 Toen de koning naar de
gasten kwam kijken, viel hem
iemand op die geen bruilofts-
kleding aanhad. 12 Hij zei tegen
hem: “Vriend, hoe ben je hier zon-
der bruiloftskleding binnengeko-
men?” De man wist niet wat hij
moest zeggen. 13 De koning zei
tegen zijn dienaren: “Bind zijn
handen en voeten vast en gooi
hem eruit, de duisternis in. Daar
zal hij jammeren en knarsetan-
den.”

14 Want velen zijn uitgeno-
digd, maar weinigen zijn uitver-
koren.’

15 De farizeeën gingen weg
om met elkaar te overleggen hoe
ze hem op zijn woorden konden
vangen.f 16 Daarom stuurden ze
hun discipelen samen met aan-
hangers van Herodesg naar hem
toe met de vraag: ‘Meester, we

22:10 �Of ‘gasten die aan tafel aanla-
gen’.

weten dat u oprecht bent en de
waarheid over Gods weg onder-
wijst. U praat niemand naar de
mond, want u gaat niet af op
het uiterlijk. 17 Zeg eens wat
u vindt: is het toegestaan� cae-
sar belasting� te betalen of niet?’
18 Maar omdat Jezus hun slech-
te bedoelingen doorzag, zei hij:
‘Waarom stellen jullie me op de
proef, huichelaars? 19 Laat me
de munt zien waarmee je belas-
ting betaalt.’ Ze gaven hem een
denarius.� 20 Hij vroeg hun:
‘Van wie zijn de afbeelding en het
opschrift?’ 21 Ze antwoordden:
‘Van caesar.’ Toen zei hij: ‘Geef
dan aan caesar wat van caesar is,
maar aan God wat van God is.’a
22 Toen ze dat hoorden, stonden
ze versteld. Ze lieten hem verder
met rust en gingen weg.

23 Diezelfde dag kwamen de
sadduceeën naar hem toe, die
zeggen dat er geen opstanding is.b
Ze vroegen:c 24 ‘Meester, Mozes
heeft gezegd: “Als een man kin-
derloos sterft, moet zijn broer
met de weduwe trouwen en na-
komelingen verwekken voor zijn
broer.”d 25 Nu waren er bij ons
zeven broers. De eerste trouwde
en overleed zonder kinderen te
hebben gekregen. Daarom trouw-
de zijn broer met de weduwe.
26 Zo ging het ook met de twee-
de en de derde broer, tot de ze-
vende toe. 27 Uiteindelijk stierf
ook de vrouw. 28 Wie van de ze-
ven broers zal haar in de opstan-
ding als vrouw krijgen? Want ze
zijn allemaal met haar getrouwd
geweest.’

29 Jezus antwoordde: ‘Jullie
zitten er helemaal naast, want
jullie kennen de Schrift niet en
ook Gods kracht niet.e 30 In de
opstanding trouwen mannen niet
en worden vrouwen niet uitgehu-
welijkt, maar zijn ze als engelen
in de hemel.f 31 En wat de op-
standing van de doden betreft,

22:17 �Of ‘juist’. �Of ‘hoofdgeld’.
22:19 �Zie App. B14.
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hebben jullie niet gelezen wat
God tegen jullie heeft gezegd?
Hij zei: 32 “Ik ben de God van
Abraham, de God van Isaäk en
de God van Jakob.”a Hij is niet
de God van de doden, maar van
de levenden.’b 33 Toen de men-
sen dat hoorden, waren ze diep
onder de indruk van zijn onder-
wijs.c

34 De farizeeën hoorden dat
Jezus de sadduceeën de mond
had gesnoerd, en ze gingen
als groep naar hem toe. 35 Een
van hen, een wetgeleerde, stelde
hem op de proef met de vraag:
36 ‘Meester, wat is het belangrijk-
ste gebod in de wet?’d 37 Hij ant-
woordde: ‘“Je moet Jehovah,� je
God, liefhebben met je hele hart,
je hele ziel� en je hele verstand.”e
38 Dat is het eerste en be-
langrijkste gebod. 39 Het twee-
de, daarmee vergelijkbaar, is: “Je
moet je naaste liefhebben als je-
zelf.”f 40 Op die twee geboden
zijn de hele Wet en de Profeten
gebaseerd.’g

41 Terwijl de farizeeën bij el-
kaar waren, vroeg Jezus hun:h
42 ‘Wat denken jullie? Van wie
is de Christus een zoon?’ Ze ant-
woordden: ‘Van David.’ i 43 Hij
vroeg: ‘Hoe kan David hem dan
onder inspiratie�j Heer noemen
en zeggen: 44 “Jehovah� heeft
tegen mijn Heer gezegd: ‘Ga aan
mijn rechterhand zitten totdat ik
je vijanden aan je voeten leg’”?k

45 Als David hem Heer noemt,
hoe kan hij dan zijn zoon zijn?’ l
46 Niemand kon hem daar ant-
woord op geven en niemand durf-
de hem verder nog iets te vragen.

23 Toen zei Jezus tegen de
menigte en tegen zijn dis-

cipelen: 2 ‘De schriftgeleerden
en de farizeeën zijn op de stoel
van Mozes gaan zitten. 3 Houd
je dus aan alles wat ze jullie zeg-
gen, maar volg niet hun daden

22:37, 44 �Zie App. A5. 22:37; 23:15
�ZieWoordenlijst. 22:43 �D.w.z. onder
invloed van de heilige geest.

na, want zelf doen ze niet wat
ze zeggen.a 4 Ze bundelen zware
lasten en leggen die op de schou-
ders van de mensen,b maar ze wil-
len er zelf geen vinger naar uitste-
ken.c 5 Alles wat ze doen, doen
ze om door de mensen gezien te
worden.d Want ze maken hun ge-
bedsriemene breder en de fran-
jes van hun kleren langer.f 6 Ze
willen de beste plaatsen hebben
bij feestmaaltijden en ze zitten
in de synagoge graag vooraan.�g
7 Ook willen ze graag begroet
worden op het marktplein en
door de mensen rabbi� genoemd
worden. 8 Maar jullie moeten je
geen rabbi laten noemen, want
jullie hebben maar één Mees-
ter,h terwijl jullie allemaal broe-
ders zijn. 9 Noem niemand op
aarde je vader, want jullie hebben
maar één Vader, i die in de hemel
is. 10 Laat je ook geen leider
noemen, want jullie hebben maar
één Leider, de Christus. 11 De
grootste onder jullie zal dege-
ne zijn die jullie dient. j 12 Ieder-
een die zichzelf verhoogt, zal ver-
nederd worden,k en iedereen die
zichzelf vernedert, zal verhoogd
worden.l

13 Wee jullie, schriftgeleerden
en farizeeën, huichelaars! Want
jullie blokkeren voor de mensen
de toegang naar het Koninkrijk
van de hemel. Zelf gaan jullie het
Koninkrijk niet binnen, en men-
sen die naar binnen willen, hou-
den jullie tegen.m 14 �——

15 Wee jullie, schriftgeleerden
en farizeeën, huichelaars!n Want
jullie doorkruisen zee en land om
één proseliet� te maken. En wan-
neer hij eenmaal een proseliet is,
maken jullie van hem iemand die
Gehenna� verdient, twee keer zo
erg als jullie.

16 Wee jullie, blinde gidsen!o
Jullie zeggen: “Als iemand bij
de tempel zweert, betekent dat

23:6 �Of ‘op de beste plaatsen’. 23:7
�Of ‘meester’. 23:14 �Zie App. A3.
23:15 �Of ‘bekeerling’.

HFST. 22
a Ex 3:6
b Lu 20:37, 38

Ro 4:17
c Mt 7:28

Mr 11:18
d Mr 12:28
e De 6:5

De 10:12
Joz 22:5
Mr 12:30
Lu 10:27

f Le 19:18
Mr 12:31
Lu 10:27
Kol 3:14
Jak 2:8
1Pe 1:22

g Ro 13:10
Ga 5:14

h Mr 12:35-37
Lu 20:41-44

i Jo 7:42
j 2Sa 23:2
k Ps 110:1

Han 2:34, 35
1Kor 15:25
Heb 1:13
Heb 10:12, 13

l Mr 12:37
��������������������

2de kolom
��������������������

HFST. 23
a Mal 2:7, 8
b Mt 11:28
c Lu 11:46
d Mt 6:1, 2
e De 6:6, 8
f Nu 15:38, 39
g Mr 12:38, 39

Lu 11:43
Lu 14:7, 10
Lu 20:46

h Jo 13:13
i Mt 6:9
j Mt 20:26
Mr 9:35
Lu 22:26

k Sp 16:18
l Sp 29:23
Mt 18:4
Lu 14:11
Ro 12:3
1Pe 5:5

m Lu 11:52
n Mt 6:2

Lu 12:56
o Mt 15:14

1337 MATTHE
¨
US 22:32–23:16



niets. Maar zweert iemand bij het
goud van de tempel, dan moet
hij zich aan zijn eed houden.”a
17 Dwazen en blinden! Wat is be-
langrijker: het goud of de tem-
pel die het goud heeft gehei-
ligd? 18 Jullie zeggen ook: “Als
iemand bij het altaar zweert, be-
tekent dat niets. Maar zweert
iemand bij de offergave die erop
ligt, dan moet hij zich aan zijn
eed houden.” 19 Blinden! Wat is
belangrijker: de offergave of het
altaar dat de offergave heiligt?
20 Wie dus zweert bij het al-
taar, zweert niet alleen daarbij
maar ook bij alles wat erop ligt.
21 Wie zweert bij de tempel,
zweert niet alleen daarbij maar
ook bij degene die er woont.b
22 En wie zweert bij de hemel,
zweert niet alleen bij Gods troon
maar ook bij degene die erop zit.

23 Wee jullie, schriftgeleerden
en farizeeën, huichelaars! Want
jullie geven een tiende van de
munt, de dille en de komijn.c
Maar jullie negeren de belang-
rijkste dingen van de wet, name-
lijk gerechtigheid,d barmhartig-
heide en trouw. Die dingen hadden
jullie moeten doen, zonder het an-
dere na te laten.f 24 Blinde gid-
sen!g Jullie zeven de mugh uit
maar slikken de kameel i door!

25 Wee jullie, schriftgeleerden
en farizeeën, huichelaars! Want
jullie maken de buitenkant van
de beker en de schaal schoon, j
maar vanbinnen zijn ze vol heb-
zucht�k en egoı̈sme. l 26 Blinde
farizeeër! Maak eerst de binnen-
kant van de beker en de schaal
schoon, dan wordt ook de buiten-
kant schoon.

27 Wee jullie, schriftgeleerden
en farizeeën, huichelaars!m Want
jullie zijn net witgekalkte gra-
ven.n Vanbuiten zien die er prach-
tig uit, maar vanbinnen zitten ze
vol botten van doden en allerlei
viezigheid.� 28 Zo lijken ook jul-

23:25 �Of ‘buit’. 23:27 �Of ‘onrein-
heid’.

lie aan de buitenkant rechtvaar-
dig, maar vanbinnen zijn jul-
lie vol schijnheiligheid en wette-
loosheid.a

29 Wee jullie, schriftgeleer-
den en farizeeën, huichelaars!b
Want jullie bouwen graven voor
de profeten en versieren de graf-
monumenten� van de rechtvaar-
digen,c 30 en jullie zeggen: “Als
wij in de tijd van onze voorouders
hadden geleefd, zouden we ons
niet met hen schuldig hebben ge-
maakt aan het vermoorden van
de profeten.” 31 Jullie getuigen
tegen jezelf dat jullie zonen zijn
van degenen die de profeten heb-
ben vermoord.d 32 Maak dan
nu de maat van jullie voorouders
vol.

33 Slangen! Addergebroed!�e
Hoe zullen jullie aan het oor-
deel van Gehenna�f ontsnappen?
34 Om die reden zal ik profeten,g
wijze mannen en onderwijzers�h
naar jullie toe sturen. Jullie zul-
len sommigen van hen dodeni en
aan een paal hangen, en ande-
ren in jullie synagogen geselen j

en in de ene stad na de andere
vervolgen.k 35 Daarom zal al het
rechtvaardige bloed dat op aarde
vergoten is jullie worden aangere-
kend, van het bloed van de recht-
vaardige Abel l tot het bloed van
Zachar _ia, de zoon van Ber _echja,
die jullie hebben vermoord tus-
sen het heiligdom en het altaar.m
36 Ik verzeker jullie: deze gene-
ratie zal verantwoordelijk worden
gehouden voor al die dingen.

37 Jeruzalem, Jeruzalem! Je
vermoordt de profeten en ste-
nigt de mensen die naar je toe
zijn gestuurdn . . . Hoe vaak heb
ik je kinderen bij me willen ver-
zamelen zoals een hen haar kui-
kens onder haar vleugels verza-
melt! Maar jullie hebben het niet
gewild.o 38 Jullie huis zal ver-

23:29 �Of ‘herinneringsgraven’. 23:33
�Of ‘kinderen van adders!’ �Zie Woor-
denlijst. 23:34 �Of ‘openbaar onder-
wijzers’.
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laten worden.�a 39 Want ik zeg
jullie: vanaf nu zullen jullie me
niet meer zien totdat jullie zeg-
gen: “Gezegend is degene die
komt in Jehovah’s� naam!”’b

24 Toen Jezus de tempel ver-
liet, kwamen zijn disci-

pelen naar hem toe om hem
op de tempelgebouwen te wijzen.
2 Maar hij zei tegen ze: ‘Zien jul-
lie dit allemaal? Ik verzeker jul-
lie: Er zal hier niet één steen op
de andere blijven. Alles zal wor-
den afgebroken.’c

3 Terwijl hij op de Olijfberg
zat, kwamen de discipelen naar
hem toe. Ze waren alleen met
hem en vroegen: ‘Vertel ons, wan-
neer zal dat allemaal gebeuren?
En wat zal het teken zijn van je
aanwezigheid�d en van het einde
van het tijdperk?’�e

4 Jezus antwoordde: ‘Pas op
dat niemand je misleidt,f 5 want
er zullen velen komen die mijn
naam gebruiken en zeggen: “Ik
ben de Christus”, en ze zullen
veel mensen misleiden.g 6 Jul-
lie zullen horen van oorlogen
en berichten van oorlogen. Raak
niet in paniek, want die dingen
moeten gebeuren, maar het is
nog niet het einde.h

7 Want het ene volk zal strij-
den� tegen het andere, en het ene
koninkrijk tegen het andere.i In
de ene plaats na de andere zul-
len voedseltekorten j en aardbe-
vingenk zijn. 8 Al die dingen zijn
het begin van de weeën.�

9 Dan zullen mensen jullie uit-
leveren, onderdrukkenl en do-
den,m en jullie zullen vanwege
mijn naam door alle volken wor-
den gehaat.n 10 Ook zullen ve-
len dan struikelen, elkaar ver-
raden en elkaar haten. 11 Er
zullen veel valse profeten ver-

23:38 �Of mogelijk ‘zal leeg komen te
staan’. 23:39 �Zie App. A5. 24:3, 21
�Zie Woordenlijst. 24:3 �Of ‘besluit van
het samenstel van dingen’. Zie Woorden-
lijst. 24:7 �Lett.: ‘opstaan’. 24:8 �Of
‘moeilijkheden’.

schijnen en zij zullen velen mis-
leiden.a 12 En omdat de mensen
steeds wettelozer zullen worden,
zal de liefde van de meesten
bekoelen. 13 Maar wie volhardt
tot het einde zal worden gered.b
14 En dit goede nieuws van het
Koninkrijk zal op de hele be-
woonde aarde worden gepredikt
als een getuigenis voor alle vol-
ken,c en dan zal het einde komen.

15 Wanneer jullie daarom het
walgelijke ding dat verwoesting
veroorzaakt, waarover de profeet
Daniël sprak, in een heilige plaats
zien staand (lezer, gebruik in-
zicht), 16 dan moeten degenen
die in Judea zijn naar de ber-
gen vluchten.e 17 Wie op het
dak is, moet niet naar beneden
gaan om spullen uit zijn huis te
halen, 18 en wie op het veld is,
moet niet teruggaan om zijn bo-
venkleed op te halen. 19 Wee
de vrouwen die in die tijd zwan-
ger zijn of een kind aan de borst
hebben! 20 Blijf bidden dat jul-
lie niet in de winter of op de sab-
bat hoeven te vluchten. 21 Want
er zal dan een grote verdruk-
king� zijnf zoals er vanaf het be-
gin van de wereld tot nu toe
niet is voorgekomen en ook nooit
meer zal voorkomen.g 22 Als die
tijd niet zou worden verkort, zou
niemand� worden gered. Maar ter
wille van de uitverkorenen zal die
tijd worden verkort.h

23 Als iemand dan tegen jul-
lie zegt: “Kijk! Hier is de Chris-
tus”i of: “Daar!”, moeten jullie het
niet geloven. j 24 Want er zullen
valse christussen en valse pro-
fetenk verschijnen, die grote te-
kenen en wonderen zullen doen
in een poging zelfs de uitverko-
renen te misleiden. l 25 Maar ik
heb jullie van tevoren gewaar-
schuwd. 26 Als mensen dus te-
gen jullie zeggen: “Kijk! Hij is in
de woestijn”, ga er dan niet heen.
En als ze zeggen: “Kijk! Hij is in
de binnenkamers”, geloof het dan
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niet.a 27 Want zoals de bliksem
uit het oosten komt en schijnt tot
in het westen, zo zal de aanwe-
zigheid� van de Mensenzoon zijn.b
28 Waar het lijk is, daar zullen de
arenden zich verzamelen.c

29 Onmiddellijk na de ver-
drukking van die periode zal de
zon worden verduisterdd en zal de
maan geen licht meer geven. De
sterren zullen uit de hemel val-
len en de hemelse krachten zul-
len worden geschud.e 30 Dan zal
het teken van de Mensenzoon
aan de hemel verschijnen en zul-
len alle volken� op aarde zich
van verdriet op de borst slaan.f
Ze zullen de Mensenzoong op de
wolken van de hemel zien ko-
men met kracht en grote majes-
teit.�h 31 En hij zal zijn engelen
onder luid trompetgeschal erop-
uit sturen om zijn uitverkorenen
bijeen te brengen uit de vier wind-
streken, van het ene uiteinde van
de hemel tot het andere.i

32 Leer de volgende les van
de vijgenboom: als de nieuwe tak-
ken uitlopen en er blaadjes aan
komen, weet je dat het bijna zo-
mer is. j 33 Zo weten jullie ook,
als jullie al die dingen zien, dat hij
voor de deur staat.k 34 Ik verze-
ker jullie dat deze generatie niet
zal verdwijnen voordat al die din-
gen gebeuren. 35 Hemel en aar-
de zullen verdwijnen, maar mijn
woorden zullen nooit verdwij-
nen. l

36 Van die dag en dat uur weet
niemand iets af,m ook de engelen
in de hemel en de Zoon niet, maar
alleen de Vader.n 37 De aan-
wezigheid� van de Mensenzoono

zal zijn als de tijd van Noach.p
38 Want in de tijd vóór de vloed
aten en dronken de mensen, man-
nen trouwden en vrouwen wer-
den uitgehuwelijkt, tot de dag dat
Noach de ark in ging.q 39 En ze
hadden er geen aandacht voor tot-

24:27, 37 �Zie Woordenlijst. 24:30
�Lett.: ‘stammen’. �Of ‘heerlijkheid’.

dat de vloed kwam en ze allemaal
wegvaagde.a Zo zal ook de aanwe-
zigheid van de Mensenzoon zijn.
40 Er zullen dan twee mannen op
het veld zijn. De een zal worden
meegenomen en de ander achter-
gelaten. 41 Twee vrouwen zul-
len samen graan malen. De een
zal worden meegenomen en de an-
der achtergelaten.b 42 Blijf dus
waakzaam, want jullie weten niet
op welke dag jullie Heer komt.c

43 Maar weet dit: als de huis-
eigenaar had geweten hoe laat�
de dief zou komen,d zou hij wak-
ker zijn gebleven en niet heb-
ben toegelaten dat er in zijn huis
werd ingebroken.e 44 Zorg daar-
om dat je er klaar voor bent, f
want de Mensenzoon komt op een
uur waarop je het niet verwacht.

45 Wie is echt de getrouwe en
beleidvolle� slaaf, die door zijn
meester over zijn huisknechten
is aangesteld om hun op het juis-
te moment hun voedsel te ge-
ven?g 46 Gelukkig is die slaaf
als hij daarmee bezig is wanneer
zijn meester komt!h 47 Ik ver-
zeker jullie: hij zal hem aanstel-
len over al zijn bezittingen.

48 Maar stel dat de slaaf slecht
is en bij zichzelf� zegt: “Mijn
meester komt voorlopig niet”, i
49 en hij begint zijn medeslaven
te slaan en gaat met dronkaards
eten en drinken. 50 Dan komt
de meester van die slaaf op een
dag waarop hij het niet verwacht
en op een uur dat hij niet weet, j
51 en hij zal hem heel zwaar
straffen en hem hetzelfde lot la-
ten ondergaan als de huichelaars.
Daar zal hij jammeren en knarse-
tanden.k

25 Het Koninkrijk van de he-
mel kan vergeleken wor-

den met tien maagden die met
hun lampenl op weg gingen,
de bruidegomm tegemoet. 2 Vijf

24:43 �Of ‘in welke nachtwake’. 24:45
�Of ‘verstandige’. 24:48 �Lett.: ‘in zijn
hart’.
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van hen waren dwaas en vijf wa-
ren verstandig.�a 3 Want de dwa-
ze maagden namen wel hun
lampen mee maar geen olie,
4 terwijl de verstandige maagden
behalve hun lampen ook een kruik
met olie meenamen. 5 Omdat de
bruidegom op zich liet wachten,
werden ze allemaal moe en vielen
ze in slaap. 6 Maar midden in de
nacht werd er geroepen: “Daar is
de bruidegom! Ga hem tegemoet.”
7 Toen stonden alle maagden op
en maakten hun lampen klaar.b
8 De dwaze maagden zeiden te-
gen de verstandige: “Geef ons wat
van jullie olie, want onze lampen
gaan bijna uit.” 9 De verstandi-
ge maagden antwoordden: “Mis-
schien is er niet genoeg voor ons
en jullie samen. Jullie kunnen be-
ter naar een verkoper gaan om
zelf olie te kopen.” 10 Terwijl ze
onderweg waren om olie te kopen,
kwam de bruidegom. De maag-
den die klaarstonden, gingen met
hem naar binnen naar het brui-
loftsfeest,c en de deur werd ge-
sloten. 11 Later kwamen ook
de andere maagden. “Mijnheer,
mijnheer, laat ons binnen!”, rie-
pen ze.d 12 Maar hij antwoord-
de: “Ik verzeker jullie, ik ken jul-
lie niet.”

13 Blijf dus waakzaam,e want
jullie weten de dag en het uur
niet.f

14 Het is als met een man die
op het punt stond naar het bui-
tenland te reizen. Hij riep zijn sla-
ven bij zich en vertrouwde zijn be-
zittingen aan hen toe.g 15 Aan
de een gaf hij vijf talenten,� aan
de ander twee en aan weer een
ander één, waarbij hij rekening
hield met hun mogelijkheden.
Toen vertrok hij naar het buiten-
land. 16 De slaaf die vijf talen-
ten had gekregen, ging er meteen
zaken mee doen en verdiende er
nog vijf bij. 17 En de slaaf die

25:2 �Of ‘beleidvol’. 25:15 �Een Grieks
talent woog 20,4 kg. Zie App. B14.

twee talenten had gekregen, ver-
diende er twee bij. 18 Maar de
slaaf die maar één talent had ge-
kregen, ging een gat in de grond
graven en verborg het geld� van
zijn meester.

19 Na een lange tijd kwam
de meester van de slaven en
liet hen verantwoording afleggen.a
20 De slaaf die vijf talenten had
gekregen, kwam naar voren en gaf
hem vijf extra talenten. Hij zei:
“Meester, u hebt me vijf talenten
toevertrouwd. Kijk, ik heb er nog
vijf bij verdiend.”b 21 “Goed ge-
daan!”, zei zijn meester. “Je bent
een goede en trouwe slaaf. Omdat
je de weinige dingen trouw hebt
beheerd, zal ik je over veel dingen
aanstellen.c Kom, deel in de vreug-
de van je meester.”d 22 Toen
kwam de slaaf die twee talenten
had gekregen naar voren en zei:
“Meester, u hebt me twee talen-
ten toevertrouwd. Kijk, ik heb er
nog twee bij verdiend.”e 23 Zijn
meester zei tegen hem: “Goed ge-
daan! Je bent een goede en trou-
we slaaf. Omdat je de weinige
dingen trouw hebt beheerd, zal
ik je over veel dingen aanstellen.
Kom, deel in de vreugde van je
meester.”

24 Als laatste kwam de slaaf
die één talent had gekregen naar
voren. Hij zei: “Meester, ik wist
dat u veeleisend bent, en dat u
oogst waar u niet hebt gezaaid en
graan inzamelt dat u niet hebt ge-
wand.f 25 Ik was bang en daar-
om heb ik uw talent in de grond
verborgen. Hier hebt u het te-
rug.” 26 Zijn meester antwoord-
de: “Slechte en luie slaaf, je wist
dat ik oogst waar ik niet heb ge-
zaaid en dat ik graan inzamel dat
ik niet heb gewand. 27 Je had
mijn geld� naar de bank moeten
brengen, dan zou ik het bij mijn
komst met rente hebben terugge-
kregen.
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28 Neem het talent van hem
af en geef het aan de slaaf
die tien talenten heeft.a 29 Want
wie heeft, zal meer krijgen en
zelfs overvloed hebben. Maar
van wie niets heeft, zal zelfs
wat hij heeft worden afgenomen.b
30 Gooi de nutteloze slaaf eruit,
de duisternis in. Daar zal hij jam-
meren en knarsetanden.”

31 Wanneer de Mensenzoonc

komt in zijn majesteit,� samen
met alle engelen,d zal hij op
zijn verheven troon plaatsnemen.
32 Alle volken zullen vóór hem
worden samengebracht, en hij zal
de mensen van elkaar scheiden
zoals een herder de schapen van
de bokken scheidt. 33 De scha-
pene zal hij aan zijn rechterhand
zetten, maar de bokken aan zijn
linkerhand.f

34 Dan zal de Koning tegen de-
genen aan zijn rechterhand zeg-
gen: “Jullie zijn door mijn Va-
der gezegend. Kom, jullie zullen
het Koninkrijk erven dat van-
af de grondlegging� van de wereld
voor jullie bestemd is. 35 Want
toen ik honger had, hebben jul-
lie me iets te eten gegeven. Toen
ik dorst had, hebben jullie me iets
te drinken gegeven. Ik was een
vreemdeling en toch hebben jul-
lie me gastvrij ontvangen.g 36 Ik
was naakt� en jullie hebben me
kleding gegeven.h Toen ik ziek
was, hebben jullie me verzorgd.
Toen ik in de gevangenis zat, heb-
ben jullie me bezocht.” i 37 Dan
zullen de rechtvaardigen hem vra-
gen: “Heer, wanneer hebben we
gezien dat u honger of dorst had
en hebben we u iets te eten
of te drinken gegeven? j 38 Wan-
neer hebben we u als vreemdeling
gezien en u gastvrij ontvangen,
of naakt en hebben we u kle-
ding gegeven? 39 Wanneer heb-
ben we gezien dat u ziek was of in
de gevangenis zat en hebben we u

25:31 �Of ‘heerlijkheid’. 25:34 �Of ‘het
begin’. 25:36 �Of ‘onvoldoende ge-
kleed’.

bezocht?” 40 De Koning zal ant-
woorden: “Ik verzeker jullie: alles
wat jullie voor een van de minsten
van deze broeders van mij hebben
gedaan, hebben jullie voor mij ge-
daan.”a

41 Dan zal hij tegen degenen
aan zijn linkerhand zeggen: “Jul-
lie zijn vervloekt! Ga weg van
mij,b naar het eeuwige vuurc dat
voor de Duivel en zijn engelen be-
stemd is.d 42 Want toen ik hon-
ger had, hebben jullie me niets
te eten gegeven, en toen ik dorst
had, hebben jullie me niets te
drinken gegeven. 43 Ik was een
vreemdeling, maar jullie hebben
me niet gastvrij ontvangen. Ik
was naakt, maar jullie hebben
me geen kleding gegeven. Toen
ik ziek was en in de gevan-
genis zat, hebben jullie me niet
verzorgd.” 44 Dan zullen ook zij
zeggen: “Heer, wanneer hebben
we u hongerig of dorstig gezien,
als vreemdeling, naakt, ziek of
in de gevangenis en hebben we
u niet geholpen?” 45 Dan zal hij
tegen ze zeggen: “Ik verzeker jul-
lie: alles wat jullie niet voor een
van deze minsten hebben gedaan,
hebben jullie ook niet voor mij
gedaan.”e 46 Zij zullen voor eeu-
wig worden afgesneden,�f maar
de rechtvaardigen zullen het eeu-
wige leven krijgen.’g

26 Toen Jezus al die dingen
had gezegd, zei hij tegen

zijn discipelen: 2 ‘Jullie weten
dat over twee dagen het Pascha
plaatsvindt,h en de Mensenzoon
zal worden overgeleverd om aan
een paal te worden gehangen.’ i

3 Ondertussen kwamen de
overpriesters en de oudsten van
het volk bij elkaar op de binnen-
plaats van de hogepriester, K _a-
jafas. j 4 Ze smeedden plannenk

om Jezus door middel van een
list gevangen te nemen� en hem te
doden. 5 Maar ze zeiden: ‘Niet

25:46 �D.w.z. van het leven. Lett.: ‘afge-
kapt’, ‘afgesnoeid’. 26:4 �Of ‘te grij-
pen’.
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op het feest, anders komt het volk
in opstand.’

6 Toen Jezus in Beth _anië in
het huis van Simon de melaatse
was,a 7 kwam er een vrouw naar
hem toe met een albasten kruik-
je met kostbare, geurige olie. Die
goot ze over zijn hoofd uit ter-
wijl hij aan tafel aanlag. 8 Toen
de discipelen dat zagen, zeiden
ze verontwaardigd: ‘Wat een ver-
spilling! 9 De olie had voor veel
geld verkocht kunnen worden, en
dat had aan de armen gegeven
kunnen worden.’ 10 Jezus had
het in de gaten en zei: ‘Waar-
om maken jullie het die vrouw zo
moeilijk? Ze heeft iets goeds voor
mij gedaan. 11 Arme mensen
zullen er altijd zijn,b maar ik zal
niet altijd bij jullie zijn.c 12 Ze
heeft deze geurige olie over mijn
lichaam uitgegoten als voorberei-
ding op mijn begrafenis.d 13 Ik
verzeker jullie: overal in de we-
reld waar dit goede nieuws wordt
gepredikt, zal ook als herinnering
aan deze vrouw worden verteld
wat ze heeft gedaan.’e

14 Hierna ging één van de
twaalf, degene die Judas Isk _a-
riotf werd genoemd, naar de over-
priesters.g 15 Hij zei: ‘Wat ge-
ven jullie me als ik hem aan
jullie verraad?’h Ze beloofden hem
30 zilverstukken. i 16 Vanaf toen
bleef hij naar een goed moment
zoeken om Jezus te verraden.

17 Op de eerste dag van het
Feest van het Ongezuurde Brood j

kwamen de discipelen naar Jezus
toe en vroegen: ‘Waar wil je dat
we voorbereidingen treffen zodat
je de paschamaaltijd kunt eten?’k
18 Hij zei: ‘Ga naar de stad, naar
die-en-die. Zeg tegen hem: “De
Meester zegt: ‘Mijn tijd� is geko-
men. In uw huis zal ik met mijn
discipelen het Pascha vieren.’”’
19 De discipelen deden wat Jezus
hun had opgedragen en maakten
alles klaar voor het Pascha.

26:18 �Of ‘vastgestelde tijd’.

20 Toen het avond werd,a ging
hij met de 12 discipelen aan ta-
fel.�b 21 Tijdens het eten zei hij:
‘Ik verzeker jullie: één van jullie
zal mij verraden.’c 22 Hier wa-
ren de discipelen heel bedroefd
over en de een na de ander vroeg
hem: ‘Heer, ik ben het toch niet?’
23 Hij antwoordde: ‘Degene die
zijn hand met mij in de schaal
doopt, zal mij verraden.d 24 De
Mensenzoon zal inderdaad weg-
gaan,� zoals er over hem staat ge-
schreven. Maar weee degene door
wie de Mensenzoon wordt verra-
den!f Die man had beter niet ge-
boren kunnen worden.’g 25 Ju-
das, die op het punt stond hem
te verraden, zei: ‘Rabbi, ik ben
het toch niet?’ Jezus zei tegen
hem: ‘Je zegt het zelf.’

26 Terwijl ze verder aten, nam
Jezus een brood. Hij sprak een ze-
gen uit, brak heth en gaf het aan
de discipelen. Hij zei: ‘Neem dit
en eet. Dit betekent mijn lichaam.’i
27 Toen nam hij een beker. Hij
sprak een dankgebed uit en gaf
hun de beker, terwijl hij zei: ‘Drink
hier allemaal uit, j 28 want dit
betekent mijn “bloedk van het ver-
bond”,�l dat voor velen vergoten
zal wordenm om zonden te verge-
ven.n 29 Maar ik zeg jullie: vanaf
nu zal ik niet meer van de vrucht
van de wijnstok drinken tot de dag
waarop ik samen met jullie nieu-
we wijn zal drinken in het Konink-
rijk van mijn Vader.’o 30 Na het
zingen van lofzangen� gingen ze
naar buiten, naar de Olijfberg.p

31 Toen zei Jezus: ‘Vannacht
zullen jullie allemaal struikelen
vanwege mij, want er staat ge-
schreven: “Ik zal de herder slaan,
en de schapen van de kud-
de zullen uiteengejaagd worden.”q
32 Maar nadat ik uit de dood ben
opgewekt, zal ik vóór jullie uit
naar Galilea gaan.’r 33 Daarop
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zei Petrus: ‘Ook al struikelen alle
anderen vanwege jou, ik zal nooit
struikelen!’a 34 Jezus zei tegen
hem: ‘Ik verzeker je: nog deze
nacht, voordat een haan kraait,
zul je drie keer zeggen dat je mij
niet kent.’�b 35 Petrus zei: ‘Ook
al zou ik met je moeten sterven,
ik zal nooit zeggen dat ik je niet
ken.’c Alle andere discipelen zei-
den hetzelfde.

36 Toen kwam Jezus met de
discipelen bij de plek die Geths _e-
manéd heette, en hij zei tegen ze:
‘Ga hier zitten. Dan ga ik verder-
op bidden.’e 37 Vervolgens nam
hij Petrus en de twee zonen
van Zebed _eüs met zich mee. Hij
werd intens verdrietig en voel-
de grote ongerustheid opkomen.f
38 Toen zei hij tegen ze: ‘Ik�
ben dodelijk bedroefd. Blijf hier
met mij waken.’g 39 Hij liep een
eindje verder en liet zich voor-
over op de grond vallen. Hij bad:h
‘Mijn Vader, als het mogelijk is,
laat deze beker i dan aan mij voor-
bijgaan. Maar niet zoals ik wil,
maar zoals u wilt.’ j

40 Hij ging terug naar de dis-
cipelen en zag dat ze lagen te sla-
pen. Hij zei tegen Petrus: ‘Kon-
den jullie zelfs niet één uur met
mij waken?k 41 Blijf waakzaam l

en bid voortdurend,m zodat jullie
niet toegeven aan verleiding.n De
geest is natuurlijk gewillig, maar
het vlees is zwak.’o 42 Hij ging
nog een keer weg en bad: ‘Mijn
Vader, als het niet mogelijk is
dat deze beker voorbijgaat zon-
der dat ik hem drink, laat dan
uw wil gebeuren.’p 43 Hij ging
opnieuw terug en ook nu sliepen
ze, want ze konden hun ogen niet
openhouden. 44 Hij liet ze ach-
ter, ging weer weg en bad voor
de derde keer, waarbij hij op-
nieuw hetzelfde zei. 45 Daarna
ging hij terug naar de discipelen
en zei tegen ze: ‘Het is nu toch

26:34 �Of ‘zul je mij drie keer verlooche-
nen’. 26:38 �Of ‘mijn ziel’.

niet de tijd om te slapen en te
rusten? Het uur is gekomen dat
de Mensenzoon verraden wordt
en aan zondaars wordt overgele-
verd. 46 Sta op, laten we gaan.
Kijk! Mijn verrader komt eraan.’
47 Hij was nog niet uitgespro-
ken of Judas, één van de twaalf,
kwam eraan. Hij had een grote
menigte met zwaarden en knup-
pels bij zich, die door de over-
priesters en de oudsten van het
volk was gestuurd.a

48 Zijn verrader had een te-
ken met hen afgesproken. Hij
had gezegd: ‘Degene die ik kus,
die is het. Neem hem gevangen.’
49 Hij ging recht op Jezus af en
zei: ‘Gegroet, rabbi!’ Toen kus-
te hij hem teder. 50 Maar Jezus
zei tegen hem: ‘Vriend, wat kom
je hier doen?’b Toen kwamen ze
naar voren, grepen Jezus en na-
men hem gevangen. 51 Iemand
die bij Jezus was, trok zijn
zwaard, haalde uit naar de slaaf
van de hogepriester en sloeg hem
zijn oor af.c 52 ‘Steek je zwaard
terug,’d zei Jezus, ‘want wie naar
het zwaard grijpt, zal door het
zwaard omkomen.e 53 Of denk
je dat ik mijn Vader niet kan vra-
gen of hij onmiddellijk meer dan
12 legioenen� engelenf naar me
toe wil sturen? 54 Hoe zou dan
de Schrift worden vervuld, die
zegt dat het zo moet gebeuren?’
55 Toen zei Jezus tegen de me-
nigte: ‘Zijn jullie met zwaarden
en knuppels gekomen om me ge-
vangen te nemen alsof ik een
misdadiger ben? Dag in dag uit
was ik in de tempel aan het on-
derwijzen,g en toen hebben jul-
lie me niet opgepakt.h 56 Maar
dit gebeurt allemaal zodat in ver-
vulling gaat wat door de profeten
is geschreven.’ i Vervolgens lieten
alle discipelen hem in de steek en
vluchtten. j

26:53 �De grootste legerafdeling bij de
oude Romeinen. Het woord verwijst hier
naar een groot aantal.

HFST. 26
a Mr 14:29-31

b Mr 14:30
Lu 22:34
Jo 13:38

c Lu 22:33

d Jo 18:1

e Mr 14:32-36
Lu 22:40

f Jes 53:3

g Mr 14:34

h Heb 5:7

i Mt 20:22
Jo 18:11

j Mr 14:36
Lu 22:42
Jo 5:30
Jo 6:38
Heb 10:9

k Mr 14:37-42
Lu 22:45

l Mr 13:33
1Pe 5:8
Opb 16:15

m Lu 18:1
Ro 12:12
Ef 6:18
1Pe 4:7

n Mt 6:13
Lu 22:46

o Mr 14:38
Ro 7:23

p Mt 6:10
Jo 12:27

��������������������

2de kolom
a Mr 14:43-47

Lu 22:47-51
Jo 18:3

b Ps 41:9

c Mr 14:47
Lu 22:50
Jo 18:10

d Jo 18:11

e Ge 9:6

f 2Kon 6:17
Da 7:10
Mt 4:11

g Lu 19:47
Jo 18:20

h Mr 14:48, 49
Lu 22:52, 53

i Ps 22:16-18
Jes 53
Da 9:26

j Za 13:7
Mr 14:50
Jo 16:32

MATTHE
¨
US 26:34-56 1344



57 De mannen die Jezus had-
den opgepakt, brachten hem naar
de hogepriester K _ajafas.a Daar
waren ook de schriftgeleerden en
de oudsten bij elkaar gekomen.b
58 Maar Petrus bleef hem op een
flinke afstand volgen, tot aan de
binnenplaats van de hogepriester.
Hij ging naar binnen en ging bij
de bedienden zitten om te zien
hoe het zou aflopen.c

59 Ondertussen zochten de
overpriesters en het hele Sanhe-
drin naar valse getuigenverklarin-
gen tegen Jezus om hem ter dood
te kunnen brengen.d 60 Maar ze
vonden er geen, hoewel zich
veel valse getuigen meldden.e La-
ter kwamen er twee 61 die zei-
den: ‘Deze man heeft gezegd: “Ik
kan de tempel van God afbre-
ken en in drie dagen opbouwen.”’f
62 De hogepriester stond op en
zei tegen hem: ‘Geef je geen ant-
woord? Hoor je niet waar ze je
van beschuldigen?’g 63 Maar Je-
zus bleef zwijgen.h Daarom zei
de hogepriester: ‘Ik stel je on-
der ede bij de levende God. Ver-
tel ons of je de Christus bent, de
Zoon van God!’ i 64 ‘U zegt het
zelf’, antwoordde Jezus. ‘Maar ik
zeg jullie: vanaf nu zullen jullie de
Mensenzoon j aan de rechterhand
van macht zien zittenk en hem op
de wolken van de hemel zien ko-
men.’ l 65 Toen scheurde de ho-
gepriester zijn kleren en riep uit:
‘Hij heeft God gelasterd! Waar-
voor hebben we nog getuigen no-
dig? Nu hebben jullie zijn gods-
lastering zelf gehoord. 66 Wat
vinden jullie?’ Ze antwoordden:
‘Hij verdient de dood.’m 67 Toen
spuugden ze hem in het gezichtn
en stompten hem.o Anderen sloe-
gen hem in het gezichtp 68 en
zeiden: ‘Profeteer eens, Chris-
tus. Wie heeft je geslagen?’

69 Petrus zat nog steeds bui-
ten op de binnenplaats. Er kwam
een dienstmeisje naar hem toe.
Ze zei: ‘Jij was ook bij Jezus de
Galileeër!’q 70 Maar hij ontken-

de het waar iedereen bij was en
zei: ‘Ik weet niet waar je het over
hebt.’ 71 Hij ging weg, naar het
portaal, maar werd door een an-
der meisje herkend. Ze zei te-
gen de mensen die daar waren:
‘Deze man was bij Jezus de Naza-
rener.’a 72 Hij ontkende het op-
nieuw en zwoer: ‘Ik ken die man
niet!’ 73 Even later kwamen de
omstanders dichterbij en zeiden
tegen Petrus: ‘Ja, jij hoort ook bij
hen. Trouwens, je dialect� ver-
raadt je.’ 74 Daarop begon hij
te vloeken en te zweren: ‘Ik ken
die man niet!’ En onmiddellijk
kraaide er een haan. 75 Toen
herinnerde Petrus zich dat Jezus
had gezegd: ‘Voordat een haan
kraait, zul je drie keer zeggen
dat je mij niet kent.’b Hij ging
naar buiten en huilde bitter.

27 Toen het ochtend werd,
kwamen alle overpriesters

en de oudsten van het volk bij el-
kaar om te overleggen hoe ze Je-
zus konden ombrengen.c 2 Ze
boeiden hem, leidden hem weg
en leverden hem over aan Pila-
tus, de gouverneur.d

3 Judas, de verrader, zag dat
Jezus veroordeeld was en kreeg
spijt. Daarom bracht hij de 30 zil-
verstukken terug naar de over-
priesters en de oudstene 4 en
zei: ‘Ik heb gezondigd. Ik heb een
onschuldige� verraden.’ Ze zei-
den: ‘Wat maakt ons dat uit? Dat
is jouw probleem!’� 5 Toen gooi-
de hij de zilverstukken de tem-
pel in en ging weg. Daarna hing
hij zich op.f 6 De overpriesters
pakten de zilverstukken en zei-
den: ‘Het is niet toegestaan om
ze naar de heilige schatkamer te
brengen, want het is bloedgeld.’
7 Nadat ze met elkaar hadden
overlegd, gebruikten ze het geld
om het veld van de pottenbakker
te kopen als begraafplaats voor
vreemdelingen. 8 Daarom wordt
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dat veld tot op de dag van van-
daag Bloedvelda genoemd. 9 Zo
ging in vervulling wat via de pro-
feet Jeremia was gezegd: ‘En ze
namen de 30 zilverstukken, de
prijs die voor hem was bepaald,
de prijs die enkele zonen van Is-
raël voor hem hadden vastgesteld,
10 en ze gaven die voor het veld
van de pottenbakker, zoals Jeho-
vah� mij had opgedragen.’b

11 Jezus werd voor de gouver-
neur geleid. Die vroeg hem: ‘Bent
u de Koning van de Joden?’ Je-
zus antwoordde: ‘U zegt het zelf.’c
12 Maar toen hij door de over-
priesters en de oudsten werd be-
schuldigd, gaf hij geen antwoord.d
13 Pilatus zei tegen hem: ‘Hoort
u niet waar ze u allemaal van be-
schuldigen?’ 14 Maar hij gaf hem
helemaal nergens antwoord op,
wat de gouverneur erg verbaasde.

15 Het was de gewoonte dat
de gouverneur op elk feest een
gevangene vrijliet, die het volk
mocht uitkiezen.e 16 Op dat mo-
ment zat er een beruchte mis-
dadiger vast, die Bar _abbas heet-
te. 17 Pilatus vroeg daarom
aan de mensen die bij elkaar wa-
ren gekomen: ‘Wie willen jullie
dat ik vrijlaat, Bar _abbas of Je-
zus, die Christus wordt genoemd?’
18 Pilatus wist namelijk dat ze
hem uit jaloezie� hadden overge-
leverd. 19 Toen hij op de rech-
terstoel zat, kreeg hij ook nog het
bericht van zijn vrouw: ‘Laat die
rechtvaardige man met rust, want
ik heb vandaag in een droom veel
om hem geleden.’ 20 Maar de
overpriesters en de oudsten kre-
gen het volk zover dat ze om Ba-
r _abbas vroegenf en Jezus lieten
doden.g 21 De gouverneur vroeg
dus opnieuw: ‘Wie van de twee
willen jullie dat ik vrijlaat?’ Ze
antwoordden: ‘Bar _abbas.’ 22 Pi-
latus zei toen: ‘Wat zal ik dan
doen met Jezus, die Christus
wordt genoemd?’ Ze zeiden al-

27:10 �Zie App. A5. 27:18 �Of ‘afgunst’.

lemaal: ‘Aan de paal met hem!’a
23 Hij zei: ‘Waarom? Wat voor
slechts heeft hij gedaan?’ Maar ze
gingen nog harder schreeuwen:
‘Aan de paal met hem!’b

24 Pilatus zag dat zijn pogin-
gen niets uithaalden en dat er op-
schudding ontstond. Daarom nam
hij water, waste voor de ogen van
de menigte zijn handen en zei: ‘Ik
ben onschuldig aan het bloed van
deze man. Het is jullie eigen ver-
antwoordelijkheid.’ 25 Het hele
volk antwoordde: ‘Laat zijn bloed
over ons en over onze kinde-
ren komen.’c 26 Toen liet hij Ba-
r _abbas vrij, maar Jezus liet hij
zweepslagen gevend en leverde hij
over om aan een paal gehangen te
worden.e

27 De soldaten brachten Jezus
naar het verblijf van de gouver-
neur en verzamelden de hele le-
gerafdeling om hem heen.f 28 Ze
trokken hem zijn kleren uit, de-
den hem een scharlakenrode man-
tel omg 29 en vlochten een door-
nenkroon die ze op zijn hoofd
zetten. Ook duwden ze hem een
rieten stok in zijn rechterhand.
Toen knielden ze voor hem neer
en maakten hem belachelijk. Ze
zeiden: ‘Gegroet, Koning van de
Joden!’ 30 Ze bespuugden hem,h
pakten de rieten stok en sloegen
hem op zijn hoofd. 31 Nadat ze
hem belachelijk hadden gemaakt,
namen ze hem uiteindelijk de man-
tel weer af en deden hem zijn bo-
venkleren aan. Daarna leidden ze
hem weg om hem aan een paal
te hangen. i

32 Toen ze naar buiten gin-
gen, kwamen ze een man uit Cy-
r _ene tegen die Simon heette, en
ze dwongen hem om de martel-
paal� te dragen.j 33 Ze kwamen
bij een plaats die Golgotha wordt
genoemd, wat ‘schedelplaats’ be-
tekent.k 34 Daar gaven ze hem
wijn gemengd met gal� te drin-
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ken,a maar toen hij ervan had ge-
proefd, weigerde hij het te drin-
ken. 35 Nadat ze hem aan een
paal hadden gehangen, verdeel-
den ze zijn bovenkleren door het
lot te werpen,b 36 en ze ble-
ven daar zitten om hem te be-
waken. 37 Ook hingen ze boven
zijn hoofd een bord waarop de
aanklacht tegen hem geschreven
stond: ‘Dit is Jezus, de Koning van
de Joden’.c

38 Er werden twee misdadi-
gers� aan palen naast hem ge-
hangen, één rechts en één links
van hem.d 39 De voorbijgangers
liepen hoofdschuddend langse en
zeiden spottend:f 40 ‘Jij zou de
tempel toch afbreken en in drie
dagen opbouwen?g Red jezelf
dan! Als je een zoon van God
bent, kom dan van de martelpaal
af!’h 41 Ook de overpriesters, de
schriftgeleerden en de oudsten
maakten hem belachelijk. Ze zei-
den: i 42 ‘Anderen heeft hij ge-
red, maar zichzelf kan hij niet
redden! Hij is toch de Koning
van Israël? j Laat hij maar van de
martelpaal af komen, dan zullen
we in hem geloven. 43 Hij heeft
zijn vertrouwen in God gesteld.
Laat die hem dan redden als hij
Hem dierbaar is,k want hij heeft
gezegd: “Ik ben Gods Zoon.”’ l
44 Zelfs de misdadigers die naast
hem aan een paal hingen, bespot-
ten hem op die manier.m

45 Vanaf het zesde uur� viel er
duisternis over het hele land, tot
het negende uur.�n 46 Rond het
negende uur riep Jezus luid: ‘Eli,
Eli , lama sabachthani?’ Dat bete-
kent: ‘Mijn God, mijn God, waarom
hebt u mij verlaten?’o 47 Toen
sommige omstanders dat hoor-
den, zeiden ze: ‘Hij roept El _ia.’p
48 Meteen rende een van hen weg
om een spons te halen. Hij doop-
te die in zure wijn, stak die op een
rieten stok en gaf hem te drinken.q

27:38 �Of ‘rovers’. 27:45 �D.w.z. rond
12.00 uur. �D.w.z. rond 15.00 uur.

49 Maar de anderen zeiden: ‘Laat
hem toch. Dan zullen we zien of
El _ia hem komt redden.’ 50 Op-
nieuw riep Jezus luid en hij gaf
de geest.�a

51 Op dat moment scheurde
het gordijn van het heiligdomb

van boven tot onderc in twee-
end en de aarde beefde en de
rotsen spleten. 52 De graven�
werden geopend en heel wat li-
chamen van gestorven heiligen�
kwamen omhoog 53 en werden
voor veel mensen zichtbaar. (Na-
dat hij uit de dood was opgewekt,
kwamen enkele personen tussen
de graven vandaan en gingen de
heilige stad in.) 54 Toen de le-
gerofficier en de soldaten die
Jezus bewaakten, de aardbeving
zagen en alles wat er gebeurde,
werden ze heel bang. Ze zeiden:
‘Dit was echt Gods Zoon!’e

55 Veel vrouwen die vanuit
Galilea met Jezus waren meege-
gaan om hem van dienst te zijn, f
stonden op een afstand toe te
kijken. 56 Dat waren onder an-
deren Maria Magdal _ena, Maria,
de moeder van Jakobus en J _o-
ses, en ook de moeder van de zo-
nen van Zebed _eüs.g

57 Laat in de middag kwam er
een rijke man uit Arimath _ea die
Jozef heette en die ook een dis-
cipel van Jezus was geworden.h
58 Hij ging naar Pilatus en vroeg
om het lichaam van Jezus. i Pi-
latus gaf opdracht het aan hem
te geven.j 59 Jozef nam het li-
chaam, wikkelde het in schoon,
fijn linnenk 60 en legde het in
zijn nieuwe graf,�l dat hij in de
rotsen had uitgehakt. Nadat hij
een grote steen voor de ingang
van het graf� had gerold, ging hij
weg. 61 Maar Maria Magdal _ena
en de andere Maria bleven tegen-
over het graf zitten.m

27:50 �Of ‘hij blies de laatste adem uit’,
‘hij stierf’. 27:52 �Of ‘herinneringsgra-
ven’. �Of ‘veel heiligen die waren gaan
slapen’. 27:60 �Of ‘herinneringsgraf’.
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62 De volgende dag, dat wil
zeggen na de voorbereidingsdag,a
kwamen de overpriesters en de fa-
rizeeën samen bij Pilatus 63 en
zeiden: ‘Mijnheer, we moesten
eraan denken dat die bedrie-
ger, toen hij nog leefde, heeft
gezegd: “Na drie dagen zal ik
uit de dood worden opgewekt.”b

64 Geef daarom alstublieft op-
dracht om het graf tot de der-
de dag te bewaken. Anders kun-
nen zijn discipelen hem stelenc

en tegen het volk zeggen: “Hij is
uit de dood opgewekt!” Die mis-
leiding zou nog erger zijn dan de
eerste.’ 65 Pilatus zei tegen ze:
‘Jullie krijgen bewakers mee. Be-
veilig het zo goed als jullie kun-
nen.’ 66 Daarop gingen ze naar
het graf en beveiligden het door
de steen te verzegelen en er bewa-
kers bij te zetten.

28 De sabbat was voorbij, het
was de eerste dag van de

week. Toen het licht begon te
worden, gingen Maria Magdal _ena
en de andere Maria bij het graf
kijken.d

2 Er was een grote aardbe-
ving geweest, want Jehovah’s�
engel was uit de hemel gekomen,
had de steen weggerold en zat
daar nu op.e 3 Hij zag eruit als
de bliksem en zijn kleren waren
zo wit als sneeuw.f 4 De bewa-
kers beefden van angst en wer-
den als doden.

5 Maar de engel zei tegen de
vrouwen: ‘Wees niet bang. Ik
weet dat jullie Jezus zoeken, die
aan een paal is gehangen.g 6 Hij
is hier niet, want hij is uit de
dood opgewekt, zoals hij had ge-
zegd.h Kom maar kijken waar hij
heeft gelegen. 7 Ga daarna snel
naar zijn discipelen en vertel ze
dat hij uit de dood is opgewekt.
Hij gaat vóór jullie uit naar Ga-
lilea i en daar zullen jullie hem
zien. Dat is wat ik jullie te zeg-
gen had.’ j

28:2 �Zie App. A5.

8 Ze verlieten snel het herin-
neringsgraf. Bang maar ook vol
vreugde renden ze weg om het
aan zijn discipelen te vertellen.a
9 Op dat moment kwam Jezus
hun tegemoet en begroette hen.
Ze gingen naar hem toe, pakten
zijn voeten vast en gingen hem
eer bewijzen.� 10 ‘Wees niet
bang!’, zei Jezus. ‘Zeg tegen mijn
broeders dat ze naar Galilea moe-
ten gaan. Daar zullen ze me zien.’

11 Terwijl zij onderweg waren,
gingen enkele bewakersb naar de
stad en vertelden aan de over-
priesters wat er allemaal was ge-
beurd. 12 Die kwamen met de
oudsten samen om te overleggen.
Toen gaven ze de soldaten een
groot aantal zilverstukken 13 en
zeiden: ‘Zeg maar dat zijn disci-
pelen ’s nachts zijn gekomen en
hem hebben gestolen terwijl jul-
lie sliepen.c 14 Als de gouver-
neur ervan hoort, zullen wij het
wel aan hem uitleggen.� Maak je
maar geen zorgen.’ 15 Ze namen
de zilverstukken aan en volgden
de instructies op. En tot op de dag
van vandaag doet dit verhaal on-
der de Joden de ronde.

16 De 11 discipelen gingen
naar Galilea,d naar de berg waar
Jezus met ze had afgesproken.e
17 Toen ze hem zagen, gingen ze
hem eer bewijzen,� maar sommi-
gen twijfelden. 18 Jezus kwam
naar ze toe en zei: ‘Ik heb alle
autoriteit in de hemel en op aarde
gekregen.f 19 Ga dus en maak
discipelen van mensen uit alle
volken.g Doop zeh in de naam
van de Vader en van de Zoon en
van de heilige geest, 20 en leer
ze om zich te houden aan alles
wat ik jullie heb opgedragen. i En
weet: ik ben met jullie, alle da-
gen, tot het einde van het tijd-
perk.’�j
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MARKUS Inhoud–1:22 1350

1 Het begin van het goede
nieuws over Jezus Christus,

de Zoon van God. 2 Zoals ge-
schreven staat in Jesaja, de pro-
feet: ‘(Let op! Ik stuur mijn bood-
schapper voor je� uit, die de
weg voor je zal banen.)a 3 In de
woestijn roept een stem: “Maak
de weg van Jehovah� vrij! Maak
zijn paden recht.”’b 4 Johannes
de Doper was in de woestijn en
predikte dat mensen zich moes-
ten laten dopen als symbool van
berouw om vergeving van zonden
te krijgen.c 5 Heel Judea en alle
inwoners van Jeruzalem gingen
naar hem toe. Ze lieten zich door
hem in de rivier de Jordaan do-
pen� en bekenden openlijk hun
zonden.d 6 Johannes droeg kle-
ren van kameelhaar en had een
leren gordel om zijn middel.e Hij
at sprinkhanen en wilde honing.f
7 Hij predikte: ‘Na mij komt ie-
mand die sterker is dan ik. Ik ben
het niet eens waard me te buk-
ken om de riem van zijn sanda-
len los te maken.g 8 Ik heb jullie
gedoopt met water, maar hij zal
jullie dopen met heilige geest.’h

9 In de loop van die dagen
kwam Jezus uit N _azareth in Ga-
lilea, en hij werd door Johannes
in de Jordaan gedoopt. i 10 Zo-
dra hij uit het water omhoog-
kwam, zag hij dat de hemel ge-
opend werd en dat de geest als
een duif op hem neerdaalde. j
11 Ook klonk er een stem uit
de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde
Zoon. Ik heb je goedgekeurd.’k

1:2 �Lett.: ‘je gezicht’. 1:3 �Zie App.
A5. 1:5 �Of ‘onderdompelen’.

12 Onmiddellijk zette de geest
hem ertoe aan naar de woestijn
te gaan, 13 waar hij 40 dagen
bleef. In de woestijn werd hij door
Satan op de proef gestelda en ver-
bleef hij tussen de wilde dieren,
maar de engelen waren hem van
dienst.b

14 Nadat Johannes gevangen
was genomen, ging Jezus naar
Galilea.c Hij predikte daar het
goede nieuws van Godd 15 en
zei: ‘De vastgestelde tijd is aan-
gebroken� en Gods Koninkrijk is
nabij. Heb berouw,e en geloof in
het goede nieuws.’

16 Terwijl hij langs het Meer
van Galilea liep, zag hij Simon
en zijn broer Andr _easf hun net-
ten in het meer uitgooien.g Het
waren vissers.h 17 Jezus zei te-
gen ze: ‘Kom, volg me, dan zal ik
van jullie vissers van mensen ma-
ken.’ i 18 Onmiddellijk lieten ze
hun netten in de steek en volgden
hem.j 19 Verderop zag hij Jako-
bus, de zoon van Zebed _eüs, en zijn
broer Johannes, die in hun boot
bezig waren hun netten te repare-
ren.k 20 Meteen riep hij hen. Ze
lieten hun vader Zebed _eüs met de
loonarbeiders in de boot achter en
volgden hem. 21 Daarna gingen
ze Kap _ernaüm in.

Zodra het sabbat was, ging hij
de synagoge in en begon te on-
derwijzen.l 22 Ze waren diep on-
der de indruk van zijn manier
van onderwijzen, want hij onder-
wees hen als iemand met gezag,
en niet zoals de schriftgeleer-

1:15 �Lett.: ‘vervuld’.
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15 Jezus vóór Pilatus (1-15)
In openbaar bespot (16-20)
Aan paal gehangen op Golgotha (21-32)
Jezus sterft (33-41)
Jezus begraven (42-47)
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den.a 23 Er was op dat moment
een man in de synagoge die in de
macht was van een onreine geest.
Hij schreeuwde: 24 ‘Wat hebben
we met jou te maken, Jezus de
Nazarener?b Ben je gekomen om
ons te vernietigen? Ik weet pre-
cies wie je bent: de Heilige van
God!’c 25 Jezus sprak de geest
bestraffend toe en zei: ‘Zwijg en
ga uit hem weg!’ 26 De onrei-
ne geest liet de man stuiptrek-
ken, schreeuwde luid en verliet
hem. 27 De mensen waren alle-
maal zo verbaasd dat ze tegen
elkaar zeiden: ‘Wat is dit? Een
nieuwe leer! Hij heeft zelfs gezag
over onreine geesten en ze ge-
hoorzamen zijn bevelen.’ 28 Het
nieuws over hem verbreidde zich
snel over heel Galilea.

29 Daarop verlieten ze de syna-
goge en gingen naar het huis van
Simon en Andr _eas, samen met Ja-
kobus en Johannes.d 30 Simons
schoonmoedere lag met koorts
op bed. Ze vertelden hem met-
een over haar. 31 Hij ging naar
haar toe, pakte haar bij de hand
en hielp haar overeind. De koorts
verdween en ze ging hen bedie-
nen.

32 ’s Avonds, na zonsonder-
gang, werden alle mensen die ziek
of door demonen bezeten waren
bij hem gebracht.f 33 De hele
stad had zich voor de deur verza-
meld. 34 Hij genas veel mensen
van allerlei ziekteng en dreef veel
demonen uit. Maar hij stond de
demonen niet toe iets te zeggen,
omdat ze wisten dat hij Christus
was.�

35 Vroeg in de morgen, toen
het nog donker was, stond hij op
en ging naar buiten, naar een af-
gelegen plaats. Daar ging hij bid-
den.h 36 Maar Simon en de an-
deren die bij hem waren, gingen
naar hem op zoek 37 en vonden
hem. Ze zeiden tegen hem: ‘Ieder-
een zoekt je!’ 38 Maar hij zei:

1:34 �Of mogelijk ‘omdat ze wisten wie
hij was’.

‘Laten we ergens anders naartoe
gaan, naar de dorpen in de buurt,
zodat ik ook daar kan prediken,
want daarvoor ben ik gekomen.’a
39 Hij ging op weg en predikte
in de synagogen in heel Galilea
en dreef de demonen uit.b

40 Er kwam ook een melaat-
se� naar hem toe, die zelfs op
zijn knieën viel en hem smeekte:
‘Als u het alleen maar wilt, kunt
u me rein maken.’c 41 Jezus had
medelijden met hem, stak zijn
hand uit, raakte hem aan en zei:
‘Ik wil het! Word rein.’d 42 On-
middellijk verdween zijn melaats-
heid, en hij werd rein. 43 Je-
zus stuurde hem meteen weg
met de duidelijke waarschuwing:
44 ‘Denk erom dat je het aan nie-
mand vertelt, maar ga je aan de
priester laten zien en breng het
offer voor je reiniging dat Mo-
zes heeft voorgeschreven,e als te-
ken voor hen.’�f 45 Maar een-
maal vertrokken, ging de man
het verhaal overal breeduit rond-
vertellen, zodat Jezus niet meer
openlijk een stad kon binnen-
gaan. Daarom bleef hij op afge-
legen plaatsen buiten de steden.
Toch bleven de mensen van alle
kanten naar hem toe komen.g

2 Maar na een aantal dagen
kwam hij weer in Kap _ernaüm,

en het werd bekend dat hij thuish

was. 2 Er verzamelden zich zo
veel mensen dat er zelfs buiten
voor de deur geen plaats meer
was, en hij ging hun het woord be-
kendmaken.i 3 Toen werd er een
verlamde man bij hem gebracht,
die door vier mannen werd ge-
dragen. j 4 Omdat ze hem van-
wege de menigte niet vlak bij
Jezus konden brengen, verwijder-
den ze een stuk van het dak bo-
ven Jezus’ hoofd. Nadat ze een
opening hadden gegraven, lie-
ten ze het draagbed waarop de
verlamde man lag naar beneden

1:40 �Zie Woordenlijst. 1:44 �Lett.: ‘als
een getuigenis voor hen’, waarschijnlijk
voor de priesters.
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zakken. 5 Toen Jezus hun ge-
loof zag,a zei hij tegen de verlam-
de: ‘Mijn zoon, je zonden zijn je
vergeven.’b 6 Sommige schrift-
geleerden die daar zaten, dach-
ten bij zichzelf:�c 7 ‘Hoe kan die
man zoiets zeggen? Hij lastert.
Niemand kan toch zonden ver-
geven behalve God?’d 8 Maar Je-
zus had meteen in de gaten�
waar ze het met elkaar over had-
den en zei tegen ze: ‘Waarom den-
ken jullie zo?�e 9 Wat is makke-
lijker? Tegen de verlamde man te
zeggen: “Je zonden zijn je verge-
ven” of: “Sta op, pak je draagbed
op en loop”? 10 Maar om jullie
te laten zien dat de Mensenzoonf

de macht heeft om op aarde zon-
den te vergeven . . .’g En hij zei te-
gen de verlamde man: 11 ‘Ik zeg
je: sta op, pak je draagbed op en
ga naar huis.’ 12 De man stond
op, pakte meteen zijn draagbed
en liep voor de ogen van iedereen
naar buiten. Ze stonden allemaal
versteld, en ze eerden God en zei-
den: ‘Zoiets hebben we nog nooit
gezien.’h

13 Hij ging weer naar buiten en
liep langs het meer. Er bleven gro-
te groepen mensen naar hem toe
komen, en hij ging hen onderwij-
zen. 14 Toen hij verderging zag
hij Levi, de zoon van Alf _eüs, bij
het belastingkantoor zitten. Hij
zei tegen hem: ‘Wees mijn volge-
ling.’ Hij stond op en volgde hem.i
15 Later waren Jezus en zijn dis-
cipelen in Levi’s huis aan het
eten,� en veel belastinginners en
zondaars aten met hen mee,�
want velen van hen volgden hem.j
16 De schriftgeleerden van de fa-
rizeeën zagen hem met de zon-
daars en de belastinginners eten
en zeiden tegen zijn discipelen:
‘Eet hij met belastinginners en
zondaars?’ 17 Toen Jezus dat

2:6 �Lett.: ‘in hun hart’. 2:8 �Of ‘on-
derscheidde meteen door zijn geest’.
�Lett.: ‘deze dingen in jullie hart’. 2:15
�Of ‘lagen (...) aan tafel aan’.

hoorde, zei hij tegen ze: ‘Gezon-
de mensen� hebben geen dokter
nodig, maar de ziekenwel. Ik ben
niet gekomen om rechtvaardi-
ge mensen te roepen, maar zon-
daars.’a

18 Johannes’ discipelen en de
farizeeën hadden de gewoonte
om te vasten. Ze gingen naar
Jezus toe en vroegen: ‘Waarom
hebben Johannes’ discipelen en
de discipelen van de farizeeën
de gewoonte om te vasten, maar
uw discipelen niet?’b 19 Jezus
antwoordde: ‘De vrienden van
de bruidegomc hebben toch geen
reden om te vasten terwijl de
bruidegom bij ze is? Zolang ze de
bruidegom bij zich hebben, kun-
nen ze niet vasten. 20 Maar er
komt een tijd dat de bruidegom
bij ze wordt weggehaald.d Op die
dag zullen ze vasten. 21 Nie-
mand verstelt een oud boven-
kleed met een lap stof die nog
niet gekrompen is. Als je dat wel
doet, scheurt de nieuwe lap eraf
en wordt de scheur nog groter.e
22 Ook doet niemand nieuwe
wijn in oude wijnzakken. Als je
dat wel doet, zullen de wijnzak-
ken door de wijn barsten, waar-
door de wijn en de zakken verlo-
ren gaan. Nieuwe wijn doe je in
nieuwe wijnzakken.’

23 Op een sabbat liep Jezus
door de graanvelden, en zijn dis-
cipelen begonnen onderweg aren
te plukken.f 24 De farizeeën zei-
den tegen hem: ‘Kijk eens! Waar-
om doen ze iets wat op de sabbat
verboden is?’ 25 Hij zei tegen
ze: ‘Hebben jullie nooit gelezen
wat David deed toen hij niets te
eten had en hij en zijn mannen
honger hadden?g 26 Volgens het
verslag over de overpriester _Ab-
jatharh ging hij het huis van God
binnen en at van de toonbroden,�
terwijl het niemand is toegestaan
daarvan te eten behalve de pries-
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ters.a En hij liet ook zijn man-
nen ervan eten.’ 27 Toen zei hij
tegen ze: ‘De sabbat is gemaakt
voor de mens,b en niet de mens
voor de sabbat. 28 De Mensen-
zoon is dus ook Heer van de sab-
bat.’c

3 Opnieuw ging hij een synago-
ge in, en daar was een man

met een verschrompelde� hand.d
2 Ze hielden hem scherp in de ga-
ten om te zien of hij de man op
de sabbat zou genezen, zodat ze
hem ergens van konden beschul-
digen. 3 Hij zei tegen de man
met de verschrompelde hand: ‘Sta
op en ga in het midden staan.’
4 Toen vroeg hij ze: ‘Is het toege-
staan op de sabbat goed te doen
of kwaad te doen, een leven�
te redden of te doden?’e Maar
niemand zei iets. 5 Hij keek ze
stuk voor stuk verontwaardigd
aan, diepbedroefd vanwege hun
ongevoelige hart,f en hij zei tegen
de man: ‘Steek je hand uit.’ Dat
deed hij en zijn hand werd weer
gezond. 6 Daarop gingen de fa-
rizeeën naar buiten, en ze gingen
meteen met de aanhangers van
Herodesg overleggen hoe ze hem
uit de weg konden ruimen.

7 Jezus vertrok met zijn disci-
pelen naar het meer, en een grote
groep mensen uit Galilea en Ju-
dea volgde hem.h 8 Ook uit Je-
ruzalem en Idum _ea en van de
overkant van de Jordaan en uit
de omgeving van Tyrus en Sidon
kwamen veel mensen naar hem
toe toen ze hoorden wat hij al-
lemaal deed. 9 Hij zei tegen
zijn discipelen dat ze een boot-
je voor hem klaar moesten hou-
den, zodat hij niet door de me-
nigte in het gedrang zou komen.
10 Omdat hij veel mensen had
genezen, verdrongen alle mensen
met een ernstige ziekte zich rond-
om hem, want ze wilden hem aan-
raken. i 11 En telkens als de on-
reine geesten j hem zagen, vielen

3:1 �Of ‘verlamde’. 3:4 �Of ‘ziel’.

ze voor hem neer en riepen: ‘Jij
bent de Zoon van God.’a 12 Maar
meerdere keren zei hij nadrukke-
lijk tegen ze dat ze niet bekend
mochten maken wie hij was.b

13 Hij ging een berg op en riep
degenen bij zich die hij op het
oog had,c en ze kwamen naar hem
toe.d 14 Hij vormde� een groep
van 12 en noemde ze apostelen.
Zij zouden met hem meegaan en
hij zou ze eropuit sturen om te
prediken 15 en ze de macht ge-
ven om demonen uit te drijven.e

16 De groep van 12f die hij
vormde,� bestond uit Simon, die
hij ook Petrusg noemde, 17 Ja-
kobus, de zoon van Zebed _eüs, en
Johannes, de broer van Jakobus
(deze twee noemde hij ook Boa-
n _erges, wat ‘zonen van de don-
der’ betekent),h 18 Andr _eas, Fi-
l _ippus, Bartholom _eüs, Mattheüs,
Thomas, Jakobus, de zoon van
Alf _eüs, Thadd _eüs, Simon de Ka-
naneeër� 19 en Judas Isk _ariot,
die hem later heeft verraden.

Hij ging een huis binnen,
20 en opnieuw verzamelde de
menigte zich, zodat ze niet eens
de kans kregen om te eten.
21 Maar toen zijn familieleden
dat hoorden, gingen ze op weg
om hem te halen, want ze zeiden:
‘Hij heeft zijn verstand verloren.’i
22 Ook zeiden de schriftgeleer-
den die uit Jeruzalem waren ge-
komen: ‘Hij is bezeten door Be _̈el-
zebub,� en hij drijft de demonen
uit door de heerser van de demo-
nen.’ j 23 Daarom riep hij hen bij
zich en sprak tot hen in illustra-
ties: ‘Hoe kan Satan Satan uit-
drijven? 24 Als in een konink-
rijk verdeeldheid is, houdt dat
koninkrijk niet stand.k 25 En als
in een huis verdeeldheid is, houdt
dat huis niet stand. 26 Zo kan
ook Satan, als hij tegen zich-
zelf is opgestaan en verdeeld is
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geraakt, niet standhouden, maar
komt hij aan zijn eind. 27 Bo-
vendien kan niemand die het huis
van een sterke man binnendringt,
zijn bezittingen stelen als hij
hem niet eerst vastbindt. Pas dan
kan hij zijn huis leeghalen. 28 Ik
verzeker jullie: alles zal de men-
sen� vergeven worden, welke zon-
den ze ook begaan en welke las-
teringen ze ook uiten. 29 Maar
wie lastert tegen de heilige geest,
krijgt in alle eeuwigheid geen ver-
geving,a maar is schuldig aan eeu-
wige zonde.’b 30 Hij zei dat om-
dat ze hadden gezegd: ‘Hij is
bezeten door een onreine geest.’c

31 Toen kwamen zijn moeder
en zijn broers.d Ze bleven bui-
ten staan en stuurden iemand
naar binnen om hem te roepen.e
32 Omdat er een menigte om hem
heen zat, zeiden ze tegen hem:
‘Kijk! Uw moeder en uw broers
staan buiten en vragen naar u.’f
33 Maar hij antwoordde: ‘Wie zijn
mijn moeder en mijn broers?’
34 Toen keek hij naar de mensen
die in een kring om hem heen za-
ten en zei: ‘Kijk, mijn moeder en
mijn broers!g 35 Iedereen die de
wil van God doet, die is mijn broer
en mijn zus en mijn moeder.’h

4 Opnieuw ging hij onderwij-
zen bij het meer en er ver-

zamelde zich een enorme menigte
bij hem. Daarom stapte hij in een
boot op het meer en ging daar-
in zitten, terwijl de hele menig-
te op de oever stond.i 2 Hij ging
hun veel dingen leren door middel
van illustratiesj en zei:k 3 ‘Luis-
ter! Een zaaier ging op weg om
te zaaien. l 4 Tijdens het zaaien
vielen sommige zaadjes langs de
weg, en er kwamen vogels die ze
opaten. 5 Andere zaadjes vielen
op rotsgrond waar niet veel aar-
de was, en ze schoten meteen op
omdat de grond niet diep was.m
6 Maar toen de zon opkwam,
werden ze door de hitte ver-
schroeid, en ze verdorden omdat

3:28 �Lett.: ‘mensenzonen’.

ze geen wortels hadden. 7 Er
waren ook zaadjes die tussen de
distels vielen. De distels kwamen
op en verstikten de zaadjes, waar-
door ze geen vrucht opleverden.a
8 Weer andere zaadjes vielen in
goede aarde, kwamen op en groei-
den. Ze gingen vrucht opleveren:
30, 60 en 100 keer zo veel.’b 9 Hij
voegde eraan toe: ‘Laat iedereen
die oren heeft, goed luisteren.’c

10 Toen hij alleen was, gingen
zijn discipelen en de twaalf hem
vragen stellen over de illustra-
ties.d 11 Hij zei tegen ze: ‘Aan
jullie is het heilige geheime van
Gods Koninkrijk toevertrouwd,
maar voor buitenstaanders blijft
alles in illustraties.f 12 Daar-
door zullen ze wel kijken maar
toch niets zien, enwel horen maar
toch de betekenis niet begrijpen.
En ze zullen nooit terugkeren en
vergeving krijgen.’g 13 Hij zei
verder: ‘Als jullie deze illustra-
tie niet begrijpen, hoe zullen jul-
lie alle andere illustraties dan be-
grijpen?

14 De zaaier zaait het woord.h
15 Dit is het zaad langs de weg
waar het woord wordt gezaaid: zo-
dra ze het horen, komt Satan i en
neemt het woord weg dat in hen
werd gezaaid.j 16 En dit is het
zaad dat op de rotsgrond valt: zo-
dra ze het woord horen, nemen ze
het met vreugde aan.k 17 Toch
schiet het geen wortel in hen. Ze
houden het een tijdje vol, maar
zodra er vanwege het woord ver-
volging of moeilijkheden ontstaan,
struikelen ze. 18 Er is ook zaad
dat tussen de distels terechtkomt.
Dat zijn degenen die het woord
horen, l 19 maar de zorgenm van
deze wereld,� de verleiding� van
rijkdomn en het verlangeno naar
al het andere dringen hun hart
binnen en verstikken het woord,
en het kan geen vrucht dragen.
20 Maar het zaad dat in goede
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aarde valt, zijn degenen die naar
het woord luisteren, het aanvaar-
den en vrucht dragen: 30, 60 en
100 keer zo veel.’a

21 Hij zei ook tegen ze: ‘Je
haalt een lamp toch niet tevoor-
schijn om die onder een koren-
maat� of onder een bed te zet-
ten? Nee, je zet hem juist op een
standaard.b 22 Want alles wat
bedekt is, zal onthuld worden,
en alles wat zorgvuldig verbor-
gen is, zal aan het licht komen.c
23 Laat iedereen die oren heeft,
goed luisteren.’d

24 Verder zei hij tegen ze:
‘Let goed op wat je hoort.e Met
de maat waarmee jij meet, zul je
gemeten worden, en je zult zelfs
nog meer krijgen. 25 Want wie
heeft, zal meer krijgen.f Maar
van wie niets heeft, zal zelfs wat
hij heeft worden afgenomen.’g

26 Ook zei hij: ‘Het is met het
Koninkrijk van God als met ie-
mand die zaad op het land strooit.
27 Hij slaapt ’s nachts en staat
overdag op, en het zaad ontkiemt
en schiet op, maar hij weet niet
hoe. 28 De grond brengt van-
zelf geleidelijk vrucht voort: eerst
de halm, dan de aar en uitein-
delijk de graankorrels in de aar.
29 Maar zodra het graan rijp is,
slaat hij de sikkel erin, omdat het
tijd is voor de oogst.’

30 Verder zei hij: ‘Waarmee
kunnen we Gods Koninkrijk ver-
gelijken of met welke illustra-
tie kunnen we het verklaren?
31 Het is als een mosterdzaad-
je. Als het in de grond wordt ge-
zaaid, is het het kleinste van alle
zaden op aarde.h 32 Maar nadat
het gezaaid is, groeit het en wordt
het groter dan alle andere tuin-
gewassen. Er komen grote takken
aan, zodat de vogels van de hemel
in zijn schaduw kunnen nestelen.’

33 Met veel van zulke illustra-
ties i maakte hij hun het woord
bekend, voor zover ze het konden
begrijpen. 34 Hij vertelde hun

4:21 �Of ‘maatemmer’.

niets zonder illustraties, maar
wanneer hij met zijn discipelen
alleen was, legde hij alles uit.a

35 Die dag, toen het avond was
geworden, zei hij tegen ze: ‘Laten
we het meer oversteken.’b 36 Na-
dat ze de menigte hadden laten
weggaan, namen ze hem� mee in
de boot. Er waren ook andere bo-
ten bij.c 37 Toen stak er een he-
vige storm op en de golven sloe-
gen over de boot, zodat die bijna
zonk.d 38 Maar hij lag achter in
de boot op het kussen te slapen.
Ze maakten hem wakker en zei-
den tegen hem: ‘Meester, kan het
je niet schelen dat we vergaan?’
39 Hij stond op, sprak de wind
bestraffend toe en zei tegen het
meer: ‘Zwijg! Wees stil!’e De wind
ging liggen en het werd helemaal
stil. 40 Toen zei hij tegen ze:
‘Waarom zijn jullie zo bang? Heb-
ben jullie nog steeds geen geloof?’
41 Maar ze waren heel angstig en
zeiden tegen elkaar: ‘Wie is dat
toch? Zelfs de wind en het meer
doen wat hij zegt!’f

5 Ze kwamen aan de overkant
van het meer, in het gebied

van de Gerasenen.g 2 Onmiddel-
lijk nadat Jezus uit de boot was
gestapt, kwam hem vanuit de be-
graafplaats� een man tegemoet
die in de macht was van een on-
reine geest. 3 Hij woonde tus-
sen de graven, en tot op dat mo-
ment had niemand hem kunnen
vastbinden, zelfs niet met kettin-
gen. 4 Hij was al vaak met voet-
boeien en kettingen vastgebon-
den, maar hij had de kettingen
uit elkaar getrokken en de voet-
boeien kapotgemaakt. Niemand
was sterk genoeg om hem in be-
dwang te houden. 5 Hij was al-
tijd, dag en nacht, tussen de gra-
ven en in de bergen aan het
schreeuwen, terwijl hij zichzelf
met stenen diepe wonden toe-
bracht. 6 Maar toen hij Jezus in
de verte zag, rende hij naar hem
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toe en boog zich voor hem neer.a
7 Hij schreeuwde: ‘Wat heb ik
met jou te maken, Jezus, Zoon
van de allerhoogste God? Zweer
bij God dat je me geen pijn zult
doen.’b 8 Want Jezus had tegen
hem gezegd: ‘Ga uit de man weg,
onreine geest.’c 9 Jezus vroeg
hem: ‘Hoe heet je?’ Hij antwoord-
de: ‘Mijn naam is Legioen, want
we zijn met velen.’ 10 En hij
bleef Jezus smeken de geesten
niet uit die streek weg te sturen.d

11 Nu werd daar op de berg-
hellinge een grote kudde varkensf

gehoed. 12 De geesten vroegen
hem dringend: ‘Stuur ons naar
de varkens, zodat we daarin kun-
nen gaan.’ 13 Hij stond hun dat
toe. De onreine geesten verlieten
de man en gingen in de varkens,
waarop de kudde van de steile hel-
ling af stormde, het meer in, en
verdronk. Het waren er zo’n 2000.
14 De varkenshoeders vluchtten
en vertelden het in de stad en
op het platteland. En de mensen
kwamen kijken wat er was ge-
beurd.g 15 Ze kwamen bij Jezus
en zagen de man die door het le-
gioen demonen bezeten was ge-
weest. Hij had kleren aan en was
goed bij zijn verstand. De men-
sen werden bang. 16 Degenen
die het hadden gezien, vertelden
hun bovendien wat er met de be-
zeten man en met de varkens was
gebeurd. 17 Daarop vroegen ze
Jezus dringend om uit hun ge-
bied weg te gaan.h

18 Toen hij in de boot stap-
te, smeekte de man die bezeten
was geweest of hij met hem mee
mocht. i 19 Maar Jezus stond
hem dat niet toe en zei tegen
hem: ‘Ga naar huis, naar je fami-
lie, en vertel ze wat Jehovah� al-
lemaal voor je heeft gedaan en
hoe barmhartig hij voor je is ge-
weest.’ 20 De man ging weg en
begon in de Dek _apolis� bekend te

5:19 �Zie App. A5. 5:20 �Of ‘het Tien-
stedengebied’.

maken wat Jezus allemaal voor
hem had gedaan, en alle mensen
stonden versteld.

21 Jezus ging weer met de
boot naar de overkant. Terwijl
hij nog bij het meer was, verza-
melde zich een grote menigte bij
hem.a 22 Een van de bestuur-
ders van de synagoge, die Ja _̈ırus
heette, kwam naar hem toe. Zo-
dra hij Jezus zag, viel hij aan zijn
voeten.b 23 Hij smeekte hem
steeds opnieuw: ‘Mijn dochtertje
is doodziek.� Kom alstublieft en
leg uw handen op haar,c zodat ze
beter wordt en in leven blijft.’
24 Jezus ging met hem mee. Een
grote groep mensen volgde hem
en verdrong zich rondom hem.

25 Nu was er een vrouw die
al 12 jaard aan bloedvloeiingene

leed. 26 De behandelingen van
allerlei dokters hadden haar veel
lijden bezorgd en ze had er al
haar geld aan uitgegeven. Maar
het had niets geholpen; het was
juist erger geworden. 27 Omdat
ze de verhalen over Jezus had ge-
hoord, kwam ze tussen de men-
sen door van achteren naar hem
toe en raakte zijn bovenkleed
aan,f 28 want ze zei steeds: ‘Als
ik alleen maar zijn bovenkleed
aanraak, zal ik beter worden.’g
29 Meteen hield de bloedvloeiing
op, en ze merkte aan haar li-
chaam dat ze van de ernstige
ziekte genezen was.

30 Jezus merkte direct dat er
krachth uit hem was weggegaan.
Hij draaide zich midden in de me-
nigte om en vroeg: ‘Wie heeft mijn
bovenkleed aangeraakt?’i 31 De
discipelen zeiden tegen hem: ‘Je
ziet dat de mensen van alle kanten
tegen je aandringen, en dan vraag
je: “Wie heeft me aangeraakt?”’
32 Maar hij keek rond om te
zien wie het gedaan had. 33 De
vrouw, die besefte wat er met
haar was gebeurd, was angstig en
beefde. Ze kwam naar hem toe,

5:23 �Of ‘ligt op sterven’.
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knielde voor hem neer en vertel-
de hem de hele waarheid. 34 Hij
zei tegen haar: ‘Je geloof heeft je
beter gemaakt, mijn dochter. Ga
in vrede.a Je bent genezen van je
ernstige ziekte.’b

35 Terwijl hij nog aan het
praten was, kwamen er een paar
mannen uit het huis van de sy-
nagogebestuurder zeggen: ‘Uw
dochter is gestorven. Waarom
zou u de Meester nog lastigval-
len?’c 36 Maar Jezus hoorde dat
en zei tegen de synagogebestuur-
der: ‘Wees niet bang, maar heb
geloof.’d 37 Jezus liet niemand
met zich meegaan behalve Petrus,
Jakobus en Johannes, de broer
van Jakobus.e

38 Ze kwamen bij het huis van
de synagogebestuurder, en Jezus
zag mensen in grote opschud-
ding, die luid huilden en jam-
merden.f 39 Toen hij naar bin-
nen was gegaan, zei hij tegen ze:
‘Waarom huilen en jammeren jul-
lie zo? Het kind is niet gestorven,
het slaapt.’g 40 Maar ze lachten
hem uit. Nadat hij iedereen had
weggestuurd, ging hij met de va-
der en moeder van het kind en
degenen die bij hem waren de ka-
mer in waar het kind was. 41 Hij
pakte de hand van het kind en zei
tegen haar: ‘Talitha koemi.’ Dat be-
tekent: ‘Meisje, ik zeg je: sta op!’h
42 Het meisje stond direct op en
begon te lopen. (Ze was 12 jaar.)
Meteen waren ze buiten zichzelf
van blijdschap. 43 Maar hij zei
meerdere keren� dat ze het aan
niemand mochten vertellen. i Ook
zei hij dat ze haar iets te eten
moesten geven.

6 Hij vertrok en ging naar
de streek waar hij vandaan

kwam, j en zijn discipelen volgden
hem. 2 Op de sabbat ging hij
in de synagoge onderwijzen. De
meesten die hem hoorden, waren
verbaasd en zeiden: ‘Waar haalt
hij die dingen vandaan?k Hoe

5:43 �Of ‘hij beval nadrukkelijk’.

komt hij aan die wijsheid en hoe
kan hij� zulke wonderen� doen?a

3 Is hij niet de timmerman,b de
zoon van Mariac en de broer
van Jakobus,d Jozef, Judas en Si-
mon?e En zijn zussen wonen toch
hier?’ Ze namen aanstoot aan
hem. 4 Maar Jezus zei tegen ze:
‘Een profeet wordt overal geëerd
behalve in zijn eigen streek, door
zijn eigen familie en in zijn eigen
huis.’f 5 Daarom kon hij daar
geen enkel wonder doen, behalve
dat hij zijn handen op een aantal
zieken legde en hen genas. 6 Hij
stond verbaasd over hun onge-
loof. En hij trok rond langs de
dorpen om onderwijs te geven.g

7 Hij riep de twaalf bij zich
en begon hen twee aan twee er-
opuit te sturen,h en hij gaf hun
macht over de onreine geesten. i
8 Ook droeg hij hun op om niets
voor de reis mee te nemen behal-
ve een staf — geen brood, geen
voedselzak en geen geld� in hun
geldbuidel. j 9 Ze moesten wel
sandalen aandoen, maar geen ex-
tra kleren� dragen. 10 Verder
zei hij: ‘Als je ergens een huis
binnengaat, blijf daar dan tot je
die plaats verlaat.k 11 En als er
een plaats is waar de mensen
je niet willen ontvangen of niet
naar je luisteren, ga daar dan
weg en schud het stof� van je
voeten, als een getuigenis voor
hen.’ l 12 Toen gingen ze op weg
en predikten dat de mensen be-
rouw moesten hebben.m 13 Ze
dreven veel demonen uit,n en ze
wreven veel zieken met olie in en
genazen hen.

14 Koning Herodes hoorde
hiervan, want Jezus’ naam was
heel bekend geworden, en men-
sen zeiden: ‘Johannes de Doper
is uit de dood opgewekt, en daar-
om heeft hij de kracht om al die

6:2 �Lett.: ‘zijn handen’. �Lett.: ‘krach-
tige werken’. 6:8 �Lett.: ‘koper’. 6:9
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wonderen te doen.’�a 15 Ande-
ren zeiden: ‘Het is El _ia.’ Weer
anderen zeiden: ‘Het is een pro-
feet als een van de profeten uit
de oudheid.’b 16 Maar toen He-
rodes het hoorde, zei hij: ‘Het is
Johannes, die ik heb laten ont-
hoofden. Hij is uit de dood opge-
wekt.’ 17 Herodes had Johannes
namelijk laten arresteren, in de
boeien laten slaan en gevangenge-
zet vanwege Her _odias, de vrouw
van zijn broer Fil _ippus. Want He-
rodes was met haar getrouwdc

18 en Johannes had meerdere
keren tegen hem gezegd: ‘Het is
je niet toegestaan de vrouw van
je broer te hebben.’d 19 Daarom
had Her _odias een grote hekel aan
Johannes en wilde ze hem do-
den, maar ze kreeg de kans niet.
20 Herodes was namelijk bang
voor Johannes, omdat hij wist
dat het een rechtvaardig en heilig
man was,e en hij nam hem in be-
scherming. Als hij naar hem luis-
terde, werd hij erg onzeker over
wat hij moest doen, maar toch
luisterde hij steeds weer graag
naar hem.

21 Maar er deed zich een gun-
stige gelegenheid voor toen He-
rodes op zijn verjaardagf een
feestmaal gaf voor zijn hoge amb-
tenaren, de legerofficieren en de
vooraanstaande mannen van Ga-
lilea.g 22 De dochter van Her _o-
dias kwam binnen en danste, tot
groot genoegen van Herodes en
zijn gasten.� De koning zei te-
gen het meisje: ‘Vraag me wat je
maar wilt, en ik zal het je geven.’
23 Hij zwoer haar zelfs: ‘Ik zal
je alles geven wat je vraagt, al is
het de helft van mijn koninkrijk.’
24 Ze ging weg en zei tegen haar
moeder: ‘Wat moet ik vragen?’ Die
antwoordde: ‘Het hoofd van Jo-
hannes de Doper.’ 25 Onmiddel-
lijk haastte ze zich naar de ko-
ning met het verzoek: ‘Ik wil dat

6:14 �Lett.: ‘zijn de krachtige werken in
hemwerkzaam’. 6:22, 26 �Of ‘degenen
die met hem aan tafel aanlagen’.

u me nu meteen op een schaal
het hoofd van Johannes de Do-
per geeft.’a 26 De koning was
hier diepbedroefd over, maar hij
wilde haar verzoek niet weigeren
vanwege zijn eden en zijn gas-
ten.� 27 Daarom stuurde de ko-
ning meteen een lijfwacht met
het bevel het hoofd van Johan-
nes bij hem te brengen. De man
ging weg, onthoofdde Johannes
in de gevangenis 28 en bracht
zijn hoofd binnen op een schaal.
Hij gaf het aan het meisje, en het
meisje gaf het aan haar moeder.
29 Toen Johannes’ discipelen het
hoorden, kwamen ze zijn lichaam
halen en legden het in een graf.�

30 De apostelen verzamelden
zich rond Jezus en vertelden hem
wat ze allemaal gedaan en onder-
wezen hadden.b 31 Hij zei tegen
ze: ‘Ga mee naar een afgelegen
plaats om alleen te zijn en wat
uit te rusten.’c Want er kwamen
en gingen zo veel mensen dat ze
niet eens de kans hadden om te
eten. 32 Ze vertrokken daarom
met de boot naar een afgelegen
plaats om alleen te kunnen zijn.d
33 Maar de mensen zagen hen
vertrekken en velen hoorden er-
van, en uit alle steden liepen ze
er snel naartoe en kwamen nog
eerder aan dan zij. 34 Toen Je-
zus uitstapte, zag hij dus een gro-
te menigte. Hij kreeg medelijden
met ze,e omdat ze als schapen
zonder herder waren.f En hij ging
hun veel dingen leren.g

35 Het was inmiddels laat ge-
worden. Zijn discipelen kwamen
naar hem toe en zeiden: ‘Dit is
een afgelegen plek en het is al
laat.h 36 Stuur de mensen weg,
dan kunnen ze in de omliggende
dorpen en op het land eten ko-
pen.’ i 37 Hij antwoordde: ‘Ge-
ven jullie ze maar iets te eten.’
Ze zeiden tegen hem: ‘Moeten we
voor 200 denarii� brood gaan ko-
pen om de mensen te eten te ge-
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App. B14.
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ven?’a 38 Hij zei: ‘Hoeveel bro-
den hebben jullie? Ga eens kijken.’
Toen ze dat hadden gedaan, zei-
den ze: ‘Vijf, en ook twee vissen.’b
39 Hij gaf alle mensen opdracht
om in groepen op het groene gras
te gaan zitten.c 40 Ze gingen zit-
ten in groepen van 100 en van 50.
41 Toen nam hij de vijf broden
en de twee vissen, keek omhoog
naar de hemel en sprak een zegen
uit.d Hij brak de broden en gaf ze
aan de discipelen zodat die ze aan
de mensen konden uitdelen, en
ook de twee vissen verdeelde hij
onder allen. 42 Ze aten allemaal
tot ze genoeg hadden. 43 Daar-
na haalden ze de overgebleven
stukken op, 12 manden vol, en
ook nog vis.e 44 Er hadden 5000
mannen van de broden gegeten.

45 Meteen daarna zei Jezus te-
gen zijn discipelen dat ze in de
boot moesten stappen en voor
hem uit naar de overkant moes-
ten gaan, richting Beths _aı̈da. In-
tussen zou hij de menigte wegstu-
ren.f 46 Maar nadat hij afscheid
van ze had genomen, ging hij naar
een berg om te bidden.g 47 Toen
het avond was geworden, was de
boot midden op het meer, maar
hij was nog alleen aan land.h
48 Hij zag dat ze veel moeite
hadden om tegen de wind in te
roeien. Rond de vierde nachtwa-
ke� kwam hij daarom lopend over
het meer naar ze toe, maar hij
wilde hen voorbijlopen. 49 Toen
ze hem over het meer zagen lo-
pen, dachten ze dat ze een ver-
schijning zagen. Ze schreeuwden
het uit, 50 want ze zagen hem
allemaal en ze waren geschrok-
ken. Maar hij zei meteen: ‘Rus-
tig maar! Ik ben het, wees niet
bang.’ i 51 Hij klom bij ze in de
boot en de wind ging liggen.
Ze waren stomverbaasd, 52 om-
dat ze de betekenis van de broden
niet hadden begrepen en ze nog
steeds geen inzicht hadden.�

6:48 �Van ongeveer 3.00 tot 6.00 uur.
6:52 �Of ‘hun hart afgestompt bleef’.

53 Ze staken over en kwamen
bij Genn _esareth, en daar vlakbij
legden ze aan.a 54 Maar zodra ze
uit de boot stapten, werd hij door
de mensen herkend. 55 De men-
sen gingen snel die hele streek
rond en begonnen alle zieken op
draagbedden naar de plaats te
brengen waar ze hoorden dat hij
was. 56 Overal waar hij kwam
— in dorpen, steden en op het plat-
teland — brachten ze de zieken
naar het marktplein. En ze smeek-
ten hem of ze alleen maar de fran-
je van zijn bovenkleed mochten
aanraken.b Iedereen die dat deed,
werd genezen.

7 De farizeeën en enkele schrift-
geleerden die uit Jeruzalem

waren gekomen, verzamelden zich
om hem heen.c 2 Ze zagen dat
sommige discipelen van Jezus
aten met onreine handen, dat wil
zeggen met ongewassen� handen.
3 (Want de farizeeën en alle an-
dere Joden wassen voor het eten
altijd eerst hun handen tot aan
hun ellebogen, omdat ze vasthou-
den aan de traditie van hun voor-
vaders. 4 En als ze van de markt
terugkomen, eten ze niet voordat
ze zich gewassen hebben. Er zijn
nog heel wat andere tradities die
ze hebben overgenomen en waar
ze zich aan houden, zoals het on-
derdompelen van bekers, kannen
en koperen pannen.)d 5 Daarom
vroegen de farizeeën en schrift-
geleerden hem: ‘Waarom houden
uw discipelen zich niet aan de tra-
ditie van onze voorouders, maar
eten ze met onreine handen?’e
6 Hij antwoordde: ‘Huichelaars!
Jesaja heeft terecht over jullie
geprofeteerd, zoals geschreven
staat: “Dit volk eert mij met hun
lippen, maar hun hart is ver van
mij.f 7 Het heeft geen zin dat
ze mij aanbidden, want ze ma-
ken de voorschriften van men-
sen tot leerstellingen.”g 8 Jullie
laten het gebod van God los maar

7:2 �D.w.z. niet ceremonieel gereinigd.
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houden vast aan de tradities van
mensen.’a

9 Ook zei hij tegen ze: ‘Jullie
zijn er goed in het gebod van God
aan de kant te schuiven om vast
te kunnen houden aan jullie tra-
dities.b 10 Mozes heeft bijvoor-
beeld gezegd: “Eer� je vader en je
moeder”c en: “Wie zijn vader of
moeder vervloekt,� moet ter dood
worden gebracht.”d 11 Maar jul-
lie zeggen: “Iemand kan tegen zijn
vader of moeder zeggen: ‘Alles
waarmee ik u zou kunnen onder-
steunen, is korban’ (een gave die
aan God is opgedragen).” 12 En
zo laten jullie hem niets meer
voor zijn vader of moeder doen.e
13 Op die manier ontkrachten
jullie het woord van God door
de tradities die jullie doorgeven.f
En jullie doen veel van dat soort
dingen.’g 14 Hij riep de menig-
te weer bij zich en zei tegen ze:
‘Luister allemaal naar me en be-
grijp de betekenis van wat ik zeg.h
15 Niets wat van buitenaf in ie-
mand komt, kan hem onrein ma-
ken, maar wat uit iemand komt,
dat maakt hem onrein.’i 16 �——

17 Toen hij een huis was bin-
nengegaan, weg van de menigte,
gingen zijn discipelen hem vra-
gen stellen over de illustratie. j
18 Hij zei tegen ze: ‘Begrijpen
jullie het ook niet? Beseffen jul-
lie niet dat iemand niet onrein
kan worden door alles wat van
buitenaf in hem komt? 19 Want
het komt niet in zijn hart te-
recht, maar in zijn ingewanden en
belandt vandaaruit in het riool.’
Zo verklaarde hij al het voed-
sel rein. 20 Hij zei verder: ‘Wat
uit iemand komt, dat maakt hem
onrein.k 21 Want van binnenuit,
uit het hart van mensen, l ko-
men slechte gedachten: seksue-
le immoraliteit,� diefstal, moord,
22 overspel, hebzucht, slecht-

7:10 �Of ‘toon respect voor’. �Of ‘uit-
scheldt’, ‘schimpend praat over’. 7:16
�Zie App. A3. 7:21 �Meervoud van het
Griekse porneia. Zie Woordenlijst.

heid, bedrog, schaamteloos ge-
drag,� jaloezie,� lastering, trots en
onredelijkheid. 23 Al die slech-
te dingen komen van binnenuit
en maken iemand onrein.’

24 Hij vertrok en ging naar het
gebied van Tyrus en Sidon,a waar
hij een huis binnenging. Hij wil-
de niet dat iemand het te weten
kwam, maar hij bleef niet onop-
gemerkt. 25 Een vrouw die een
dochtertje had dat bezeten was
door een onreine geest, hoorde
vrijwel meteen van hem, kwam
naar hem toe en viel aan zijn
voeten.b 26 De vrouw was een
Griekse, van Syro-Fenicische na-
tionaliteit,� en ze vroeg hem tel-
kens weer of hij de demon uit haar
dochter wilde drijven. 27 Maar
hij zei tegen haar: ‘Eerst moeten
de kinderen genoeg te eten krij-
gen, want het is niet goed om het
brood dat voor de kinderen is voor
de hondjes te gooien.’c 28 Ze ant-
woordde: ‘Dat is waar, mijnheer,
maar de hondjes onder de tafel
etenwel de kruimels die de kinder-
tjes laten vallen.’ 29 Daarop zei
hij tegen haar: ‘Omdat je dit hebt
gezegd: ga maar naar huis, de
demon is uit je dochter wegge-
gaan.’d 30 Toen ze thuiskwam,
lag het kind op bed en de demon
was verdwenen.e

31 Toen Jezus uit het gebied
van Tyrus vertrok, ging hij via Si-
don door het gebied van de De-
k _apolis� naar het Meer van Gali-
lea.f 32 Daar werd een man bij
hem gebracht die doof was en
een spraakgebrek had.g Ze smeek-
ten Jezus of hij zijn hand op
hem wilde leggen. 33 Jezus nam
hem apart, weg van de menigte.
Vervolgens stak hij zijn vingers
in de oren van de man, spuug-
de en raakte de tong van de man
aan.h 34 Hij keek omhoog naar
de hemel, zuchtte diep en zei te-

7:22 �Grieks: aselgeia. Zie Woordenlijst.
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gen hem: ‘Effatha.’ Dat betekent:
‘Ga open.’ 35 Daarop werden de
oren van de man geopend,a zijn
spraakgebrek verdween en hij
ging normaal spreken. 36 Jezus
zei dat ze het aan niemand moch-
ten vertellen,b maar hoe meer hij
daarop aandrong, hoe meer ze
het rondvertelden.c 37 De men-
sen waren diep onder de indrukd

en zeiden: ‘Alles wat hij doet is
geweldig. Hij laat zelfs de doven
horen en geneest mensen die niet
kunnen spreken.’e

8 In die tijd was er weer een
grote menigte bijeen en ze

hadden niets te eten. Daarom
riep hij de discipelen bij zich en
zei tegen ze: 2 ‘Ik heb medelij-
den met de menigte,f want ze zijn
nu al drie dagen bij me en ze
hebben niets te eten.g 3 Als ik
ze met een lege maag� naar huis
laat gaan, houden ze het onder-
weg niet vol, en sommigen ko-
men van ver.’ 4 Maar zijn disci-
pelen antwoordden: ‘Waar halen
we op deze afgelegen plek ge-
noeg brood vandaan om al die
mensen te eten te geven?’ 5 Hij
vroeg toen: ‘Hoeveel broden heb-
ben jullie?’ Ze zeiden: ‘Zeven.’h
6 Hij gaf de menigte opdracht
om op de grond te gaan zitten.
Daarna nam hij de zeven broden,
sprak een dankgebed uit, brak
ze en gaf ze aan zijn discipelen
zodat die ze aan de menigte kon-
den uitdelen. i 7 Ze hadden ook
nog wat visjes. Hij sprak er een
zegen over uit en zei dat ze
die ook moesten uitdelen. 8 Ze
aten tot ze genoeg hadden. Daar-
na werden de overgebleven stuk-
ken opgehaald: zeven grote man-
den vol.j 9 Er waren zo’n 4000
mannen. Toen stuurde hij ze weg.

10 Hij stapte meteen met zijn
discipelen in de boot en ging
naar het gebied van Dalman _o _e-
tha.k 11 Hier kwamen de fari-
zeeën naar hem toe en ze gin-

8:3 �Of ‘vastend’.

gen met hem in discussie. Om
hem op de proef te stellen, eis-
ten ze van hem een teken uit de
hemel.a 12 Hij zuchtte diep� en
zei: ‘Waarom vraagt deze gene-
ratie om een teken?b Ik verzeker
jullie: deze generatie zal geen
teken krijgen.’c 13 Toen verliet
hij hen, stapte weer in de boot
en ging naar de overkant.

14 Maar de discipelen waren
vergeten brood mee te nemen, en
ze hadden maar één brood bij
zich in de boot.d 15 Hij gaf ze de
duidelijke waarschuwing: ‘Pas op
voor de zuurdesem� van de fari-
zeeën en de zuurdesem van Hero-
des.’e 16 Toen kregen ze het er
met elkaar over dat ze geen brood
bij zich hadden. 17 Hij merk-
te dat en zei: ‘Waarom hebben
jullie het erover dat jullie geen
brood hebben? Begrijpen jullie
nog steeds de betekenis niet, en
hebben jullie nog steeds geen
inzicht?� 18 “Jullie hebben toch
ogen, zien jullie dan niets? En jul-
lie hebben toch oren, horen jullie
dan niets?” Weten jullie niet meer
19 hoeveel manden vol overge-
bleven stukken jullie hebben op-
gehaald toen ik de vijf brodenf

voor de 5000 mannen brak?’ Ze
antwoordden: ‘Twaalf.’g 20 ‘En
hoeveel grote manden vol overge-
bleven stukken hebben jullie op-
gehaald toen ik de zeven broden
voor de 4000 mannen brak?’ Ze
zeiden: ‘Zeven.’h 21 Toen zei hij
tegen ze: ‘Begrijpen jullie het nog
niet?’

22 Ze legden aan in Beths _aı̈-
da. Daar brachten de mensen een
blinde bij hem en smeekten of
hij hem wilde aanraken.i 23 Hij
nam de blinde bij de hand en
bracht hem buiten het dorp. Hij
spuugde op zijn ogen, j legde zijn
handen op hem en vroeg hem
toen: ‘Zie je iets?’ 24 De man
keek op en zei: ‘Ik zie mensen,
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maar ze lijken op bomen die rond-
lopen.’ 25 Toen legde hij zijn
handen opnieuw op de ogen van
de man. Het gezichtsvermogen
van de man werd hersteld en hij
kon alles scherp zien. 26 Jezus
stuurde hem naar huis en zei:
‘Ga niet het dorp in.’

27 Jezus en zijn discipelen
vertrokken vervolgens naar de
dorpen van Cesar _ea Fil _ippi. On-
derweg vroeg hij zijn discipelen:
‘Wie zeggen de mensen dat ik
ben?’a 28 Ze zeiden tegen hem:
‘Johannes de Doper.b Anderen
zeggen El _iac en weer anderen zeg-
gen een van de profeten.’ 29 Hij
vroeg hun: ‘Maar wie ben ik vol-
gens jullie?’ Petrus antwoordde:
‘Jij bent de Christus.’d 30 Toen
zei hij nadrukkelijk dat ze nie-
mand mochten vertellen wie hij
was.e 31 Ook begon hij hun te
onderwijzen dat de Mensenzoon
veel lijden moest ondergaan, dat
hij door de oudsten, de overpries-
ters en de schriftgeleerden ver-
worpen moest worden,f en dat hij
gedood zou worden en drie dagen
later zou opstaan.g 32 Hij praat-
te hier openlijk over. Maar Petrus
nam hem apart en begon hem
de les te lezen.h 33 Jezus draai-
de zich om, keek naar zijn dis-
cipelen en wees Petrus terecht
met de woorden: ‘Ga achter mij,
Satan, want jouw gedachten zijn
niet Gods gedachten maar die van
mensen.’ i

34 Toen riep hij de menig-
te en ook zijn discipelen bij zich
en zei tegen ze: ‘Als iemand mijn
volgeling wil worden, moet hij
zichzelf wegcijferen,� zijn martel-
paal� opnemen en mij altijd vol-
gen. j 35 Want wie zijn leven� wil
redden, zal het verliezen, maar
wie zijn leven� verliest ter wille
van mij en het goede nieuws, zal
het redden.k 36 Wat heeft een
mens eraan als hij de hele we-
reld wint en zijn leven� verliest? l

8:34 �Of ‘verloochenen’. �Zie Woor-
denlijst. 8:35-37 �Of ‘ziel’.

37 En wat zou een mens geven in
ruil voor zijn leven?�a 38 Want
wie zich in deze ontrouwe� en
zondige generatie voor mij en
mijn woorden schaamt, voor hem
zal de Mensenzoon zich ook scha-
menb wanneer hij met de macht�
van zijn Vader komt samen met de
heilige engelen.’c

9 Verder zei hij tegen ze: ‘Ik ver-
zeker jullie dat sommigen van

degenen die hier staan niet zul-
len sterven voordat ze zien dat
Gods Koninkrijk is gekomen met
macht.’d 2 Zes dagen later nam
Jezus Petrus, Jakobus en Johan-
nes met zich mee een hoge berg
op, waar ze alleen waren. Voor
hun ogen veranderde hij van ge-
daante.�e 3 Zijn kleren begon-
nen te glanzen en werden zo
wit als niemand op aarde ze
zou kunnen wassen. 4 Ook ver-
schenen aan hen El _ia en Mozes,
en ze waren met Jezus in gesprek.
5 Petrus zei tegen Jezus: ‘Rab-
bi, het is goed dat wij hier zijn.
Laten we drie tenten opzetten,
één voor jou, één voor Mozes en
één voor El _ia.’ 6 Hij wist eigen-
lijk niet goed hoe hij moest rea-
geren, want ze waren heel bang.
7 Er vormde zich een wolk, die
hen omhulde, en er kwam een
stemf uit de wolk: ‘Dit is mijn ge-
liefde Zoon.g Luister naar hem.’h
8 Toen ze om zich heen keken,
zagen ze opeens dat er niemand
meer bij ze was, behalve Jezus.

9 Terwijl ze de berg af daal-
den, zei hij nadrukkelijk dat ze aan
niemand mochten vertellen wat ze
hadden gezien i voordat de Men-
senzoon uit de dood was opge-
staan.j 10 Ze namen zijn woor-
den ter harte,� maar onder elkaar
bespraken ze wat het beteken-
de dat hij uit de dood zou op-
staan. 11 Toen vroegen ze hem:

8:38 �Of ‘overspelige’. �Of ‘in de heer-
lijkheid’. 9:2 �Of ‘onderging hij een
transfiguratie’. 9:10 �Of mogelijk ‘hiel-
den het voor zich’.

HFST. 8
a Mt 16:13-15

Lu 9:18, 19

b Mt 14:1, 2
Mr 6:14

c Mr 9:11

d Mt 16:16
Lu 9:20
Jo 1:40, 41
Jo 6:68, 69

e Mt 16:20
Mr 9:9
Lu 9:21, 22

f Mt 26:2

g Mt 16:21
Mt 17:22, 23

h Mt 16:22

i Mt 16:23

j Mt 10:38
Mt 16:24
Lu 9:23
Lu 14:27

k Mt 10:39
Mt 16:25
Lu 9:24
Jo 12:25
Opb 12:11

l Mt 16:26
Lu 9:25

��������������������

2de kolom
a Ps 49:8

b Mt 10:33
Lu 9:26
Lu 12:9
2Ti 1:7, 8

c Mt 16:27
Mt 25:31
2Th 1:7

��������������������

HFST. 9
d Mt 16:28

Lu 9:27

e Mt 17:1-8
Lu 9:28-36

f Lu 3:22
Jo 12:28

g Ps 2:7
Jes 42:1
Mt 3:17
2Pe 1:17

h De 18:15
Mt 17:5
Lu 9:35
Han 3:22, 23

i Mt 12:15, 16
Mr 8:29, 30

j Mt 17:9
Lu 9:36

MARKUS 8:25–9:11 1362



‘Waarom zeggen de schriftgeleer-
den dat El _iaa eerst moet komen?’b
12 Hij antwoordde: ‘El _ia zal inder-
daad eerst komen en alles her-
stellen.c Maar hoe kan er dan
over de Mensenzoon geschreven
staan dat hij veel lijdend moet on-
dergaan en vernederd moet wor-
den?e 13 Ik zeg jullie dat El _iaf

al gekomen is, en ze hebben met
hem gedaan wat ze wilden, zoals
over hem geschreven staat.’g

14 Toen ze bij de andere dis-
cipelen kwamen, zagen ze dat er
een grote menigte om hen heen
stond. Er waren schriftgeleerden
die met hen aan het discussië-
ren waren.h 15 De mensen wa-
ren verbaasd toen ze Jezus za-
gen, en ze kwamen snel naar
hem toe om hem te begroeten.
16 Hij vroeg hun: ‘Waarover dis-
cussiëren jullie?’ 17 Iemand uit
de menigte antwoordde: ‘Meester,
ik heb mijn zoon naar u toe ge-
bracht omdat hij bezeten is door
een geest en niet kan praten. i
18 Als de geest bezit van hem
neemt, gooit hij hem tegen de
grond. Het kind krijgt het schuim
op de mond, knarst met zijn tan-
den en verliest zijn kracht. Ik heb
uw discipelen gevraagd de geest
uit te drijven, maar dat konden
ze niet.’ 19 Jezus zei: ‘Wat zijn
jullie toch een ongelovige genera-
tie!j Hoelang moet ik nog bij jul-
lie blijven? Hoelang moet ik jul-
lie nog verdragen? Breng hem bij
me.’k 20 Ze brachten de jongen
bij hem. Maar zodra de geest Je-
zus zag, liet hij het kind stuiptrek-
ken. Het viel op de grond en rol-
de met het schuim op de mond
heen en weer. 21 Jezus vroeg
aan de vader: ‘Hoelang heeft
hij dit al?’ Hij antwoordde: ‘Van
kleins af aan. 22 De geest gooit
hem vaak in het vuur en in het
water om hem om te brengen.
Maar als u iets kunt doen, heb
dan medelijden met ons en help
ons.’ 23 Jezus zei tegen hem:
‘“Als u iets kunt doen”, zeg je?

Alles is mogelijk voor wie geloof
heeft.’a 24 Onmiddellijk riep de
vader van het kind uit: ‘Ik heb ge-
loof! Kom mij te hulp waar ik in
geloof tekortschiet!’b

25 Toen Jezus merkte dat er
een menigte toestroomde, be-
strafte hij de onreine geest en
zei tegen hem: ‘Stomme en dove
geest, ik beveel je, ga uit hem
weg en kom niet meer in hem te-
rug!’c 26 Met veel geschreeuw
en stuiptrekkingen ging hij uit
het kind weg. Het leek alsof het
kind dood was en de meeste men-
sen zeiden dan ook: ‘Hij is dood!’
27 Maar Jezus pakte hem bij de
hand om hem overeind te hel-
pen, en hij stond op. 28 Jezus
ging een huis binnen, en toen
zijn discipelen weer met hem al-
leen waren, vroegen ze: ‘Waarom
konden wij die geest niet uitdrij-
ven?’d 29 Hij antwoordde: ‘Dit
soort kan alleen door gebed wor-
den uitgedreven.’

30 Ze vertrokken vandaar en
reisden door Galilea. Maar hij wil-
de niet dat iemand het te we-
ten kwam, 31 omdat hij zijn dis-
cipelen aan het onderwijzen was.
Hij zei tegen ze: ‘De Mensenzoon
zal worden verraden en aan men-
sen worden overgeleverd. Die zul-
len hem doden,e maar toch zal hij
drie dagen later opstaan.’f 32 Ze
begrepen niet wat hij bedoelde,
maar ze durfden hem niets te vra-
gen.

33 Ze kwamen in Kap _ernaüm.
Toen hij thuis was, vroeg hij hun:
‘Waar hadden jullie het onderweg
toch over?’g 34 Ze zwegen, want
ze hadden onderweg een discus-
sie gehad over wie de grootste
was. 35 Hij ging zitten, riep de
twaalf en zei tegen ze: ‘Als iemand
de eerste wil zijn, moet hij de
laatste zijn en iedereen dienen.’h
36 Hij nam een kind bij zich, zet-
te het in hun midden, sloeg zijn
armen eromheen en zei tegen ze:
37 ‘Wie één zo’n kind in mijn
naam ontvangt, i ontvangt ook
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mij, en wie mij ontvangt, ontvangt
niet alleen mij, maar ook degene
die mij heeft gestuurd.’a

38 Johannes zei tegen hem:
‘Meester, we hebben iemand ge-
zien die jouw naam gebruikt om
demonen uit te drijven. We heb-
ben geprobeerd hem tegen te hou-
den, omdat hij ons niet volgt.’b
39 Maar Jezus zei: ‘Probeer hem
niet tegen te houden, want iemand
die in mijn naam een wonder�
doet, zal niet snel iets slechts over
me kunnen zeggen. 40 Want wie
niet tegen ons is, is vóór ons.c
41 En ik verzeker jullie: iedereen
die jullie een beker water te drin-
ken geeft omdat jullie bij Chris-
tus horen,d zal zeker zijn belo-
ning krijgen.e 42 Maar wie een
van deze kleinen die geloven, laat
struikelen, kan beter met een mo-
lensteen� om zijn nek in zee ge-
gooid worden.f

43 Als je hand je ooit laat
struikelen, hak die dan af. Je
kunt beter verminkt het leven
binnengaan dan met twee han-
den in Gehenna� terechtkomen,
in het vuur dat niet uitgedoofd
kan worden.g 44 �—— 45 En als
je voet je laat struikelen, hak die
dan af. Je kunt beter kreupel het
leven binnengaan dan met twee
voeten in Gehenna� gegooid wor-
den.h 46 �—— 47 En als je oog
je laat struikelen, gooi het dan
weg.i Je kunt beter met één oog
Gods Koninkrijk binnengaan dan
met twee ogen in Gehenna� ge-
gooid worden, j 48 waar de ma-
den niet doodgaan en het vuur
niet wordt uitgedoofd.k

49 Want iedereen moet met
vuur gezouten worden. l 50 Zout
is iets goeds. Maar als het zout
ooit zijn smaak verliest, hoe
krijgt het dan zijn kracht terug?m

Heb zout in jezelfn en bewaar de
vrede onder elkaar.’o

9:39 �Lett.: ‘krachtig werk’. 9:42 �Lett.:
‘molensteen van een ezel’. 9:43, 45, 47
�ZieWoordenlijst. 9:44, 46 �Zie App. A3.

10 Hij ging daar weg en kwam
in het grensgebied van Ju-

dea aan de overkant van de Jor-
daan. Opnieuw verzamelden zich
grote groepen mensen bij hem
en zoals gewoonlijk ging hij hen
onderwijzen.a 2 Er kwamen ook
farizeeën naar hem toe om hem
op de proef te stellen. Ze vroe-
gen of het een man was toe-
gestaan zich van zijn vrouw te
laten scheiden.b 3 Hij antwoord-
de: ‘Wat heeft Mozes jullie gebo-
den?’ 4 Ze zeiden: ‘Mozes heeft
toegestaan een echtscheidings-
akte te schrijven en haar weg te
sturen.’c 5 Maar Jezus zei: ‘Dat
gebod heeft hij voor jullie opge-
schrevend omdat jullie hart zo on-
gevoelig is.e 6 Maar bij het be-
gin van de schepping “maakte
Hij hen als man en als vrouw.f
7 Daarom zal een man zijn vader
en zijn moeder verlaten,g 8 en
de twee zullen één vlees wor-
den.”h Ze zijn dan niet langer
twee, maar één vlees. 9 Wat God
heeft verbonden,� mag geen mens
scheiden.’ i 10 Toen ze weer in
het huis waren, stelden de dis-
cipelen hem hier vragen over.
11 Hij zei tegen ze: ‘Wie zich van
zijn vrouw laat scheiden en met
een ander trouwt, pleegt over-
spel j tegenover haar. 12 En als
een vrouw die zich van haar man
heeft laten scheiden ooit met een
ander trouwt, pleegt ze overspel.’k

13 De mensen kwamen kinde-
ren bij hem brengen zodat hij ze
zou aanraken, maar de discipe-
len wezen hen terecht. l 14 Je-
zus zag dat en werd verontwaar-
digd. Hij zei: ‘Laat de kinderen
bij me komen. Probeer ze niet
tegen te houden, want Gods Ko-
ninkrijk is voor mensen die zijn
zoals zij.m 15 Ik verzeker jullie:
wie Gods Koninkrijk niet aan-
vaardt als een kind, zal het zeker
niet binnengaan.’n 16 Hij sloeg
zijn armen om de kinderen heen

10:9 �Of ‘onder één juk heeft samenge-
bracht’.
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en zegende ze terwijl hij zijn
handen op ze legde.a

17 Toen hij verderging, kwam
er een man naar hem toe ren-
nen die voor hem op zijn knie-
en viel en vroeg: ‘Goede Meester,
wat moet ik doen om eeuwig le-
ven te krijgen?’�b 18 Jezus zei
tegen hem: ‘Waarom noem je mij
goed? Niemand is goed, behal-
ve één, God.c 19 Je kent de ge-
boden: “Moord niet,d pleeg geen
overspel,e steel niet,f leg geen
vals getuigenis af,g bedrieg nie-
mand,h eer� je vader en je moe-
der.”’ i 20 De man zei: ‘Meester,
van jongs af aan heb ik me aan
al die dingen gehouden.’ 21 Je-
zus keek hem aan en voelde lief-
de voor hem. Hij zei: ‘Er is nog
één ding dat je moet doen: ver-
koop wat je hebt en geef het aan
de armen. Dan zul je een schat
in de hemel hebben. Kom, wees
mijn volgeling.’ j 22 Toen hij dat
hoorde, werd hij verdrietig en
ging hij bedroefd weg, want hij
had veel bezittingen.k

23 Jezus keek om zich heen
en zei tegen zijn discipelen: ‘Wat
zal het voor mensen die geld heb-
ben moeilijk zijn om het Konink-
rijk van God binnen te gaan!’ l
24 Maar de discipelen waren ver-
baasd over zijn woorden. Daar-
om zei Jezus: ‘Kinderen, wat is
het toch moeilijk om het Ko-
ninkrijk van God binnen te gaan!
25 Het is voor een kameel mak-
kelijker om door het oog van een
naald te gaan dan voor een rijke
om het Koninkrijk van God bin-
nen te gaan.’m 26 Dat verbaasde
hen nog meer en ze zeiden tegen
hem:� ‘Wie kan er dan eigenlijk
worden gered?’n 27 Jezus keek
ze aan en zei: ‘Bij mensen is
het onmogelijk maar niet bij God,
want bij God is alles mogelijk.’o
28 Petrus zei toen tegen hem:
‘Maar wij hebben alles achterge-

10:17 �Lett.: ‘erven’. 10:19 �Of ‘toon
respect voor’. 10:26 �Of mogelijk ‘te-
gen elkaar’.

laten en zijn je gevolgd!’a 29 Je-
zus zei: ‘Ik verzeker jullie: er is
niemand die huis of broers of zus-
sen of moeder of vader of kinde-
ren of akkers voor mij en voor
het goede nieuws heeft verlaten,b
30 die niet nu, in deze tijd, 100
keer meer zal krijgen — huizen,
broers, zussen, moeders, kinde-
ren en akkers, mét vervolgingc —
en in het toekomstige tijdperk�
eeuwig leven. 31 Maar velen van
de eersten zullen de laatsten zijn,
en de laatsten de eersten.’d

32 Terwijl ze onderweg waren
naar Jeruzalem, ging Jezus voor
ze uit. De discipelen waren ver-
baasd, maar de mensen die hen
volgden, werden ongerust. Op-
nieuw nam hij de twaalf apart
en begon hun te vertellen wat
hem allemaal zou overkomen:e
33 ‘Luister! We gaan naar Jeru-
zalem, en de Mensenzoon zal aan
de overpriesters en de schriftge-
leerden worden overgeleverd. Ze
zullen hem ter dood veroordelen
en aan heidenen� overleveren.
34 Die zullen hem bespotten, be-
spugen, geselen en doden. Maar
drie dagen later zal hij opstaan.’ f

35 Jakobus en Johannes, de
zonen van Zebed _eüs,g kwamen
naar hem toe en zeiden: ‘Meester,
we willen graag dat je voor ons
doet wat we je vragen.’h 36 Hij
vroeg: ‘Wat willen jullie dat ik
voor je doe?’ 37 Ze antwoord-
den: ‘Laat ons in je glorie� naast
je zitten, de een aan je rech-
ter- en de ander aan je linker-
hand.’ i 38 Maar Jezus antwoord-
de: ‘Jullie weten niet wat je vraagt.
Kunnen jullie de beker drinken
die ik drink of gedoopt worden
met de doop waarmee ik word
gedoopt?’ j 39 Ze zeiden: ‘Ja, dat
kunnen we.’ Toen zei Jezus: ‘De
beker die ik drink, zullen jullie
drinken, en met de doop waar-
mee ik word gedoopt, zullen jullie

10:30 �Of ‘komende samenstel van din-
gen’. Zie Woordenlijst. 10:33 �Zie
Woordenlijst. 10:37 �Of ‘heerlijkheid’.
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worden gedoopt.a 40 Maar wie
er aan mijn rechter- en aan mijn
linkerhand mogen zitten, dat be-
paal ik niet. Die plaatsen zijn
voor degenen voor wie ze zijn be-
stemd.’

41 Toen de tien anderen dat
hoorden, werden ze verontwaar-
digd op Jakobus en Johannes.b
42 Jezus riep ze bij zich en zei:
‘Jullie weten dat degenen die als
regeerders van de volken gezien
worden over hen heersen en dat
hun leiders hun gezag laten gel-
den.c 43 Dat mag bij jullie niet zo
zijn. Als iemand onder jullie groot
wil zijn, moet hij jullie dienen,d
44 en als iemand onder jullie de
eerste wil zijn, moet hij de slaaf
zijn van allen. 45 Want ook de
Mensenzoon is niet gekomen om
gediend te worden, maar om te
dienene en zijn leven� te geven als
een losprijs in ruil voor velen.’f

46 Vervolgens kwamen ze in
Jericho. Maar toen hij met zijn dis-
cipelen en een grote menigte uit
Jericho wegging, zat er een blinde
bedelaar langs de weg.g Het was
Bartim _eüs (de zoon van Tim _eüs).
47 Hij hoorde dat het Jezus de
Nazarener was en begon te roe-
pen: ‘Zoon van David,h Jezus, heb
medelijden met mij!’�i 48 Veel
mensen snauwden hem toe dat
hij zijn mond moest houden. Maar
hij riep nog harder: ‘Zoon van
David, heb medelijden met mij!’�
49 Jezus bleef staan en zei: ‘Roep
hem.’ Ze riepen de blinde man en
zeiden: ‘Houd moed! Sta op, hij
roept je.’ 50 Hij gooide zijn bo-
venkleed af, sprong overeind en
ging naar Jezus toe. 51 Jezus
zei tegen hem: ‘Wat wil je dat ik
voor je doe?’ De blinde man ant-
woordde: ‘Rabboni,� laat me weer
zien.’ 52 Toen zei Jezus: ‘Ga, je
geloof heeft je beter gemaakt.’ j
Meteen kon de man weer zien,k
waarna hij hem ging volgen.

10:45 �Of ‘ziel’. 10:47, 48 �Of ‘wees
mij barmhartig’. 10:51 �Bet.: ‘Mees-
ter’.

11 Toen ze dicht bij Jeruzalem
kwamen, bij Bethf _agé en

Beth _aniëa op de Olijfberg, stuur-
de hij twee van zijn discipelen er-
opuitb 2 en zei tegen ze: ‘Ga het
dorp in dat jullie daar zien. Zodra
je er binnenkomt, zul je een vast-
gebonden veulen vinden waarop
nog nooit iemand heeft gezeten.
Maak het los en breng het hier.
3 Als iemand vraagt: “Waarom
doen jullie dat?”, zeg dan: “De
Heer heeft het nodig en zal het
meteen weer terugsturen.”’ 4 Ze
gingen op weg en vonden het veu-
len buiten in een zijstraat, vastge-
bonden bij een deur, en ze maak-
ten het los.c 5 Maar een paar
mensen die daar stonden, zeiden
tegen ze: ‘Waarom maken jullie
het veulen los?’ 6 Ze vertelden
wat Jezus had gezegd, en de men-
sen lieten hen gaan.

7 Ze namen het veulend mee
naar Jezus, legden hun boven-
kleren eroverheen en hij ging
erop zitten.e 8 Ook spreidden
veel mensen hun bovenkleren op
de weg uit, terwijl anderen in de
velden takken met bladeren kap-
ten.f 9 Degenen die vooroplie-
pen en die achter hem aan kwa-
men, bleven roepen: ‘Red toch!g
Gezegend is degene die komt
in Jehovah’s� naam!h 10 Geze-
gend is het komende Koninkrijk
van onze vader David! i Red toch
in de hoogste hoogten!’ 11 Je-
zus kwam Jeruzalem binnen en
ging de tempel in. j Nadat hij al-
les in zich had opgenomen, ging
hij met de twaalf de stad uit naar
Beth _anië, want het was al laat.

12 Toen ze de volgende dag
uit Beth _anië vertrokken, kreeg hij
honger.k 13 In de verte zag hij
een vijgenboom die in blad stond,
en hij ging ernaartoe om te kijken
of er iets aan zat. Maar toen hij
bij de boom kwam, vond hij alleen
bladeren, want het was niet de
tijd voor vijgen. 14 Daarop zei

11:9 �Zie App. A5.

HFST. 10
a Han 12:2

Opb 1:9

b Mt 20:24

c Mt 20:25
Lu 22:25
1Pe 5:2, 3

d Mt 20:26, 27
Mr 9:35
Lu 9:48
Lu 22:26

e Jo 13:14
Fil 2:7

f Jes 53:10
Da 9:24
Mt 20:28
Ga 3:13
Tit 2:13, 14

g Mt 20:29-34
Lu 18:35-43

h Jer 23:5
Ro 1:3

i Mt 9:27
Mt 15:22

j Mt 9:20, 22

k Jes 35:5
Jes 42:7
Mr 8:25

��������������������

2de kolom
��������������������

HFST. 11
a Jo 11:18

b Mt 21:1-3
Lu 19:29-34

c Mt 21:6

d 1Kon 1:33
Za 9:9

e Mt 21:7, 8
Jo 12:14, 15

f Lu 19:36
Jo 12:13

g Mt 21:15

h Ps 118:25, 26
Mt 21:9
Lu 19:37, 38
Jo 12:13

i Za 9:9
Lu 1:32

j Mt 21:10

k Mt 21:18

MARKUS 10:40–11:14 1366



hij tegen de boom: ‘Vanaf nu zal
niemand ooit nog vruchten van je
eten.’a En zijn discipelen hoorden
het.

15 Ze kwamen in Jeruzalem.
Daar ging hij de tempel in en joeg
iedereen weg die in de tempel
kocht of verkocht. Hij gooide de
tafels van de geldwisselaars en
de stoelen van de duivenverko-
pers omver.b 16 En hij liet niet
toe dat iemand voorwerpen door
de tempel droeg. 17 Hij onder-
wees hen en zei: ‘Staat er niet ge-
schreven: “Mijn huis zal een huis
van gebed voor alle volken wor-
den genoemd”?c Maar jullie heb-
ben er een rovershol van ge-
maakt!’d 18 De overpriesters en
de schriftgeleerden hoorden het
en zochten naar een manier om
hem uit de weg te ruimen.e Maar
ze waren bang voor hem, omdat
de hele menigte diep onder de in-
druk was van zijn onderwijs.f

19 Laat op de dag gingen ze de
stad weer uit. 20 Toen ze ’s mor-
gens vroeg langs de vijgenboom
kwamen, zagen ze dat die tot aan
de wortels verdord was.g 21 Pe-
trus herinnerde zich wat er eer-
der was gebeurd en zei tegen Je-
zus: ‘Rabbi, kijk! De vijgenboom
die je hebt vervloekt, is verdord.’h
22 Jezus zei toen tegen ze: ‘Heb
geloof in God. 23 Ik verzeker jul-
lie: als je tegen deze berg zegt:
“Kom van je plaats en stort je
in zee” en niet twijfelt in je hart
maar gelooft dat het zal gebeuren,
dan zal het gebeuren. i 24 Daar-
om zeg ik jullie: heb bij alles waar
je om bidt en vraagt, het geloof
dat je het al gekregen hebt, en je
zult het krijgen. j 25 En wanneer
je staat te bidden en je iets tegen
een ander hebt, vergeef hem dan,
zodat je Vader in de hemel ook jou
je fouten zal vergeven.’k 26 �——

27 Ze kwamen opnieuw in Je-
ruzalem. Terwijl hij in de tem-
pel rondliep, kwamen de over-

11:26 �Zie App. A3.

priesters, de schriftgeleerden en
de oudsten naar hem toe 28 en
zeiden tegen hem: ‘Met welk recht
doet u deze dingen? En wie heeft
u dat recht gegeven?’a 29 Je-
zus antwoordde: ‘Ik zal jullie één
vraag stellen. Als jullie daarop
antwoorden, zal ik jullie vertel-
len met welk recht ik deze din-
gen doe. 30 Was de doop van
Johannesb uit de hemel of uit de
mensen?� Geef me daar eens ant-
woord op.’c 31 Ze overlegden en
zeiden tegen elkaar: ‘Als we zeg-
gen: “Uit de hemel”, dan zal hij
zeggen: “Waarom hebben jullie
hem dan niet geloofd?” 32 Maar
durven we te zeggen: “Uit de men-
sen”?’ Ze waren bang voor het
volk, want die geloofden allemaal
dat Johannes echt een profeet
was geweest.d 33 Daarom ant-
woordden ze: ‘We weten het niet.’
Toen zei Jezus: ‘Dan vertel ik jul-
lie ook niet met welk recht ik
deze dingen doe.’

12 Toen begon hij hen toe te
spreken in illustraties: ‘Een

man legde een wijngaard aane en
zette er een omheining omheen.
Hij groef een kuil voor een wijn-
pers en bouwde een toren.f Ver-
volgens verhuurde hij de wijn-
gaard aan wijnbouwers en vertrok
naar het buitenland.g 2 In de
oogsttijd stuurde hij een slaaf
naar de wijnbouwers om wat
vruchten van de wijngaard in ont-
vangst te nemen. 3 Maar ze gre-
pen hem, sloegen hem in elkaar
en stuurden hem met lege han-
denweg. 4 Hij stuurde een ande-
re slaaf naar ze toe, en die sloegen
ze op zijn hoofd en ze verneder-
den hem.h 5 Hij stuurde er nog
een, en die doodden ze. Daarna
stuurde hij vele anderen, van wie
ze sommigen in elkaar sloegen en
anderen doodden. 6 Nu had hij
alleen nog zijn geliefde zoon. i Die
stuurde hij als laatste naar ze toe.
Hij zei: “Voor mijn zoon zullen
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ze respect hebben.” 7 Maar die
wijnbouwers zeiden tegen elkaar:
“Daar is de erfgenaam.a Laten we
hem doden, dan is de erfenis voor
ons!” 8 Ze grepen hem, doodden
hem en gooiden hem de wijngaard
uit.b 9 Wat zal de eigenaar van
de wijngaard doen? Hij zal komen
en de wijnbouwers ombrengen, en
hij zal de wijngaard aan ande-
ren geven.c 10 Hebben jullie dit
Schriftgedeelte nooit gelezen? “De
steen die de bouwers hebben af-
gekeurd, is juist de belangrijkste
hoeksteen� geworden.d 11 Dit is
afkomstig van Jehovah� en het is
in onze ogen een wonder.”’e

12 Toen wilden ze hem grij-
pen,� want ze begrepen dat die
illustratie over hen ging. Maar
omdat ze bang waren voor de
mensen, lieten ze hem met rust
en gingen weg.f

13 Vervolgens stuurden ze
enkele farizeeën en aanhangers
van Herodes naar hem toe om
hem op zijn woorden te vangen.g
14 Toen die bij hem kwamen, zei-
den ze: ‘Meester, we weten dat u
oprecht bent en dat u niemand
naar de mond praat, want u gaat
niet af op het uiterlijk, maar
u onderwijst de waarheid over
Gods weg. Is het toegestaan� cae-
sar belasting� te betalen of niet?
15 Moeten we betalen of niet?’
Hij doorzag hun huichelarij en
zei tegen ze: ‘Waarom stellen jul-
lie me op de proef? Breng me een
denarius,� zodat ik die kan be-
kijken.’ 16 Ze gaven hem er een
en hij zei tegen ze: ‘Van wie zijn
de afbeelding en het opschrift?’
Ze antwoordden: ‘Van caesar.’
17 Toen zei Jezus: ‘Geef aan cae-
sar wat van caesar is,h maar aan
God wat van God is.’ i En ze ston-
den verbaasd over hem.

18 Nu kwamen de sadduceeën
naar hem toe, die zeggen dat

12:10 �Lett.: ‘het hoofd van de hoek’.
12:11, 29, 30 �Zie App. A5. 12:12 �Of ‘ar-
resteren’. 12:14 �Of ‘juist’. �Of ‘hoofd-
geld’. 12:15 �Zie App. B14.

er geen opstanding is.a Ze vroe-
gen:b 19 ‘Meester, Mozes heeft
geschreven dat als iemands broer
kinderloos sterft en een vrouw
achterlaat, zijn broer met de
weduwe moet trouwen en na-
komelingen voor zijn broer moet
verwekken.c 20 Er waren eens
zeven broers. De eerste trouwde,
maar overleed zonder kinderen te
hebben gekregen. 21 De twee-
de broer trouwde met de wedu-
we, maar stierf kinderloos, en zo
ging het ook met de derde broer.
22 Geen van de zeven broers liet
kinderen na. Uiteindelijk stierf
ook de vrouw. 23 Wie zal haar
in de opstanding als vrouw krij-
gen? Want ze zijn alle zeven met
haar getrouwd geweest.’ 24 Je-
zus antwoordde: ‘Jullie zitten er
helemaal naast. Dat komt doordat
jullie de Schrift niet kennen en
ook Gods kracht niet.d 25 Want
wanneer mensen uit de dood op-
staan, trouwen mannen niet en
worden vrouwen niet uitgehuwe-
lijkt, maar zijn ze als engelen in de
hemel.e 26 Maar wat de opstan-
ding van de doden betreft, hebben
jullie in het boek van Mozes in het
verslag over de doornstruik niet
gelezen dat God tegen hem zei: “Ik
ben de God van Abraham, de God
van Isaäk en de God van Jakob”?f

27 Hij is geen God van de doden,
maar van de levenden. Jullie zit-
ten er echt helemaal naast!’g

28 Een van de schriftgeleerden
was dichterbij gekomen en had
de discussie gevolgd. Hij besef-
te dat Jezus hun een uitstekend
antwoord had gegeven en vroeg
hem: ‘Wat is het eerste� van alle
geboden?’h 29 Jezus antwoord-
de: ‘Het eerste is: “Luister, Israël.
Jehovah,� onze God, is één Je-
hovah,� 30 en je moet Jehovah,�
je God, liefhebben met je hele
hart, je hele ziel,� je hele ver-
stand en je hele kracht.” i 31 Het
tweede is: “Je moet je naaste lief-
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hebben als jezelf.”a Er is geen ge-
bod dat belangrijker is dan deze
geboden.’ 32 De schriftgeleerde
zei tegen hem: ‘Meester, u hebt
goed gesproken en wat u zegt is
waar: “Hij is één, en buiten hem
is er geen ander.”b 33 Hem lief-
hebben met je hele hart, je hele
verstand en je hele kracht, en
je naaste liefhebben als jezelf is
veel meer waard dan alle volle-
dige brandoffers en slachtoffers.’c
34 Toen Jezus merkte dat de man
een verstandig antwoord had ge-
geven, zei hij tegen hem: ‘Je bent
niet ver van Gods Koninkrijk.’ Nie-
mand durfde hem verder nog een
vraag te stellen.d

35 Maar Jezus vervolgde zijn
onderwijs in de tempel en vroeg:
‘Hoe kunnen de schriftgeleer-
den zeggen dat de Christus Da-
vids zoon is?e 36 David zelf heeft
door de heilige geestf gezegd:
“Jehovah� heeft tegen mijn Heer
gezegd: ‘Ga aan mijn rechter-
hand zitten totdat ik je vijan-
den aan je voeten leg.’”g 37 Da-
vid zelf noemt hem Heer, dus hoe
kan hij dan zijn zoon zijn?’h

De vele aanwezigen luisterden
graag naar hem. 38 Terwijl hij
aan het onderwijzen was, zei hij
verder: ‘Pas op voor de schrift-
geleerden. Ze lopen rond in lan-
ge gewaden en willen graag be-
groet worden op het marktplein. i
39 Ook zitten ze in de synago-
ge graag vooraan� en willen ze
de beste plaatsen hebben bij
feestmaaltijden. j 40 Ze verslin-
den de huizen� van de weduwen
en zeggen voor de schijn lange
gebeden op. Hun staat een stren-
ger� oordeel te wachten.’

41 Hij ging zo zitten dat hij
de geldkistenk kon zien en keek
toe terwijl de mensen daar geld
in deden. Er waren heel wat rij-
ke mensen die er veel geld in

12:36 �Zie App. A5. 12:39 �Of ‘op de
beste plaatsen’. 12:40 �Of ‘bezittin-
gen’. �Of ‘zwaarder’.

gooiden.a 42 Toen kwam er een
arme weduwe. Ze deed er twee
kleine muntjes in die heel weinig
waard waren.�b 43 Hij riep zijn
discipelen bij zich en zei: ‘Ik ver-
zeker jullie: deze arme weduwe
heeft er meer in gedaan dan alle
anderen die geld in de geldkis-
ten hebben gegooid.c 44 Want
al die anderen hebben iets ge-
geven van wat ze overhadden,
maar zij heeft van haar armoe-
de� alles gegeven wat ze had, al-
les waarvan ze moest leven.’d

13 Terwijl hij de tempel uit
ging, zei een van zijn dis-

cipelen tegen hem: ‘Meester, kijk
eens! Wat een prachtige stenen
en gebouwen!’e 2 Maar Jezus
zei tegen hem: ‘Zie je die grote
gebouwen? Er zal hier niet één
steen op de andere blijven. Alles
zal worden afgebroken.’f

3 Toen hij op de Olijfberg
zat, tegenover de tempel, vroe-
gen Petrus, Jakobus, Johannes
en Andr _eas hem terwijl er ver-
der niemand bij was: 4 ‘Zeg ons:
Wanneer zal dat allemaal gebeu-
ren? En wat zal het teken zijn dat
er een eind komt aan al deze din-
gen?’�g 5 Jezus begon uit te leg-
gen: ‘Pas op dat niemand je mis-
leidt.h 6 Er zullen velen komen
die mijn naam gebruiken en zeg-
gen: “Ik ben het”, en ze zullen veel
mensen misleiden. 7 En als jul-
lie horen van oorlogen en berich-
ten van oorlogen, raak dan niet
in paniek. Die dingen moeten ge-
beuren, maar het is nog niet het
einde. i

8 Want het ene volk zal strij-
den� tegen het andere, en het
ene koninkrijk tegen het ande-
re. j In de ene plaats na de andere
zullen aardbevingen zijn, en er
zullen ook voedseltekorten zijn.k
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MARKUS 13:9-34 1370
Die dingen zijn het begin van de
weeën.�a

9 En jullie, let goed op jezelf.
Mensen zullen jullie aan recht-
banken overleveren,b en jullie
zullen geslagen worden in synago-
genc en voor bestuurders en ko-
ningen terechtstaan ter wille van
mij, als een getuigenis voor hen.d
10 Ook moet eerst tot alle volken
het goede nieuws worden gepre-
dikt.e 11 Wanneer ze je komen
halen om je over te leveren, maak
je dan van tevoren geen zorgen
over wat je moet zeggen, maar
zeg wat je op dat moment wordt
ingegeven. Want wat je zegt, komt
niet uit jezelf, maar het is de hei-
lige geest die spreekt.f 12 Ook
zal de ene broer de andere over-
leveren om gedood te worden, en
een vader zijn kind, en kinderen
zullen zich tegen hun ouders ke-
ren en hen laten doden.g 13 En
jullie zullen vanwege mijn naam
door alle mensen worden gehaat.h
Maar wie volhardt tot het einde i

zal worden gered.j
14 Maar wanneer jullie het

walgelijke ding dat verwoesting
veroorzaakt,k zien staan waar
het niet hoort (lezer, gebruik in-
zicht), moeten degenen die in Ju-
dea zijn naar de bergen vluch-
ten. l 15 Wie op het dak is, moet
niet naar beneden gaan en zijn
huis binnengaan om er iets uit
te halen, 16 en wie op het veld
is, moet niet teruggaan naar de
dingen die hij heeft achtergela-
ten en zijn bovenkleed ophalen.
17 Wee de vrouwen die in die tijd
zwanger zijn of een kind aan de
borst hebben!m 18 Blijf bidden
dat het niet in de winter gebeurt.
19 Want die dagen zullen een tijd
van verdrukking zijnn zoals er
sinds het begin van Gods schep-
ping tot die tijd niet is voorge-
komen en nooit meer zal voorko-
men.o 20 Als Jehovah� die tijd
niet had verkort, zou niemand�

13:8 �Of ‘moeilijkheden’. 13:20 �Zie
App. A5. �Lett.: ‘geen vlees’.

worden gered. Maar ter wille van
de uitverkorenen, die hij heeft ge-
kozen, heeft hij die tijd verkort.a

21 Als iemand dan tegen jul-
lie zegt: “Kijk! Hier is de Chris-
tus” of: “Kijk, daar is hij!”, moeten
jullie het niet geloven.b 22 Want
er zullen valse christussen en val-
se profeten verschijnen,c die te-
kenen en wonderen zullen doen
in een poging de uitverkorenen
te misleiden. 23 Pas dus op.d Ik
heb jullie alles van tevoren ge-
zegd.

24 Maar in die periode, na die
verdrukking, zal de zon worden
verduisterd en zal de maan geen
licht meer geven.e 25 De sterren
zullen uit de hemel vallen en de
krachten die in de hemel zijn, zul-
len worden geschud. 26 En dan
zullen ze de Mensenzoonf in de
wolken zien komen met grote
kracht en majesteit.�g 27 En dan
zal hij de engelen eropuit sturen
en zal hij zijn uitverkorenen bij-
eenbrengen uit de vier windstre-
ken, van het uiteinde van de aar-
de tot het uiteinde van de hemel.h

28 Leer de volgende les van
de vijgenboom: als de nieuwe
takken uitlopen en er blaadjes
aan komen, weet je dat het bij-
na zomer is. i 29 Zo weten jullie
ook, als jullie die dingen zien ge-
beuren, dat hij voor de deur
staat. j 30 Ik verzeker jullie dat
deze generatie niet zal verdwij-
nen voordat al die dingen gebeu-
ren.k 31 Hemel en aarde zullen
verdwijnen, l maar mijn woorden
zullen nooit verdwijnen.m

32 Van die dag of dat uur weet
niemand iets af, ook de enge-
len in de hemel en de Zoon niet,
maar alleen de Vader.n 33 Let op
en blijf wakker,o want jullie we-
ten niet wanneer de vastgestel-
de tijd is.p 34 Het is als met
een man die naar het buitenland
ging. Hij liet zijn huis in het be-
heer van zijn slaven achterq en
gaf elk zijn eigen taak. En hij
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1371 MARKUS 13:35–14:21
gaf de deurwachter de opdracht
waakzaam te zijn.a 35 Blijf dus
waakzaam, want jullie weten niet
wanneer de meester van het huis
komt:b ’s avonds of om midder-
nacht of bij het kraaien van de
haan� of vroeg in de morgen.c
36 Zorg ervoor dat hij jullie niet
slapend aantreft als hij plotse-
ling komt.d 37 Wat ik tegen jul-
lie zeg, zeg ik tegen iedereen: blijf
waakzaam.’e

14 Het was twee dagenf voor
het Paschag en het Feest

van het Ongezuurde Brood.h De
overpriesters en de schriftge-
leerden zochten naar een manier
om hem door middel van een list
gevangen te nemen� en hem te
doden. i 2 Want ze zeiden: ‘Niet
op het feest, anders komt het
volk misschien in opstand.’

3 Toen hij in Beth _anië in het
huis van Simon de melaatse een
maaltijd gebruikte,� kwam er een
vrouw met een albasten kruikje
geurige olie, echte en zeer kostba-
re nardusolie. Ze brak het kruik-
je open en goot de olie over zijn
hoofd.j 4 Sommigen zeiden ver-
ontwaardigd tegen elkaar: ‘Waar
was de verspilling van die geurige
olie goed voor? 5 Want de olie
had voor meer dan 300 denarii�
verkocht kunnen worden, en dat
geld had aan de armen gegeven
kunnen worden!’ En ze vielen te-
gen haar uit.� 6 Maar Jezus zei:
‘Laat haar. Waarom maken jullie
het haar zo moeilijk? Ze heeft iets
goeds voor mij gedaan.k 7 Arme
mensen zullen er altijd zijn, l en
daar kun je iets goeds voor doen
wanneer je maar wilt, maar ik
zal niet altijd bij jullie zijn.m 8 Ze
heeft gedaan wat ze kon. Ze heeft
alvast geurige olie over mijn li-
chaam uitgegoten als voorberei-
ding op mijn begrafenis.n 9 Ik
verzeker jullie: overal in de we-

13:35 �Of ‘voor zonsopgang’. 14:1 �Of
‘te grijpen’. 14:3 �Of ‘aan tafel aan-
lag’. 14:5 �Zie App. B14. �Of ‘werden
heel boos op haar’.

reld waar het goede nieuws wordt
gepredikt,a zal ook als herinne-
ring aan deze vrouw worden ver-
teld wat ze heeft gedaan.’b

10 Judas Isk _ariot, één van de
twaalf, ging naar de overpries-
ters om Jezus aan hen te ver-
raden.c 11 Ze waren opgetogen
toen ze dat hoorden en beloofden
hem zilverstukken te geven.d Hij
begon dus te zoeken naar een ge-
legenheid om hem te verraden.

12 Op de eerste dag van het
Feest van het Ongezuurde Brood,e
de dag waarop het paschaoffer
wordt geslacht,f zeiden zijn disci-
pelen tegen hem: ‘Waar wil je dat
we voorbereidingen gaan treffen
zodat je de paschamaaltijd kunt
eten?’g 13 Hij stuurde twee van
zijn discipelen eropuit en zei te-
gen ze: ‘Ga de stad in. Er zal jul-
lie een man tegemoetkomen die
een waterkruik draagt. Volg hem,h
14 en waar hij binnengaat, moe-
ten jullie tegen de eigenaar van
het huis zeggen: “De Meester
vraagt: ‘Waar is het gastenvertrek
waar ik met mijn discipelen de pa-
schamaaltijd kan eten?’” 15 Hij
zal jullie dan boven een grote ka-
mer laten zien die ingericht en
klaar is. Tref daar de voorberei-
dingen.’ 16 De discipelen gingen
op weg. Ze kwamen in de stad en
vonden het precies zoals hij hun
had gezegd. En ze maakten alles
klaar voor het Pascha.

17 Toen het avond was gewor-
den, kwam hij met de twaalf. i
18 Nadat ze aan tafel waren ge-
gaan, zei Jezus tijdens de maal-
tijd: ‘Ik verzeker jullie: één van
jullie die met mij eet, zal mij ver-
raden.’ j 19 Ze werden bedroefd
en de een na de ander vroeg hem:
‘Ik ben het toch niet?’ 20 Hij
zei tegen ze: ‘Het is één van de
twaalf, degene die zijn hand met
mij in de schaal doopt.k 21 Want
de Mensenzoon zal weggaan,�
zoals er over hem staat geschre-
ven. Maar wee degene door wie
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de Mensenzoon wordt verraden!a
Die man had beter niet geboren
kunnen worden.’b

22 Terwijl ze verder aten, nam
hij een brood. Hij sprak een zegen
uit, brak het en gaf het aan hen.
Hij zei: ‘Neem het, dit betekent
mijn lichaam.’c 23 Toen nam hij
een beker. Hij sprak een dankge-
bed uit en gaf hun de beker, en ze
dronken er allemaal uit.d 24 Hij
zei tegen ze: ‘Dit betekent mijn
“bloede van het verbond”,�f dat
voor velen vergoten zal worden.g
25 Ik verzeker jullie: vanaf nu zal
ik niet meer van de vrucht van
de wijnstok drinken tot de dag
waarop ik nieuwe wijn zal drin-
ken in Gods Koninkrijk.’ 26 Uit-
eindelijk gingen ze na het zingen
van lofzangen� naar buiten, naar
de Olijfberg.h

27 Jezus zei tegen ze: ‘Jullie
zullen allemaal struikelen, want
er staat geschreven: “Ik zal de
herder slaan, i en de schapen
zullen uiteengejaagd worden.” j
28 Maar nadat ik uit de dood ben
opgewekt, zal ik vóór jullie uit
naar Galilea gaan.’k 29 Daarop
zei Petrus: ‘Ook al struikelen alle
anderen, ik niet.’ l 30 Jezus zei
tegen hem: ‘Ik verzeker je: van-
daag, deze nacht nog, voordat
een haan twee keer kraait, zul je
drie keer zeggen dat je mij niet
kent.’�m 31 Maar Petrus hield
vol: ‘Ook al zou ik met je moeten
sterven, ik zal nooit zeggen dat
ik je niet ken.’ Alle anderen zei-
den hetzelfde.n

32 Toen kwamen ze bij een
plek die Geths _emané heette, en hij
zei tegen zijn discipelen: ‘Ga hier
zitten terwijl ik bid.’o 33 Vervol-
gens nam hij Petrus, Jakobus en
Johannes met zich mee.p Hij voel-
de diepe bezorgdheid� en grote
ongerustheid opkomen. 34 Hij
zei tegen ze: ‘Ik� ben dode-

14:24 �Zie Woordenlijst. 14:26 �Of
‘psalmen’. 14:30 �Of ‘zul je mij drie
keer verloochenen’. 14:33 �Of ‘ontzet-
ting’. 14:34 �Of ‘mijn ziel’.

lijk bedroefd.a Blijf hier waken.’b
35 En hij liep een eindje ver-
der en liet zich op de grond val-
len. Hij bad of het uur zo moge-
lijk aan hem voorbij mocht gaan.
36 Toen zei hij: ‘Abba,� Vader,c
voor u is alles mogelijk. Neem
deze beker van mij weg. Maar
niet wat ik wil, maar wat u wilt.’d
37 Hij ging terug en zag dat ze
lagen te slapen. Hij zei tegen Pe-
trus: ‘Simon, slaap je? Had je
niet de kracht om één uur met
mij te waken?e 38 Blijf waak-
zaam en bid voortdurend, zodat
jullie niet toegeven aan verlei-
ding.f De geest is natuurlijk ge-
willig, maar het vlees is zwak.’g
39 Toen ging hij weer weg om
te bidden, en hij zei daarbij de-
zelfde dingen.h 40 Hij ging op-
nieuw terug en ook nu sliepen
ze, want ze konden hun ogen niet
openhouden. En ze wisten niet
wat ze tegen hem moesten zeg-
gen. 41 De derde keer dat hij te-
rugkwam, zei hij tegen ze: ‘Het
is nu toch niet de tijd om te sla-
pen en te rusten? Het is genoeg.
Het uur is gekomen! i De Mensen-
zoon wordt verraden en aan zon-
daars overgeleverd. 42 Sta op,
laten we gaan. Kijk! Mijn verra-
der komt eraan.’ j

43 Hij was nog niet uitgespro-
ken of Judas, één van de twaalf,
kwam eraan. Hij had een hele me-
nigte met zwaarden en knuppels
bij zich, die door de overpries-
ters, de schriftgeleerden en de
oudsten was gestuurd.k 44 Zijn
verrader had een teken met hen
afgesproken. Hij had gezegd: ‘De-
gene die ik kus, die is het. Neem
hem gevangen en voer hem on-
der bewaking weg.’ 45 Hij ging
recht op Jezus af en zei: ‘Rabbi!’
Toen kuste hij hem teder. 46 Ze
grepen Jezus en namen hem ge-
vangen. 47 Een van de omstan-
ders trok zijn zwaard, haalde
uit naar de slaaf van de hoge-
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priester en sloeg hem zijn oor
af.a 48 Maar Jezus zei tegen ze:
‘Zijn jullie met zwaarden en knup-
pels gekomen om me gevangen
te nemen alsof ik een misdadi-
ger ben?b 49 Dag in dag uit was
ik bij jullie in de tempel aan het
onderwijzen,c en toen hebben jul-
lie me niet opgepakt. Maar dit ge-
beurt zodat de Schrift in vervul-
ling gaat.’d

50 Ze lieten hem allemaal in
de steek en vluchtten.e 51 Een
jonge man, die alleen een fijn lin-
nen kleed aanhad,� volgde hem
op korte afstand, en ze probeer-
den hem te grijpen. 52 Maar hij
liet zijn linnen kleed achter en
vluchtte naakt� weg.

53 Ze brachten Jezus naar de
hogepriester,f en alle overpries-
ters, de oudsten en de schrift-
geleerden kwamen bij elkaar.g
54 Maar Petrus volgde hem op
een flinke afstand tot aan de
binnenplaats van de hogepries-
ter. Hij ging bij de bedienden zit-
ten en warmde zich bij het vuur.h
55 Ondertussen zochten de over-
priesters en het hele Sanhedrin
naar getuigenverklaringen tegen
Jezus om hem ter dood te kunnen
brengen, maar ze vonden er geen.i
56 Wel legden velen een vals ge-
tuigenis tegen hem af, j maar hun
verklaringen kwamen niet over-
een. 57 Ook stonden er een paar
getuigen op die de volgende val-
se verklaring tegen hem aflegden:
58 ‘We hebben hem horen zeg-
gen: “Ik zal deze tempel die door
mensenhanden is gemaakt, afbre-
ken en in drie dagen een andere
bouwen, die niet door mensenhan-
den is gemaakt.”’k 59 Maar ook
op dit punt kwamen hun verkla-
ringen niet overeen.

60 Toen stond de hogepriester
in hun midden op en vroeg Je-
zus: ‘Geef je geen antwoord? Hoor

14:51 �Of ‘die een fijn linnen kleed over
zijn naakte lichaam droeg’. 14:52 �Of
‘in zijn onderkleed’.

je niet waar ze je van beschuldi-
gen?’a 61 Maar hij bleef zwijgen
en antwoordde niet.b De hoge-
priester ondervroeg hem opnieuw
en zei: ‘Ben jij de Christus, de
Zoon van de Gezegende?’ 62 Je-
zus zei: ‘Ik ben het. En jullie zul-
len de Mensenzoonc aan de rech-
terhandd van macht zien zitten en
hem met de wolken van de hemel
zien komen.’e 63 Toen scheurde
de hogepriester zijn kleren en riep
uit: ‘Waarvoor hebben we nog ge-
tuigen nodig?f 64 Jullie hebben
zijn godslastering gehoord. Wat is
jullie vonnis?’� Ze waren allemaal
van oordeel dat hij de dood ver-
diende.g 65 Sommigen bespuug-
den hem,h bedekten zijn gezicht
en stompten hem terwijl ze zeiden:
‘Profeteer!’ De gerechtsdienaren
sloegen hem in het gezicht en na-
men hem mee.i

66 Terwijl Petrus beneden op
de binnenplaats was, kwam daar
een van de dienstmeisjes van
de hogepriester. j 67 Toen ze Pe-
trus zag, die zich stond te war-
men, keek ze hem aan en zei: ‘Jij
was ook bij die Jezus de Naza-
rener.’ 68 Maar hij ontkende het
en zei: ‘Ik ken hem niet. Ik weet
niet waar je het over hebt.’ Ver-
volgens ging hij weg, naar het
portaal. 69 Toen het dienstmeis-
je hem daar zag, begon ze opnieuw
en zei tegen de omstanders: ‘Hij
hoort ook bij hen.’ 70 Hij ontken-
de het weer. Even later zeiden ook
de omstanders tegen Petrus: ‘Ja,
jij hoort ook bij hen. Trouwens,
je bent een Galileeër.’ 71 Maar
hij begon te vloeken en te zweren:
‘Ik ken die man niet over wie jul-
lie het hebben.’ 72 Onmiddellijk
kraaide een haan voor de twee-
de keer.k Toen herinnerde Petrus
zich dat Jezus tegen hem had ge-
zegd: ‘Voordat een haan twee keer
kraait, zul je drie keer zeggen
dat je mij niet kent.’ l En hij barst-
te in tranen uit.
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15 Zodra het ochtend werd,
kwamen de overpriesters

met de oudsten en de schriftge-
leerden — het hele Sanhedrin —
bij elkaar om te overleggen. Ze
boeiden Jezus, leidden hem weg
en leverden hem over aan Pila-
tus.a 2 Pilatus vroeg hem: ‘Bent
u de Koning van de Joden?’b Hij
antwoordde: ‘U zegt het zelf.’c
3 Maar de overpriesters kwa-
men met allerlei beschuldigin-
gen. 4 Pilatus ondervroeg hem
opnieuw en zei: ‘Hebt u hier niets
op te zeggen?d U hoort toch waar
ze u allemaal van beschuldigen?’e
5 Maar Jezus zei niets meer, wat
Pilatus erg verbaasde.f

6 Pilatus had de gewoonte om
op elk feest één gevangene vrij
te laten op verzoek van het volk.g
7 Op dat moment zat er een man
gevangen die Bar _abbas heette. Hij
zat vast met de rebellen, die bij
het oproer een moord hadden ge-
pleegd. 8 De menigte kwam naar
Pilatus toe en vroeg hem om te
doen wat hij altijd voor hen
deed. 9 Hij antwoordde: ‘Wil-
len jullie dat ik de Koning van
de Joden vrijlaat?’h 10 Pilatus
wist namelijk dat de overpriesters
hem uit jaloezie� hadden overge-
leverd. i 11 Maar de overpries-
ters stookten het volk op om te
vragen of hij in plaats daarvan Ba-
r _abbas wilde vrijlaten. j 12 Toen
zei Pilatus tegen ze: ‘Wat zal ik
dan doen met de man die jullie
de Koning van de Joden noemen?’k
13 Ze riepen opnieuw: ‘Aan de
paal met hem!’ l 14 Daarop zei Pi-
latus tegen ze: ‘Waarom? Wat voor
slechts heeft hij gedaan?’ Maar ze
schreeuwden nog harder: ‘Aan de
paal met hem!’m 15 Omdat Pila-
tus de menigte tevredenwilde stel-
len, liet hij Bar _abbas vrij. Hij liet
Jezus zweepslagen gevenn en le-
verde hem over om aan een paal
gehangen te worden.o

16 De soldaten brachten Je-
zus naar de binnenplaats van het

15:10 �Of ‘afgunst’.

verblijf van de gouverneur, en ze
riepen de hele legerafdeling bij
elkaar.a 17 Ze deden hem een
purperen gewaad aan, vlochten
een doornenkroon en zetten hem
die op. 18 Ze begonnen naar
hem te roepen: ‘Gegroet, Koning
van de Joden!’b 19 Ook sloegen
ze hem met een rieten stok op zijn
hoofd, bespuugden hem, vielen op
hun knieën en bogen zich voor
hem neer.� 20 Nadat ze hem be-
lachelijk hadden gemaakt, namen
ze hem uiteindelijk het purperen
gewaad weer af en deden hem zijn
bovenkleren aan. Daarna leid-
den ze hem weg om hem aan een
paal te hangen.c 21 En ze dwon-
gen een voorbijganger die net van
het land kwam om Jezus’ martel-
paal� te dragen. Het was Simon
uit Cyr _ene, de vader van Alexan-
der en R _ufus.d

22 Ze brachten hem naar de
plaats die Golgotha wordt ge-
noemd, wat ‘schedelplaats’ be-
tekent.e 23 Hier wilden ze hem
wijn geven die vermengd was met
mirre,�f maar hij nam die niet
aan. 24 Ze hingen hem aan een
paal en verdeelden zijn bovenkle-
ren door het lot te werpen. Zo be-
paalden ze wie wat zou krijgen.g
25 Het was het derde uur� toen ze
hem aan een paal hingen. 26 Het
opschrift met de aanklacht tegen
hem luidde: ‘De Koning van de
Joden’.h 27 Er werden ook twee
misdadigers� aan palen naast hem
gehangen, één rechts en één links
van hem. i 28 �—— 29 De voor-
bijgangers liepen hoofdschud-
dend j langs en zeiden spottend:
‘Ha! Jij zou de tempel toch afbre-
ken en in drie dagen opbouwen?k
30 Red jezelf en kom van de
martelpaal af.’ 31 Ook de over-
priesters en de schriftgeleerden
maakten hem belachelijk. Ze zei-
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den tegen elkaar: ‘Anderen heeft
hij gered, maar zichzelf kan hij
niet redden!a 32 Laat de Chris-
tus, de Koning van Israël, maar
van de martelpaal af komen, zodat
we het zien en geloven.’b Zelfs de-
genen die naast hem aan een paal
hingen, bespotten hem.c

33 Toen het zesde uur� aan-
brak, viel er een duisternis over
het hele land, tot het negende
uur.�d 34 Op het negende uur
riep Jezus luid: ‘Eli , Eli , lama
sabachthani?’ Dat betekent: ‘Mijn
God, mijn God, waarom hebt u
mij verlaten?’e 35 Toen sommi-
ge omstanders dat hoorden, zei-
den ze: ‘Hoor, hij roept El _ia.’
36 Iemand rende weg, doopte een
spons in zure wijn, stak die op
een rieten stok en gaf Jezus te
drinken,f terwijl hij zei: ‘Laat hem
toch. Dan zullen we zien of El _ia
hem eraf komt halen.’ 37 Maar
Jezus slaakte een luide kreet en
blies de laatste adem uit.g 38 En
het gordijn van het heiligdomh

scheurde van boven tot onder
in tweeën. i 39 Toen de legeroffi-
cier die tegenover hem stond, zag
onder welke omstandigheden hij
stierf, zei hij: ‘Deze man was echt
Gods Zoon!’ j

40 Er stonden ook vrouwen op
een afstand toe te kijken, onder
wie Maria Magdal _ena en Maria,
de moeder van Jakobus de Min-
dere en van J _oses, en Sal _omé,k
41 die in Galilea steeds met hem
waren meegegaan om hem van
dienst te zijn, l en veel andere
vrouwen die met hem waren mee-
gekomen naar Jeruzalem.

42 Het was al laat in de mid-
dag, en omdat het voorbereidings-
dag was, de dag vóór de sabbat,
43 raapte Jozef van Arimath _ea
— een vooraanstaand lid van de
Raad, die zelf ook het Konink-
rijk van God verwachtte — al zijn
moed bij elkaar, ging naar Pilatus
en vroeg om het lichaam van Je-

15:33 �D.w.z. rond 12.00 uur. �D.w.z.
rond 15.00 uur.

zus.a 44 Maar het verbaasde Pi-
latus dat hij al dood zou zijn.
Daarom liet hij de legerofficier bij
zich komen en vroeg hem of Je-
zus al gestorven was. 45 Nadat
de legerofficier dat bevestigd had,
gaf Pilatus het lichaam aan Jo-
zef. 46 Die kocht fijn linnen,
nam hem van de martelpaal af
en wikkelde hem in het fijne lin-
nen. Daarna legde hij hem in een
graf�b dat in de rotsen was uit-
gehakt. Toen rolde hij een steen
voor de ingang van het graf.c
47 Maar Maria Magdal _ena en Ma-
ria, de moeder van J _oses, bleven
kijken naar de plaats waar hij was
neergelegd.d

16 Toen de sabbate voorbij
was, kochten Maria Magda-

l _ena en Maria,f de moeder van Ja-
kobus, en Sal _omé specerijen om
zijn lichaam ermee in te wrijven.g
2 Op de eerste dag van de week,
toen de zon was opgekomen, kwa-
men ze heel vroeg bij het graf.�h
3 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal
voor ons de steen voor de ingang
van het graf wegrollen?’ 4 Maar
toen ze opkeken, zagen ze dat de
steen al was weggerold, hoewel
die heel groot was. i 5 Ze gingen
het graf binnen en zagen rechts
een jonge man zitten in een wit
gewaad. Ze schrokken vreselijk,
6 maar hij zei tegen ze: ‘Schrik
niet. j Jullie zoeken Jezus de Na-
zarener, die aan een paal is ge-
hangen. Hij is uit de dood opge-
wekt.k Hij is hier niet. Kijk, hier is
de plek waar ze hem hadden neer-
gelegd. l 7 Ga tegen zijn discipe-
len en Petrus zeggen: “Hij gaat
vóór jullie uit naar Galileam en
daar zullen jullie hem zien, zoals
hij jullie heeft gezegd.”’n 8 Toen
ze naar buiten kwamen, vluchtten
ze bevend en overstuur weg van
het graf. Ze vertelden niemand
iets, want ze waren heel bang.�o
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Simeon ziet de Christus (25-35)
Anna vertelt over het kind (36-38)
Terug naar Nazareth (39, 40)
Twaalfjarige Jezus in tempel (41-52)

3 Begin van Johannes’ werk (1, 2)
Johannes predikt doop (3-20)
Jezus’ doop (21, 22)
Afstamming Jezus Christus (23-38)

4 Duivel stelt Jezus op de proef (1-13)
Jezus predikt in Galilea (14, 15)
Niet geaccepteerd in Nazareth (16-30)
In synagoge Kapernaüm (31-37)
Simons schoonmoeder genezen (38-41)
Menigte vindt Jezus op afgelegen
plek (42-44)

5 Wonder visvangst; eerste discipelen (1-11)
Melaatse genezen (12-16)
Jezus geneest verlamde (17-26)
Jezus nodigt Levi uit (27-32)
Vraag over vasten (33-39)

6 Jezus ‘Heer van de sabbat’ (1-5)
Verschrompelde hand genezen (6-11)
De 12 apostelen (12-16)
Jezus onderwijst en geneest (17-19)
Factoren voor geluk en
waarschuwingen (20-26)
Liefhebben vijanden (27-36)
‘Houd op met oordelen’ (37-42)
Te herkennen aan vruchten (43-45)
Goed en slecht fundament huis (46-49)

7 Geloof legerofficier (1-10)
Jezus wekt zoon weduwe Naı̈n op (11-17)
Johannes de Doper geprezen (18-30)
Generatie veroordeeld (31-35)
Zondige vrouw vergeven (36-50)

Illustratie mannen met schuld (41-43)

8 Vrouwen die Jezus vergezellen (1-3)
Illustratie zaaier (4-8)
Waarom illustraties gebruikt (9, 10)
Uitleg illustratie zaaier (11-15)
Lamp niet verbergen (16-18)
Jezus’ moeder en broers (19-21)
Jezus bestraft storm (22-25)
Jezus stuurt demonen in varkens (26-39)
Dochter Jaı̈rus; vrouw raakt kleed
aan (40-56)
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Herodes in verwarring door Jezus (7-9)
Jezus voedt 5000 (10-17)
Petrus herkent de Christus (18-20)
Jezus’ dood voorspeld (21, 22)
Vereisten volgelingen Jezus (23-27)
Jezus’ transfiguratie (28-36)
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Jezus’ dood opnieuw voorspeld (43b-45)
Meningsverschil wie grootste is (46-48)
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Samaritaans dorp verwerpt Jezus (51-56)
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Wee onberouwvolle steden (13-16)
De 70 komen terug (17-20)
‘Aan kleine kinderen onthuld’ (21-24)
Illustratie barmhartige Samaritaan (25-37)
Jezus bezoekt Martha en Maria (38-42)

11 Hoe te bidden (1-13)
Onzevader (2-4)

Demonen uitgedreven door Gods
vinger (14-23)
Onreine geest komt terug (24-26)
Echt geluk (27, 28)
Teken van Jona (29-32)
Lamp van het lichaam (33-36)
Wee religieuze huichelaars (37-54)
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12 Zuurdesem farizeeën (1-3)
Niet bang voor mensen, maar voor
God (4-7)
Christus erkennen (8-12)
Illustratie dwaze rijke man (13-21)
Maak je niet langer zorgen (22-34)

Kleine kudde (32)
Waakzaam zijn (35-40)
Getrouwe en ontrouwe beheerder (41-48)
Geen vrede maar verdeeldheid (49-53)
Betekenis tijd beoordelen (54-56)
Geschillen bijleggen (57-59)

13 Berouw of de dood (1-5)
Illustratie vijgenboom zonder
vruchten (6-9)
Vrouw op sabbat genezen (10-17)
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zuurdesem (18-21)
Inspannen om door smalle deur
te gaan (22-30)
Herodes, ‘die vos’ (31-33)
Jezus treurt over Jeruzalem (34, 35)

14 Waterzucht op sabbat genezen (1-6)
Niet beste plaats uitkiezen (7-11)
Nodig uit wie niets kan terugdoen (12-14)
Illustratie gasten met excuses (15-24)
Kosten berekenen (25-33)
Zout dat kracht verliest (34, 35)

15 Illustratie verloren schaap (1-7)
Illustratie verloren munt (8-10)
Illustratie verloren zoon (11-32)

16 Illustratie onrechtvaardige
beheerder (1-13)
Betrouwbaar in kleine en in grote (10)

De wet en Gods Koninkrijk (14-18)
Illustratie rijke man en Lazarus (19-31)

17 Struikelblokken, vergeving, geloof (1-6)
‘Wij zijn maar slaven’ (7-10)
Tien melaatsen genezen (11-19)
Komst van Gods Koninkrijk (20-37)

Gods Koninkrijk ‘in jullie midden’ (21)
‘Denk aan de vrouw van Lot’ (32)

18 Illustratie rechter en weduwe (1-8)
Farizeeër en belastinginner (9-14)
Jezus en kinderen (15-17)
Vraag van rijke bestuurder (18-30)
Jezus’ dood opnieuw voorspeld (31-34)
Blinde bedelaar genezen (35-43)

19 Jezus bezoekt Zacheüs (1-10)
Illustratie tien minen (11-27)
Jezus’ intocht (28-40)
Jezus huilt over Jeruzalem (41-44)
Jezus reinigt tempel (45-48)

20 Jezus’ gezag in twijfel getrokken (1-8)
Illustratie moordzuchtige
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God en caesar (20-26)
Vraag over opstanding (27-40)
Christus zoon van David? (41-44)
Gewaarschuwd voor
schriftgeleerden (45-47)

21 Muntjes arme weduwe (1-4)
TEKEN VAN WAT KOMEN GAAT (5-36)

Oorlogen, aardbevingen,
epidemieën, voedseltekorten (10, 11)
Jeruzalem omsingeld door leger (20)
Vastgestelde tijd van de heidenen (24)
Komst Mensenzoon (27)
Illustratie vijgenboom (29-33)
Blijf wakker (34-36)

Jezus onderwijst in tempel (37, 38)
22 Priesters smeden complot (1-6)

Voorbereidingen laatste Pascha (7-13)
Avondmaal ingesteld (14-20)
‘Mijn verrader is bij mij aan tafel’ (21-23)
Verhitte discussie wie grootste is (24-27)
Jezus’ verbond voor koninkrijk (28-30)
Petrus’ verloochening voorspeld (31-34)
Belang voorbereiding;
twee zwaarden (35-38)
Jezus bidt op Olijfberg (39-46)
Jezus opgepakt (47-53)
Petrus verloochent Jezus (54-62)
Jezus bespot (63-65)
Jezus vóór Sanhedrin (66-71)

23 Jezus vóór Pilatus en Herodes (1-25)
Jezus en twee misdadigers
aan paal (26-43)
‘Jij zult met mij in het paradijs
zijn’ (43)

Jezus sterft (44-49)
Jezus begraven (50-56)

24 Jezus uit dood opgewekt (1-12)
Onderweg naar Emmaüs (13-35)
Jezus verschijnt aan discipelen (36-49)
Jezus naar hemel (50-53)
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1 Velen hebben de moeite ge-
nomen om een verslag op te

stellen van de gebeurtenissen die
voor ons vaststaan.�a 2 Die zijn
aan ons doorgegeven door dege-
nen die vanaf het begin oogge-
tuigenb en dienaren van de bood-
schap zijn geweest.c 3 Omdat
ik alle dingen vanaf het begin
nauwkeurig ben nagegaan, heb
ook ik besloten ze in logische
volgorde op te schrijven, geach-
te The _ofilus,d 4 zodat u ervan
overtuigd raakt dat de dingen
waarin u mondeling bent onder-
wezen inderdaad betrouwbaar
zijn.e

5 In de tijd dat Herodes�f ko-
ning was van Judea, was er
een priester die Zachar _ias heet-
te, van de afdeling van Ab _ia.g Hij
was getrouwd met Elisabeth, die
afstamde van Aäron.� 6 Ze wa-
ren allebei rechtvaardig in Gods
ogen, omdat ze zich onberispe-
lijk hielden aan� alle geboden
en voorschriften van Jehovah.�
7 Maar ze hadden geen kinderen,
want Elisabeth was onvruchtbaar
en ze waren allebei al op leef-
tijd.

8 Op een bepaald moment
deed Zachar _ias dienst als pries-
ter voor God omdat zijn afdelingh

aan de beurt was. 9 Hij was vol-
gens het gebruik van de priesters
aangewezen om het heiligdom van
Jehovah� binnen te gaan en een
reukoffer te brengen.i 10 Op het
uur waarop het reukoffer werd ge-
bracht, stond de samengestroom-
de menigte buiten te bidden.
11 Toen verscheen Jehovah’s�
engel aan hem, aan de rechterkant
van het reukofferaltaar. 12 Za-
char _ias schrok toen hij hem zag
en werd bang. 13 Maar de en-

1:1 �Of ‘waar we volledig van overtuigd
zijn’. 1:5 �Zie Woordenlijst. �Lett.: ‘uit
de dochters van Aäron’. 1:6 �Lett.:
‘wandelden in’. 1:6, 9, 11, 15-17 �Zie
App. A5.

gel zei tegen hem: ‘Wees niet
bang, Zachar _ias, want je smeekge-
bed is verhoord. Je vrouw Elisa-
beth zal je een zoon schenken, en
je moet hem Johannes noemen.a
14 Je zult veel vreugde en blijd-
schap hebben, en veel mensen
zullen blij zijn met zijn geboor-
te,b 15 want hij zal groot zijn in
de ogen van Jehovah.�c Hij mag
geen wijn of andere alcoholische
drank drinken.d Al vóór zijn ge-
boorte zal hij vervuld zijn met hei-
lige geest,e 16 en hij zal veel Is-
raëlieten� bij Jehovah,� hun God,
terugbrengen.f 17 Bovendien zal
hij voor hem uit gaan met de
geest en de kracht van El _iag om
het hart van vaders tot kinderenh

terug te brengen en ongehoorza-
me mensen tot de praktische wijs-
heid van rechtvaardigen. Zo zal
hij voor Jehovah� een volk voor-
bereiden.’i

18 Zachar _ias zei tegen de en-
gel: ‘Hoe kan ik daar zeker van
zijn? Ik ben oud en ook mijn
vrouw is al op leeftijd.’ 19 De
engel antwoordde: ‘Ik ben Ga-
briël j en ik ben altijd dicht bij
God.�k Hij heeft mij gestuurd om
met je te spreken en je dit goe-
de nieuws te vertellen. 20 Maar
luister! Je zult zwijgen en niet
kunnen praten tot de dag waar-
op deze dingen gebeuren, omdat
je mijn woorden niet hebt ge-
loofd. Toch zullen die op de vast-
gestelde tijd in vervulling gaan.’
21 Intussen stonden de mensen
buiten op Zachar _ias te wach-
ten, en ze waren verbaasd dat
hij zo lang in het heiligdom bleef.
22 Toen hij naar buiten kwam,
kon hij niet praten en ze begre-
pen dat hij in het heiligdom een
visioen had gehad.� Hij maakte
steeds gebaren tegen ze maar
kon niets zeggen. 23 Nadat de

1:16 �Lett.: ‘zonen van Israël’. 1:19
�Lett.: ‘die dicht voor God staat’. 1:22
�Of ‘iets bovennatuurlijks had gezien’.
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periode van zijn heilige� dienst
was afgelopen, ging hij naar huis.

24 Niet lang daarna werd zijn
vrouw Elisabeth zwanger, en ze
leefde vijf maanden in afzonde-
ring. Ze zei: 25 ‘Dit heeft Jeho-
vah� voor me gedaan. Hij heeft
aan me gedacht en ervoor ge-
zorgd dat de mensen me niet
meer verachten.’a

26 In haar zesde maand stuur-
de God de engel Gabriëlb naar
N _azareth, een stad in Galilea,
27 naar een maagdc die Maria
heette. Ze was verloofd met Jo-
zef, een man uit de familie van
David.d 28 Hij kwam bij haar en
zei tegen haar: ‘Gegroet! Je bent
bijzonder gezegend en Jehovah�
is met je.’ 29 Ze schrok van wat
hij zei en vroeg zich af wat
die begroeting te betekenen had.
30 Daarom zei de engel: ‘Wees
niet bang, Maria, want je geniet
de gunst van God. 31 Luister!
Je zult zwanger worden en een
zoon krijgen,e en je moet hem
Jezus noemen.f 32 Hij zal groot
zijng en de Zoon van de Aller-
hoogsteh worden genoemd. Jeho-
vah� God zal hem de troon van
zijn vader David geven. i 33 Hij
zal voor eeuwig als Koning over
het huis van Jakob regeren en
aan zijn Koninkrijk zal geen eind
komen.’ j

34 Maar Maria zei tegen de
engel: ‘Hoe zal dat gebeuren?
Want ik heb geen gemeenschap
met een man.’k 35 De engel ant-
woordde: ‘Heilige geest zal over
je komen l en kracht van de Aller-
hoogste zal je als een schaduw
bedekken. Daarom zal het kind
dat wordt geboren, heilig worden
genoemd,m Gods Zoon.n 36 Ook
je familielid Elisabeth is in ver-
wachting van een zoon, ondanks
haar hoge leeftijd. Er werd ge-
dacht dat ze onvruchtbaar was,

1:23 �Of ‘openbare’. 1:25, 28, 32, 38,
45, 46 �Zie App. A5.

maar ze is nu al in haar zes-
de maand. 37 Voor God is niets
onmogelijk.’�a 38 Toen zei Ma-
ria: ‘Ik ben Jehovah’s� slavin!
Laat het gebeuren zoals u hebt
gezegd.’ Daarna ging de engel bij
haar weg.

39 In die tijd vertrok Maria
haastig naar het bergland, naar
een stad in Juda. 40 Ze ging
het huis van Zachar _ias binnen
en begroette Elisabeth. 41 Toen
Elisabeth Maria’s groet hoorde,
sprong de baby op in haar buik.
Elisabeth werd vervuld met hei-
lige geest 42 en riep uit: ‘Geze-
gend ben jij onder de vrouwen!
En gezegend is de vrucht van je
buik! 43 Waar heb ik het aan te
danken dat de moeder van mijn
Heer bij mij komt? 44 Want toen
ik je begroeting hoorde, sprong
de baby van blijdschap op in mijn
buik. 45 Gelukkig is ook zij die
gelooft wat er tegen haar is ge-
zegd, want Jehovah� zal al die
dingen volledig in vervulling la-
ten gaan.’

46 Maria zei: ‘Mijn ziel� looft
Jehovah.�b 47 Mijn hart� kan
alleen maar juichen om God,
mijn Redder.c 48 Want hij heeft
oog gehad voor mij, een onbe-
duidende slavin.d Voortaan zullen
alle generaties me gelukkig prij-
zen,e 49 omdat de Machtige gro-
te dingen voor me heeft ge-
daan. Zijn naam is heilig,f 50 en
van generatie op generatie is hij
barmhartig voor degenen die ont-
zag voor hem hebben.g 51 Met
zijn arm doet hij machtige da-
den. Trotse mensen� heeft hij
verjaagd.h 52 Heersers heeft hij
van de troon gestoten i en onbe-
duidende mensen heeft hij ver-
hoogd. j 53 Hij heeft hongerige

1:37 �Of ‘God kan alles vervullen wat hij
zegt’. 1:46 �Of ‘mijn hele wezen’. Zie
Woordenlijst. 1:47 �Of ‘geest’. 1:51
�Of ‘mensen die hoogmoedig zijn in de
bedoeling van hun hart’.
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mensen volop goede dingen ge-
gevena en rijke mensen met lege
handen weggestuurd. 54 Hij is
zijn dienaar Israël te hulp geko-
men en herinnert zich zijn barm-
hartigheidb 55 voor Abraham en
zijn nageslacht� voor eeuwig, zo-
als hij tegen onze voorouders
heeft gezegd.’c 56 Maria bleef
ongeveer drie maanden bij haar
en daarna ging ze terug naar
huis.

57 Toen kwam het moment
dat Elisabeth moest bevallen, en
ze kreeg een zoon. 58 Haar bu-
ren en familieleden hoorden hoe
barmhartig Jehovah� voor haar
was geweest, en ze waren erg
blij voor haar.d 59 Op de acht-
ste dag kwamen ze voor de be-
snijdenis van het kind.e Ze wil-
den hem Zachar _ias noemen, naar
zijn vader. 60 Maar zijn moe-
der zei: ‘Nee, hij moet Johan-
nes worden genoemd.’ 61 ‘Maar
er is niemand in je familie die zo
heet’, zeiden ze. 62 Toen vroe-
gen ze zijn vader door middel
van gebaren hoe hij het kind wil-
de noemen. 63 Hij vroeg om een
schrijfplankje en schreef daarop:
‘Johannes is zijn naam.’f Iedereen
stond verbaasd. 64 Meteen kon
hij zijn mond en zijn tong weer
bewegen. Hij begon te prateng

en loofde God. 65 Iedereen die
in de omgeving woonde, was diep
onder de indruk. In het hele berg-
land van Judea werd erover ge-
praat. 66 Het hield alle mensen
die het hoorden bezig en ze zei-
den bij zichzelf:� ‘Hoe zal het ver-
dergaan met dit kind?’ Want het
was duidelijk dat Jehovah� met
hem was.

67 Zijn vader Zachar _ias werd
vervuld met heilige geest en pro-
feteerde: 68 ‘Jehovah,� de God
van Israël,h komt alle eer toe,
want hij heeft aandacht gehad

1:55 �Lett.: ‘zaad’. 1:58, 66, 68, 76 �Zie
App. A5. 1:66 �Lett.: ‘in hun hart’.

voor zijn volk en heeft hun bevrij-
ding gebracht.a 69 Hij heeft ons
een hoorn van redding�b gegeven
uit het huis van zijn dienaar Da-
vid.c 70 Via zijn heilige profeten
uit de oudheid heeft hij namelijk
gezegdd 71 dat hij ons zou red-
den van onze vijanden en van
iedereen die ons haat.e 72 Zo-
als hij onze voorvaders heeft be-
loofd, zal hij barmhartig voor
ons zijn en terugdenken aan zijn
heilige verbond,�f 73 de eed die
hij aan onze voorvader Abraham
heeft gezworen.g 74 Hij zal ons,
nadat we van onze vijanden zijn
bevrijd, het voorrecht geven om
zonder angst heilige dienst voor
hem te doen, 75 zodat we ons
hele leven loyaal en rechtvaar-
dig zijn in zijn ogen. 76 Maar
jij, mijn kind, zult een profeet
van de Allerhoogste worden ge-
noemd, want je zult voor Jeho-
vah� uit gaan om de weg voor
hem vrij te maken.h 77 Je zult
zijn volk vertellen over redding
door vergeving van hun zonden i

78 dankzij het liefdevolle mede-
gevoel van onze God. Dat mede-
gevoel van boven zal zijn als het
licht van de zonsopgang. 79 Het
zal schijnen op degenen die leef-
den in het duister en in de scha-
duw van de dood, j en het zal onze
voeten leiden op de weg van vre-
de.’

80 Het kind groeide op en
werd sterk van geest. Hij bleef
in de woestijn tot de dag waar-
op hij in het openbaar aan Israël
verscheen.

2 In die tijd gaf Caesar Augus-
tus het bevel dat de hele be-

woonde aarde zich moest la-
ten inschrijven. 2 (Deze eerste
inschrijving vond plaats toen
Quir _inius gouverneur van Syrië
was.) 3 Alle mensen gingen op

1:69 �Of ‘een machtige redder’. Zie
Woordenlijst ‘Hoorn’. 1:72 �Zie Woor-
denlijst.
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weg om zich in hun eigen stad te
laten inschrijven. 4 Natuurlijk
deed ook Jozefa dit. Hij vertrok
uit de stad N _azareth in Galilea
en ging naar Judea, naar Da-
vids stad, die Bethlehemb wordt
genoemd. Hij stamde namelijk af
van het huis en de familie van
David. 5 Hij ging op weg om
zich te laten inschrijven samen
met Maria, met wie hij inmiddels
getrouwd wasc en die nu hoog-
zwanger was.d 6 Terwijl ze daar
waren, kwam het moment dat
ze moest bevallen. 7 Ze bracht
haar zoon ter wereld, haar eerst-
geborene.e Ze wikkelde hem in
doeken en legde hem in een voe-
derbak, f omdat er geen plaats
voor hen was in de herberg.

8 Er waren in die streek ook
herders, die de nacht buiten
doorbrachten om op hun kudde
te passen. 9 Ineens stond Jeho-
vah’s� engel voor ze, en ze wer-
den omgeven door de glans van
Jehovah’s� pracht. Ze schrokken
hevig. 10 Maar de engel zei te-
gen ze: ‘Wees niet bang, want
ik kom jullie goed nieuws vertel-
len dat het hele volk grote vreug-
de zal brengen. 11 Vandaag is
in de stad van Davidg jullie red-
derh geboren. Hij is Christus,
de Heer. i 12 Zo kunnen jullie
hem herkennen: jullie zullen een
baby vinden die in doeken ge-
wikkeld is en in een voederbak
ligt.’ 13 Plotseling was er bij de
engel een groot hemels leger j dat
God loofde en zei: 14 ‘Glorie in
de hoogste hoogten aan God, en
vrede op aarde onder mensen
van goede wil.’�

15 Toen de engelen waren te-
ruggegaan naar de hemel, zeiden
de herders tegen elkaar: ‘Laten
we meteen naar Bethlehem gaan
om te zien wat er is gebeurd
en wat Jehovah� ons heeft be-

2:9, 15, 22-24, 26 �Zie App. A5. 2:14
�Of ‘mensen die hij goedkeurt’.

kendgemaakt.’ 16 Ze gingen er
snel naartoe en vonden Ma-
ria en Jozef, en ook de baby, die
in de voederbak lag. 17 Toen ze
dat zagen, vertelden ze wat hun
over het kind was gezegd. 18 En
iedereen die het hoorde, was ver-
baasd over wat de herders ver-
telden, 19 maar Maria bewaarde
al die woorden in haar harta en
dacht na over de betekenis er-
van. 20 Toen gingen de herders
terug. Ze eerden en loofden God
vanwege alles wat ze hadden ge-
zien en gehoord — het was pre-
cies zoals het hun was gezegd.

21 Na acht dagen, toen het
kind besneden moest worden,b
kreeg het de naam Jezus, de
naam die de engel had genoemd
voordat zijn moeder zwanger
werd.c

22 Toen de tijd kwam dat ze
zich volgens de wet van Mo-
zes moesten reinigen,d brach-
ten ze hem naar Jeruzalem om
hem aan Jehovah� aan te bieden,
23 zoals in Jehovah’s� wet ge-
schreven staat: ‘Elke eerstgebo-
rene van het mannelijk geslacht�
moet heilig worden genoemd voor
Jehovah.’�e 24 Ze brachten een
slachtoffer zoals de wet van Je-
hovah� voorschrijft: ‘Een koppel
tortelduiven of twee jonge dui-
ven.’f

25 In Jeruzalem woonde een
man die Simeon heette. Die recht-
vaardige, diepgelovige man keek
uit naar de tijd dat Israël getroost
zou worden,g en op hem rustte
heilige geest. 26 Bovendien had
God hem door de heilige geest
onthuld dat hij niet zou ster-
ven voordat hij de Christus van
Jehovah� had gezien. 27 Geleid
door de geest ging hij de tempel
binnen. Toen Jezus’ ouders hun
kind binnenbrachten om voor
hem te doen wat volgens de wet

2:23 �Lett.: ‘al wat mannelijk is dat de
moederschoot opent’.
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gebruikelijk is,a 28 nam hij het
kind in zijn armen, loofde God
en zei: 29 ‘Soevereine Heer, uw
slaaf kan nu in vrede gaan,b zo-
als u hebt gezegd. 30 Want mijn
ogen hebben het middel tot red-
ding gezienc 31 waar u voor de
ogen van alle volken in hebt voor-
zien:d 32 een lichte dat de sluier
van de volken zal verwijderenf en
uw volk Israël tot eer zal strek-
ken.’ 33 Toen de vader en moe-
der hoorden wat er over hun kind
werd gezegd, stonden ze versteld.
34 Simeon zegende hen en zei
tegen Maria, de moeder van het
kind: ‘Dit kind is aangesteld om
velen in Israël ten val te brengeng

en velen weer te laten opstaanh en
om een omstreden teken te zijn i

35 (ja, je� zult doorboord wor-
den met een lang zwaard), j zodat
onthuld zal worden wat er in het
hart van velen leeft.’

36 Er was daar ook een pro-
fetes die Anna heette, de doch-
ter van F _anuël, uit de stam Aser.
Ze was al op leeftijd en ze was
vroeger zeven jaar getrouwd ge-
weest.� 37 Nu was ze een we-
duwe van 84 jaar. Ze was altijd in
de tempel te vinden en deed dag
en nacht heilige dienst met vas-
ten en smeekgebeden. 38 Op
dat moment kwam ze naar hen
toe en begon God te danken.
Iedereen die uitkeek naar de be-
vrijding van Jeruzalemk vertelde
ze over het kind.

39 Nadat ze alles hadden ge-
daan wat de wet van Jehovah�
voorschrijft, l gingen ze terug naar
Galilea, naar hun woonplaats, N _a-
zareth.m 40 Het kind groeide op
en werd sterk. Hij was vol wijs-
heid en hij bleef Gods gunst ge-
nieten.n

41 Zijn ouders hadden de ge-
woonte om elk jaar naar Jeru-

2:35 �Of ‘je eigen ziel’. 2:36 �Lett.:
‘ze had vanaf haarmaagdelijkheid zeven
jaar met een man geleefd’. 2:39 �Zie
App. A5.

zalem te gaan voor het pascha-
feest.a 42 Toen hij 12 jaar was,
gingen ze zoals ze gewend waren
naar het feest.b 43 Na afloop
van het feest begonnen ze aan
de terugreis, maar Jezus bleef in
Jeruzalem achter zonder dat zijn
ouders het in de gaten hadden.
44 Omdat ze ervan uitgingen dat
hij bij het reisgezelschap was,
gingen ze pas na een hele dag
te hebben gereisd op zoek naar
hem onder hun familieleden en
kennissen. 45 Maar ze konden
hem niet vinden. Daarom gingen
ze terug naar Jeruzalem en zoch-
ten hem overal. 46 Uiteindelijk
vonden ze hem na drie dagen in
de tempel, waar hij tussen de le-
raren zat. Hij luisterde naar ze
en stelde ze vragen. 47 Ieder-
een die hem hoorde, bleef zich
verbazen over zijn inzicht en
zijn antwoorden.c 48 Toen zijn
ouders hem zagen, waren ze ver-
bijsterd. Zijn moeder zei tegen
hem: ‘Kind, waarom heb je ons
dit aangedaan? Je vader en ik
waren zo ongerust! We hebben
overal naar je gezocht.’ 49 Hij
antwoordde: ‘Waarom waren jul-
lie naar mij op zoek? Wisten jul-
lie niet dat ik in het huis van mijn
Vader moest zijn?’d 50 Maar ze
begrepen niet wat hij bedoelde.

51 Toen ging hij met hen te-
rug naar N _azareth, en hij bleef
aan hen onderworpen.�e En zijn
moeder bewaarde al deze woor-
den in haar hart.f 52 Terwijl
Jezus opgroeide, kreeg hij steeds
meer wijsheid en kwam hij steeds
meer in de gunst bij God en bij
de mensen.

3 In het 15de regeringsjaar van
Tib _erius Caesar, toen P _on-

tius Pilatus gouverneur was van
Judea, Herodes�g districtsregeer-
der� van Galilea, zijn broer Fil _ip-

2:51 �Of ‘gehoorzaam’. 3:1 �D.w.z. He-
rodes Antipas. Zie Woordenlijst. �Lett.:
‘tetrarch’.
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pus districtsregeerder van Itur _ea
en Trachon _itis, en Lys _anias dis-
trictsregeerder van Abil _ene, 2 in
de tijd van de overpriester _An-
nas en van K _ajafas,a kwam Gods
woord in de woestijnb tot Johan-
nes,c de zoon van Zachar _ias.

3 Hij ging naar de omgeving
van de Jordaan en predikte dat
mensen zich moesten laten do-
pen als symbool van berouw om
vergeving van zonden te krij-
gen.d 4 Dat stond al geschreven
in het boek van de profeet Jesa-
ja: ‘In de woestijn roept een stem:
“Maak de weg van Jehovah� vrij!
Maak zijn paden recht.e 5 Elk
dal moet worden opgevuld en elke
berg en heuvel moet vlak worden
gemaakt. De bochtige wegen moe-
ten recht gemaakt worden en de
ruwe wegen glad. 6 En alle men-
sen� zullen de redding van God�
zien.”’f

7 Hij zei tegen de grote groe-
pen mensen die kwamen om door
hem gedoopt te worden: ‘Adderge-
broed!� Wie heeft gezegd dat jul-
lie aan het komende oordeel kun-
nen ontsnappen?g 8 Breng eerst
maar eens vruchten voort die bij
berouw passen. Zeg niet bij je-
zelf: “Wij hebben Abraham als va-
der.” Want ik zeg jullie dat God uit
deze stenen kinderen voor Abra-
ham kan maken. 9 Ja, de bijl ligt
al klaar bij de wortels van de bo-
men. Elke boom die geen goede
vruchten voortbrengt, zal omge-
hakt en in het vuur gegooid wor-
den.’h

10 De mensen vroegen hem:
‘Wat moeten we dan doen?’
11 Hij antwoordde: ‘Als je een ex-
tra stel kleren� hebt, deel dan met
iemand die niets heeft, en als je
iets te eten hebt, doe dan het-
zelfde.’ i 12 Er kwamen ook be-
lastinginners om zich te laten do-

3:4 �Zie App. A5. 3:6 �Lett.: ‘vlees’.
�Of ‘Gods middel tot redding’. 3:7 �Of
‘kinderen van adders!’ 3:11 �Lett.: ‘twee
kledingstukken’.

pen.a Ze vroegen hem: ‘Meester,
wat moeten wij doen?’ 13 Hij zei
tegen ze: ‘Eis� niet meer dan het
belastingtarief.’b 14 En de solda-
ten vroegen hem: ‘Wat moeten wij
doen?’ Hij antwoordde: ‘Je mag
niemand afpersen� of vals be-
schuldigen,c maar je moet tevre-
den zijn met wat je als soldaat
krijgt.’�

15 Het volk was vol verwach-
ting en iedereen vroeg zich daar-
om af� of Johannes misschien
de Christus was.d 16 Johannes
beantwoordde hun vraag door te
zeggen: ‘Ik doop jullie met wa-
ter, maar hij die na mij komt, is
sterker dan ik. Ik ben het niet
eens waard om de riem van zijn
sandalen los te maken.e Hij zal
jullie dopen met heilige geest en
met vuur.f 17 Hij heeft de wan-
schop in zijn hand, en hij zal zijn
dorsvloer grondig reinigen en de
tarwe in zijn voorraadschuur bij-
eenbrengen. Maar het kaf zal hij
verbranden met vuur dat niet
uitgedoofd kan worden.’

18 Ook spoorde hij hen op
veel andere manieren aan, en
hij bleef goed nieuws aan het
volk bekendmaken. 19 Maar de
districtsregeerder Herodes, die
door Johannes was terechtgewe-
zen vanwege Her _odias, de vrouw
van zijn broer, en vanwege alle
slechte dingen die hij had gedaan,
20 voegde daaraan nog het vol-
gende toe: hij liet Johannes ge-
vangenzetten.g

21 Toen de mensen zich lie-
ten dopen, werd ook Jezus ge-
doopt.h Terwijl hij bad, werd de
hemel geopend i 22 en de heili-
ge geest daalde in de gedaante
van een duif op hem neer. Ook
klonk er een stem uit de hemel:
‘Jij bent mijn geliefde Zoon. Ik
heb je goedgekeurd.’ j

3:13 �Of ‘vorder’. 3:14 �Of ‘lastigval-
len’. �Of ‘met je salaris’. 3:15 �Lett.:
‘redeneerde in zijn hart’.
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23 Toen Jezusa met zijn werk

begon, was hij ongeveer 30 jaar.b
De mensen kenden hem als de
zoon

van Jozef,c
de zoon van Eli,

24 de zoon van M _atthat,
de zoon van Levi,
de zoon van M _elchi,
de zoon van J _annai,
de zoon van Jozef,

25 de zoon van Mattath _ias,
de zoon van Amos,
de zoon van Nahum,
de zoon van _Esli,
de zoon van N _aggai,

26 de zoon van M _aäth,
de zoon van Mattath _ias,
de zoon van S _emeı̈n,
de zoon van J _osech,
de zoon van J _oda,

27 de zoon van J _oanan,
de zoon van R _esa,
de zoon van Zerubb _abel,d
de zoon van Se _althiël,e
de zoon van N _eri,

28 de zoon van M _elchi,
de zoon van _Addi,
de zoon van K _osam,
de zoon van Elm _adan,
de zoon van Er,

29 de zoon van Jezus,
de zoon van Eli _̈ezer,
de zoon van J _orim,
de zoon van M _atthat,
de zoon van Levi,

30 de zoon van Simeon,
de zoon van Juda,
de zoon van Jozef,
de zoon van J _onam,
de zoon van _Eljakim,

31 de zoon van Mel _ea,
de zoon van M _enna,
de zoon van Matt _atha,
de zoon van Nathan,f
de zoon van David,g

32 de zoon van _Isaı̈,h
de zoon van Obed, i
de zoon van Boaz, j
de zoon van S _almon,k
de zoon van Nah _esson, l

33 de zoon van Ammin _adab,
de zoon van _Arni,
de zoon van H _ezron,
de zoon van P _erez,a
de zoon van Juda,b

34 de zoon van Jakob,c
de zoon van Isaäk,d
de zoon van Abraham,e
de zoon van T _erah,f
de zoon van N _ahor,g

35 de zoon van S _erug,h
de zoon van R _ehu, i
de zoon van P _eleg, j
de zoon van H _eber,k
de zoon van S _elah, l

36 de zoon van K _a _inan,
de zoon van Arp _achsad,m
de zoon van Sem,n
de zoon van Noach,o
de zoon van L _amech,p

37 de zoon van Meth _usalah,q
de zoon van H _enoch,
de zoon van J _ered,r
de zoon van Mahal _aleël,s
de zoon van K _a _inan,t

38 de zoon van _Enos,u
de zoon van Seth,v
de zoon van Adam,w
de zoon van God.

4 Vervuld met heilige geest ging
Jezus bij de Jordaan weg, en

geleid door de geest trok hij rond
in de woestijn,x 2 40 dagen lang.
Daar werd hij door de Duivel op
de proef gesteld.y Al die dagen
at hij niets, en toen ze voorbij
waren, had hij honger. 3 Daar-
op zei de Duivel tegen hem: ‘Als
je een zoon van God bent, zeg
dan tegen deze steen dat hij een
brood moet worden.’ 4 Maar Je-
zus antwoordde: ‘Er staat ge-
schreven: “De mens moet niet al-
leen van brood leven.”’z

5 Daarop nam de Duivel hem
mee naar een hooggelegen plaats
en liet hem in een ogenblik alle
koninkrijken van de bewoonde
aarde zien.a 6 Toen zei de Dui-
vel tegen hem: ‘Ik zal je de macht
geven over al deze koninkrijken
met hun pracht en praal, want
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die is mij in handen gegevena en
ik geef die aan wie ik maar wil.
7 Als je me aanbidt, is het alle-
maal van jou.’ 8 Daarop zei Je-
zus tegen hem: ‘Er staat geschre-
ven: “Jehovah,� je God, moet
je aanbidden en alleen voor hem
moet je heilige dienst doen.”’b

9 Vervolgens nam hij hem mee
naar Jeruzalem en plaatste hem
op het hoogste punt� van de tem-
pel. Hij zei tegen hem: ‘Als je een
zoon van God bent, spring dan
naar beneden,c 10 want er staat
geschreven: “Hij zal voor jou zijn
engelen bevel geven je te be-
schermen” 11 en: “Ze zullen je
op hun handen dragen, zodat je je
voet niet aan een steen zult sto-
ten.”’d 12 Jezus antwoordde: ‘Er
is gezegd: “Je mag Jehovah,� je
God, niet op de proef stellen.”’e
13 Nadat de Duivel hem aan al
die beproevingen had onderwor-
pen, ging hij bij hem weg tot er
weer een geschikt moment zou
komen.f

14 In de kracht van de geest
ging Jezus terug naar Galilea.g En
overal in de omgeving werd goed
over hem gesproken. 15 Hij ging
in hun synagogen onderwijzen en
iedereen was vol lof over hem.

16 Toen ging hij naar N _aza-
reth,h waar hij was opgegroeid,
en volgens zijn gewoonte ging hij
op de sabbat naar de synagoge.i
Hij stond op om voor te lezen,
17 en de boekrol van de profeet
Jesaja werd hem overhandigd.
Hij opende de boekrol en zocht
de plaats op waar stond: 18 ‘Je-
hovah’s� geest rust op mij, want
hij heeft mij gezalfd om aan arme
mensen goed nieuws te vertellen.
Hij heeft mij gestuurd om aan
de gevangenen bekend te maken
dat ze vrijgelaten zullen worden
en aan de blinden dat ze weer
zullen zien, om de onderdrukten
vrijheid te geven, j 19 om Jeho-

4:8, 12, 18, 19 �Zie App. A5. 4:9 �Of
‘de kantelen’, ‘de borstwering’.

vah’s� jaar van aanvaarding te
prediken.’a 20 Daarna rolde hij
de boekrol op, gaf die aan de die-
naar terug en ging zitten. Alle
ogen in de synagoge waren op
hem gericht. 21 Toen zei hij te-
gen ze: ‘Vandaag is het Schriftge-
deelte in vervulling gegaanb dat
jullie net hebben gehoord.’

22 Alle aanwezigen spraken
goedkeurend� over hem en ston-
den verbaasd over de aangena-
me woorden die uit zijn mond
kwamen.c Ze zeiden: ‘Dat is toch
een zoon van Jozef?’d 23 Maar
hij zei tegen ze: ‘Jullie pas-
sen nu vast het spreekwoord op
me toe “Dokter, genees jezelf”
en zeggen: “We hebben gehoord
wat u in Kap _ernaüme hebt ge-
daan. Doe die dingen ook in uw
eigen plaats.”’ 24 Toen zei hij:
‘Ik verzeker jullie dat geen en-
kele profeet in zijn eigen plaats
wordt erkend.f 25 Ik zeg jullie
de waarheid: In de tijd van El _ia,
toen de hemel drieënhalf jaar
lang gesloten bleef zodat er een
grote hongersnood in het hele
land kwam,g waren er veel we-
duwen in Israël. 26 Toch werd
El _ia niet naar een van die vrou-
wen gestuurd, maar naar een
weduwe in S _arfath, in het ge-
bied van Sidon.h 27 En in de
tijd van de profeet Elisa waren er
veel melaatsen� in Israël. Toch
werd niemand van hen genezen,�
maar de Syriër Na _ämani wel.’
28 Toen de aanwezigen in de
synagoge dat hoorden, werden
ze woedend. j 29 Ze stonden op
en joegen hem de stad uit, naar
de rand van de berg waarop de
stad was gebouwd. Daar wilden
ze hem in de afgrond gooien.
30 Maar hij ging midden tussen
hen door en vertrok.k

31 Hij daalde af naar Kap _er-
naüm, een stad in Galilea, waar

4:22 �Of ‘gaven een gunstig getuige-
nis’. 4:27 �Zie Woordenlijst. �Of ‘rein
gemaakt’.

HFST. 4
a Jo 12:31

Jo 14:30
Ef 2:2

b Ex 20:3
De 6:13
De 10:20

c Mt 4:5-7

d Ps 91:11, 12

e De 6:16
1Kor 10:9

f Mt 4:11
Heb 4:15

g Mt 4:12
Jo 4:3

h Mt 2:23

i Han 17:1, 2

j Mt 12:20
��������������������

2de kolom
a Jes 61:1, 2

b Mt 5:17

c Ps 45:2
Jes 50:4

d Mt 13:54
Mr 6:2
Jo 6:42

e Mt 4:13

f Mt 13:57
Mr 6:4
Jo 4:44

g 1Kon 18:1

h 1Kon 17:9, 10

i 2Kon 5:1, 14

j Lu 2:34

k Jo 8:59
Jo 10:39



LUKAS 4:32–5:10 1386
hij het volk op de sabbat onder-
wees.a 32 Ze waren diep onder
de indruk van zijn manier van on-
derwijzen,b want hij sprak met ge-
zag. 33 In de synagoge was een
man die bezeten was door een
geest, een onreine demon. Hij
schreeuwde:c 34 ‘Ach! Wat heb-
ben we met jou te maken, Jezus
de Nazarener?d Ben je gekomen
om ons te vernietigen? Ik weet
precies wie je bent: de Heilige van
God.’e 35 Jezus sprak de geest
bestraffend toe en zei: ‘Zwijg en
ga uit hem weg.’ De demon gooi-
de de man op de grond, midden
tussen de mensen. Daarna ver-
liet hij hem zonder hem iets aan
te doen. 36 Iedereen stond ver-
baasd en ze zeiden tegen elkaar:
‘Wat zijn dat voor woorden? Want
met gezag geeft hij de onreine
geesten een krachtig bevel en ze
gaan weg!’ 37 Het nieuws over
hem verspreidde zich dan ook in
de hele streek.

38 Nadat hij de synagoge had
verlaten, ging hij het huis van
Simon binnen. Simons schoon-
moeder had hoge koorts en ze
vroegen Jezus of hij haar wilde
helpen.f 39 Hij boog zich over
haar heen en sprak de koorts be-
straffend toe, waarop de koorts
verdween. Ze stond meteen op
en ging hen bedienen.

40 Toen de zon onderging,
brachten de mensen hun zieken,
die aan allerlei kwalen leden, naar
hem toe. Hij genas de ziekeng

door zijn handen op elk van hen
te leggen. 41 Ook gingen uit
veel mensen demonen weg, die
schreeuwden: ‘Jij bent de Zoon
van God.’h Maar hij bestrafte ze
en stond hun niet toe iets te zeg-
gen, i omdat ze wisten dat hij de
Christus was. j

42 Bij het aanbreken van de
dag vertrok hij naar een afge-
legen plek.k De menigte ging naar
hem op zoek en toen ze hem ge-
vonden hadden, probeerden ze te
voorkomen dat hij bij hen weg zou

gaan. 43 Maar hij zei tegen hen:
‘Ik moet ook in andere steden het
goede nieuws van Gods Konink-
rijk bekendmaken, want daarvoor
ben ik gestuurd.’a 44 Hij ging
daarom in de synagogen van Ju-
dea prediken.

5 Op een keer stond hij aan het
Meer van Genn _esareth.�b De

menigte verdrong zich rondom
hem om naar het woord van God
te luisteren. 2 Hij zag twee bo-
ten aan de oever van het meer
liggen. De vissers waren eruit ge-
stapt en waren de netten aan het
uitspoelen.c 3 Hij stapte in een
van de boten (die van Simon)
en vroeg hem een eindje van
het land weg te varen. Vervol-
gens ging hij zitten om de menig-
te vanuit de boot te onderwijzen.
4 Toen hij klaar was met spre-
ken, zei hij tegen Simon: ‘Ga naar
diep water en gooi jullie netten
uit om vis te vangen.’ 5 Maar
Simon antwoordde: ‘Meester, we
hebben de hele nacht hard ge-
werkt en niets gevangen.d Maar
omdat jij het zegt, zal ik de net-
ten uitgooien.’ 6 Toen ze dat
deden, vingen ze zo veel vis dat
de netten dreigden te scheuren.e
7 Daarom gebaarden ze naar
hun collega’s� in de andere boot
dat ze moesten komen helpen.
Die kwamen, en ze laadden bei-
de boten zo vol dat ze bijna zon-
ken. 8 Toen Simon Petrus dat
zag, viel hij voor Jezus op zijn
knieën en zei: ‘Heer, ga weg van
mij, want ik ben een zondig man.’
9 Hij en alle mensen die bij hem
waren, waren namelijk verbijs-
terd over de grote hoeveelheid
vis die ze hadden binnengehaald.
10 Dat gold ook voor Jakobus
en Johannes, de zonen van Zebe-
d _eüs,f die collega’s� van Simon
waren. Maar Jezus zei tegen Si-
mon: ‘Je hoeft niet meer bang te
zijn. Voortaan zul je mensen le-
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vend vangen.’a 11 Ze brachten
de boten terug aan land, lieten
alles achter en gingen hem vol-
gen.b

12 Een andere keer was hij in
een van de steden, en daar was
een man die helemaal bedekt was
met melaatsheid. Toen hij Jezus
zag, liet hij zich op de grond
vallen en smeekte: ‘Heer, als u
het alleen maar wilt, kunt u me
rein maken.’c 13 Jezus stak zijn
hand uit, raakte hem aan en zei:
‘Ik wil het! Word rein.’ Onmiddel-
lijk verdween zijn melaatsheid.d
14 Daarna beval hij de man het
aan niemand te vertellen. ‘Ga
je aan de priester laten zien en
breng een offer voor je reini-
ging, zoals Mozes heeft voorge-
schreven,e als teken voor hen.’�f
15 Maar het nieuws over hem
verspreidde zich steeds meer, en
grote groepen mensen verzamel-
den zich om naar hem te luiste-
ren en van hun ziekten te worden
genezen.g 16 Toch trok hij zich
vaak op een eenzame plaats te-
rug om te bidden.

17 Op een dag was hij onder-
wijs aan het geven. Er zaten ook
farizeeën en wetsleraren bij, die
uit elk dorp van Galilea en Judea
en uit Jeruzalemwaren gekomen.
En met Jehovah’s� kracht genas
hij mensen.h 18 Toen kwamen
er mannen met een draagbed
waarop een verlamde man lag, en
ze probeerden hem naar binnen
te brengen om hem voor Jezus
neer te leggen. i 19 Maar vanwe-
ge de menigte lukte dat niet. Dus
klommen ze het dak op en lie-
ten hem op het draagbed door
het tegeldak naar beneden zak-
ken, vlak voor Jezus. 20 Toen
hij hun geloof zag, zei hij tegen
de man: ‘Je zonden zijn je verge-
ven.’ j 21 Maar de schriftgeleer-
den en de farizeeën zeiden tegen

5:14 �Lett.: ‘als een getuigenis voor
hen’, waarschijnlijk voor de priesters.
5:17 �Zie App. A5.

elkaar: ‘Wie is die man? Wat hij
zegt is godslastering! Wie kan er
zonden vergeven behalve God?’a
22 Omdat Jezus doorhad hoe ze
dachten, zei hij tegen ze: ‘Waar-
om denken jullie zo?� 23 Wat is
makkelijker? Te zeggen: “Je zon-
den zijn je vergeven” of: “Sta op
en loop”? 24 Maar om jullie te
laten zien dat de Mensenzoon de
macht heeft om op aarde zon-
den te vergeven . . .’ En hij zei te-
gen de verlamde man: ‘Ik zeg je:
sta op, pak je draagbed op en
ga naar huis.’b 25 Toen stond
de man voor hun ogen op, pakte
het bed waarop hij had gelegen
en ging naar huis, terwijl hij God
eerde. 26 Alle mensen stonden
versteld. Ze eerden God en zei-
den vol ontzag: ‘We hebben van-
daag geweldige dingen gezien!’

27 Daarna ging Jezus naar
buiten, en bij het belastingkan-
toor zag hij een belastinginner
zitten die Levi heette. Hij zei te-
gen hem: ‘Wees mijn volgeling.’c
28 Hij stond op, liet alles ach-
ter en ging hem volgen. 29 Ook
organiseerde hij in zijn huis een
groot feestmaal voor hem. Er
kwam een grote groep belasting-
inners en anderen die met hen
meeaten.�d 30 De farizeeën en
hun schriftgeleerden klaagden
hierover tegen Jezus’ discipe-
len en zeiden: ‘Waarom eten
en drinken jullie met belasting-
inners en zondaars?’e 31 Jezus
antwoordde: ‘Gezonde mensen
hebben geen dokter nodig, maar
de zieken wel.f 32 Ik ben niet
gekomen om rechtvaardige men-
sen tot berouw te brengen, maar
zondaars.’g

33 Ze zeiden tegen hem: ‘De
discipelen van Johannes vas-
ten geregeld en zenden smeek-
gebeden op, en ook de discipe-
len van de farizeeën doen dat.
Maar die van u eten en drinken.’h
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34 Jezus zei tegen ze: ‘Je kunt
de vrienden van de bruidegom
toch niet laten vasten terwijl de
bruidegom bij ze is? 35 Maar er
komt een tijd dat de bruidegoma

bij ze wordt weggehaald. Dan, in
die tijd, zullen ze vasten.’b

36 Hij vertelde hun ook een il-
lustratie: ‘Niemand knipt een lap
van een nieuw bovenkleed af en
naait die op een oud bovenkleed.
Als je dat wel doet, scheurt de
nieuwe lap eraf. Bovendien past
de lap van het nieuwe kleed
niet bij het oude kleed.c 37 Ook
doet niemand nieuwe wijn in
oude wijnzakken. Als je dat wel
doet, zullen de wijnzakken door
de nieuwe wijn barsten. De wijn
loopt er dan uit en de wijnzakken
worden onbruikbaar. 38 Nieu-
we wijn moet je in nieuwe wijn-
zakken doen. 39 Niemand die
oude wijn heeft gedronken, wil
nieuwe wijn, want hij zegt: “De
oude is lekker.”’

6 Op een sabbat liep hij door
de graanvelden. Zijn discipe-

len plukten aren,d wreven die tus-
sen hun handen en aten ervan.e
2 Toen zeiden sommige fari-
zeeën: ‘Waarom doen jullie iets
wat op de sabbat verboden is?’f
3 Maar Jezus antwoordde: ‘Heb-
ben jullie nooit gelezen wat Da-
vid deed toen hij en zijn man-
nen honger hadden?g 4 Hij ging
het huis van God binnen, kreeg de
toonbroden,� at ervan en liet ook
zijn mannen ervan eten, terwijl
het niemand is toegestaan daar-
van te eten behalve de priesters.’h
5 Daarna zei hij: ‘De Mensenzoon
is Heer van de sabbat.’ i

6 Op een andere sabbat j ging
hij naar de synagoge en be-
gon te onderwijzen. Er was daar
een man met een verschrompel-
de� rechterhand.k 7 De schrift-
geleerden en de farizeeën hielden
Jezus scherp in de gaten om te

6:4 �Of ‘broden van de voorzetting’.
6:6 �Of ‘verlamde’.

zien of hij op de sabbat iemand
zou genezen. Ze wilden name-
lijk iets vinden waarvan ze hem
konden beschuldigen. 8 Hij wist
wat ze dachtena en zei daarom te-
gen de man met de verschrom-
pelde hand: ‘Sta op en ga in het
midden staan.’ De man stond op
en deed het. 9 Toen zei Jezus
tegen ze: ‘Ik vraag jullie: is het
toegestaan op de sabbat goed te
doen of kwaad te doen, een le-
ven� te redden of te vernietigen?’b
10 Hij keek ze allemaal stuk voor
stuk aan en zei daarna tegen de
man: ‘Steek je hand uit.’ Dat deed
hij en zijn hand werd weer ge-
zond. 11 Maar ze waren buiten
zichzelf van woede en gingen met
elkaar overleggen wat ze met Je-
zus zouden doen.

12 Op een van die dagen ging
hij de berg op om te bidden,c en
hij bad de hele nacht tot God.d
13 Toen het dag werd, riep hij
zijn discipelen bij zich. Hij koos
er 12 uit en noemde ze aposte-
len:e 14 Simon, aan wie hij ook
de naam Petrus gaf, zijn broer
Andr _eas, Jakobus, Johannes, Fi-
l _ippus, f Bartholom _eüs, 15 Mat-
theüs, Thomas,g Jakobus, de zoon
van Alf _eüs, Simon, die de ijveri-
ge wordt genoemd, 16 Judas, de
zoon van Jakobus, en Judas Is-
k _ariot, die een verrader werd.

17 En hij daalde samen met
hen de berg af en ging staan op
een plaats waar het vlak was.
Daar was een groot aantal disci-
pelen van hem en een grote men-
senmenigte uit heel Judea en
Jeruzalem en de kuststreek van
Tyrus en Sidon. Ze waren geko-
men om naar hem te luisteren
en van hun ziekten te worden ge-
nezen. 18 Ook mensen die last
hadden van onreine geesten wer-
den genezen. 19 En alle men-
sen probeerden hem aan te ra-
ken, want er ging een kracht van
hem uith die iedereen genas.
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20 Hij keek naar zijn discipe-

len en zei vervolgens:
‘Gelukkig zijn jullie die arm

zijn, want voor jullie is Gods Ko-
ninkrijk.a

21 Gelukkig zijn jullie die nu
honger lijden, want jullie zullen
verzadigd worden.b

Gelukkig zijn jullie die nu hui-
len, want jullie zullen lachen.c

22 Gelukkig zijn jullie wan-
neer de mensen je haten,d en
wanneer ze je buitensluitene en
beledigen en je naam door het
slijk halen� vanwege de Mensen-
zoon. 23 Wees op die dag blij en
spring op van vreugde, want je
beloning is groot in de hemel. De-
zelfde dingen hebben hun voor-
vaders namelijk de profeten aan-
gedaan.f

24 Maar wee jullie die rijk
zijn,g want jullie hebben je deel�
al gehad.h

25 Wee jullie die nu verzadigd
zijn, want jullie zullen honger lij-
den.

Wee jullie die nu lachen, want
jullie zullen treuren en huilen. i

26 Wee jullie wanneer alle
mensen positief over je praten, j
want dat deden hun voorvaders
ook over de valse profeten.

27 Maar tegen jullie die luis-
teren zeg ik: Heb je vijanden
lief� en wees goed voor dege-
nen die je haten.k 28 Blijf dege-
nen zegenen die je vervloeken en
bidden voor degenen die je beledi-
gen. l 29 Als iemand je op de ene
wang slaat, bied hem dan ook de
andere wang aan. En als iemand
je bovenkleed afpakt, laat hem
dan ook je onderkleed nemen.m
30 Als iemand iets van je vraagt,n
geef het dan, en als iemand iets
van je afpakt, vraag het dan niet
terug.

6:22 �Of ‘je naam als slecht verwer-
pen’. 6:24 �Lett.: ‘troost’. 6:27 � ‘Heb
lief’ drukt in de oorspronkelijke taal een
voortdurende handeling uit.

31 Behandel andere mensen
zoals je zelf graag behandeld wilt
worden.�a

32 Is het een verdienste als je
liefhebt wie jou liefhebben? Want
zelfs de zondaars hebben lief wie
hen liefhebben.b 33 Is het een
verdienste als je goed bent voor
iemand die goed is voor jou?
Zelfs zondaars doen dat. 34 En
is het een verdienste als je leent�
aan personen van wie je ver-
wacht dat ze je terugbetalen?c

Zelfs zondaars lenen aan zon-
daars om evenveel terug te krij-
gen. 35 Maar jullie moeten je
vijanden liefhebben, goed zijn
voor anderen en uitlenen zonder
te hopen iets terug te krijgen.d
Dan zal jullie beloning groot zijn
en zullen jullie zonen van de Al-
lerhoogste zijn, want ook hij is
goed voor ondankbare en slechte
mensen.e 36 Wees altijd barm-
hartig, net zoals jullie Vader
barmhartig is.f

37 Houd ook op met oordelen,
dan zul je niet geoordeeld wor-
den.g En houd op met veroorde-
len, dan zul je niet veroordeeld
worden. Blijf vergeven,� dan zul
je vergeven� worden.h 38 Blijf
geven, dan zal aan jou gegeven
worden.i Een goed gevulde, stevig
aangedrukte, geschudde en over-
volle maat zal in je schoot wor-
den gestort. Want met de maat
waarmee jij meet, zul je gemeten
worden.’

39 Vervolgens vertelde hij hun
ook een illustratie: ‘Kan de ene
blinde de andere blinde leiden?
Dan vallen ze toch allebei in een
kuil? j 40 Een leerling� staat niet
boven zijn leraar, maar iemand
die volmaakt is onderwezen, zal
als zijn leraar zijn. 41 Waarom
let je wel op de splinter in het

6:31 �Of ‘zoals jullie willen dat de men-
sen jullie doen, doe hun evenzo’. 6:34
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oog van je broeder, maar zie je
de balk in je eigen oog niet?a

42 Hoe kun je tegen je broe-
der zeggen: “Broeder, laat mij die
splinter uit je oog halen”, terwijl
je niet ziet dat er in je eigen oog
een balk zit? Huichelaar! Haal
eerst de balk uit je eigen oog.
Dan zul je duidelijk zien hoe je de
splinter uit het oog van je broe-
der kunt halen.

43 Want een goede boom
draagt geen slechte vruchten,
en een slechte boom geen goe-
de.b 44 Elke boom is te her-
kennen aan zijn eigen vruchten.c
Je kunt bijvoorbeeld geen vij-
gen of druiven plukken van een
doornstruik. 45 Een goed mens
haalt goede dingen tevoorschijn
uit de goede voorraad van zijn
hart, maar een slecht mens haalt
slechte dingen tevoorschijn uit
zijn voorraad met slechte din-
gen. Waar het hart vol van is,
loopt de mond van over.d

46 Waarom zeggen jullie “Heer!
Heer!” tegen me, maar doen jul-
lie niet wat ik zeg?e 47 Iemand
die bij me komt, mijn woorden
hoort en ze toepast — ik zal jullie
vertellen op wie zo iemand lijkt.f
48 Hij is als een man die een huis
bouwde en diep in de grond groef
om het fundament op de rots te
leggen. Later kwam er een over-
stroming en de rivier beukte te-
gen het huis, maar het huis wan-
kelde niet omdat het goed was
gebouwd.g 49 Maar wie hoort
en niets doet,h is als een man die
een huis op de grond bouwde zon-
der een fundament te leggen. De
rivier beukte ertegen, en het huis
stortte meteen in en werd volle-
dig verwoest.’

7 Toen hij dat allemaal tegen
het volk had gezegd, ging hij

Kap _ernaüm binnen. 2 Er was
daar een legerofficier die een
slaaf had die veel voor hem be-
tekende. Deze slaaf was ernstig
ziek en lag op sterven. i 3 De le-
gerofficier hoorde over Jezus en

stuurde oudsten van de Joden
naar hem toe met de vraag of hij
wilde komen om zijn slaaf beter
te maken. 4 Ze kwamen bij Je-
zus, deden hem een dringend ver-
zoek en zeiden: ‘Hij is het waard
dat u hem deze gunst bewijst,
5 want hij houdt van ons volk en
heeft de synagoge voor ons laten
bouwen.’ 6 Jezus ging met ze
mee. Maar toen hij niet ver meer
van het huis was, stuurde de
legerofficier vrienden naar hem
toe met de boodschap: ‘Mijnheer,
doe geen moeite, want ik ben
het niet waard dat u onder mijn
dak komt.a 7 Om die reden ben
ik niet zelf naar u toe gekomen.
U hoeft het alleen maar te zeg-
gen en dan wordt mijn dienaar
beter. 8 Want ook ik ben onder
het gezag van anderen gesteld en
ik heb soldaten onder me. Tegen
de een zeg ik: “Ga!” en dan gaat
hij, tegen een ander: “Kom!” en
dan komt hij, en tegen mijn slaaf:
“Doe dit!” en dan doet hij het.’
9 Jezus stond versteld toen hij
die dingen hoorde. Hij draaide
zich om naar de menigte die hem
volgde en zei: ‘Ik zeg jullie: zelfs
in Israël heb ik niet zo’n groot ge-
loof gevonden.’b 10 De mannen
die gestuurd waren, gingen terug
naar het huis en troffen daar de
slaaf in goede gezondheid aan.c

11 Kort daarna ging hij naar
de stad N _aı̈n, en zijn discipe-
len en een grote menigte gingen
met hem mee. 12 Toen hij in de
buurt van de stadspoort kwam,
werd er net een dode man naar
buiten gedragen, de enige� zoon
van een weduwe.d Er was ook een
grote groep mensen uit de stad
bij haar. 13 Toen de Heer haar
zag, kreeg hij medelijden met
haare en zei: ‘Huil maar niet.’f
14 Hij kwam dichterbij en raak-
te de baar aan. De dragers ble-
ven staan en hij zei: ‘Jongeman,
ik zeg je: sta op!’g 15 De dode
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man kwam overeind en begon
te praten, en Jezus gaf hem te-
rug aan zijn moeder.a 16 Ieder-
een werd vervuld met ontzag. Ze
loofden God en zeiden: ‘Een groot
profeet is onder ons opgestaan’b
en: ‘God heeft aan zijn volk ge-
dacht.’c 17 Dat nieuws over hem
werd bekend in heel Judea en het
gebied eromheen.

18 Johannes kreeg al die din-
gen te horen van zijn discipelen.d
19 Daarom riep hij twee van zijn
discipelen bij zich en stuurde ze
naar de Heer met de vraag: ‘Bent
u degene die zou komene of moe-
ten we een ander verwachten?’
20 Toen de mannen bij hem kwa-
men, zeiden ze: ‘Johannes de Do-
per heeft ons gestuurd met de
vraag: “Bent u degene die zou ko-
men of moeten we een ander ver-
wachten?”’ 21 Jezus genas toen
veel mensen van ziektenf en ern-
stige kwalen en van boze gees-
ten. Ook gaf hij veel blinden het
gezichtsvermogen terug. 22 Hij
antwoordde: ‘Ga naar Johannes
en vertel hem wat jullie hebben
gezien en gehoord: de blinden
zien,g de kreupelen lopen, de me-
laatsen worden rein, de doven ho-
ren,h de doden worden opgewekt
en aan de armen wordt het goe-
de nieuws verteld. i 23 Gelukkig
is degene die geen aanstoot aan
mij neemt.’�j

24 Toen de afgezanten van Jo-
hannes waren weggegaan, be-
gon Jezus tegen de menigte over
Johannes te spreken: ‘Waar zijn
jullie in de woestijn naar gaan
kijken? Naar een rietstengel die
heen en weer beweegt in de
wind?k 25 Waar zijn jullie dan
naar gaan kijken? Naar iemand in
kostbare� kleding? l Mensen met
prachtige kleding die in weelde
leven, vind je alleen in paleizen.
26 Waar zijn jullie dan wel naar
gaan kijken? Naar een profeet?

7:23 �Of ‘die in mij geen aanleiding tot
struikelen vindt’. 7:25 �Of ‘zachte’.

Ja, zeg ik jullie, en veel meer
dan een profeet.a 27 Dit is de-
gene over wie is geschreven: “Let
op! Ik stuur mijn boodschapper
voor je uit, die de weg voor je�
zal banen.”b 28 Ik zeg jullie: On-
der degenen die uit een vrouw
geboren zijn, is niemand groter
dan Johannes. Toch is zelfs de
kleinste in Gods Koninkrijk gro-
ter dan hij.’c 29 (Toen de men-
sen dat hoorden, ook de belas-
tinginners, erkenden ze dat God
rechtvaardig was, want zij wa-
ren met de doop van Johannes
gedoopt.d 30 Maar de farizeeën
en de wetgeleerden minachtten
Gods raad� voor hen,e want zij
waren niet door Johannes ge-
doopt.)

31 ‘Met wie zal ik de mensen
van deze generatie daarom verge-
lijken? Op wie lijken ze?f 32 Ze
zijn te vergelijken met kinderen
die op een marktplein zitten en
naar elkaar roepen: “Wij hebben
voor jullie op de fluit gespeeld,
maar jullie wilden niet dansen.
Wij hebben een treurlied gezon-
gen, maar jullie wilden niet hui-
len.” 33 Zo is ook Johannes de
Doper gekomen. Hij at geen brood
en dronk geen wijn,g en toch zeg-
gen jullie: “Hij is bezeten door
een demon.” 34 De Mensenzoon
is gekomen, en hij eet en drinkt
wel, maar nu zeggen jullie: “Hij is
een veelvraat en een dronkaard,
een vriend van belastinginners
en zondaars!”h 35 Maar wijsheid
blijkt uit de resultaten.’�i

36 Een van de farizeeën no-
digde hem herhaaldelijk uit om
bij hem te komen eten. Hij kwam
dus in het huis van de farizeeër
en ging aan tafel.� 37 Er was in
die stad een vrouw die bekend-
stond als een zondares. Toen ze
hoorde dat hij bij de farizeeër
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thuis at,� ging ze ernaartoe en
nam een albasten kruikje met geu-
rige olie mee.a 38 Huilend kniel-
de ze achter hem neer, bij zijn
voeten. Ze maakte zijn voeten
met haar tranen nat en droog-
de ze met haar haar af. Ook kus-
te ze zijn voeten teder en goot de
geurige olie erover uit. 39 Toen
de farizeeër die hem had uit-
genodigd dat zag, zei hij bij zich-
zelf: ‘Als deze man echt een pro-
feet was, zou hij weten wat voor
vrouw het is die hem aanraakt, dat
ze een zondares is.’b 40 Maar Je-
zus zei tegen hem: ‘Simon, ik wil
je iets zeggen.’ Hij zei: ‘Wat dan,
Meester?’

41 ‘Twee mannen hadden geld
geleend bij een geldschieter. De
een had 500 denarii� schuld en
de ander 50. 42 Ze konden hun
schuld niet terugbetalen, en hij
schold ze allebei hun schuld
kwijt.� Wie van de twee zal het
meest van hem houden?’ 43 Si-
mon antwoordde: ‘Ik denk de
man aan wie hij het meest heeft
kwijtgescholden.’ Hij zei: ‘Dat
heb je goed gezien.’ 44 Jezus
keek naar de vrouw en zei tegen
Simon: ‘Zie je deze vrouw? Ik ben
in jouw huis gekomen en jij hebt
me geen water voor mijn voeten
gegeven. Maar deze vrouw heeft
mijn voeten met haar tranen nat-
gemaakt en ze met haar haar af-
gedroogd. 45 Jij hebt me geen
kus gegeven, maar deze vrouw
is er sinds ik hier ben niet mee
opgehouden mijn voeten teder
te kussen. 46 Jij hebt geen olie
over mijn hoofd gegoten, maar
deze vrouw heeft geurige olie
over mijn voeten gegoten. 47 Ik
zeg je: op grond hiervan zijn haar
zonden vergeven,c ook al zijn het
er veel,� want ze heeft veel lief-
de getoond. Maar iemand die wei-
nig wordt vergeven, toont wei-

7:37 �Of ‘aan tafel aanlag’. 7:41 �Zie
App. B14. 7:42 �Of ‘hij vergaf beiden
vrijelijk’. 7:47 �Of ‘al zijn ze groot’.

nig liefde.’ 48 Toen zei hij tegen
haar: ‘Je zonden zijn je verge-
ven.’a 49 De anderen aan tafel�
zeiden tegen elkaar: ‘Wie is deze
man, dat hij zelfs zonden ver-
geeft?’b 50 Maar hij zei tegen de
vrouw: ‘Je geloof heeft je gered.c
Ga in vrede.’

8 Kort daarna trok hij van stad
naar stad en van dorp naar

dorp om het goede nieuws van
Gods Koninkrijk te prediken en
bekend te maken.d De twaalf gin-
gen met hem mee, 2 en ook en-
kele vrouwen die van boze gees-
ten en ziekten waren genezen:
Maria die Magdal _ena wordt ge-
noemd, bij wie zeven demonen
waren uitgedreven, 3 Johanna,e
de vrouw van Ch _uzas (de rent-
meester van Herodes), Suzanna
en veel andere vrouwen, die hun
eigen middelen gebruikten om
hen van dienst te zijn.f

4 Uit de ene na de andere stad
kwamen mensen bij hem en er
verzamelde zich een grote menig-
te. Toen vertelde hij hun een il-
lustratie:g 5 ‘Een zaaier ging op
weg om te zaaien. Tijdens het
zaaien vielen sommige zaadjes
langs de weg en werden vertrapt,
en ze werden opgegeten door de
vogels van de hemel.h 6 Andere
zaadjes kwamen op een rots te-
recht. Ze ontkiemden, maar ver-
dorden door gebrek aan water.i
7 Er waren ook zaadjes die tus-
sen de distels vielen. De distels
kwamen tegelijk met het zaad
op en verstikten het. j 8 Maar er
waren ook zaadjes die in goede
aarde vielen. Ze ontkiemden en
brachten 100 keer zo veel vrucht
op.’k Daarna riep hij uit: ‘Laat
iedereen die oren heeft, goed
luisteren.’ l

9 Zijn discipelen vroegen hem
wat die illustratie betekende.m
10 Hij zei: ‘Jullie hebben het
voorrecht de heilige geheimen
van Gods Koninkrijk te begrij-
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pen, maar voor de anderen blijft
het in illustraties,a zodat ze kij-
ken maar niets zien, en horen
maar de betekenis niet begrij-
pen.b 11 De illustratie betekent
het volgende: Het zaad is het
woord van God.c 12 Het zaad
langs de weg zijn degenen die het
horen, maar dan komt de Duivel
en neemt het woord uit hun hart
weg om te voorkomen dat ze ge-
loven en gered worden.d 13 Het
zaad dat op een rots valt, zijn
degenen die het woord horen en
met vreugde aannemen, maar het
schiet geen wortel. Ze geloven
een tijdje, maar als er beproevin-
gen komen, vallen ze af.e 14 Het
zaad dat tussen de distels valt,
zijn degenen die het woord horen
maar worden meegesleept door
zorgen, rijkdomf en pleziertjes
van dit leven.g Daardoor worden
ze volledig verstikt en brengen
ze geen rijpe vruchten voort.h
15 Het zaad dat in goede aarde
valt, zijn degenen die het woord
horen met een goed en oprecht
hart, i eraan vasthouden, volhar-
den en vrucht dragen. j

16 Als je een lamp aansteekt,
zet je die niet onder een vat of on-
der een bed, maar je zet de lamp
op een standaard, zodat ieder-
een die binnenkomt, het licht kan
zien.k 17 Want alles wat bedekt
is, zal openbaar worden, en al-
les wat zorgvuldig verborgen is,
zal bekend worden en aan het
licht komen. l 18 Let dus goed
op hoe je luistert. Want wie heeft,
zal meer krijgen.m Maar van wie
niets heeft, zal zelfs wat hij
denkt te hebben, worden afge-
nomen.’n

19 Zijn moeder en broerso kwa-
men naar hem toe, maar vanwe-
ge de menigte konden ze niet bij
hem komen.p 20 Hij kreeg te ho-
ren: ‘Uw moeder en uw broers
staan buiten en willen u zien.’
21 Maar hij antwoordde: ‘Dege-
nen die het woord van God horen

en toepassen, dát zijn mijn moe-
der en mijn broers.’a

22 Op een dag stapten hij en
zijn discipelen in een boot. ‘La-
ten we naar de overkant van het
meer gaan’, zei hij tegen ze en ze
voeren weg.b 23 Terwijl ze aan
het varen waren, viel Jezus in
slaap. Er kwam op het meer een
zware storm opzetten. De boot
maakte water en ze raakten in
nood.c 24 Ze maakten hem wak-
ker en zeiden: ‘Meester, Mees-
ter, we vergaan!’ Hij stond op en
sprak de wind en de woeste gol-
ven bestraffend toe. De storm
ging liggen en het werd stil.d
25 Toen zei hij tegen ze: ‘Waar is
jullie geloof?’ Maar ze waren heel
bang en stonden versteld. Ze zei-
den tegen elkaar: ‘Wie is dat
toch? Zelfs de wind en het water
geeft hij bevelen, en ze doen wat
hij zegt.’e

26 Ze legden aan in het gebied
van de Gerasenen, f dat tegen-
over Galilea ligt. 27 Toen Jezus
aan land was gegaan, kwam hem
een man uit de stad tegemoet die
door demonen bezeten was. De
man droeg al een hele tijd geen
kleren meer en woonde niet in
een huis maar tussen de graven.�g
28 Toen hij Jezus zag, viel hij
schreeuwend voor hem neer en
riep luid: ‘Wat heb ik met jou te
maken, Jezus, Zoon van de aller-
hoogste God? Ik smeek je, doe me
geen pijn.’h 29 (Jezus had de on-
reine geest namelijk bevel ge-
geven om de man te verlaten.
De geest had al vaak bezit geno-
men van de man,�i die meerde-
re keren met kettingen en voet-
boeien was vastgebonden en ook
werd bewaakt. Maar hij trok de
boeien elke keer kapot en werd
dan door de demon naar afgele-
gen plaatsen gedreven.) 30 Je-
zus vroeg hem: ‘Hoe heet je?’
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Hij antwoordde: ‘Legioen’, want
er waren veel demonen in hem ge-
gaan. 31 En ze bleven hem sme-
ken hen niet de afgronda in te stu-
ren. 32 Nu werd daar op de berg
een grote kudde varkensb gehoed.
De demonen vroegen hem drin-
gend of ze in de varkens mochten
gaan, en hij stond hun dat toe.c
33 De demonen verlieten de man
en gingen in de varkens, waar-
op de kudde van de steile hel-
ling af stormde, het meer in, en
verdronk. 34 Toen de varkens-
hoeders zagen wat er was ge-
beurd, vluchtten ze en vertelden
het in de stad en op het platte-
land.

35 De mensen gingen kijken
wat er was gebeurd. Ze kwamen
bij Jezus en zagen de man die
door demonen bezeten was ge-
weest. Hij had kleren aan, was
goed bij zijn verstand en zat aan
Jezus’ voeten. De mensen wer-
den bang. 36 Degenen die had-
den gezien wat er was gebeurd,
vertelden hoe de bezeten man
beter was gemaakt. 37 Een gro-
te menigte mensen uit het gebied
van de Gerasenen vroeg Jezus
om weg te gaan, want ze waren
heel bang geworden. Hij stapte
dus in de boot om te vertrekken.
38 De man uit wie de demonen
waren weggegaan, smeekte hem
of hij bij hem mocht blijven. Maar
hij stuurde de man weg en zei:d
39 ‘Ga naar huis en vertel alles
wat God voor je gedaan heeft.’ Hij
ging weg en maakte overal in de
stad bekend wat Jezus voor hem
had gedaan.

40 Toen Jezus terugkwam,
wachtte er een menigte op hem,e
die hem vriendelijk ontving.
41 Er kwam een man naar hem
toe die Ja _̈ırus heette, een be-
stuurder van de synagoge. Hij
viel aan Jezus’ voeten en smeek-
te hem naar zijn huis te komen, f
42 omdat zijn enige� dochter op

8:42 �Lett.: ‘eniggeboren’.

sterven lag. Ze was ongeveer
12 jaar.

Terwijl Jezus ernaartoe ging,
verdrong de menigte zich rondom
hem. 43 Nu was er een vrouw
die al 12 jaar aan bloedvloeiin-
gen leed,a en niemand had haar
kunnen genezen.b 44 Ze kwam
van achteren naar hem toe en
raakte de franje van zijn boven-
kleedc aan. Meteen hield de bloed-
vloeiing op. 45 Jezus zei: ‘Wie
heeft mij aangeraakt?’ Iedereen
ontkende het en Petrus zei: ‘Mees-
ter, de mensen duwen en drin-
gen van alle kanten tegen je aan.’d
46 Maar Jezus zei: ‘Iemand heeft
me aangeraakt, want ik merkte
dat er krachte uit me wegging.’
47 De vrouw besefte dat haar
aanraking was opgemerkt. Ze
kwam bevend naar hem toe, kniel-
de voor hem neer en legde in het
bijzijn van alle mensen uit waar-
om ze hem had aangeraakt en dat
ze meteen was genezen. 48 Hij
zei tegen haar: ‘Je geloof heeft
je beter gemaakt, mijn dochter.
Ga in vrede.’f

49 Terwijl hij nog aan het pra-
ten was, kwam er iemand uit het
huis van� de synagogebestuur-
der, die zei: ‘Uw dochter is ge-
storven. Val de Meester niet lan-
ger lastig.’g 50 Jezus hoorde het
en zei tegen Ja _̈ırus: ‘Wees niet
bang, maar heb geloof, dan zal
ze worden gered.’h 51 Toen hij
bij het huis kwam, liet hij nie-
mand met zich mee naar bin-
nen gaan behalve Petrus, Johan-
nes, Jakobus en de vader en
moeder van het meisje. 52 Alle
mensen huilden om haar en sloe-
gen zich op de borst van ver-
driet. Daarom zei hij: ‘Houd op
met huilen, i want ze is niet ge-
storven, ze slaapt.’ j 53 Maar ze
lachten hem uit, want ze wisten
dat ze gestorven was. 54 Toen
pakte hij haar hand en riep: ‘Kind,
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sta op!’a 55 Ze kwamweer tot le-
ven�b en stond meteen op,c en Je-
zus zei dat ze haar iets te eten
moesten geven. 56 Haar ouders
waren buiten zichzelf van blijd-
schap, maar hij zei dat ze aan nie-
mand mochten vertellen wat er
was gebeurd.d

9 Hij riep de twaalf bij elkaar en
gaf hun macht en gezag over

alle demonene en om ziekten te
genezen.f 2 Daarna zond hij ze
uit om Gods Koninkrijk te predi-
ken en zieken te genezen. 3 Hij
zei tegen ze: ‘Neem niets mee
voor de reis — geen staf, geen
voedselzak, geen brood, geen
geld� en ook geen extra kleren.�g
4 Maar als je ergens een huis bin-
nengaat, blijf daar dan tot je weer
verdergaat.h 5 En als mensen je
niet willen ontvangen, verlaat dan
die stad en schud het stof van
je voeten, als een getuigenis te-
gen hen.’ i 6 Ze gingen op weg en
trokken het gebied door, van dorp
naar dorp. Overal maakten ze het
goede nieuws bekend en genazen
ze zieken. j

7 Herodes,� de districtsregeer-
der,� hoorde wat er allemaal ge-
beurde. Hij raakte in grote ver-
warring, want sommigen zeiden
dat Johannes uit de dood was op-
gewekt,k 8 anderen dat El _ia was
verschenen en weer anderen dat
een van de profeten uit de oud-
heid was opgestaan. l 9 Herodes
zei: ‘Johannes heb ik laten ont-
hoofden.m Over wie hoor ik al die
verhalen dan?’ Daarom zocht hij
naar een gelegenheid om hem te
ontmoeten.n

10 Toen de apostelen terug-
kwamen, vertelden ze Jezus wat
ze allemaal hadden gedaan.o
Daarna trok hij zich alleen met

8:55 �Of ‘haar geest (levenskracht)
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‘twee kledingstukken’. 9:7 �D.w.z. He-
rodes Antipas. Zie Woordenlijst. �Lett.:
‘tetrarch’.

hen terug en ging naar de stad
Beths _aı̈da.a 11 Maar de mensen
kwamen erachter en volgden hem.
Hij ontving hen vriendelijk en
vertelde hun over Gods Konink-
rijk. Ook genas hij degenen die
genezing nodig hadden.b 12 Te-
gen het einde van de dag kwa-
men de twaalf naar hem toe en
zeiden: ‘Stuur de menigte weg,
dan kunnen ze in de omliggende
dorpen en op het land op zoek
gaan naar voedsel en onderdak,
want we zijn hier op een af-
gelegen plek.’c 13 Maar hij zei:
‘Geven jullie ze maar iets te
eten.’d Ze antwoordden: ‘We heb-
ben hier alleen maar vijf bro-
den en twee vissen. Of we moe-
ten zelf eten gaan kopen voor al
die mensen.’ 14 Er waren onge-
veer 5000 mannen. Hij zei tegen
zijn discipelen: ‘Laat ze in groe-
pen van ongeveer 50 gaan zit-
ten.’ 15 Dat deden ze en ieder-
een ging zitten. 16 Daarna nam
hij de vijf broden en de twee vis-
sen, keek omhoog naar de he-
mel en zegende ze. Hij brak ze
en gaf ze aan de discipelen zo-
dat die ze aan de menigte konden
uitdelen. 17 Alle mensen aten
tot ze genoeg hadden. Toen wer-
den de overgebleven stukken op-
gehaald: 12 manden vol.e

18 Later had hij zich afgezon-
derd om te bidden. De discipe-
len kwamen naar hem toe en hij
vroeg hun: ‘Wie zeggen de men-
sen dat ik ben?’f 19 Ze ant-
woordden: ‘Johannes de Doper.
Anderen zeggen El _ia, en weer an-
deren zeggen dat een van de pro-
feten uit de oudheid is opgestaan
uit de dood.’g 20 Toen vroeg hij:
‘Maar wie ben ik volgens jullie?’
Petrus antwoordde: ‘De Chris-
tus van God.’h 21 Daarop ge-
bood hij ze uitdrukkelijk om dat
aan niemand te vertellen i 22 en
zei verder: ‘De Mensenzoon moet
veel lijden ondergaan en door de
oudsten, de overpriesters en de
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schriftgeleerden verworpen wor-
den, en hij moet gedood wordena

en op de derde dag worden op-
gewekt.’b

23 Vervolgens zei hij tegen
hen allemaal: ‘Als iemand mijn
volgeling wil worden, moet hij
zichzelf wegcijferen,�c elke dag
zijn martelpaal� opnemen en mij
altijd volgen.d 24 Want wie zijn
leven� wil redden, zal het verlie-
zen, maar wie zijn leven� verliest
ter wille van mij, zal het redden.e
25 Wat heeft een mens eraan als
hij de hele wereld wint, maar zich-
zelf verliest of zichzelf schade
toebrengt?f 26 Want als iemand
zich voor mij en voor mijn woor-
den schaamt, zal de Mensenzoon
zich voor hem schamen wanneer
hij komt met zijn macht� en
die van de Vader en van de hei-
lige engelen.g 27 Ik verzeker jul-
lie dat sommigen van degenen
die hier staan niet zullen sterven
voordat ze Gods Koninkrijk heb-
ben gezien.’h

28 Ongeveer acht dagen nadat
hij dat had gezegd, nam hij Pe-
trus, Johannes en Jakobus mee
en ging de berg op om te bidden. i
29 En terwijl hij aan het bid-
den was, veranderde de aanblik
van zijn gezicht en werd zijn
kleding stralend wit. 30 Opeens
waren er twee mannen met hem
in gesprek. Het waren Mozes en
El _ia. 31 Ze verschenen met gro-
te pracht� en begonnen over zijn
vertrek� te praten en dat dit
in Jeruzalem zou moeten plaats-
vinden. j 32 Petrus en de ande-
ren waren in slaap gevallen, maar
toen ze wakker werden, zagen ze
Jezus’ grote prachtk en de twee
mannen die bij hem stonden.
33 Toen die weg wilden gaan, zei
Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het
is goed dat wij hier zijn. Laten
we drie tenten opzetten, één voor

9:23 �Of ‘verloochenen’. �Zie Woorden-
lijst. 9:24 �Of ‘ziel’. 9:26, 31 �Of ‘heer-
lijkheid’. 9:31 �Of ‘heengaan’.

jou, één voor Mozes en één voor
El _ia.’ Maar hij wist niet wat hij zei.
34 Terwijl hij nog sprak, vorm-
de zich een wolk, die hen omhul-
de. Toen ze in de wolk terecht-
kwamen, werden ze bang. 35 Er
kwam een stema uit de wolk, die
zei: ‘Dit is mijn Zoon, degene
die is uitverkoren.b Luister naar
hem.’c 36 Op het moment dat de
stem klonk, zagen ze dat Jezus
weer alleen was. Maar ze hiel-
den het stil en vertelden in die
tijd niemand over de dingen die
ze hadden gezien.d

37 De volgende dag daalden ze
de berg af en een grote menig-
te kwam hem tegemoet.e 38 Een
man in de menigte riep: ‘Mees-
ter, kom alstublieft naar mijn
zoon kijken, want hij is mijn
enige kind.f 39 Er is een geest
die bezit van hem neemt, en
dan schreeuwt hij het plotseling
uit. De geest laat hem stuiptrek-
ken tot het schuim op zijn mond
staat. Hij slaat hem bont en blauw
en laat hem haast niet meer
los. 40 Ik heb uw discipelen ge-
smeekt hem uit te drijven, maar
dat konden ze niet.’ 41 Jezus zei:
‘Wat zijn jullie toch een ongelo-
vige en zondige� generatie!g Hoe-
lang moet ik nog bij jullie blijven
en jullie nog verdragen? Breng je
zoon hier.’h 42 Toen de jongen
dichterbij kwam, gooide de demon
hem opnieuw op de grond en
liet hem hevig stuiptrekken. Maar
Jezus bestrafte de onreine geest,
genas de jongen en gaf hem
aan zijn vader terug. 43 Ieder-
een was diep onder de indruk van
Gods grote macht.

Terwijl de mensen nog onder
de indruk waren van wat Jezus
allemaal deed, zei hij tegen zijn
discipelen: 44 ‘Luister goed en
onthoud wat ik jullie zeg: de
Mensenzoon zal worden verra-
den en aan mensen worden over-
geleverd.’ i 45 Maar ze begrepen

9:41 �Of ‘en ontwrichte’.
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niet wat hij bedoelde. Het bleef
voor hen verborgen zodat ze het
niet zouden begrijpen, maar ze
durfden hem er niets over te vra-
gen.

46 Toen kregen ze een me-
ningsverschil over de vraag
wie van hen de grootste was.a
47 Omdat Jezus wist wat er in
hun hart leefde, nam hij een kind
bij zich, zette dat naast zich neer
48 en zei tegen ze: ‘Wie dit kind
in mijn naam ontvangt, ontvangt
ook mij, en wie mij ontvangt, ont-
vangt ook degene die mij heeft
gestuurd.b Want wie zich onder
jullie als een mindere opstelt, die
is groot.’c

49 Johannes antwoordde: ‘Mees-
ter, we hebben iemand gezien die
jouw naam gebruikt om demonen
uit te drijven. We hebben gepro-
beerd hem tegen te houden, om-
dat hij jou niet samen met ons
volgt.’d 50 Maar Jezus zei tegen
hem: ‘Probeer hem niet tegen te
houden, want wie niet tegen jullie
is, is vóór jullie.’

51 Toen de tijd dichterbij
kwam dat hij in de hemel zou
worden opgenomen,e was hij vast-
besloten om naar Jeruzalem
te gaan. 52 Daarom stuurde hij
een paar boodschappers voor-
uit. Ze gingen naar een Samari-
taans dorp om zijn komst voor te
bereiden. 53 Maar omdat Jeru-
zalem het doel van zijn reis was,
werd hij niet gastvrij ontvan-
gen.f 54 Toen de discipelen Ja-
kobus en Johannesg dat zagen,
zeiden ze: ‘Heer, wil je dat we
om vuur uit de hemel vragen om
hen te vernietigen?’h 55 Maar
hij draaide zich om en wees hen
terecht. 56 Daarom gingen ze
naar een ander dorp.

57 Terwijl ze onderweg wa-
ren, zei iemand tegen hem: ‘Ik
zal u volgen, waar u ook naartoe
gaat.’ 58 Maar Jezus zei tegen
hem: ‘Vossen hebben holen en vo-
gels hebben nesten, maar de Men-

senzoon heeft geen plek om zijn
hoofd neer te leggen.’a 59 Toen
zei hij tegen een ander: ‘Wees
mijn volgeling.’ De man zei: ‘Heer,
mag ik eerst teruggaan om mijn
vader te begraven?’b 60 Maar hij
antwoordde: ‘Laat de dodenc hun
doden begraven. Maar jij moet
overal Gods Koninkrijk bekend-
maken.’d 61 En weer een ander
zei: ‘Ik zal u volgen, Heer, maar
mag ik eerst naar huis om af-
scheid te nemen?’ 62 Jezus zei
tegen hem: ‘Niemand die zijn
hand aan de ploeg slaat en om-
kijkt naar de dingen die ach-
ter hem liggen,e is geschikt voor
Gods Koninkrijk.’f

10 Daarna wees de Heer 70 an-
deren aan en stuurde die

twee aan tweeg voor zich uit naar
elke stad en plaats waar hij zelf
naartoe zou gaan. 2 Hij zei te-
gen ze: ‘Ja, de oogst is groot,
maar er zijn weinig werkers.
Smeek daarom de Meester van de
oogst dat hij werkers stuurt om
zijn oogst binnen te halen.h 3 Ga
op weg. Ik stuur jullie als lamme-
ren onder de wolven. i 4 Neem
geen geldbuidel, geen voedselzak
en geen sandalen mee, j en be-
groet onderweg niemand.� 5 Als
je een huis binnengaat, zeg dan
eerst: “Ik wens dit huis vrede
toe.”k 6 Als daar een vredelie-
vend mens� woont, zal je vrede
met hem zijn. Zo niet, dan komt
je vrede bij je terug. 7 Blijf in
dat huis l en eet en drink wat ze
je aanbieden,m want de arbeider
is zijn loon waard.n Ga niet steeds
van het ene huis naar het andere.

8 Als je een stad binnen-
gaat en de mensen je ontvan-
gen, eet dan wat je wordt voor-
gezet, 9 genees de zieken daar
en vertel ze: “Gods Koninkrijk is
nabij.”o 10 Maar als je een stad
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binnengaat waar je niet ontvangen
wordt, ga dan naar de brede stra-
ten� en zeg: 11 “Zelfs het stof
uit jullie stad dat aan onze voe-
ten kleeft, vegen we tegen jullie
af.a Maar weet dit: Gods Konink-
rijk is nabij.” 12 Ik zeg jullie: die
dag zal voor Sodom draaglijker
zijn dan voor die stad.b

13 Wee Ch _orazin! Wee Beth-
s _aı̈da! Als in Tyrus en Sidon de-
zelfde wonderen� waren gebeurd
als bij jullie, zouden de inwoners
allang in zak en as berouw heb-
ben gehad.c 14 Daarom zal het
in het oordeel voor Tyrus en Si-
don draaglijker zijn dan voor jul-
lie. 15 En jij, Kap _ernaüm, zul je
tot de hemel worden verheven?
In het Graf� zul je terechtkomen!

16 Wie naar jullie luistert, luis-
tert ook naar mij.d En wie jullie
afwijst, wijst ook mij af. En wie
mij afwijst, wijst ook degene af
die mij heeft gestuurd.’e

17 De 70 kwamen vol vreugde
terug en zeiden: ‘Heer, zelfs de
demonen onderwerpen zich aan
ons als we je naam gebruiken!’f
18 Hij zei tegen ze: ‘Ik zie Satan
al als een bliksemschicht uit de
hemel vallen.g 19 Ik heb jullie
de macht gegeven om slangen en
schorpioenen te vertrappen en
om alle kracht van de vijand te
breken,h en niets zal jullie kwaad
doen. 20 Toch moet je niet blij
zijn omdat de geesten zich aan
je onderwerpen, maar omdat je
naam in de hemel is opgeschre-
ven.’ i 21 Op dat moment werd
hij vervuld met vreugde en hei-
lige geest� en zei: ‘Vader, Heer
van hemel en aarde, ik loof u
in het openbaar omdat u deze
dingen voor wijzen en intellec-
tuelen zorgvuldig hebt verbor-
gen j en ze aan kleine kinderen

10:10 �Of ‘de pleinen’. 10:13 �Lett.:
‘krachtige werken’. 10:15 �Of ‘Hades’,
het collectieve graf van de mensheid.
Zie Woordenlijst. 10:21 �Lett.: ‘werd
hij verrukt in de heilige geest’.

hebt onthuld. Ja, Vader, want zo
hebt u het gewild.a 22 Mijn Va-
der heeft alle dingen aan mij toe-
vertrouwd. Niemand weet wie de
Zoon is behalve de Vader, en
niemand weet wie de Vader is be-
halve de Zoonb en degenen aan
wie de Zoon bereid is hem te ont-
hullen.’c

23 Toen richtte hij zich al-
leen tot de discipelen en zei te-
gen ze: ‘Gelukkig zijn de ogen die
de dingen zien die jullie zien.d
24 Want ik zeg jullie: veel profe-
ten en koningen hebben ernaar
verlangd te zien wat jullie zien,
maar hebben het niet gezien,e en
hebben ernaar verlangd te ho-
ren wat jullie horen, maar heb-
ben het niet gehoord.’

25 Er kwam een wetgeleerde
die hem op de proef wilde stel-
len en zei: ‘Meester, wat moet
ik doen om eeuwig leven te krij-
gen?’�f 26 Hij zei tegen hem:
‘Wat staat er in de wet? Hoe lees
jij dat?’ 27 De man antwoordde:
‘“Je moet Jehovah,� je God, lief-
hebben met je hele hart, je hele
ziel,� je hele kracht en je hele
verstand”g en: “Je moet je naas-
te liefhebben als jezelf.”’h 28 Hij
zei tegen hem: ‘Je hebt goed
geantwoord. Blijf dat doen en je
zult leven krijgen.’ i

29 Maar de man wilde bewij-
zen dat hij rechtvaardig was j en
zei tegen Jezus: ‘Wie is dan mijn
naaste?’ 30 Jezus zei daarop:
‘Een man daalde af van Jeruzalem
naar Jericho en viel in handen
van rovers, die hem uitkleedden,
hem mishandelden en hem half-
dood achterlieten. 31 Toevallig
daalde er een priester langs die
weg af, maar toen hij hem zag,
ging hij aan de overkant van
de weg voorbij. 32 Er kwam ook
een Leviet langs. Toen hij de man
zag, ging ook hij aan de overkant
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voorbij. 33 Daarna kwam er een
Samaritaana langs die weg. Hij
zag de man en kreeg medelijden
met hem. 34 Hij ging naar hem
toe, goot olie en wijn op zijn won-
den en verbond ze. Daarna til-
de hij hem op zijn eigen rijdier,
bracht hem naar een herberg en
zorgde voor hem. 35 De volgen-
de dag haalde hij twee denarii�
tevoorschijn, gaf die aan de her-
bergier en zei: “Zorg voor hem,
en als u nog meer kosten maakt,
zal ik die vergoeden wanneer
ik terugkom.” 36 Wie van deze
drie is volgens jou een naaste ge-
weestb voor de man die in han-
den van rovers viel?’ 37 Hij zei:
‘Degene die barmhartig voor hem
is geweest.’c Toen zei Jezus: ‘Ga
en doe hetzelfde.’d

38 Terwijl ze verder reisden,
ging hij een dorp in. Daar ontving
een vrouw die Marthae heette
hem als gast in haar huis. 39 Ze
had ook een zus die Maria heet-
te. Die ging aan de voeten van
de Heer zitten en bleef luisteren
naar wat hij zei.� 40 Maar Mar-
tha was afgeleid omdat ze druk
bezig was om voor alles te zor-
gen. Daarom ging ze naar hem toe
en zei: ‘Heer, zie je niet dat mijn
zus mij alles alleen laat doen?
Zeg haar dat ze me moet komen
helpen.’ 41 De Heer antwoord-
de: ‘Martha, Martha, je maakt je
bezorgd en druk over van alles.
42 Toch zijn er maar weinig din-
gen nodig, of maar één. Maria
heeft het beste� deel f gekozen
en het zal haar niet worden af-
genomen.’

11 Op een keer was hij er-
gens aan het bidden. Toen

hij opgehouden was, zei een van
zijn discipelen tegen hem: ‘Heer,
leer ons bidden, zoals ook Jo-
hannes het zijn discipelen heeft
geleerd.’

10:35 �Zie App. B14. 10:39 �Lett.: ‘zijn
woord’. 10:42 �Of ‘goede’.

2 Hij zei tegen ze: ‘Wanneer
je bidt, zeg dan: “Vader, laat uw
naam geheiligd� worden.a Laat
uw Koninkrijk komen.b 3 Geef
ons elke dag het brood dat we die
dag nodig hebben.c 4 En ver-
geef ons onze zonden,d want ook
wij vergeven iedereen die bij ons
in de schuld staat.e En breng ons
niet in beproeving.”’ f

5 Vervolgens zei hij tegen ze:
‘Stel dat een van jullie een
vriend heeft en dat je midden in
de nacht naar hem toe gaat en te-
gen hem zegt: “Vriend, leen me
drie broden, 6 want een vriend
van me die op reis is, is net
bij me gekomen en ik heb niets
om hem voor te zetten.” 7 Maar
die vriend antwoordt van binnen-
uit: “Laat me met rust. De deur
is al op slot en mijn kinderen
en ik zijn al naar bed. Ik kan
nu niet opstaan om je iets te ge-
ven.” 8 Ik zeg jullie: Als hij niet
opstaat om je iets te geven omdat
hij je vriend is, dan zal hij opstaan
omdat je maar blijft aandringen.�g
Hij zal je alles geven wat je no-
dig hebt. 9 Daarom zeg ik jullie:
Blijf vragenh en je zult ontvangen.
Blijf zoeken en je zult vinden. Blijf
kloppen en er zal voor je worden
opengedaan.i 10 Want iedereen
die vraagt, ontvangt. j Iedereen
die zoekt, vindt. En voor ieder-
een die klopt, zal worden openge-
daan. 11 Welke vader onder jul-
lie zou zijn zoon, als hij om een
vis vraagt, in plaats daarvan een
slang geven?k 12 Of zou hij hem
een schorpioen geven als hij om
een ei vraagt? 13 Als jullie al
goede dingen geven aan je kinde-
ren, ook al zijn jullie slecht, hoe-
veel te meer zal de Vader in de
hemel dan heilige geest geven aan
degenen die hem erom vragen!’ l

14 Later dreef hij een demon
uit die niet kon spreken.m Nadat
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�Of ‘vanwege je vrijpostig aandringen’.

HFST. 10
a Jo 4:9

b Mt 19:19

c Sp 14:21

d Lu 6:36
Jo 13:17
Ef 4:32

e Jo 12:2

f Mt 4:4
Mt 6:33

��������������������

2de kolom
��������������������

HFST. 11
a Le 22:32

Jes 5:16
Ez 36:23

b Da 2:44
Da 7:13, 14
Mt 6:9-13

c Ps 37:25

d Ps 79:9
Da 9:19

e Mr 11:25
Ef 4:32
Kol 3:13

f Lu 22:46
1Kor 10:13
Jak 1:13
Opb 3:10

g Lu 18:5

h Ro 12:12

i Mt 7:7, 8

j Mr 11:24
Jo 15:7
Jak 1:6
1Jo 3:22
1Jo 5:14

k Mt 7:9, 10

l Mt 7:11
Jak 1:17

m Mt 12:22



LUKAS 11:15-36 1400
de demon was weggegaan, kon de
man weer praten, tot verbazing
van de menigte.a 15 Maar som-
migen van hen zeiden: ‘Hij drijft
de demonen uit door Be _̈elzebub,�
de heerser van de demonen.’b
16 Anderen wilden hem op de
proef stellen en vroegen hem om
een tekenc uit de hemel. 17 Om-
dat hij wist wat ze dachten,d zei
hij tegen ze: ‘Elk koninkrijk waar
verdeeldheid is, komt ten val, en
een huis waar verdeeldheid is,
valt. 18 Dat geldt ook voor Sa-
tan: als hij zich tegen zichzelf
keert, hoe kan zijn koninkrijk
dan standhouden? Want jullie zeg-
gen dat ik de demonen uitdrijf
door Be _̈elzebub. 19 Als ik de
demonen door Be _̈elzebub uit-
drijf, door wie drijven jullie zo-
nen ze dan uit? Daarom zullen zij
jullie veroordelen. 20 Maar als
ik met behulp van Gods vingere

de demonen uitdrijf, dan is Gods
Koninkrijk ongemerkt bij jullie ge-
komen.f 21 Als een sterke, goed-
bewapende man zijn paleis be-
waakt, zijn zijn bezittingen veilig.
22 Maar als iemand die sterker is
hem aanvalt en hem verslaat, dan
neemt die alle wapens mee waar-
op de man vertrouwde en ver-
deelt de buit. 23 Wie niet aan
mijn kant staat, is tegen mij, en
wie niet met mij samenbrengt,
drijft uiteen.g

24 Wanneer een onreine geest
iemand verlaat, trekt hij door dor-
re streken op zoek naar een rust-
plaats. Als hij die niet vindt, zegt
hij: “Ik ga terug naar het huis dat
ik verlaten heb.”h 25 Als hij daar
aankomt, ziet hij dat het schoon-
geveegd en versierd is. 26 Ver-
volgens gaat hij zeven andere
geesten halen die nog slechter
zijn dan hijzelf en ze gaan naar
binnen om er te wonen. Uiteinde-
lijk is die man er dus nog erger
aan toe dan voor die tijd.’

11:15 �Een benaming voor Satan.

27 Terwijl hij die dingen zei,
riep een vrouw uit de menigte
naar hem: ‘Gelukkig de schoot die
u heeft gedragen en de borsten
die u hebben gevoed!’a 28 Maar
hij zei: ‘Nee, gelukkig zijn dege-
nen die het woord van God horen
en zich eraan houden!’b

29 Terwijl de mensen samen-
stroomden, zei hij: ‘Dit is een ver-
dorven generatie. Ze vragen om
een teken, maar ze zullen geen
ander teken krijgen dan dat van
Jona.c 30 Want net zoals Jonad

een teken werd voor de Nine-
vieten, zo zal de Mensenzoon
een teken zijn voor deze genera-
tie. 31 De koningin van het Zui-
dene zal in het oordeel samen met
de mensen van deze generatie een
opstanding krijgen en hen veroor-
delen, want zij kwam van de ein-
den van de aarde om de wijs-
heid van Salomo te horen. Maar
kijk! Meer dan Salomo is hier.f
32 In het oordeel zullen de inwo-
ners van Ninevé samen met deze
generatie opstaan en hen ver-
oordelen, want zij hadden be-
rouw toen Jona tot ze predikte.g
Maar kijk! Meer dan Jona is hier.
33 Iemand die een lamp aan-
steekt, verbergt die niet en zet die
niet onder een korenmaat� maar
op een standaard,h zodat ieder-
een die binnenkomt, het licht kan
zien. 34 Je oog is de lamp van je
lichaam. Als je oog op één punt
gericht� is, is ook je hele lichaam
verlicht.� Maar als je oog heb-
zuchtig rondkijkt,� zal ook je li-
chaam in duisternis zijn. i 35 Let
er dus goed op dat het licht dat in
je is, geen duisternis blijkt te zijn.
36 Als daarom je hele lichaam
verlicht is en geen enkel deel don-
ker is, zal het hele lichaam net
zo licht zijn als wanneer een lamp
je met zijn stralen verlicht.’
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37 Toen hij dat had gezegd, no-

digde een farizeeër hem uit om bij
hem te komen eten. Jezus kwam
binnen en ging aan tafel.� 38 De
farizeeër was verbaasd toen hij
zag dat hij zich vóór de maaltijd
niet waste.�a 39 De Heer zei te-
gen hem: ‘Jullie, farizeeën, maken
de buitenkant van de beker en de
schaal schoon, maar vanbinnen
zijn jullie vol hebzucht en slecht-
heid.b 40 Dwazen! Degene die de
buitenkant heeft gemaakt, heeft
toch ook de binnenkant gemaakt?
41 Als jullie giften aan de armen�
geven, moeten die van binnenuit
komen, en dan zal alles aan jul-
lie rein zijn. 42 Wee jullie, fari-
zeeën! Want jullie geven een tien-
de van de munt, de wijnruit en alle
andere tuinkruiden,�c maar jullie
negeren de gerechtigheid en de
liefde voor God! Die dingen had-
den jullie moeten doen, zonder het
andere na te laten.d 43 Wee jul-
lie, farizeeën! Want jullie willen in
de synagoge graag vooraan� zit-
ten en willen op het marktplein
begroet worden!e 44 Wee jullie!
Want jullie zijn als ongemarkeer-
de graven�f waar mensen zon-
der het te weten overheen lo-
pen!’

45 Een wetgeleerde zei hierop
tegen hem: ‘Meester, door die din-
gen te zeggen, beledigt u ook ons.’
46 Jezus zei: ‘Wee ook jullie, wet-
geleerden! Want jullie leggen de
mensen lasten op die haast niet
te dragen zijn, maar steken er zelf
geen vinger naar uit!g

47 Wee jullie! Want jullie bou-
wen grafmonumenten� voor de
profeten die door jullie voor-
ouders zijn vermoord.h 48 Jullie

11:37 �Of ‘en lag aan tafel aan’. 11:38
�D.w.z. dat hij zich niet ceremonieel rei-
nigde. 11:41 �Of ‘gaven van barmhar-
tigheid’. Zie Woordenlijst. 11:42 �Of
‘tuingewassen’. 11:43 �Of ‘op de bes-
te plaatsen’. 11:44 �Of ‘(herinnerings)-
graven die niet duidelijk zichtbaar zijn’.
11:47 �Of ‘herinneringsgraven’.

weten maar al te goed� wat jul-
lie voorouders hebben gedaan, en
toch stemmen jullie ermee in.
Zij hebben de profeten gedood,a
maar nu bouwen jullie monumen-
ten voor de profeten. 49 Daarom
heeft God in zijn wijsheid� ook ge-
zegd: “Ik zal profeten en aposte-
len naar hen sturen, en sommigen
van hen zullen ze doden en ver-
volgen. 50 Daarom zal deze ge-
neratie verantwoordelijk worden
gehouden voor het bloed van alle
profeten dat sinds de grondleg-
ging� van de wereld vergoten is,�b
51 van het bloed van Abelc tot
het bloed van Zachar _ia, die werd
vermoord tussen het altaar en het
huis.”�d Ja, ik zeg jullie: deze ge-
neratie zal daarvoor verantwoor-
delijk worden gehouden.

52 Wee jullie, wetgeleerden!
Want jullie hebben de sleutel tot
kennis weggenomen. Zelf zijn jul-
lie niet naar binnen gegaan, en
de mensen die naar binnen wil-
len, houden jullie tegen!’e

53 Toen hij daar wegging, be-
gonnen de schriftgeleerden en de
farizeeën het hem heel moeilijk
te maken en hem met nog meer
vragen te bestoken. 54 Ze wa-
ren eropuit hem op zijn woorden
te vangen.f

12 Ondertussen waren er dui-
zenden mensen samenge-

stroomd. Het was zo druk dat ze
elkaar bijna onder de voet liepen.
Jezus richtte zich eerst tot zijn
discipelen: ‘Pas op voor de zuur-
desem� van de farizeeën, dat wil
zeggen hun huichelarij.g 2 Maar
alles wat zorgvuldig verborgen
is, zal onthuld worden, en wat
geheim is, zal bekend worden.h
3 Daarom zal alles wat je in
de duisternis zegt, in het licht

11:48 �Lett.: ‘jullie zijn getuigen van’.
11:49 �Lett.: ‘de wijsheid van God’.
11:50 �Of ‘het begin’. �Of ‘zal het
bloed (...) van deze generatie worden
geëist’. 11:51 �Of ‘de tempel’. 12:1
�Zie Woordenlijst.
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worden gehoord, en zal wat je bin-
nen in huis fluistert, van de daken
worden gepredikt. 4 Tegen jul-
lie, mijn vrienden,a zeg ik: wees
niet bang voor degenen die het
lichaam kunnen doden en daar-
na niets meer kunnen doen.b
5 Maar ik zal jullie vertellen voor
wie je bang moet zijn: voor dege-
ne die de autoriteit heeft om men-
sen niet alleen te doden maar
ook in Gehenna�c te gooien. Ja,
ik zeg jullie: voor hem moet je
bang zijn.d 6 Zijn vijf mussen
niet te koop voor twee munten die
weinig waard zijn?� Toch wordt
er niet één door God vergeten.�e
7 Zelfs de haren op je hoofd zijn
allemaal geteld.f Wees niet bang:
jullie zijn meer waard dan een
hele zwerm mussen.g

8 Ik zeg jullie: Als iemand te-
gen de mensen zegt dat hij mij
kent,h zal de Mensenzoon ook te-
gen de engelen van God zeggen
dat hij hem kent. i 9 Maar als
iemand tegen de mensen zegt dat
hij mij niet kent, zal ik ook te-
gen de engelen van God zeg-
gen dat ik hem niet ken.j 10 En
als iemand kwaadspreekt over de
Mensenzoon, zal het hem wor-
den vergeven. Maar als iemand
tegen de heilige geest lastert, zal
dat hem niet worden vergeven.k
11 Wanneer je op openbare zit-
tingen,� voor regeringsfunctiona-
rissen en voor autoriteiten moet
verschijnen, maak je er dan geen
zorgen over hoe je je moet ver-
dedigen of wat je moet zeggen, l
12 want op dat moment zal de
heilige geest je leren wat je moet
zeggen.’m

13 Iemand uit de menigte zei
tegen hem: ‘Meester, zeg tegen
mijn broer dat hij de erfenis
met mij moet delen.’ 14 Hij ant-
woordde: ‘Wie heeft mij als rech-

12:5 �Zie Woordenlijst. 12:6 �Lett.:
‘twee assarions’. Zie App. B14. �Of ‘over
het hoofd gezien’. 12:11 �Of mogelijk ‘in
synagogen’.

ter of bemiddelaar over jullie aan-
gesteld?’ 15 Vervolgens zei hij
tegen ze: ‘Pas op en vermijd elke
vorm van hebzucht,a want ook
al heeft iemand nog zo veel, hij
dankt zijn leven niet aan zijn be-
zittingen.’b 16 Hij vertelde hun
ook een illustratie: ‘Het land van
een rijke man bracht een goede
oogst op. 17 Daarom dacht hij
bij zichzelf: “Wat moet ik doen?
Ik kan mijn oogst nergens op-
slaan.” 18 Toen zei hij: “Dit ga
ik doen:c Ik breek mijn voorraad-
schuren af en bouw grotere, zodat
ik daarin al mijn graan en andere
goederen kan opslaan. 19 Dan
zal ik tegen mezelf� zeggen: ‘Je�
kunt jaren vooruit met alle goe-
de dingen die je hebt verzameld.
Neem rust. Eet, drink en geniet
ervan.’” 20 Maar God zei tegen
hem: “Dwaas! Vannacht nog zal je
leven� worden weggenomen. Voor
wie is dan alles wat je hebt ver-
zameld?”d 21 Zo gaat het met ie-
mand die schatten verzamelt voor
zichzelf, maar niet rijk is bij God.’e

22 Toen zei hij tegen zijn dis-
cipelen: ‘Daarom zeg ik jullie:
Maak je niet langer zorgen over
je leven� en wat je zult eten of
over je lichaam en wat je zult
aantrekken.f 23 Want het leven�
is meer waard dan voedsel en het
lichaam is meer waard dan kle-
ding. 24 Kijk eens naar de ra-
ven: ze zaaien niet en oogsten
niet, ze hebben geen schuur of
opslagplaats, en toch geeft God
ze te eten.g Zijn jullie niet veel
meer waard dan vogels?h 25 Wie
kan zijn leven met ook maar een
el� verlengen door zich zorgen
te maken? 26 Als je zelfs zoiets
kleins niet kunt, waarom zou
je je dan zorgen maken over de
rest?i 27 Kijk eens hoe de lelies
groeien: ze zwoegen niet en spin-
nen niet, en toch zeg ik jullie dat

12:19 �Of ‘mijn ziel’. �Of ‘ziel, je’.
12:20, 22 �Of ‘ziel’. 12:23 �Of ‘de ziel’.
12:25 �Zie App. B14.
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zelfs Salomo met al zijn pracht
en praal niet zo mooi gekleed
was als een van deze lelies.a
28 Als God nu de planten op het
veld die er vandaag zijn en mor-
gen in de oven worden gegooid,
zo mooi kleedt, dan zal hij jullie
toch zeker ook kleden? Wat is jul-
lie geloof toch klein! 29 Maak je
dus niet langer druk over wat je
zult eten en wat je zult drinken,
en wees niet langer angstig en
bezorgd.b 30 Want dat zijn alle-
maal dingen waar de volken van
deze wereld heel druk mee be-
zig zijn. Maar jullie Vader weet
dat jullie die dingen nodig heb-
ben.c 31 Blijf in plaats daarvan
zijn Koninkrijk zoeken,� dan zul-
len die dingen je ook gegeven
worden.d

32 Wees niet bang, kleine kud-
de,e want jullie Vader heeft be-
sloten jullie het Koninkrijk te ge-
ven.f 33 Verkoop je bezittingen
en geef giften aan de armen.�g
Zorg voor een geldbuidel die niet
verslijt, een onuitputtelijke schat
in de hemel,h waar geen dief bij
kan komen en die door geen mot
kan worden aangetast. 34 Want
waar je schat is, daar zal ook je
hart zijn.

35 Zorg dat je klaarstaat�i en
dat je lampen branden. j 36 Jul-
lie moeten zijn als slaven die op
hun meester staan te wachten tot
hij terugkomtk van de bruiloft, l
zodat ze meteen kunnen open-
doen als hij komt en aanklopt.
37 Gelukkig zijn de slaven die
op de uitkijk staan� als de mees-
ter komt! Ik verzeker jullie: hij
zal zich omkleden,� hen aan ta-
fel uitnodigen� en bij hen komen
om hen te bedienen. 38 Geluk-

12:31 �Of ‘stel (...) altijd op de eer-
ste plaats’. 12:33 �Of ‘gaven van barm-
hartigheid’. Zie Woordenlijst. 12:35 �Of
‘zorg dat je aangekleed en klaar bent’.
Lett.: ‘houd je lendenen omgord’. 12:37
�Of ‘wakker zijn’, ‘waakzaam zijn’. �Of
‘omgorden’. �Of ‘laten aanliggen’.

kig zijn ze als hij ziet dat ze
klaarstaan wanneer hij komt in
de tweede� of zelfs in de derde
nachtwake.� 39 Maar weet dit:
als de huiseigenaar had geweten
hoe laat� de dief zou komen, zou
hij niet hebben toegelaten dat
er in zijn huis werd ingebroken.a
40 Ook jullie moeten klaarstaan,
want de Mensenzoon komt op
een uur dat jullie het niet ver-
wachten.’b

41 Petrus vroeg: ‘Heer, vertel
je deze illustratie alleen aan ons
of aan iedereen?’ 42 De Heer
zei: ‘Wie is echt de getrouwe en
beleidvolle� beheerder,� die door
de meester over zijn bedien-
den� zal worden aangesteld om
hun steeds op het juiste moment
het voedsel te geven dat ze no-
dig hebben?c 43 Gelukkig is die
slaaf als hij daarmee bezig is wan-
neer zijn meester komt! 44 Ik
zeg jullie de waarheid: hij zal hem
aanstellen over al zijn bezittin-
gen. 45 Maar stel dat die slaaf
bij zichzelf� zegt: “Mijn meester
komt voorlopig niet”, en hij be-
gint de andere bedienden te slaan,
gaat eten en drinken en wordt
dronken.d 46 Dan komt de mees-
ter van die slaaf op een dag
waarop hij hem niet verwacht en
op een uur dat hij niet weet,
en hij zal hem heel zwaar straf-
fen en hem hetzelfde lot laten on-
dergaan als degenen die ontrouw
zijn. 47 Dan zal de slaaf die de
wil van zijn meester heeft begre-
pen, maar geen voorbereidingen
heeft getroffen of niet heeft ge-
daan wat de meester vroeg,� veel
slagen krijgen.e 48 Maar degene
die de wil niet heeft begrepen en
dingen heeft gedaan die slagen

12:38 �Van ongeveer 21.00 tot 24.00
uur. �Van ongeveer 0.00 tot 3.00 uur.
12:39 �Lett.: ‘op welk uur’. 12:42 �Of
‘verstandige’. �Of ‘huisbestuurder’.
�Of ‘huisknechten’. 12:45 �Lett.: ‘in zijn
hart’. 12:47 �Of ‘niet heeft gehandeld
volgens zijn wil’.
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verdienen, zal weinig slagen krij-
gen. Als er veel aan iemand wordt
gegeven, zal er veel van hem wor-
den geëist, en als er veel aan
iemand wordt toevertrouwd, zal
er meer dan gebruikelijk van hem
worden geëist.a

49 Ik ben gekomen om op aar-
de een vuur te ontsteken, en wat
heb ik nog te wensen nu het al
brandt? 50 Ik moet een doop on-
dergaan, en het benauwt me tot
het achter de rug is!b 51 Denken
jullie dat ik gekomen ben om vre-
de te brengen op aarde? Nee, zeg
ik jullie, ik kom juist verdeeldheid
brengen.c 52 Want vanaf nu zul-
len er vijf in één huis verdeeld
zijn, drie tegen twee en twee te-
gen drie. 53 Ze zullen verdeeld
zijn: vader tegen zoon en zoon te-
gen vader, moeder tegen dochter
en dochter tegen moeder, schoon-
moeder tegen schoondochter en
schoondochter tegen schoonmoe-
der.’d

54 Daarna zei hij ook tegen
de menigte: ‘Als je in het wes-
ten een wolk ziet opkomen, zeg
je meteen: “Er komt een stort-
bui aan”, en dat gebeurt dan ook.
55 En als je merkt dat de wind
uit het zuiden komt, zeg je: “Er
komt een hittegolf”, en het ge-
beurt. 56 Huichelaars, de aan-
blik van de aarde en de lucht
kunnen jullie beoordelen. Hoe
komt het dan dat jullie deze bij-
zondere tijd niet kunnen beoor-
delen?e 57 Waarom beoordelen
jullie zelf niet wat rechtvaardig
is? 58 Als je bijvoorbeeld met
de tegenpartij in een geschil on-
derweg bent naar een bestuur-
der, probeer het dan snel bij te
leggen. Anders daagt hij je mis-
schien voor de rechter en levert
die je uit aan de gerechtsdie-
naar, die je in de gevangenis zal
gooien.f 59 Ik zeg je: je komt
niet vrij voordat je de laatste
cent� hebt betaald.’

12:59 �Lett.: ‘lepton’. Zie App. B14.

13 Op dat moment waren er
enkele mensen aanwezig

die Jezus vertelden over de Ga-
lileeërs van wie Pilatus het bloed
vermengd had met hun offers.
2 Hij zei tegen ze: ‘Denken jullie
dat deze Galileeërs ergere zon-
daars waren dan alle andere Ga-
lileeërs omdat hun dat is overko-
men? 3 Zeker niet, zeg ik jullie.
Maar als jullie geen berouw heb-
ben, zullen jullie allemaal omko-
men,a net als zij. 4 Of neem de
18 die werden gedood doordat de
toren van Sil _oam op ze viel. Den-
ken jullie dat zij schuldiger wa-
ren dan alle andere inwoners van
Jeruzalem? 5 Zeker niet, zeg ik
jullie. Maar als jullie geen be-
rouw hebben, zullen jullie alle-
maal omkomen, net als zij.’

6 Toen vertelde hij de volgende
illustratie: ‘Een man had een vij-
genboom in zijn wijngaard staan
en ging kijken of er vruchten aan
zaten, maar hij vond er geen.b
7 Toen zei hij tegen de wijnbou-
wer: “Ik kom nu al drie jaar kijken
of er vruchten aan deze vijgen-
boom zitten, maar ik vind er nooit
een. Hak hem om! Waarom zou
hij nog grond in beslag nemen?”
8 De wijnbouwer antwoordde:
“Meester, laat hem nog één jaar
staan, tot ik de grond eromheen
heb omgespit en bemest. 9 Als
hij in de toekomst vruchten op-
levert, dan is het goed. Zo niet,
hak hem dan maar om.”’c

10 Op een sabbat gaf Jezus in
een van de synagogen onderwijs.
11 Er was daar een vrouw die al
18 jaar te lijden had van een geest
die haar ziek maakte.� Ze was he-
lemaal krom en kon niet rechtop
staan. 12 Toen Jezus haar zag,
sprak hij haar aan en zei: ‘Vrouw,
je bent van je kwaal� verlost.’d
13 Hij legde zijn handen op haar
en meteen ging ze rechtop staan
en loofde ze God. 14 Maar de be-

13:11 �Of ‘een geest van zwakheid had’.
13:12 �Of ‘zwakheid’.
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stuurder van de synagoge was ver-
ontwaardigd omdat Jezus iemand
genas op de sabbat. Hij zei te-
gen de menigte: ‘Er zijn zes da-
gen om te werken.a Kom op die
dagen om genezen te worden en
niet op de sabbat.’b 15 Maar de
Heer antwoordde: ‘Huichelaars!c
Jullie maken op de sabbat toch
ook je stier of ezel los en lei-
den hem uit de stal weg om hem
te drinken te geven?d 16 Deze
vrouw is een dochter van Abra-
ham en werd door Satan 18 jaar
geboeid gehouden. Mocht ze dan
niet op de sabbat van deze boeien
worden verlost?’ 17 Toen hij dat
zei, voelden al zijn tegenstanders
schaamte, maar de menigte was
juist blij met alle geweldige dingen
die hij deed.e

18 ‘Waarop lijkt Gods Konink-
rijk en waarmee kan ik het verge-
lijken?’, vervolgde hij. 19 ‘Het is
als een mosterdzaadje dat iemand
in zijn tuin zaaide. Het groeide en
werd een boom, en de vogels van
de hemel nestelden in de takken.’f

20 En hij zei opnieuw: ‘Waar
kan ik Gods Koninkrijk mee ver-
gelijken? 21 Het is als zuur-
desem die een vrouw door drie
grote maten� meel mengde, en
uiteindelijk was de hele deeg-
massa gegist.’g

22 Onderweg naar Jeruzalem
trok hij van stad naar stad en
van dorp naar dorp, terwijl hij
onderwijs gaf. 23 Iemand zei te-
gen hem: ‘Heer, worden er maar
weinig mensen gered?’ Hij zei te-
gen ze: 24 ‘Span je krachtig in
om door de smalle deur naar bin-
nen te gaan.h Want ik zeg jul-
lie: veel mensen zullen proberen
naar binnen te gaan, maar zul-
len daar niet in slagen. 25 Als
de eigenaar van het huis opstaat
en de deur op slot doet, staan
jullie buiten op de deur te klop-

13:21 �Lett.: ‘sea’. Een sea was 7,33 l.
Zie App. B14.

pen en te roepen: “Heer, laat ons
binnen!”a Maar hij zal zeggen: “Ik
weet niet waar jullie vandaan ko-
men.” 26 Dan zullen jullie ant-
woorden: “We hebben in uw bij-
zijn gegeten en gedronken, en u
hebt op onze brede straten� on-
derwijs gegeven.”b 27 Maar hij
zal tegen jullie zeggen: “Ik weet
niet waar jullie vandaan komen.
Ga weg, onrechtvaardige men-
sen!”� 28 Jullie zullen jamme-
ren en knarsetanden wanneer jul-
lie Abraham, Isaäk, Jakob en alle
profeten in Gods Koninkrijk zien
maar er zelf uit gegooid worden.c
29 Ook zullen er mensen uit het
oosten en westen en uit het noor-
den en zuiden komen, en ze zullen
aan tafel gaan in Gods Konink-
rijk. 30 Er zijn laatsten die de
eersten zullen zijn, en er zijn eer-
sten die de laatsten zullen zijn.’d

31 Op dat moment kwamen er
een paar farizeeën naar hem toe
die zeiden: ‘U moet hier weg-
gaan, want Herodes wil u doden.’
32 Hij antwoordde: ‘Ga tegen die
vos zeggen: “Vandaag en morgen
drijf ik demonen uit en genees ik
mensen, en op de derde dag zal
ik klaar zijn.” 33 Maar vandaag,
morgen en overmorgen moet ik
verder reizen, want een profeet
hoort niet buiten Jeruzalem te
worden gedood.�e 34 Jeruzalem,
Jeruzalem! Je vermoordt de pro-
feten en stenigt de mensen die
naar je toe zijn gestuurdf . . . Hoe
vaak heb ik je kinderen bij me wil-
len verzamelen zoals een hen haar
kuikens onder haar vleugels ver-
zamelt! Maar jullie hebben het niet
gewild.g 35 Jullie huis zal verla-
ten worden.h Ik zeg jullie: vanaf
nu zullen jullie me niet meer zien
totdat jullie zeggen: “Gezegend is
degene die komt in Jehovah’s�
naam!”’ i

13:26 �Of ‘op onze pleinen’. 13:27 �Lett.:
‘werkers van onrechtvaardigheid’. 13:33
�Of ‘het is ondenkbaar dat (...) wordt ge-
dood’. 13:35 �Zie App. A5.
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14 Een andere keer ging hij op
de sabbat voor een maaltijd

naar het huis van een leider van
de farizeeën, en ze hielden hem
scherp in de gaten. 2 Ineens
stond er een man voor hem die
aan waterzucht� leed. 3 Jezus
vroeg aan de wetgeleerden en de
farizeeën: ‘Is het toegestaan op
de sabbat iemand te genezen of
niet?’a 4 Maar ze zeiden niets.
Hij pakte de man vast, genas hem
en liet hem gaan. 5 Toen zei hij
tegen ze: ‘Als je zoon of je stier
op de sabbat in een put valt,b dan
trek je die er toch ook meteen
uit?’c 6 Daar konden ze niets te-
gen inbrengen.

7 Omdat hij merkte dat de
gasten de beste plaatsen kozen,d
vertelde hij hun een illustratie:
8 ‘Als je voor een bruiloft wordt
uitgenodigd, kies dan niet de bes-
te plaats.�e Misschien is er ook
iemand uitgenodigd die belangrij-
ker is dan jij. 9 Dan zal de gast-
heer naar je toe komen en zeg-
gen: “Sta je plaats af aan deze
man.” En dan zul je vol schaam-
te de slechtste plaats moeten
innemen. 10 Kies als je wordt
uitgenodigd juist de slechtste
plaats. Als de gastheer dan komt,
zal hij tegen je zeggen: “Vriend,
kom toch dichterbij.”� Dan zul je
eer krijgen voor het oog van alle
gasten.f 11 Want iedereen die
zichzelf verhoogt, zal vernederd
worden, en iedereen die zich-
zelf vernedert, zal verhoogd wor-
den.’g

12 Daarna zei hij ook tegen
de man die hem had uitgenodigd:
‘Als je ’s middags of ’s avonds een
feestmaal geeft, vraag dan niet
je vrienden, broers, familieleden
of rijke buren. Die zouden je na-
melijk op hun beurt kunnen uit-
nodigen om iets terug te doen.

14:2 �Of ‘oedeem’, een ophoping van
vocht in het lichaam. 14:8 �Of ‘ga dan
niet aanliggen op’. 14:10 �Lett.: ‘ga
hogerop’.

13 Als je een feestmaal geeft,
nodig dan juist arme, kreupele,
verlamde en blinde mensen uit,a
14 en je zult gelukkig zijn om-
dat zij niets voor je terug kun-
nen doen. Je zult ervoor beloond
worden in de opstandingb van de
rechtvaardigen.’

15 Een van de andere gasten
die dat hoorde, zei tegen hem:
‘Gelukkig is degene die aan tafel
gaat� in Gods Koninkrijk.’

16 Jezus zei tegen hem: ‘Een
man gaf een groot feestmaalc
en nodigde veel mensen uit.
17 Toen het tijd was voor het
feestmaal stuurde hij zijn slaaf
eropuit om tegen de genodig-
den te zeggen: “Kom, want alles
staat klaar.” 18 Maar ze hadden
allemaal een excuus.d De eerste
zei: “Ik heb een veld gekocht en
ik moet het echt gaan bekijken.
Het spijt me, ik kan niet komen.”
19 Een ander zei: “Ik heb vijf
span� runderen gekocht en ga
die keuren. Het spijt me, ik kan
niet komen.”e 20 Weer een an-
der zei: “Ik ben net getrouwd en
daarom kan ik niet komen.”
21 De slaaf ging terug en bracht
verslag uit aan zijn meester. Zijn
meester werd woedend en zei te-
gen hem: “Ga vlug naar de brede
straten� en naar de steegjes van
de stad, en breng de arme, kreu-
pele, blinde en verlamde men-
sen hier.” 22 Uiteindelijk zei de
slaaf: “Meester, ik heb gedaan
wat u me hebt opgedragen, maar
er is nog steeds plaats.” 23 De
meester zei: “Ga de wegen en de
paden op, en dwing de mensen
om binnen te komen zodat mijn
huis vol raakt.f 24 Want ik zeg
jullie: geen van de mannen die
waren uitgenodigd, zal iets van
mijn feestmaal proeven.”’g

25 Grote groepen mensen reis-
den met hem mee, en hij richt-

14:15 �Lett.: ‘die brood eet’. 14:19 �Of
‘paar’. 14:21 �Of ‘de pleinen’.
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te zich tot hen en zei: 26 ‘Als
iemand bij me komt en hij zijn
vader, moeder, vrouw, kinderen,
broers en zussen, en zelfs zijn
eigen leven� niet haat,�a kan hij
mijn discipel niet zijn.b 27 Als ie-
mand zijn martelpaal� niet draagt
en mij niet volgt, kan hij mijn dis-
cipel niet zijn.c 28 Stel dat je een
toren wilt bouwen. Dan ga je er
toch eerst voor zitten om de kos-
ten te berekenen zodat je weet
of je genoeg geld hebt? 29 Want
als je het fundament legt maar de
bouw niet kunt voltooien, zullen
alle mensen die het zien je uit-
lachen 30 en zeggen: “Die man
begon te bouwen, maar hij kon
het niet afmaken.” 31 En stel dat
een koning oorlog wil voeren te-
gen een andere koning die met
20.000 soldaten op hem af komt.
Dan zal hij er toch eerst voor
gaan zitten om te overleggen of
hij met zijn leger van 10.000 sol-
daten die koning kan verslaan?
32 Want als hij dat niet kan,
stuurt hij terwijl de ander nog ver
weg is gezanten en smeekt om vre-
de. 33 Zo kunnen jullie er ook
zeker van zijn dat je alleen een
discipel van mij kunt zijn als je
al je bezittingen opgeeft.�d

34 Zout is zeker iets goeds.
Maar als het zout zijn kracht
verliest, hoe krijgt het dan zijn
smaak terug?e 35 Het is niet
geschikt voor op het land en ook
niet als mest. Het wordt weg-
gegooid. Laat iedereen die oren
heeft, goed luisteren.’f

15 Er kwamen steeds alle-
maal belastinginners en

zondaars naar hem toe om naar
hem te luisteren.g 2 De farizee-
en en de schriftgeleerden klaag-
den: ‘Die man gaat om met zon-
daars en eet met ze.’ 3 Toen
vertelde hij hun de volgende il-

14:26 �Of ‘ziel’. �Of ‘minder liefheeft’.
14:27 �Zie Woordenlijst. 14:33 �Lett.:
‘afscheid neemt van’.

lustratie: 4 ‘Stel dat iemand van
jullie 100 schapen heeft en er
één kwijtraakt. Dan zal hij toch
de 99 andere in de wildernis
achterlaten en naar het verloren
schaap zoeken tot hij het vindt?a

5 En als hij het heeft gevon-
den, legt hij het vol blijdschap op
zijn schouders. 6 Wanneer hij
thuiskomt, roept hij zijn vrien-
den en buren bij elkaar en zegt
tegen ze: “Deel in mijn vreug-
de, want ik heb het schaap ge-
vonden dat ik kwijt was!”b 7 Ik
zeg jullie: zo is er ook in de he-
mel meer vreugde over één zon-
daar die berouw heeftc dan over
99 rechtvaardigen die geen be-
rouw nodig hebben.

8 Of stel dat een vrouw tien
drachmen� heeft en er één ver-
liest. Dan zal ze toch een lamp
aansteken, het huis vegen en net
zo lang zoeken tot ze de munt
vindt? 9 Als ze die heeft gevon-
den, roept ze haar vriendinnen
en buurvrouwen bij elkaar en
zegt: “Deel in mijn vreugde, want
ik heb de drachme gevonden die
ik kwijt was!” 10 Ik zeg jullie:
zo is er ook vreugde bij de en-
gelen van God over één zondaar
die berouw heeft.’d

11 Toen zei hij: ‘Een man had
twee zonen. 12 De jongste zei
tegen zijn vader: “Vader, geef mij
het deel van uw bezit waar ik
recht op heb.” Daarom verdeel-
de hij zijn bezittingen onder hen.
13 Een paar dagen later pakte
de jongste zoon zijn spullen bij
elkaar en vertrok naar een ver
land. Daar leidde hij een los-
bandig� leven en verkwistte alles
wat hij had. 14 Toen hij al zijn
geld had uitgegeven, kwam er in
het hele land een zware hongers-
nood, en hij begon gebrek te lij-
den. 15 Hij vroeg zelfs om werk
bij een van de inwoners van
dat land, die hem op zijn velden

15:8 �Zie App. B14. 15:13 �Of ‘verspil-
lend’, ‘roekeloos’.
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varkens liet hoeden.a 16 Hij had
zijn maag graag willen vullen met
de carobepeulen die de varkens
aten, maar niemand gaf hem iets.

17 Toen hij tot bezinning
kwam, zei hij: “De loonarbeiders
van mijn vader hebben meer dan
genoeg te eten, terwijl ik hier
doodga van de honger! 18 Ik zal
naar mijn vader gaan en tegen
hem zeggen: ‘Vader, ik heb ge-
zondigd tegen de hemel en tegen
u. 19 Ik ben het niet meer waard
uw zoon te worden genoemd. Be-
handel me als een van uw loon-
arbeiders.’” 20 Hij vertrok met-
een en ging naar zijn vader. Toen
hij nog ver weg was, zag zijn va-
der hem al aankomen en kreeg
medelijden met hem. Hij rende
naar zijn zoon toe, omhelsde hem
en kuste hem teder. 21 Zijn zoon
zei: “Vader, ik heb gezondigd te-
gen de hemel en tegen u.b Ik ben
het niet meer waard uw zoon
te worden genoemd.” 22 Maar
de vader zei tegen zijn slaven:
“Haal vlug het mooiste gewaad
en trek het hem aan. Doe een
ring aan zijn vinger en sandalen
aan zijn voeten. 23 Haal het ge-
meste kalf, slacht het en laten
we eten en feestvieren. 24 Want
deze zoon van mij was dood maar
is weer tot leven gekomen.c Hij
was verloren en is teruggevon-
den.” En ze begonnen feest te
vieren.

25 Zijn oudste zoon was op
dat moment op het land. Toen hij
terugging en in de buurt van het
huis kwam, hoorde hij muziek en
gedans. 26 Hij riep een van de
bedienden en vroeg wat er aan
de hand was. 27 Die antwoord-
de: “Uw broer is teruggekomen,
en uw vader heeft het gemeste
kalf geslacht omdat hij zijn zoon
gezond en wel� heeft teruggekre-
gen.” 28 Maar hij werd kwaad
en wilde niet naar binnen gaan.
Zijn vader kwam naar buiten en

15:27 �Of ‘veilig’.

drong erop aan dat hij binnen
zou komen. 29 Toen zei hij te-
gen zijn vader: “Ik werk al jaren
hard voor u en ik ben u nooit on-
gehoorzaam geweest. Toch hebt
u mij nog nooit een geitenbokje
gegeven zodat ik met mijn vrien-
den feest kon vieren. 30 Maar
nu komt die zoon van u terug,
die uw bezittingen er met de
hoeren doorheen heeft gejaagd,�
en u slacht het gemeste kalf voor
hem.” 31 Zijn vader zei: “Zoon,
jij bent altijd bij me geweest, en
alles wat van mij is, is ook van
jou. 32 Maar we moesten wel
feestvieren en blij zijn, want je
broer was dood maar is tot leven
gekomen. Hij was verloren en is
teruggevonden.”’

16 Daarna zei hij ook te-
gen de discipelen: ‘Een rij-

ke man had een beheerder� die
ervan werd beschuldigd dat hij
de eigendommen van zijn mees-
ter verkwistte. 2 Hij riep hem
dus bij zich en zei: “Wat hoor
ik allemaal over je? Je kunt het
huis niet langer besturen, dus
leg verantwoording af van je be-
heer.” 3 Toen zei de beheerder
bij zichzelf: “Wat moet ik doen?
Mijn meester wil het beheer van
me afnemen. Ik ben niet sterk ge-
noeg om te spitten en ik schaam
me om te bedelen. 4 Wacht, ik
weet al wat ik zal doen om er-
voor te zorgen dat mensen me in
hun huis zullen ontvangen wan-
neer ik straks als beheerder ont-
slagen ben!” 5 Hij liet iedereen
die bij zijn meester schulden had
een voor een bij zich komen. Hij
zei tegen de eerste: “Hoeveel ben
je mijn meester schuldig?” 6 De
man antwoordde: “Honderd ma-
ten� olijfolie.” Hij zei: “Hier is
de geschreven overeenkomst. Ga
zitten en schrijf vlug 50 op.”
7 Tegen een ander zei hij: “En

15:30 �Lett.: ‘heeft verslonden’. 16:1
�Of ‘huisbestuurder’. 16:6 �Of ‘bath’.
Een bath was 22 l. Zie App. B14.
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jij, hoeveel ben jij hem schuldig?”
De man antwoordde: “Honderd
grote maten� tarwe.” Hij zei:
“Hier is de geschreven overeen-
komst. Schrijf 80 op.” 8 Ook al
was de beheerder onrechtvaar-
dig, toch prees zijn meester hem
omdat hij met praktische wijs-
heid te werk was gegaan.� Want
de zonen van deze wereld� gaan
slimmer� met elkaar� om dan de
zonen van het licht.a

9 Zo zeg ik jullie ook: Maak
vrienden met behulp van de
onrechtvaardige rijkdom,b zodat
zij je in de eeuwige woonplaat-
sen zullen ontvangen wanneer
die rijkdom wegvalt.c 10 Wie be-
trouwbaar� is in het kleine, is ook
betrouwbaar in het grote, en wie
onrechtvaardig is in het kleine, is
ook onrechtvaardig in het grote.
11 Als je dus niet betrouwbaar
blijkt te zijn als het gaat om de
onrechtvaardige rijkdom, wie zal
dan de ware rijkdom aan je toe-
vertrouwen? 12 En als je niet
betrouwbaar blijkt te zijn als het
gaat om de bezittingen van een
ander, wie zal je dan iets geven
voor jezelf?d 13 Een knecht kan
niet twee meesters dienen: óf hij
zal de een haten en van de ander
houden, óf hij zal juist aan de eer-
ste gehecht zijn en de ander ver-
achten. Je kunt niet God én de
Rijkdom� dienen.’e

14 De farizeeën, die van geld
hielden, luisterden naar die din-
gen en begonnen hem te bespot-
ten.f 15 Hij zei tegen ze: ‘Jullie
doen je bij de mensen rechtvaar-
dig voor,g maar God kent jullie
hart.h Wat bij mensen in hoog
aanzien staat, is in Gods ogen
walgelijk. i

16:7 �Of ‘kor’. Een kor was 220 l. Zie App.
B14. 16:8 �Of ‘het slim had aangepakt’.
�Of ‘dit tijdperk’, ‘dit samenstel van din-
gen’. Zie Woordenlijst. �Lett.: ‘in prak-
tisch opzicht wijzer’. �Lett.: ‘hun eigen
generatie’. 16:10 �Of ‘trouw’. 16:13
�Lett.: ‘mammon’.

16 Tot Johannes waren er de
Wet en de Profeten. Vanaf die
tijd wordt Gods Koninkrijk als
goed nieuws bekendgemaakt, en
alle soorten mensen streven er-
naar het te bereiken.a 17 He-
mel en aarde zouden nog eer-
der verdwijnen dan dat ook maar
één deeltje van een letter� uit de
wet onvervuld blijft.b

18 Iedereen die zich van zijn
vrouw laat scheiden en met een
ander trouwt, pleegt overspel.
En iemand die met een geschei-
den vrouw trouwt, pleegt over-
spel.c

19 Er was een rijke man die
purperen en linnen kleding droeg
en elke dag in weelde en luxe
baadde. 20 Bij zijn poort werd
altijd een bedelaar neergelegd
die Lazarus heette en die on-
der de zweren zat. 21 Hij hoop-
te zijn maag te vullen met wat
er van de tafel van de rijke man
viel. Ook kwamen de honden zijn
zweren likken. 22 Op een dag
stierf de bedelaar en hij werd
door de engelen naar Abraham�
gedragen.

Ook de rijke man stierf en hij
werd begraven. 23 In het Graf�
keek hij op terwijl hij hevi-
ge pijn had, en hij zag in de ver-
te Abraham met Lazarus naast
zich.� 24 “Vader Abraham,” riep
hij, “heb medelijden� en stuur La-
zarus naar me toe. Dan kan hij
het topje van zijn vinger in wa-
ter dopen om mijn tong te ver-
koelen, want ik lijd hevige pijn in
deze vlammen.” 25 Maar Abra-
ham zei: “Kind, bedenk dat jij
tijdens je leven heel veel goe-
de dingen hebt gekregen, terwijl
Lazarus het heel slecht heeft ge-
had. Nu wordt hij hier getroost

16:17 �Of ‘één tittel’. 16:22 �Lett.: ‘naar
de boezem van Abraham’. 16:23 �Of
‘Hades’, het collectieve graf van de mens-
heid. Zie Woordenlijst. �Lett.: ‘aan zijn
boezem’. 16:24 �Of ‘wees mij barmhar-
tig’.
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maar lijd jij hevige pijn. 26 Bo-
vendien bevindt er zich tussen
ons en jullie een grote kloof,� zo-
dat niemand van hier naar jullie
kan oversteken en ook niemand
van daar naar ons.” 27 Toen
zei hij: “Vader, dan vraag ik of
u hem naar het huis van mijn va-
der wilt sturen 28 om mijn vijf
broers een grondig getuigenis te
geven, zodat zij niet in deze
plaats van pijniging terechtko-
men.” 29 Maar Abraham zei: “Ze
hebben Mozes en de Profeten.
Daar moeten ze naar luisteren.”a
30 Hij zei: “Nee, vader Abraham,
maar als er iemand uit de dood
opstaat en naar ze toe gaat, zul-
len ze berouw hebben.” 31 Maar
hij antwoordde: “Als ze niet naar
Mozesb en de Profeten luisteren,
zullen ze ook niet overtuigd wor-
den als er iemand uit de dood op-
staat.”’

17 Toen zei hij tegen zijn dis-
cipelen: ‘Het is onvermijde-

lijk dat er struikelblokken komen.
Maar wee degene die ze veroor-
zaakt! 2 Hij kan beter met een
molensteen om zijn nek in zee
worden gegooid dan dat hij een
van deze kleinen laat struikelen.c
3 Let goed op jezelf. Als je broe-
der een zonde begaat, wijs hem
dan terecht,d en als hij berouw
heeft, vergeef hem dan.e 4 Zelfs
als hij zeven keer per dag tegen
je zondigt en zeven keer bij je te-
rugkomt en zegt: “Ik heb berouw”,
moet je hem vergeven.’f

5 De apostelen zeiden tegen
de Heer: ‘Geef ons meer geloof.’g
6 De Heer antwoordde: ‘Als jul-
lie geloof maar zo groot was als
een mosterdzaadje, dan zouden
jullie tegen deze zwarte moer-
beiboom zeggen: “Trek je wor-
tels uit de grond en plant jezelf
in de zee!”, en dan zou hij jullie
gehoorzamen.h

16:26 �Lett.: ‘is er tussen (...) geves-
tigd’.

7 Stel dat je een slaaf hebt
die voor je ploegt of op de kudde
past. Als hij terugkomt van het
land, zeg je dan tegen hem: “Kom
maar meteen aan tafel”? 8 Nee,
je zult eerder tegen hem zeggen:
“Maak het avondeten voor me
klaar, doe een schort voor en be-
dien me totdat ik klaar ben met
eten en drinken. Daarna kun jij
eten en drinken.” 9 Je zult de
slaaf toch niet dankbaar zijn om-
dat die heeft gedaan wat hem
was opgedragen? 10 Voor jul-
lie geldt hetzelfde. Als jullie al-
les hebben gedaan wat je is opge-
dragen, zeg dan: “Wij zijn maar�
slaven. We hebben gedaan wat
we moesten doen.”’a

11 Terwijl hij naar Jeruzalem
ging, trok hij door het grensgebied
van Sam _aria en Galilea. 12 Toen
hij een dorp binnenging, kwamen
tien melaatsen hem tegemoet,
maar ze bleven in de verte staan.b
13 Ze riepen: ‘Jezus, Meester, heb
medelijden met ons!’� 14 Hij zag
ze en zei tegen ze: ‘Ga je aan de
priesters laten zien.’c Terwijl ze
onderweg waren, werden ze weer
rein.d 15 Een van hen ging terug
toen hij zag dat hij genezen was,
en hij prees God met luide stem.
16 Hij viel aan Jezus’ voeten
neer en bedankte hem. Het was
een Samaritaan.e 17 Jezus zei:
‘Alle tien zijn toch rein geworden?
Waar zijn dan de andere negen?
18 Is er niemand anders terugge-
komen om God te eren dan deze
man van een ander volk?’ 19 Hij
zei tegen hem: ‘Sta op en ga. Je
geloof heeft je beter gemaakt.’ f

20 De farizeeën vroegen hem
wanneer Gods Koninkrijk zou ko-
men.g Hij antwoordde: ‘Het Ko-
ninkrijk van God komt niet op
een opvallende manier.� 21 De
mensen zullen niet zeggen: “Kijk

17:10 �Lett.: ‘nutteloze’. 17:13 �Of ‘wees
ons barmhartig’. 17:20 �Lett.: ‘niet met
opvallende waarneembaarheid’.
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hier!” of: “Daar!” Want kijk! Gods
Koninkrijk is in jullie midden.’�a

22 Tegen de discipelen zei hij:
‘Er komt een tijd dat jullie ernaar
zullen verlangen een van de dagen
van de Mensenzoon te zien, maar
jullie zullen die niet zien. 23 En
mensen zullen tegen je zeggen:
“Kijk daar!” of: “Kijk hier!” Ga er
niet heen en loop niet achter ze
aan.b 24 Want net zoals de blik-
sem de hemel van de ene tot
de andere kant oplicht, zo zal
de Mensenzoonc zijn in die� tijd.d
25 Maar eerst moet hij veel lij-
den ondergaan en door deze gene-
ratie verworpen worden.e 26 In
de tijd van de Mensenzoonf zal
het net zo gaan als in de tijd
van Noach:g 27 de mensen aten
en dronken, mannen trouwden en
vrouwen werden uitgehuwelijkt,
tot de dag dat Noach de ark in
gingh en de vloed kwam, die hen
allemaal vernietigde. i 28 Het zal
net zo gaan als in de tijd van Lot: j
de mensen aten en dronken, ze
kochten en verkochten, ze plant-
ten en ze bouwden. 29 Maar op
de dag dat Lot uit Sodom ver-
trok, regende het vuur en zwa-
vel uit de hemel, waardoor ze alle-
maal werden vernietigd.k 30 Zo
zal het ook gaan op de dag waar-
op de Mensenzoon wordt geopen-
baard. l

31 Wie op die dag op het dak
van zijn huis is terwijl zijn bezit-
tingen in het huis zijn, moet niet
naar beneden gaan om die op te
halen. En wie buiten op het veld
is, moet niet teruggaan naar de
dingen die hij heeft achtergela-
ten. 32 Denk aan de vrouw van
Lot.m 33 Wie zijn leven� pro-
beert te redden, zal het verlie-
zen, maar wie het verliest, zal
het redden.n 34 Ik zeg jullie:
Die nacht zullen er twee perso-
nen in één bed liggen. De een zal

17:21 �Of ‘is onder jullie’. 17:24 �Lett.:
‘zijn’. 17:33 �Of ‘ziel’.

worden meegenomen, maar de
ander achtergelaten.a 35 Er zul-
len twee vrouwen samen graan
malen. De een zal worden mee-
genomen, maar de ander achter-
gelaten.’ 36 �—— 37 Ze vroegen
hem: ‘Waar, Heer?’ Hij zei tegen
ze: ‘Waar het lichaam is, zullen de
arenden zich verzamelen.’b

18 Vervolgens vertelde hij hun
met een illustratie waarom

het nodig is altijd te bidden en
het niet op te geven.c 2 Hij zei:
‘In een bepaalde stad was een
rechter die geen ontzag voor God
had en geen respect voor men-
sen. 3 In die stad was ook een
weduwe, die steeds naar hem toe
ging en zei: “Zorg ervoor dat mij
recht wordt gedaan tegenover
mijn tegenpartij.” 4 Een tijdlang
wilde hij dat niet, maar later zei
hij bij zichzelf: “Hoewel ik geen
ontzag voor God en geen res-
pect voor mensen heb, 5 zal ik
er toch voor zorgen dat deze we-
duwe recht wordt gedaan, want
ze valt me de hele tijd lastig. An-
ders blijft ze maar komen met
haar eisen en mij het leven zuur
maken.”’�d 6 Toen zei de Heer:
‘Let op wat de rechter zei, ook
al was hij onrechtvaardig. 7 Zal
God er dan niet zeker voor zor-
gen dat er recht wordt gedaan
aan zijn uitverkorenen die dag
en nacht tot hem roepen,e ter-
wijl hij geduld met hen heeft?f

8 Ik zeg jullie: hij zal ervoor zor-
gen dat hun snel recht wordt ge-
daan. Maar wanneer de Mensen-
zoon komt, zal hij dan echt zo’n
geloof� op aarde vinden?’

9 Ook vertelde hij de volgen-
de illustratie aan mensen die
overtuigd waren van hun eigen
rechtvaardigheid en die op an-
deren neerkeken: 10 ‘Tweemen-
sen gingen naar de tempel om te

17:36 �Zie App. A3. 18:5 �Of ‘totdat
ze mij uiteindelijk in het gezicht slaat’.
18:8 �Of ‘dit geloof’. Lett.: ‘het geloof’.
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LUKAS 18:11-34 1412
bidden. De een was een farizeeër
en de ander een belastinginner.
11 De farizeeër ging staan en bad
bij zichzelf: “O God, ik dank u dat
ik niet zo ben als de rest: afper-
sers, onrechtvaardigen, overspe-
lige mensen, of zelfs zoals deze
belastinginner. 12 Ik vast twee
keer per week en ik geef een
tiende van al mijn inkomsten.”a
13 Maar de belastinginner stond
op een afstand en durfde niet
eens omhoog te kijken naar de he-
mel. Hij sloeg zich de hele tijd op
de borst en zei: “O God, ik ben
een zondaar. Heb medelijden met
mij.”�b 14 Ik zeg jullie: die man
ging naar huis en bleek recht-
vaardiger te zijn dan de farizeeër.c
Want iedereen die zichzelf ver-
hoogt, zal vernederd worden, en
iedereen die zichzelf vernedert,
zal verhoogd worden.’d

15 Mensen brachten kleine kin-
deren bij Jezus om ze door hem
te laten aanraken. Toen de dis-
cipelen dat zagen, wezen ze hen
terecht.e 16 Maar Jezus riep de
kleine kinderen bij zich en zei:
‘Laat de kinderen bij me komen.
Probeer ze niet tegen te houden,
want Gods Koninkrijk is voor men-
sen die zijn zoals zij.f 17 Ik ver-
zeker jullie: wie Gods Koninkrijk
niet aanvaardt als een kind, zal
het zeker niet binnengaan.’g

18 Een van de bestuurders
vroeg hem: ‘Goede Meester, wat
moet ik doen om eeuwig le-
ven te krijgen?’�h 19 Jezus zei
tegen hem: ‘Waarom noem je mij
goed? Niemand is goed, behalve
één, God. i 20 Je kent de gebo-
den: “Pleeg geen overspel, j moord
niet,k steel niet, l leg geen vals
getuigenis af,m eer� je vader en
je moeder.”’n 21 Daarop zei hij:
‘Van jongs af aan heb ik me aan
al die dingen gehouden.’ 22 Toen
Jezus dat hoorde, zei hij: ‘Er is

18:13 �Of ‘wees mij barmhartig’. 18:18
�Lett.: ‘erven’. 18:20 �Of ‘toon respect
voor’.

nog één ding dat je moet doen:
verkoop alles wat je hebt en ver-
deel de opbrengst onder de ar-
men. Dan zul je een schat in de
hemel hebben. Kom, wees mijn
volgeling.’a 23 Toen hij dat hoor-
de,werd hij diepbedroefd,want hij
was heel rijk.b

24 Jezus keek naar hem en zei:
‘Wat zal het voor mensen die geld
hebben moeilijk zijn om het Ko-
ninkrijk van God binnen te gaan!c
25 Het is voor een kameel mak-
kelijker om door het oog van een
naald te gaan dan voor een rijke
om het Koninkrijk van God bin-
nen te gaan.’d 26 Degenen die
dat hoorden, vroegen: ‘Wie kan
er dan eigenlijk worden gered?’e
27 Hij antwoordde: ‘Wat bij men-
sen onmogelijk is, is bij God wel
mogelijk.’f 28 Toen zei Petrus:
‘Maar wij hebben alles achterge-
laten wat we hadden en zijn je
gevolgd!’g 29 Jezus zei tegen ze:
‘Ik verzeker jullie: er is niemand
die zijn huis of zijn vrouw of
broers of ouders of kinderen
heeft verlaten voor Gods Konink-
rijk,h 30 die geen veelvoud daar-
van zal krijgen in deze tijd, en in
het toekomstige tijdperk� eeuwig
leven.’ i

31 Hij nam de twaalf apart en
zei: ‘Luister, we gaan naar Jeru-
zalem, en alles wat door de pro-
feten over de Mensenzoon is ge-
schreven, zal in vervulling gaan.�j
32 Hij zal aan heidenen� worden
overgeleverdk en hij zal bespot, l
beledigd en bespuugd worden.m
33 Nadat ze hem hebben ge-
geseld, zullen ze hem doden,n
maar op de derde dag zal hij op-
staan.’o 34 Ze begrepen er al-
leen niets van omdat de beteke-
nis van die woorden voor hen
verborgen was. Ze konden niet
vatten wat hij zei.

18:30 �Of ‘komende samenstel van din-
gen’. Zie Woordenlijst. 18:31 �Of ‘vol-
bracht worden’. 18:32 �Zie Woorden-
lijst.
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1413 LUKAS 18:35–19:18
35 Toen Jezus in de buurt

van Jericho kwam, zat er langs
de weg een blinde te bedelen.a
36 Hij hoorde een grote groep
mensen voorbijkomen en vroeg
wat er aan de hand was. 37 Ze
vertelden hem: ‘Jezus de Nazare-
ner komt voorbij.’ 38 Toen riep
hij: ‘Jezus, Zoon van David, heb
medelijden met mij!’� 39 Dege-
nen die vooropliepen, snauwden
hem toe dat hij zijn mond moest
houden. Maar hij riep nog har-
der: ‘Zoon van David, heb mede-
lijden met mij!’� 40 Jezus bleef
staan en zei dat de man bij hem
gebracht moest worden. Toen
de man bij hem was, vroeg Je-
zus hem: 41 ‘Wat wil je dat ik
voor je doe?’ Hij zei: ‘Heer, laat
me weer zien.’ 42 Jezus zei te-
gen hem: ‘Je kunt weer zien. Je
geloof heeft je beter gemaakt.’b
43 Meteen kon hij weer zien. Hij
ging hem volgenc en eerde God.
Ook alle mensen die het zagen,
loofden God.d

19 Toen ging hij Jericho in en
trok door de stad. 2 Er

was daar een man die Zach _eüs
heette. Hij was hoofd van de
belastinginners en hij was rijk.
3 Hij probeerde te zien wie Je-
zus was, maar dat lukte niet om-
dat er zo veel mensen waren en
hij klein van stuk was. 4 Daar-
om rende hij vooruit en klom
in een vijgenboom� om Jezus te
zien, die daar voorbij zou komen.
5 Toen Jezus bij die plek kwam,
keek hij omhoog en zei tegen
hem: ‘Zach _eüs, kom vlug naar
beneden, want vandaag moet ik
in jouw huis te gast zijn.’ 6 Hij
kwam snel naar beneden en ont-
ving hem vol vreugde. 7 Maar
alle mensen die het zagen, mop-
perden: ‘Hij is te gast in het
huis van een zondaar.’e 8 Za-

18:38, 39 �Of ‘wees mij barmhartig’.
19:4 �Of ‘sycomoor’, ‘moerbeivijgen-
boom’.

ch _eüs stond op en zei tegen hem:
‘Heer, de helft van mijn bezittin-
gen geef ik aan de armen, en
de mensen die ik heb afgeperst,�
geef ik vier keer zo veel terug.’a
9 Jezus zei tegen hem: ‘Van-
daag is er redding gekomen voor
dit huis, want ook jij� bent een
zoon van Abraham. 10 De Men-
senzoon is namelijk gekomen om
te zoeken en te redden wat ver-
loren was.’b

11 Terwijl ze naar hem luis-
terden, vertelde hij hun nog een
illustratie, omdat hij dicht bij Je-
ruzalem was en ze dachten dat
Gods Koninkrijk onmiddellijk zou
verschijnen.c 12 Hij zei: ‘Een
man van hoge afkomst ging op
reis naar een ver landd om het
koningschap te ontvangen. Daar-
na zou hij terugkomen. 13 Hij
riep tien van zijn slaven, gaf ze
tien minen� en zei tegen ze: “Doe
er zaken mee totdat ik kom.”e

14 Maar de burgers hadden een
hekel aan hem. Ze stuurden ge-
zanten achter hem aan met de
boodschap: “Wij willen niet dat
die man koning over ons wordt.”

15 Uiteindelijk kwam hij te-
rug nadat hij het koningschap�
had ontvangen. Hij riep de sla-
ven aan wie hij het geld� had ge-
geven bij zich, omdat hij wilde
weten hoeveel ze met zaken-
doen hadden verdiend.f 16 De
eerste kwam naar voren en zei:
“Heer, uw mine heeft tien mi-
nen opgeleverd.”g 17 Hij zei te-
gen hem: “Goed gedaan! Je bent
een goede slaaf. Omdat je bewe-
zen hebt dat je betrouwbaar bent
in iets kleins, geef ik je het gezag
over tien steden.”h 18 De twee-
de kwam en zei: “Heer, uw mine

19:8 �Of ‘afgeperst door valse beschul-
diging’. 19:9 �Lett.: ‘hij’. 19:13 �Een
Griekse mine woog 340 g en was waar-
schijnlijk 100 drachmen waard. Zie App.
B14. 19:15 �Of ‘koninkrijk’. �Lett.: ‘zil-
ver’.
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LUKAS 19:19-46 1414
heeft vijf minen opgebracht.”a
19 Tegen die slaaf zei hij: “Jij
krijgt het gezag over vijf steden.”
20 Maar de volgende kwam en
zei: “Heer, hier is uw mine. Ik
heb hem verborgen in een doek.
21 Ik was namelijk bang voor u
omdat u een strenge man bent. U
neemt wat u niet hebt uitgezet en
u oogst wat u niet hebt gezaaid.”b
22 Tegen hem zei hij: “Slechte
slaaf, met je eigen woorden zal ik
je veroordelen. Je wist toch dat
ik een strenge man ben en dat
ik neem wat ik niet heb uitge-
zet en oogst wat ik niet heb ge-
zaaid?c 23 Waarom heb je mijn
geld� dan niet naar een bank ge-
bracht? Dan had ik het bij mijn
aankomst met rente teruggekre-
gen.”

24 Toen zei hij tegen dege-
nen die erbij stonden: “Pak de
mine van hem af en geef die aan
de slaaf die tien minen heeft.”d

25 Maar ze zeiden tegen hem:
“Heer, hij heeft al tien minen!”
26 Hij antwoordde: “Ik zeg jul-
lie: Wie heeft, zal meer krijgen.
Maar van wie niets heeft, zal zelfs
wat hij heeft worden afgenomen.e
27 En breng mijn vijanden die
niet wilden dat ik koning over
ze werd bij me en dood ze voor
mijn ogen.”’

28 Nadat Jezus dat had gezegd,
reisde hij verder richting Jeruza-
lem. 29 Toen hij dicht bij Bethf _a-
gé en Beth _anië kwam, bij de berg
die de Olijfbergf wordt genoemd,
stuurde hij twee van zijn disci-
pelen eropuitg 30 en zei: ‘Ga het
dorp in dat jullie daar zien. Zodra
je er binnenkomt, zul je een vast-
gebonden veulen vinden waarop
nog nooit iemand heeft gezeten.
Maak het los en breng het hier.
31 Als iemand vraagt: “Waar-
om maken jullie het los?”, moe-
ten jullie zeggen: “De Heer heeft
het nodig.”’ 32 Ze gingen op weg

19:23 �Lett.: ‘zilver’.

en vonden het veulen, precies
zoals hij had gezegd.a 33 Toen
ze het veulen losmaakten, zei-
den de eigenaars: ‘Waarom maken
jullie het veulen los?’ 34 Ze ant-
woordden: ‘De Heer heeft het no-
dig.’ 35 Ze brachten het veulen
bij Jezus, legden hun bovenkle-
ren over het dier heen en lieten
Jezus erop zitten.b

36 Terwijl hij reed, spreidden
de mensen hun bovenkleren op
de weg uit.c 37 Toen hij bij de
weg kwam die van de Olijfberg
naar beneden loopt, begon de
hele groep discipelen te juichen
en God met luide stem te prijzen
voor alle wonderen� die ze had-
den gezien. 38 Ze zeiden: ‘Ge-
zegend is degene die komt als
de Koning in Jehovah’s� naam!
Vrede in de hemel en glorie in
de hoogste hoogten!’d 39 Maar
enkele farizeeën uit de menigte
zeiden tegen hem: ‘Meester, wijs
uw discipelen terecht.’e 40 Hij
antwoordde: ‘Ik zeg jullie: als zij
zouden zwijgen, zouden de ste-
nen het uitroepen.’

41 Toen hij dichterbij kwam
en naar de stad keek, begon
hij te huilenf 42 en zei: ‘Had jij
vandaag maar ingezien wat vre-
de brengt — maar nu is dat voor
je ogen verborgen.g 43 Want er
komt een tijd dat je vijanden een
belegeringswal van puntige pa-
len om je heen zullen bouwen.
Ze zullen je omsingelen en je van
alle kanten belegeren.�h 44 Ze
zullen je met de grond gelijkma-
ken en je kinderen verpletteren. i
Ze zullen in jou geen steen op
de andere laten, j omdat je de tijd
waarin je werd geı̈nspecteerd,
niet hebt herkend.’

45 Toen ging hij de tempel in
en joeg iedereen weg die daar
aan het verkopen was.k 46 Hij
zei tegen ze: ‘Er staat geschre-

19:37 �Lett.: ‘krachtige werken’. 19:38
�Zie App. A5. 19:43 �Of ‘benauwen’.
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1415 LUKAS 19:47–20:21
ven: “Mijn huis zal een huis van
gebed zijn”,a maar jullie hebben
er een rovershol van gemaakt!’b

47 Hij ging elke dag in de tem-
pel onderwijzen. De overpries-
ters, de schriftgeleerden en de
leiders van het volk wilden hem
uit de weg ruimen.c 48 Maar ze
konden geen manier vinden om
dat te doen, want de mensen ble-
ven steeds bij hem in de buurt
om naar hem te luisteren.d

20 Op een van de dagen dat hij
het volk in de tempel onder-

wees en het goede nieuws bekend-
maakte, kwamen de overpriesters
en de schriftgeleerden met de
oudsten naar hem toe. 2 Ze zei-
den tegen hem: ‘Vertel ons eens:
Met welk recht doet u deze din-
gen? Enwie heeft u dat recht gege-
ven?’e 3 Hij antwoordde: ‘Ik zal
jullie ook een vraag stellen. Vertel
me eens: 4 was de doop van Jo-
hannes uit de hemel of uit de men-
sen?’� 5 Ze overlegden en zei-
den tegen elkaar: ‘Als we zeggen:
“Uit de hemel”, dan zal hij zeg-
gen: “Waarom hebben jullie hem
dan niet geloofd?” 6 Maar als we
zeggen: “Uit de mensen”, dan zal
het hele volk ons stenigen, want
zij zijn ervan overtuigd dat Johan-
nes een profeet was.’f 7 Ze ant-
woordden dus dat ze niet wisten
waar die vandaan kwam. 8 Je-
zus zei: ‘Dan vertel ik jullie ook
niet met welk recht ik deze din-
gen doe.’

9 Daarna vertelde hij het volk
de volgende illustratie: ‘Een man
legde een wijngaard aan,g ver-
huurde die aan wijnbouwers en
vertrok voor lange tijd naar
het buitenland.h 10 In de oogst-
tijd stuurde hij een slaaf naar de
wijnbouwers omwat vruchten van
de wijngaard in ontvangst te ne-
men. Maar de wijnbouwers sloe-
gen de slaaf in elkaar en stuur-
den hem met lege handen weg.i

20:4 �Of ‘van menselijke oorsprong’.

11 Hij stuurde nog een slaaf naar
ze toe. Ze sloegen en vernederden
ook hem en stuurden hem met
lege handen weg. 12 Vervolgens
stuurde hij een derde slaaf. Ook
die verwondden ze en ze gooiden
hem eruit. 13 Toen zei de eige-
naar van de wijngaard: “Wat zal
ik doen? Ik zal mijn geliefde zoona

sturen. Voor hem zullen ze vast
respect hebben.” 14 Maar toen
de wijnbouwers hem zagen, over-
legden ze met elkaar en zeiden:
“Daar is de erfgenaam. Laten we
hem doden, dan is de erfenis
voor ons!” 15 Ze gooiden hem de
wijngaard uit en doodden hem.b
Wat zal de eigenaar van de wijn-
gaard nu met ze doen? 16 Hij
zal komen en die wijnbouwers om-
brengen, en hij zal de wijngaard
aan anderen geven.’

Toen ze dat hoorden, zeiden ze:
‘Dat nooit!’ 17 Maar hij keek ze
aan en zei: ‘Wat betekent dan wat
er geschreven staat: “De steen die
de bouwers hebben afgekeurd, is
juist de belangrijkste hoeksteen�
geworden”?c 18 Iedereen die op
deze steen valt, zal verpletterd
worden.d En iedereen op wie de
steen valt, zal erdoor verbrijzeld
worden.’

19 Op dat moment wilden de
schriftgeleerden en de overpries-
ters hem grijpen, omdat ze be-
grepen dat de illustratie over hen
ging. Maar ze waren bang voor
het volk.e 20 Ze hielden hem
scherp in de gaten en stuurden
mannen die ze in het geheim had-
den gehuurd om zich rechtvaar-
dig voor te doen. Ze wilden hem
namelijk op zijn woorden van-
gen,f zodat ze hem aan de over-
heid konden uitleveren, aan het
gezag van de gouverneur. 21 Ze
legden hem een vraag voor:
‘Meester, we weten dat wat u zegt
en onderwijst juist is en dat u
geen vooroordeel hebt, en dat u

20:17 �Lett.: ‘het hoofd van de hoek’.
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LUKAS 20:22–21:3 1416
de waarheid over Gods weg on-
derwijst. 22 Is het toegestaan�
caesar belasting te betalen of
niet?’ 23 Maar hij doorzag hun
sluwe bedoelingen en zei tegen
ze: 24 ‘Laat me een denarius�
zien.Van wie zijn de afbeelding en
het opschrift?’ Ze antwoordden:
‘Van caesar.’ 25 Hij zei tegen ze:
‘Geef dan in elk geval aan caesar
wat van caesar is,a maar aan God
wat van God is.’b 26 Ze konden
hem in het bijzijn van het volk
dus niet op zijn woorden vangen.
Verbaasd over zijn antwoord zei-
den ze verder niets.

27 Toen kwamen er sadducee-
en naar hem toe, die zeggen dat
er geen opstanding is.c Ze vroe-
gen:d 28 ‘Meester, Mozes heeft
geschreven: “Als iemands broer
kinderloos sterft en een vrouw
achterlaat, moet zijn broer met de
weduwe trouwen en nakomelin-
gen verwekken voor zijn broer.”e
29 Nu waren er zeven broers. De
eerste trouwde maar stierf kin-
derloos. 30 Daarom trouwde de
tweede broer met de weduwe
31 en later ook de derde. Zo ging
het met alle zeven: ze stierven en
lieten geen kinderen na. 32 Uit-
eindelijk stierf ook de vrouw.
33 Wie zal haar in de opstanding
als vrouw krijgen? Want ze zijn
alle zeven met haar getrouwd ge-
weest.’

34 Jezus zei tegen ze: ‘De
kinderen van deze wereld� trou-
wen en worden uitgehuwelijkt.
35 Maar degenen die waardig
zijn bevonden om deel te hebben
aan die wereld� en aan de op-
standing uit de dood, trouwen
niet en worden niet uitgehuwe-
lijkt.f 36 Ze kunnen trouwens
ook niet meer sterven, want ze

20:22 �Of ‘juist’. 20:24 �Zie App. B14.
20:34 �Of ‘dit tijdperk’, ‘dit samenstel
van dingen’. ZieWoordenlijst. 20:35 �Of
‘dat tijdperk’, ‘dat samenstel van dingen’.
Zie Woordenlijst.

zijn als de engelen, en als kin-
deren van de opstanding zijn ze
Gods kinderen. 37 Maar dat de
doden worden opgewekt, heeft
ook Mozes onthuld in het ver-
slag over de doornstruik, waarin
hij Jehovah� “de God van Abra-
ham, de God van Isaäk en de
God van Jakob”a noemt. 38 Hij
is geen God van de doden, maar
van de levenden, want voor hem�
leven ze allemaal.’b 39 Sommige
schriftgeleerden zeiden daarop:
‘Meester, u hebt goed gesproken.’
40 Ze durfden hem namelijk geen
enkele vraag meer te stellen.

41 Maar hij vroeg hun: ‘Hoe
kan er gezegd worden dat de Chris-
tus Davids zoon is?c 42 Want Da-
vid zegt zelf in het boek Psalmen:
“Jehovah� heeft tegen mijn Heer
gezegd: ‘Ga aan mijn rechter-
hand zitten 43 totdat ik je vijan-
den aan je voeten leg als een voe-
tenbank.’”d 44 David noemt hem
dus Heer. Hoe kan hij dan zijn
zoon zijn?’

45 Terwijl het hele volk luis-
terde, zei hij tegen zijn discipe-
len: 46 ‘Pas op voor de schrift-
geleerden. Ze lopen rond in lange
gewaden en willen graag begroet
worden op het marktplein. Ook
zitten ze in de synagoge graag
vooraan� en willen ze de beste
plaatsen hebben bij feestmaal-
tijden.e 47 Ze verslinden de hui-
zen� van de weduwen en zeggen
voor de schijn lange gebeden op.
Hun staat een strenger� oordeel
te wachten.’

21 Toen hij opkeek, zag hij
de rijken hun giften in de

geldkisten doen.f 2 Hij zag ook
dat een arme weduwe er twee
kleine muntjes die heel weinig
waard waren� in deedg 3 en

20:37, 42 �Zie App. A5. 20:38 �Of
‘vanuit zijn standpunt’. 20:46 �Of ‘op
de beste plaatsen’. 20:47 �Of ‘bezit-
tingen’. �Of ‘zwaarder’. 21:2 �Lett.:
‘twee lepta’. Zie App. B14.
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1417 LUKAS 21:4-25
hij zei: ‘Ik verzeker jullie: deze
arme weduwe heeft er meer in ge-
daan dan alle anderen.a 4 Want
die anderen hebben iets gegeven
van wat ze overhadden, maar zij
heeft van haar armoede� alles ge-
geven wat ze had, alles waarvan
ze moest leven.’b

5 Later hadden sommigen het
erover dat de tempel versierd
was met prachtige stenen en op-
gedragen voorwerpen.�c 6 Toen
zei Jezus: ‘Er komt een tijd dat al-
les wat jullie hier zien, afgebro-
ken zal worden. Niet één steen zal
op de andere blijven.’d 7 Daarop
vroegen ze hem: ‘Meester, wan-
neer zal dat allemaal gebeuren?
En wat zal het teken zijn dat die
dingen gaan gebeuren?’e 8 Hij
zei: ‘Pas op dat je niet wordt mis-
leid,f want er zullen velen komen
die mijn naam gebruiken en zeg-
gen: “Ik ben het” en: “De tijd�
is gekomen.” Ga ze niet achter-
na.g 9 Als jullie horen van oor-
logen en ongeregeldheden,� raak
dan niet in paniek. Want die din-
gen moeten eerst gebeuren, maar
het einde zal niet meteen ko-
men.’h

10 Daarna zei hij tegen ze:
‘Het ene volk zal strijden� tegen
het andere, i en het ene koninkrijk
tegen het andere. j 11 Er zullen
grote aardbevingen zijn en in de
ene plaats na de andere voedsel-
tekorten en epidemieën.k Ook zul-
len er angstaanjagende dingen te
zien zijn en zullen er uit de he-
mel grote tekenen zijn.

12 Maar voordat al die din-
gen gebeuren, zullen de mensen
jullie oppakken en vervolgen, l en
jullie overleveren aan synago-
gen en gevangenissen. Jullie zul-
len ter wille van mijn naam voor
koningen en bestuurders gesleept

21:4 �Of ‘gebrek’. 21:5 �Of ‘gewijde ge-
schenken’. 21:8 �Of ‘vastgestelde tijd’.
21:9 �Of ‘onlusten’, ‘opstanden’. 21:10
�Lett.: ‘opstaan’.

worden.a 13 Het zal ertoe leiden
dat jullie een getuigenis zullen ge-
ven. 14 Neem je dus voor� om
niet van tevoren uit te denken hoe
je je moet verdedigen,b 15 want
ik zal jullie woorden van wijsheid�
geven die al jullie tegenstanders
bij elkaar niet kunnen weerstaan
of tegenspreken.c 16 Ook zullen
jullie zelfs door ouders, broers,
familie en vrienden worden over-
geleverd,� en sommigen van jullie
zullen ter dood worden gebracht.d
17 En jullie zullen vanwege mijn
naam door alle mensen worden
gehaat.e 18 Toch zal geen haar
van je hoofd verloren gaan.f
19 Door te volharden zul je je
leven redden.�g

20 Maar wanneer jullie zien
dat Jeruzalem door legertroepen
omsingeld is,h weet dan dat de
verwoesting van de stad dicht-
bij is. i 21 Dan moeten degenen
die in Judea zijn, naar de bergen
vluchten, j en degenen die in de
stad zijn, moeten vertrekken. En
wie op het land is, moet niet de
stad in gaan, 22 want dit zijn
dagen waarin het oordeel wordt
voltrokken� zodat alles wat ge-
schreven staat, zal worden ver-
vuld. 23 Wee de vrouwen die in
die tijd zwanger zijn of een kind
aan de borst hebben!k Want er
zal veel ellende over het land
komen en dit volk zal zwaar
gestraft worden. 24 Ze zullen
door het zwaard omkomen of
als gevangenen naar alle volken
worden weggevoerd. l En Jeruza-
lem zal door de heidenen�
worden vertrapt totdat de vast-
gestelde tijd van de heidenen
voorbij is.m

25 Ook zullen er tekenen zijn
in de zon, de maan en de

21:14 �Lett.: ‘besluit in je hart’. 21:15
�Lett.: ‘een mond en wijsheid’. 21:16
�Of ‘verraden’. 21:19 �Of ‘je ziel ver-
werven’. 21:22 �Of ‘dagen van wraak’.
21:24 �Of ‘volken’. Zie Woordenlijst.
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LUKAS 21:26–22:15 1418
sterren,a en op aarde zullen de
volken doodsbang zijn en geen
uitweg weten vanwege het gebul-
der van de woeste zee. 26 De
mensen zullen bezwijken van
angst en spanning om wat er
over de bewoonde aarde komt,
want de hemelse krachten zul-
len worden geschud. 27 En dan
zullen ze de Mensenzoonb in een
wolk zien komen met kracht
en grote majesteit.�c 28 Als die
dingen beginnen te gebeuren,
ga dan rechtop staan en hef je
hoofd op, want je bevrijding is
dichtbij.’

29 Toen vertelde hij hun een
illustratie: ‘Kijk eens naar de vij-
genboom en alle andere bomen.d
30 Als je ziet dat ze in de knop
staan, weet je dat het bijna zo-
mer is. 31 Zo weten jullie ook,
als jullie die dingen zien ge-
beuren, dat Gods Koninkrijk na-
bij is. 32 Ik verzeker jullie dat
deze generatie niet zal verdwij-
nen voordat al die dingen gebeu-
ren.e 33 Hemel en aarde zullen
verdwijnen, maar mijn woorden
zullen nooit verdwijnen.f

34 Let goed op jezelf, zodat je
hart nooit overbelast raakt door
te veel eten en te veel drinkeng

en de zorgen van het leven.h An-
ders overvalt die dag je plotse-
ling, 35 als een val die dicht-
klapt. i Want die dag zal komen
over alle mensen die op aar-
de leven. 36 Blijf dus wakker j

en blijf smekenk dat het je zal
lukken om aan al deze dingen
die moeten gebeuren te ontko-
men en om vóór de Mensenzoon
te staan.’ l

37 Overdag onderwees hij in
de tempel maar ’s avonds ver-
trok hij naar de Olijfberg om
daar te overnachten. 38 ’s Mor-
gens vroeg kwam het volk dan
weer bij hem in de tempel om
naar hem te luisteren.

21:27 �Of ‘heerlijkheid’.

22 Het Feest van het Onge-
zuurde Brood, dat Paschaa

wordt genoemd, was bijna aange-
broken.b 2 De overpriesters en
de schriftgeleerden zochten naar
een goede manier om hem uit
de weg te ruimen,c want ze wa-
ren bang voor het volk.d 3 Toen
kwam Satan in Judas, degene
die Isk _ariot werd genoemd en die
bij de twaalf hoorde.e 4 Hij ging
naar de overpriesters en de tem-
pelwachters om te overleggen
hoe hij hem aan hen kon verra-
den.f 5 Ze waren opgetogen en
spraken af hem zilverstukken te
geven.g 6 Hij ging akkoord en
begon te zoeken naar een goed
moment om hem aan hen te ver-
raden zonder dat er veel mensen
bij waren.

7 Toen brak de dag van het
Feest van het Ongezuurde Brood
aan, de dag waarop het pascha-
offer gebracht moest worden.h
8 Jezus stuurde Petrus en Johan-
nes eropuit en zei: ‘Ga de pascha-
maaltijd voor ons klaarmaken, zo-
dat we die kunnen eten.’ i 9 Ze
vroegen hem: ‘Waar wil je dat
we het klaarmaken?’ 10 Hij ant-
woordde: ‘Wanneer jullie de stad
in gaan, zal jullie een man te-
gemoetkomen die een waterkruik
draagt.Volg hem naar het huis dat
hij binnengaat.j 11 Zeg tegen de
eigenaar van het huis: “De Mees-
ter vraagt u: ‘Waar is het gasten-
vertrek waar ik met mijn discipe-
len de paschamaaltijd kan eten?’”
12 De man zal jullie dan boven
een grote kamer laten zien die al
is ingericht. Maak het daar klaar.’
13 Ze vertrokken en vonden het
precies zoals hij hun had gezegd.
En ze maakten alles klaar voor
het Pascha.

14 Toen het zover was, ging hij
samen met de apostelen aan ta-
fel.�k 15 Hij zei tegen ze: ‘Ik heb
er echt naar verlangd om deze
paschamaaltijd met jullie te eten

22:14 �Of ‘aan tafel aanliggen’.
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1419 LUKAS 22:16-42
vóór mijn lijden. 16 Want ik zeg
jullie: ik zal het niet meer eten
tot de vervulling ervan in Gods
Koninkrijk.’ 17 Hij nam een be-
ker aan, sprak een dankgebed uit
en zei: ‘Neem deze beker en geef
hem aan elkaar door, 18 want ik
zeg jullie: vanaf nu zal ik niet
meer van de vrucht van de wijn-
stok drinken totdat Gods Konink-
rijk komt.’

19 Hij nam ook een brooda en
sprak een dankgebed uit. Daar-
na brak hij het, gaf het aan
hen en zei: ‘Dit betekent mijn li-
chaam,b dat voor jullie gegeven
zal worden.c Blijf dit doen om mij
te gedenken.’d 20 Na de maal-
tijd deed hij hetzelfde met de be-
ker en zei: ‘Deze beker betekent
het nieuwe verbonde dat wordt
bekrachtigd door mijn bloed,f dat
voor jullie vergoten zal worden.g

21 Maar weet dat mijn ver-
rader hier bij mij aan tafel is.h
22 Want de Mensenzoon zal in-
derdaad zijn weg gaan zoals is
bepaald. i Maar wee de man door
wie hij wordt verraden!’j 23 Toen
begonnen ze er met elkaar over
te praten wie van hen zoiets zou
kunnen doen.k

24 Er ontstond onder hen ook
een verhitte discussie over de
vraag wie van hen de groot-
ste was. l 25 Daarop zei hij tegen
hen: ‘De koningen van de volken
heersen over hen en de macht-
hebbers laten zich weldoener�
noemen.m 26 Maar laat dat bij
jullie niet zo zijn.n De grootste on-
der jullie moet juist als de jong-
ste worden,o en degene die de lei-
ding neemt als degene die dient.
27 Want wie is groter: degene die
aan tafel aanligt of degene die be-
dient?� Is het niet degene die aan
tafel aanligt? Toch ben ik hier de-
gene die jullie bedient.�p

28 Jullie zijn degenen die tij-
dens mijn beproevingenq steeds

22:25 � ‘Weldoener’ was een eretitel.
22:27 �Of ‘dient’.

bij me zijn gebleven.a 29 En ik
sluit een verbond met jullie voor
een koninkrijk,b net zoals mijn
Vader een verbond met mij heeft
gesloten, 30 zodat jullie in mijn
Koninkrijk aan mijn tafel kunnen
eten en drinken,c en op tronen
kunnen zittend om de 12 stam-
men van Israël te oordelen.e

31 Simon, Simon! Satan heeft
jullie allemaal voor zich opgeëist
om jullie te ziften� als tarwe.f
32 Maar ik heb voor je gesmeekt
dat je geloof niet zou bezwijken.g
En als je tot inkeer bent geko-
men, moet je je broeders verster-
ken.’h 33 Hij antwoordde: ‘Heer,
ik ben bereid om met je de gevan-
genis in te gaan en zelfs te ster-
ven.’ i 34 Maar Jezus zei: ‘Ik zeg
je, Petrus: nog voordat er van-
daag een haan kraait, zul je drie
keer zeggen dat je mij niet kent.’ j

35 Ook zei hij tegen ze: ‘Toen
ik jullie eropuit stuurde zonder
geldbuidel, voedselzak en sanda-
len,k zijn jullie toen iets tekortge-
komen?’ Ze antwoordden: ‘Nee.’
36 Hij zei tegen ze: ‘Maar als je
een geldbuidel en een voedselzak
hebt, moet je die nu wel meene-
men. En als je geen zwaard hebt,
moet je je bovenkleed verkopen
en er een aanschaffen. 37 Ik zeg
jullie dat in mij volbracht moet
worden wat geschreven staat, na-
melijk: “Hij werd tot de wettelo-
zen gerekend.” l Want deze woor-
den gaan nu in mij in vervulling.’m
38 Ze zeiden: ‘Kijk Heer, hier zijn
twee zwaarden.’ Hij antwoordde:
‘Dat is genoeg.’

39 Hij vertrok en ging zoals
altijd naar de Olijfberg. De dis-
cipelen gingen met hem mee.n
40 Toen hij daar was aangeko-
men, zei hij tegen ze: ‘Blijf bid-
den, zodat jullie niet toegeven
aan verleiding.’o 41 Hij ging bij
ze weg, en op ongeveer een steen-
worp afstand knielde hij neer en
ging in gebed. 42 Hij zei: ‘Vader,

22:31 �Of ‘zeven’.
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LUKAS 22:43-71 1420
als u het wilt, neem deze beker
dan van mij weg. Maar laat niet
mijn wil gebeuren, maar die van
u.’a 43 Toen verscheen er een
engel uit de hemel aan hem, die
hem sterkte.b 44 Maar zijn leed
was zo groot dat hij nog intenser
ging bidden.c Zijn zweet werd als
druppels bloed, die op de grond
vielen. 45 Na het gebed stond
hij op en ging naar de discipe-
len. Hij trof ze slapend aan, want
ze waren uitgeput van verdriet.d
46 Hij zei: ‘Waarom slapen jullie?
Sta op en blijf bidden, zodat jul-
lie niet toegeven aan verleiding.’e

47 Hij was nog niet uitge-
sproken of er kwam een menig-
te aan. Voorop liep de man die
Judas werd genoemd, één van
de twaalf. Hij kwam op Jezus
af om hem te kussen.f 48 Maar
Jezus zei tegen hem: ‘Judas, ver-
raad je de Mensenzoon met een
kus?’ 49 Toen degenen die bij
hem stonden, begrepen wat er
ging gebeuren, zeiden ze: ‘Heer,
zullen we er met het zwaard op
inslaan?’ 50 Een van hen haal-
de zelfs uit naar de slaaf van
de hogepriester en sloeg hem
zijn rechteroor af.g 51 Maar Je-
zus zei: ‘Zo is het genoeg.’ En
hij raakte het oor aan en ge-
nas hem. 52 Toen zei Jezus te-
gen de overpriesters, de tempel-
wachters en de oudsten die op
hem af waren gekomen: ‘Zijn jul-
lie met zwaarden en knuppels
gekomen alsof ik een misdadiger
ben?h 53 Dag in dag uit was ik
bij jullie in de tempel, i en toen
hebben jullie geen vinger naar
me uitgestoken. j Maar dit is jul-
lie uur en de duisternis heerst.’k

54 Toen namen ze hem gevan-
gen en leidden hem l naar het huis
van de hogepriester. Petrus volg-
de op een afstand.m 55 Ze sta-
ken midden op de binnenplaats
een vuur aan en gingen bij el-
kaar zitten. Petrus zat tussen
hen in.n 56 Bij het licht van het

vuur zag een dienstmeisje hem
zitten. Ze bekeek hem goed en
zei: ‘Deze man was ook bij hem.’
57 Maar hij ontkende het en zei
tegen haar: ‘Ik ken hem niet.’
58 Even later zag iemand an-
ders hem en zei: ‘Jij hoort ook bij
hen.’ Maar Petrus zei: ‘Welnee,
man.’a 59 Ongeveer een uur la-
ter zei weer een ander heel stel-
lig: ‘Ja, deze man was ook bij
hem. Trouwens, hij is een Gali-
leeër!’ 60 Maar Petrus zei tegen
de man: ‘Ik weet niet waar je het
over hebt.’ Onmiddellijk, terwijl
hij nog praatte, kraaide er een
haan. 61 De Heer draaide zich
om en keek Petrus aan, en Petrus
herinnerde zich de uitspraak van
de Heer: ‘Voordat vandaag een
haan kraait, zul je drie keer zeg-
gen dat je mij niet kent.’b 62 Hij
ging naar buiten en huilde bitter.

63 Demannen die Jezus gevan-
genhielden, maakten hem bela-
chelijkc en sloegen hem.d 64 Ze
bedekten zijn gezicht en zeiden:
‘Profeteer! Wie is het die je ge-
slagen heeft?’ 65 En ze zeiden
allerlei andere lasterlijke dingen
tegen hem.

66 Toen het dag werd, kwam
de raad van oudsten van het
volk bijeen,e zowel overpriesters
als schriftgeleerden. Ze brachten
hem naar hun Sanhedrin en zei-
den: 67 ‘Als jij de Christus bent,
zeg het ons dan.’f Maar hij ant-
woordde: ‘Ook al zou ik het jul-
lie zeggen, jullie zouden het toch
niet geloven. 68 En als ik jul-
lie vragen zou stellen, zouden
jullie toch geen antwoord geven.
69 Maar vanaf nu zal de Mensen-
zoong aan de machtige rechter-
hand van God zitten.’h 70 Daar-
op zeiden ze allemaal: ‘Ben je
dan de Zoon van God?’ Hij ant-
woordde: ‘Jullie zeggen zelf dat
ik het ben.’ 71 Ze zeiden: ‘Waar-
voor hebben we nog getuigenver-
klaringen nodig? We hebben het
uit zijn eigen mond gehoord!’ i
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23 De hele menigte stond op
en ze brachten hem naar Pi-

latus.a 2 Daar begonnen ze hem
te beschuldigen:b ‘We hebben vast-
gesteld dat deze man ons volk tot
opstand aanzet en de mensen ver-
biedt belasting aan caesar te be-
talen.c Hij zegt van zichzelf dat hij
Christus is, een koning.’d 3 Pila-
tus vroeg hem: ‘Bent u de Koning
van de Joden?’ Hij antwoordde:
‘U zegt het zelf.’e 4 Toen zei Pi-
latus tegen de overpriesters en
de menigte: ‘Ik heb niets straf-
baars bij deze man gevonden.’ f
5 Maar ze hielden vol: ‘Hij hitst
het volk in heel Judea op met
zijn leer, van Galilea helemaal tot
hier.’ 6 Toen Pilatus dat hoor-
de, vroeg hij of de man een
Galileeër was. 7 Nadat hij had
vastgesteld dat Jezus onder het
rechtsgebied van Herodes viel,g
stuurde hij hem door naar Hero-
des, die op dat moment ook in Je-
ruzalem was.

8 Herodes was heel blij toen
hij Jezus zag. Hij wilde hem al
een hele tijd ontmoeten omdat hij
veel over hem gehoord hadh en
hoopte hem een wonder� te zien
doen. 9 Daarom ondervroeg hij
hem uitgebreid, maar hij gaf geen
antwoord.i 10 De overpriesters
en de schriftgeleerden stonden
steeds op en beschuldigden hem
fel. 11 Toen vernederden Hero-
des en zijn soldaten hem, j en
hij maakte hem belachelijkk door
hem in een schitterend gewaad
te steken. Daarna stuurde hij
hem terug naar Pilatus. 12 Op
die dag werden Herodes en Pila-
tus vrienden, terwijl ze voor die
tijd vijanden van elkaar waren ge-
weest.

13 Pilatus riep de overpries-
ters, de regeerders en het volk bij
elkaar 14 en zei tegen ze: ‘Jullie
hebben deze man bij me gebracht
als iemand die het volk tot op-

23:8 �Lett.: ‘teken’.

stand aanzet. Ik heb hem in jul-
lie bijzijn verhoord, maar ik heb
geen basis gevonden voor de
beschuldigingen die jullie tegen
hem inbrengen.a 15 Ook Hero-
des trouwens niet, want hij heeft
hem naar ons teruggestuurd. De
man heeft niets gedaan waar-
op de doodstraf staat. 16 Ik zal
hem daarom straffenb en hem
vrijlaten.’ 17 �—— 18 Maar de
hele menigte schreeuwde: ‘Weg
met hem! Laat Bar _abbas vrij!’c
19 (Deze man was gevangenge-
zet vanwege een oproer in de
stad en vanwege moord.) 20 Pi-
latus sprak hen opnieuw toe,
want hij wilde Jezus vrijlaten.d
21 Toen begonnen ze te schreeu-
wen: ‘Aan de paal met hem! Aan
de paal met hem!’e 22 De derde
keer zei hij tegen ze: ‘Waarom?
Wat voor slechts heeft deze man
gedaan? Ik heb niets gevonden
waarvoor hij de dood verdient. Ik
zal hem daarom straffen en hem
vrijlaten.’ 23 Vervolgens gingen
ze aandringen en eisten ze luid-
keels dat hij aan de paal gehangen
zou worden. Hun geschreeuw gaf
de doorslag.f 24 Pilatus besloot
hun eis in te willigen. 25 De man
om wie ze vroegen en die van-
wege oproer en moord gevangen
was gezet, liet hij vrij, maar met
Jezus mochten ze doen wat ze
wilden.

26 Toen ze hem meenamen,
grepen ze Simon, een man uit
Cyr _ene, die net van het land
kwam. Ze legden de martelpaal�
op zijn rug en lieten hem die ach-
ter Jezus aan dragen.g 27 Een
grote menigte volgde Jezus, on-
der wie vrouwen die zich op de
borst sloegen en om hem huil-
den. 28 Jezus draaide zich om
naar de vrouwen en zei: ‘Doch-
ters van Jeruzalem, huil niet� om
mij, maar huil om jezelf en je

23:17 �Zie App. A3. 23:26 �Zie Woor-
denlijst. 23:28 �Of ‘niet langer’.
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kinderen.a 29 Want er komt een
tijd dat mensen zullen zeggen:
“Gelukkig de onvruchtbare vrou-
wen, de schoot die niet heeft ge-
baard en de borsten die niet heb-
ben gevoed!”b 30 Dan zullen ze
tegen de bergen zeggen: “Val op
ons!”, en tegen de heuvels: “Be-
dek ons!”c 31 Als ze deze din-
gen al doen wanneer de boom
nog leeft,� wat zal er dan gebeu-
ren wanneer de boom verdord
is?’

32 Er werden nog twee man-
nen weggeleid om met hem te-
rechtgesteld te worden, twee
misdadigers.d 33 Ze kwamen op
de plaats die Schedel wordt ge-
noemd.e Daar hingen ze hem aan
de paal, met de misdadigers naast
hem: één rechts en één links van
hem.f 34 Jezus zei: ‘Vader, ver-
geef hen, want ze weten niet wat
ze doen.’ En ze verdeelden zijn
kleren door het lot te werpen.g
35 Het volk stond toe te kijken,
maar de regeerders bespotten
hem en zeiden: ‘Anderen heeft hij
gered! Laat hij zichzelf maar red-
den als hij de Christus van God
is, de Uitverkorene.’h 36 Zelfs de
soldaten bespotten hem. Ze kwa-
men naar hem toe, boden hem
zure wijn aan i 37 en zeiden: ‘Als
je de Koning van de Joden bent,
red jezelf dan.’ 38 Ook hing bo-
ven hem het opschrift: ‘Dit is de
Koning van de Joden’. j

39 Een van de misdadigers
die daar hing, zei spottend te-
gen hem:k ‘Ben jij niet de Chris-
tus? Red jezelf dan en ons erbij!’
40 Maar de ander wees hem te-
recht met de woorden: ‘Heb je
dan zelfs geen ontzag voor God
nu je dezelfde straf ondergaat?
41 En bij ons is het terecht, want
wij krijgen ons verdiende loon.
Maar deze man heeft niets ver-
keerds gedaan.’ 42 Daarna zei
hij: ‘Jezus, denk aan mij wan-

23:31 �Of ‘vochtig is’.

neer je in je Koninkrijk geko-
men bent.’a 43 Hij antwoordde:
‘Ik verzeker je vandaag: jij zult
met mij in het paradijs zijn.’b

44 Het was nu rond het zesde
uur,� en toch viel er een duister-
nis over het hele land, tot het ne-
gende uur.�c 45 Er was namelijk
geen zonlicht. Toen scheurde het
gordijn van het heiligdomd door-
midden.e 46 En Jezus riep luid:
‘Vader, aan uw handen vertrouw
ik mijn geest toe.’ f Nadat hij dat
had gezegd, blies hij de laatste
adem uit.g 47 De legerofficier
zag wat er gebeurde en loofde
God. Hij zei: ‘Deze man was echt
rechtvaardig.’h 48 Toen de gro-
te groepen mensen die waren ge-
komen om naar het schouwspel
te kijken, zagen wat er gebeur-
de, gingen ze naar huis, ter-
wijl ze zich op de borst sloegen.
49 Degenen die hem hadden ge-
kend, stonden op een afstand. Er
waren daar ook vrouwen die met
hem waren meegekomen vanuit
Galilea en die zagen wat er ge-
beurde. i

50 Nu was er een goede en
rechtvaardige man die Jozef heet-
te en een lid van de Raad was. j
51 (Hij had niet ingestemd met
hun complot en daden.) Hij kwam
uit Arimath _ea, een stad van de Ju-
deeërs, en hij verwachtte het Ko-
ninkrijk van God. 52 Deze man
ging naar Pilatus en vroeg om het
lichaam van Jezus. 53 Hij nam
het van de paal afk en wikkelde
het in fijn linnen. Toen legde hij
het in een graf� dat in de rot-
sen was uitgehaktl en waarin nog
niemand had gelegen. 54 Het
was voorbereidingsdagm en de
sabbatn was bijna aangebroken.
55 De vrouwen die met Jezus wa-
ren meegereisd uit Galilea, volg-
den hem. Ze bekeken het graf� en

23:44 �D.w.z. rond 12.00 uur. �D.w.z.
rond 15.00 uur. 23:53, 55 �Of ‘herin-
neringsgraf’.
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zagen hoe zijn lichaam erin
werd gelegd.a 56 Daarna gingen
ze terug om specerijen en geu-
rige oliën te bereiden. Maar op
de sabbat rustten ze natuurlijk,b
zoals voorgeschreven.

24 Op de eerste dag van
de week kwamen ze heel

vroeg bij het graf� met de spe-
cerijen die ze hadden bereid.c
2 Maar ze zagen dat de steen van
het graf� was weggerold,d 3 en
toen ze naar binnen gingen, von-
den ze het lichaam van de Heer
Jezus niet.e 4 Ze begrepen er
niets van. Plotseling stonden er
twee mannen in stralende kleding
bij hen. 5 De vrouwen schrok-
ken en durfden niet op te kij-
ken. De mannen zeiden tegen ze:
‘Waarom zoeken jullie de leven-
de onder de doden?f 6 Hij is niet
hier, hij is uit de dood opgewekt.
Denk aan wat hij tegen jullie
heeft gezegd toen hij nog in Ga-
lilea was, 7 dat de Mensenzoon
aan zondige mensen overgeleverd
en aan een paal gehangen moest
worden, en dat hij op de derde
dag zou opstaan.’g 8 Toen her-
innerden ze zich zijn woorden.h
9 Ze kwamen terug van het graf�
en vertelden al die dingen aan de
elf en aan de rest. i 10 Het wa-
ren Maria Magdal _ena, Johanna en
Maria, de moeder van Jakobus.
Ook de andere vrouwen die bij
hen waren, vertelden de aposte-
len hierover. 11 Maar die von-
den het onzin en wilden de vrou-
wen niet geloven.

12 Petrus stond echter op en
rende naar het graf.� Toen hij
zich vooroverboog, zag hij al-
leen de linnen doeken. Hij ging
dus weer weg, terwijl hij zich af-
vroeg wat er gebeurd was.

13 Op diezelfde dag waren
twee van hen op weg naar een
dorp dat _Emmaüs heette, zo’n

24:1, 2, 9, 12, 22, 24 �Of ‘herinnerings-
graf’.

11 kilometer� van Jeruzalem van-
daan. 14 Ze praatten met elkaar
over alles wat er gebeurd was.

15 Terwijl ze hierover in ge-
sprek waren, kwam Jezus naar
ze toe en liep met ze mee,
16 maar hun ogen werden er-
van weerhouden hem te herken-
nen.a 17 Hij zei tegen ze: ‘Waar
lopen jullie zo druk over te pra-
ten?’ Met een verdrietig gezicht
bleven ze staan. 18 Eén van
hen, Kl _eopas, antwoordde: ‘Bent
u soms een vreemdeling die he-
lemaal alleen woont? Weet u
echt niet wat er de afgelopen
dagen in Jeruzalem gebeurd is?’�
19 Hij vroeg: ‘Wat dan?’ Ze zei-
den: ‘Wat er gebeurd is met Jezus
de Nazarener.b Hij was een pro-
feet die krachtig was in woord
en daad voor de ogen van God
en van het hele volk.c 20 Maar
onze overpriesters en regeer-
ders hebben hem ter dood la-
ten veroordelend en hebben hem
aan een paal gehangen. 21 Wij
hoopten juist dat deze man de-
gene was die Israël zou bevrij-
den.e Maar inmiddels is het al de
derde dag sinds dat allemaal ge-
beurd is. 22 En een paar vrou-
wen van onze groep hebben ons
in verwarring gebracht: Ze waren
’s morgens vroeg naar het graf�
gegaan,f 23 maar toen ze zijn li-
chaam niet vonden, kwamen ze
vertellen dat er engelen aan hen
waren verschenen die zeiden dat
hij leeft. 24 Een paar van ons
zijn toen naar het graf� gegaan,g
en ze troffen het precies zo aan
als de vrouwen hadden gezegd,
maar hem hebben ze niet ge-
zien.’

25 Hij zei tegen ze: ‘Zijn jul-
lie zo onverstandig en traag van

24:13 �Lett.: ‘60 stadie’. Een stadie was
185 m. Zie App. B14. 24:18 �Of moge-
lijk ‘bent u de enige bezoeker van Jeru-
zalem die niet weet wat daar de afgelo-
pen dagen gebeurd is?’
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begrip� dat jullie niet geloven
wat de profeten allemaal hebben
gezegd? 26 De Christus moest
al dat lijden toch ondergaana om
verheerlijkt te worden?’�b 27 En
hij legde hun uit wat in de hele
Schrift over hem gezegd werd,
te beginnen bij Mozes en alle
Profeten.c

28 Uiteindelijk kwamen ze bij
het dorp waarnaar ze op weg wa-
ren, en hij deed alsof hij verder
wilde gaan. 29 Maar ze dron-
gen bij hem aan: ‘Blijf bij ons,
want het wordt al avond. De
dag is bijna om.’ Toen ging hij
mee naar binnen en bleef bij
ze. 30 Terwijl hij met ze aan ta-
fel was,� nam hij het brood. Hij
zegende het, brak het en deel-
de het uit.d 31 Op dat moment
werden hun ogen volledig ge-
opend en herkenden ze hem,
maar toen verdween hij.e 32 Ze
zeiden tegen elkaar: ‘Brandde
ons hart niet in ons toen hij on-
derweg met ons praatte en de
Schrift duidelijk aan ons uitleg-
de?’� 33 Meteen stonden ze op
en gingen ze naar Jeruzalem te-
rug. Daar vonden ze de elf, die
met de andere discipelen bij el-
kaar waren gekomen 34 en die
zeiden: ‘De Heer is inderdaad uit
de dood opgewekt en hij is aan
Simon verschenen!’f 35 Daarop
vertelden zij wat er onderweg
was gebeurd en dat ze hem had-
den herkend toen hij het brood
brak.g

36 Terwijl ze het daarover
hadden, kwam Jezus zelf in hun
midden staan en zei tegen ze:
‘Vrede zij met jullie.’h 37 Maar
ze schrokken en werden bang,
want ze dachten dat ze een
geest zagen. 38 Daarom zei hij:
‘Waarom schrikken jullie zo en

24:25 �Lett.: ‘hart’. 24:26 �Of ‘zijn heer-
lijkheid binnen te gaan’. 24:30 �Of ‘aan-
lag’. 24:32 �Of ‘volledig voor ons open-
de’.

waarom komen er twijfels op in
jullie hart? 39 Kijk naar mijn
handen en voeten. Ik ben het
echt. Raak me maar aan en
kijk goed, want een geest heeft
geen vlees en botten, zoals jullie
zien dat ik heb.’ 40 Terwijl hij
dat zei, liet hij hun zijn handen
en voeten zien. 41 Toen ze het
van vreugde en verbazing nog
steeds niet konden geloven, zei
hij tegen ze: ‘Hebben jullie hier
iets te eten?’ 42 Ze gaven hem
een stuk geroosterde vis. 43 Hij
nam het aan en at het voor hun
ogen op.

44 Vervolgens zei hij: ‘Toen
ik nog bij jullie was, heb ik jul-
lie gezegd dat alles wat in de
Wet van Mozes, de Profeten en
de Psalmen over mij geschreven
staat, vervuld moest worden.’a
45 Toen opende hij hun ver-
stand volledig, zodat ze de bete-
kenis van de Schrift begrepen.b
46 Hij zei: ‘Er staat geschreven
dat de Christus zou lijden en op
de derde dag uit de dood zou op-
staan.c 47 En op basis van zijn
naam zou er, te beginnen vanuit
Jeruzalem,d tot alle volken ge-
predikt wordene dat ze berouw
moesten hebben om vergeving
van zonden te krijgen.f 48 Jul-
lie moeten daarvan getuigen.g
49 En ik stuur jullie wat mijn
Vader heeft beloofd. Maar jul-
lie moeten in de stad blijven tot-
dat jullie zijn bekleed met kracht
van boven.’h

50 Toen nam hij hen mee de
stad uit, tot bij Beth _anië. Hij
hief zijn handen op en zegen-
de hen. 51 Terwijl hij hen ze-
gende, werd hij van hen geschei-
den en in de hemel opgenomen. i
52 Ze bewezen hem eer� en gin-
gen vol vreugde terug naar Jeru-
zalem. j 53 En ze waren voort-
durend in de tempel om God te
loven.k

24:52 �Of ‘bogen zich voor hem neer’.

HFST. 24
a Ps 22:16-18

Jes 53:7-9
1Kor 15:3

b Fil 2:9-11
Heb 2:9
1Pe 1:11

c Jo 1:45
Han 10:43
Han 26:22

d Mt 14:19
Mt 15:36
Mr 6:41

e Jo 20:19

f 1Kor 15:3, 5

g Lu 24:30, 31

h Jo 20:21
��������������������

2de kolom
a Mt 16:21

Lu 9:22
Lu 24:27

b Jo 12:16

c Jes 53:5
Mr 9:31

d Han 4:1, 2
Han 5:27, 28

e Ga 3:14

f Han 5:31

g Jo 15:26, 27
Han 1:8

h Joë 2:28
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2 Bruiloft in Kana, water wordt wijn (1-12)
Jezus reinigt tempel (13-22)
Jezus weet wat in mensen omgaat (23-25)

3 Jezus en Nikodemus (1-21)
Wedergeboorte (3-8)
Gods liefde voor de wereld (16)

Johannes’ laatste getuigenis
over Jezus (22-30)
Hij die van boven komt (31-36)

4 Jezus en de Samaritaanse vrouw (1-38)
Aanbid God ‘met geest en
waarheid’ (23, 24)

Veel Samaritanen geloven in Jezus (39-42)
Jezus geneest zoon hofbeambte (43-54)

5 Zieke man genezen bij Bethzatha (1-18)
Jezus kreeg gezag van zijn Vader (19-24)
De doden zullen Jezus’ stem horen (25-30)
Getuigenissen over Jezus (31-47)

6 Jezus voedt 5000 (1-15)
Jezus loopt over water (16-21)
Jezus, ‘het brood van het leven’ (22-59)
Velen nemen aanstoot aan Jezus’
woorden (60-71)

7 Jezus op het Loofhuttenfeest (1-13)
Jezus onderwijst op het feest (14-24)
Verschillende meningen over de
Christus (25-52)

8 De Vader getuigt over Jezus (12-30)
Jezus, ‘het licht van de wereld’ (12)

Kinderen van Abraham (31-41)
‘De waarheid zal je vrijmaken’ (32)

Kinderen van de Duivel (42-47)
Jezus en Abraham (48-59)

9 Jezus geneest blindgeboren man (1-12)
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1 In het begin was het Woord.a
Het Woord was bij Godb en

het Woord was een god.�c 2 Hij
was in het begin bij God. 3 Al-
les is via hem ontstaan,d en zon-
der hem is er helemaal niets ont-
staan.

Wat is ontstaan 4 via hem
was leven, en het leven was het
licht voor de mensen.e 5 Het
licht schijnt in de duisternisf en
de duisternis heeft het niet over-
wonnen.

6 Er kwam een man die als
vertegenwoordiger van God ge-
stuurd was. Hij heette Johan-
nes.g 7 Deze man kwam als ge-
tuige, om te getuigen van het
licht,h zodat alle soorten mensen
door hem zouden gaan geloven.
8 Hij was niet zelf dat licht, i
maar hij moest getuigen van dat
licht.

9 Het ware licht dat alle soor-
ten mensen licht geeft, stond op
het punt in de wereld te ko-
men. j 10 Hij was in de wereld,k
en de wereld is via hem ontstaan, l

1:1 �Of ‘goddelijk’.

maar de wereld kende hem niet.
11 Hij kwam naar zijn eigen huis,
maar zijn eigen mensen accep-
teerden hem niet. 12 Maar aan
allen die hem wel aanvaardden,
heeft hij het recht gegeven Gods
kinderena te worden, omdat ze in
zijn naam geloofden.b 13 Ze zijn
niet geboren uit bloed, uit vlese-
lijke wil of uit de wil van een man,
maar uit God.c

14 Het Woord is vlees gewor-
dend en heeft bij ons gewoond.We
hebben zijn glorie� gezien, een
glorie die hoort bij een eniggebo-
ren zoone van een vader. Hij was
vol gunst van God� en vol waar-
heid. 15 (Johannes getuigde van
hem en riep uit: ‘Dit is degene
over wie ik zei: “Hij die na mij
komt, is mij voorbijgegaan, want
hij bestond vóór mij.”’)f 16 Want
uit zijn overvloed zijn wij alle-
maal overladen met onverdiende
goedheid.� 17 Want de wet werd
via Mozes gegeven,g maar de on-

1:14 �Of ‘heerlijkheid’. �Of ‘onverdien-
de goedheid’. 1:16 �Lett.: ‘onverdiende
goedheid op onverdiende goedheid’.
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Petrus’ tweede en derde
verloochening (25-27)
Jezus vóór Pilatus (28-40)

‘Mijn Koninkrijk is geen deel
van deze wereld’ (36)

19 Jezus gegeseld en bespot (1-7)
Pilatus ondervraagt Jezus opnieuw (8-16a)
Jezus aan paal op Golgotha (16b-24)
Jezus treft regelingen voor moeder (25-27)
Jezus sterft (28-37)
Jezus begraven (38-42)

20 Het lege graf (1-10)
Jezus verschijnt aan
Maria Magdalena (11-18)
Jezus verschijnt aan discipelen (19-23)
Thomas twijfelt maar is later
overtuigd (24-29)
Doel van deze boekrol (30, 31)

21 Jezus verschijnt aan discipelen (1-14)
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1427 JOHANNES 1:18-44
verdiende goedheida en de waar-
heid zijn via Jezus Christus geko-
men.b 18 Geen enkel mens heeft
ooit God gezien.c De eniggeboren
god,d die dicht bij de Vader is,�e
die heeft duidelijk gemaakt wie
Hij is.f

19 Dit is het getuigenis dat Jo-
hannes gaf toen de Joden pries-
ters en Levieten uit Jeruzalem
naar hem toe stuurden om hem te
vragen: ‘Wie ben je?’g 20 Hij ont-
week de vraag niet en gaf open-
lijk toe: ‘Ik ben niet de Christus.’
21 Toen vroegen ze hem: ‘Wie
dan? Ben je El _ia?’h Hij zei: ‘Die ben
ik ook niet.’ ‘Ben je de Profeet?’ i
‘Nee’, antwoordde hij. 22 Dus
zeiden ze tegen hem: ‘Wie ben je?
Vertel het ons zodat we een ant-
woord kunnen geven aan de men-
sen die ons hebben gestuurd. Wat
heb je over jezelf te zeggen?’
23 Hij zei: ‘Ik ben een stem van
iemand die in de woestijn roept:
“Maak de weg van Jehovah�
recht”, j zoals de profeet Jesaja
heeft gezegd.’k 24 De afgevaar-
digden waren gestuurd door de fa-
rizeeën. 25 Daarom vroegen ze
hem verder: ‘Als je niet de Chris-
tus of El _ia of de Profeet bent,
waarom doop je dan?’ 26 Johan-
nes antwoordde: ‘Ik doop in wa-
ter. In jullie midden is iemand
die jullie niet kennen, 27 hij die
na mij komt, en ik ben het niet
eens waard om de riem van zijn
sandaal los te maken.’ l 28 Dat
gebeurde in Beth _anië aan de
overkant van de Jordaan, waar
Johannes aan het dopen was.m

29 De volgende dag zag hij Je-
zus naar zich toe komen, en hij
zei: ‘Kijk, het Lamn van God dat
de zondeo van de wereld weg-
neemt!p 30 Dit is degene over
wie ik zei: “Na mij komt een man
die mij is voorbijgegaan, want hij
bestond vóór mij.”q 31 Ook ik
kende hem niet, maar ik kwam

1:18 �Of ‘in de boezempositie bij de
Vader is’. Dit duidt op een positie van
speciale gunst. 1:23 �Zie App. A5.

in water dopen zodat hij aan Is-
raël bekendgemaakt zou worden.’a
32 Johannes getuigde ook: ‘Ik
zag de geest als een duif neer-
dalen uit de hemel, en hij bleef
op hem.b 33 Ook ik kende hem
niet, maar Hij die mij heeft ge-
stuurd om in water te dopen,
heeft tegen me gezegd: “Als je de
geest op iemand ziet neerdalen
en blijven,c dan weet je dat dat
degene is die met heilige geest
doopt.”d 34 Ik heb het gezien,
en ik heb getuigd dat hij de Zoon
van God is.’e

35 De volgende dag stond Jo-
hannes daar weer met twee van
zijn discipelen. 36 Hij zag Je-
zus lopen en zei: ‘Kijk, het Lamf

van God!’ 37 Toen de twee dis-
cipelen hem dat hoorden zeg-
gen, volgden ze Jezus. 38 Jezus
draaide zich om, en toen hij zag
dat ze hem volgden, vroeg hij:
‘Wat willen jullie?’ ‘Rabbi,’ zeiden
ze tegen hem (dat betekent Mees-
ter), ‘waar woon je?’ 39 Hij zei
tegen ze: ‘Kom maar mee, dan
kun je het zien.’ Ze gingen dus
mee en zagen waar hij onder-
dak had gevonden. Het was onge-
veer het tiende uur,� en ze ble-
ven die dag bij hem. 40 Eén van
de twee die hadden gehoord wat
Johannes zei en Jezus waren ge-
volgd, was Andr _eas,g de broer
van Simon Petrus. 41 De eerste
die hij ging opzoeken was zijn
eigen broer Simon. Hij zei tegen
hem: ‘We hebben de Mess _iash ge-
vonden’ (dat vertaald wordt met
Christus). 42 En hij nam hem
mee naar Jezus. Jezus keek
hem aan en zei: ‘Jij bent Simon,i
de zoon van Johannes. Voortaan
zul je C _efas heten’ (dat vertaald
wordt met Petrus). j

43 De volgende dag wilde Je-
zus naar Galilea vertrekken. Toen
hij Fil _ippusk trof, zei hij te-
gen hem: ‘Wees mijn volgeling.’
44 Fil _ippus kwam uit Beths _aı̈da,

1:39 �D.w.z. rond 16.00 uur.

HFST. 1
a Ro 3:23, 24

Ef 1:5, 6

b Jo 8:31, 32
Jo 14:6
Jo 18:37

c Ex 33:17, 20
Jo 6:46

d Jo 1:1

e Sp 8:22, 30

f Mt 11:27

g Lu 3:15

h Mal 4:5

i De 18:15
Jo 6:14, 15
Jo 7:37, 40
Han 3:22

j Jes 40:3

k Mt 3:1, 3
Mr 1:3
Lu 1:67, 76
Lu 3:3, 4
Lu 7:27, 28

l Mt 3:11

m Mt 3:1, 6

n Han 8:32, 35
1Pe 1:18, 19
Opb 5:6

o Jes 53:7, 11
1Kor 15:3
Heb 9:13, 14
1Pe 2:24
1Jo 3:5

p Jo 6:51
1Jo 2:1, 2
1Jo 4:14

q Jo 1:15
��������������������

2de kolom
a Han 19:4

b Mt 3:16
Mr 1:10
Lu 3:22

c Mt 3:16

d Mt 3:11
Han 1:5
Han 2:1, 4

e Mt 3:17

f Opb 5:12

g Mt 4:18

h Da 9:25

i Mt 10:2
Han 15:14

j Mt 16:18

k Mt 10:2, 3



JOHANNES 1:45–2:18 1428
uit de stad van Andr _eas en Pe-
trus. 45 Fil _ippus kwam Nath _a-
naëla tegen en zei tegen hem: ‘We
hebben degene gevonden over wie
in de Wet van Mozes en de Pro-
feten is geschreven. Het is Jezus,
de zoon van Jozef,b uit N _azareth.’
46 Maar Nath _anaël zei: ‘Kan uit
N _azareth iets goeds komen?’ ‘Kom
maar kijken’, antwoordde Fil _ip-
pus. 47 Toen Jezus Nath _anaël
zag aankomen, zei hij over hem:
‘Kijk, dat is echt een Israëliet in
wie geen bedrog is.’c 48 ‘Waar
ken je mij van?’, vroeg Nath _a-
naël. Jezus antwoordde: ‘Ik zag
je al voordat Fil _ippus je riep,
toen je onder de vijgenboom zat.’
49 Toen zei Nath _anaël: ‘Rabbi, je
bent de Zoon van God, je bent Ko-
ning van Israël.’d 50 Waarop Je-
zus zei: ‘Geloof je omdat ik tegen
je zei dat ik je onder de vijgen-
boom zag zitten? Je zult nog veel
grotere dingen zien.’ 51 Hij zei
verder tegen hem: ‘Echt, ik ver-
zeker jullie: je zult de hemel ge-
opend zien en de engelen van God
zien opstijgen en neerdalen naar
de Mensenzoon.’e

2 Op de derde dag was er een
bruiloft in Kana in Galilea. De

moeder van Jezus was er, 2 en
ook Jezus en zijn discipelen wa-
ren voor de bruiloft uitgenodigd.

3 Toen de wijn bijna op was,
zei de moeder van Jezus tegen
hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’
4 Maar Jezus zei tegen haar:
‘Vrouw, wat gaat u of mij dat
aan?� Mijn tijd� is nog niet geko-
men.’ 5 Zijn moeder zei vervol-
gens tegen de bedienden: ‘Doe al-
les wat hij zegt.’ 6 Er stonden
daar zes stenen waterkruiken, die
nodig waren voor het reinigings-
ritueel van de Joden.f Elke kruik
had een inhoud van twee of drie

2:4 �Lett.: ‘Wat voor mij en voor u,
vrouw?’ Dit is een idioom waarmee ie-
mand bezwaar maakt. Het gebruik van
‘vrouw’ duidt niet op een gebrek aan
respect. �Lett.: ‘uur’.

maten.� 7 Jezus zei tegen hen:
‘Vul de kruiken met water.’ Ze vul-
den ze tot de rand. 8 Toen zei
hij: ‘Schep er nu wat uit en
breng het naar de ceremonie-
meester.’ Dat deden ze. 9 De ce-
remoniemeester proefde het wa-
ter dat nu in wijn was veranderd,
terwijl hij niet wist waar het van-
daan kwam (de bedienden die het
water hadden geschept wisten het
wel). Daarop riep de ceremonie-
meester de bruidegom 10 en zei
tegen hem: ‘Iedereen schenkt
eerst de goede wijn, en als de gas-
ten dronken zijn de minder goede.
Maar jij hebt de goede wijn tot
nu bewaard.’ 11 Dat deed Jezus
in Kana in Galilea als het eer-
ste van zijn wonderen.� Zo toon-
de hij zijn glorie,�a en zijn disci-
pelen geloofden in hem.

12 Daarna ging hij met zijn
moeder, zijn broersb en zijn dis-
cipelen naar Kap _ernaüm.c Ze ble-
ven daar maar een paar dagen.

13 Het was bijna de tijd voor
het Paschad van de Joden, en Je-
zus ging naar Jeruzalem. 14 In
de tempel zag hij de verkopers
van runderen, schapen en dui-
ven,e en de geldwisselaars die
daar zaten. 15 Hij maakte een
zweep van touwen en joeg ze al-
lemaal de tempel uit, met hun
schapen en runderen. Hij gooide
de munten van de geldwisselaars
op de grond en keerde hun tafels
om.f 16 Tegen de duivenverko-
pers zei hij: ‘Haal dat hier weg!
Maak van het huis van mijn Va-
der geen� markt!’�g 17 Zijn dis-
cipelen herinnerden zich dat er
geschreven staat: ‘De ijver voor
uw huis zal mij verteren.’h

18 Als reactie daarop zeiden
de Joden tegen hem: ‘Welk teken
kunt u ons laten zien i als bewijs
dat u het recht hebt deze dingen

2:6 �Waarschijnlijk de bath. Een bath was
22 l. Zie App. B14. 2:11 �Lett.: ‘tekenen’.
�Of ‘heerlijkheid’. 2:16 �Of ‘niet langer
een’. �Of ‘huis van koophandel’.
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1429 JOHANNES 2:19–3:21
te doen?’ 19 Jezus antwoordde:
‘Breek deze tempel af en in drie
dagen zal ik hem weer opbou-
wen.’a 20 ‘Het heeft 46 jaar ge-
kost om deze tempel te bouwen,’
zeiden de Joden, ‘en u gaat hem
in drie dagen weer opbouwen?’
21 Maar hij had het over de tem-
pel van zijn lichaam.b 22 Toen
hij later uit de dood was opge-
wekt, herinnerden zijn discipe-
len zich dat hij dit vaak zei,c en
ze geloofden de Schrift en wat
Jezus had gezegd.

23 Toen hij in Jeruzalem op
het paschafeest was, gingen veel
mensen in zijn naam geloven
toen ze de wonderen� zagen die
hij deed. 24 Maar Jezus had niet
echt vertrouwen in hen, omdat hij
hen allemaal kende 25 en omdat
niemand hem iets over mensen
hoefde te vertellen, want hij wist
wat er in mensen omging.d

3 Er was een farizeeër die Niko-
d _emuse heette, een leider van

de Joden. 2 Hij kwam ’s nachts
naar Jezus toef en zei tegen hem:
‘Rabbi,g we weten dat je een le-
raar bent die door God ge-
stuurd is, want niemand kan de
wonderen�h doen die jij doet als
God niet met hem is.’ i 3 Daarop
zei Jezus: ‘Echt, ik verzeker je:
als iemand niet opnieuw� geboren
wordt, j kan hij het Koninkrijk van
God niet zien.’k 4 Nikod _emus zei
tegen hem: ‘Hoe kan iemand ge-
boren worden als hij al oud is?
Hij kan toch niet teruggaan in
de buik van zijn moeder en weer
geboren worden?’ 5 Jezus ant-
woordde: ‘Echt, ik verzeker je: als
iemand niet uit water l en geestm
wordt geboren, kan hij het Ko-
ninkrijk van God niet binnen-
gaan. 6 Wat uit vlees is gebo-
ren, is vlees, en wat uit de geest
is geboren, is geest. 7 Wees niet
verbaasd dat ik tegen je zei: jul-
lie moeten opnieuw geboren wor-
den. 8 De wind waait waarheen

2:23; 3:2 �Lett.: ‘tekenen’. 3:3 �Ofmo-
gelijk ‘van bovenaf’.

hij wil, en je hoort zijn geluid,
maar je weet niet waar hij van-
daan komt en waar hij heen gaat.
Zo is het ook met iedereen die uit
de geest is geboren.’a

9 ‘Maar hoe kan dat?’, vroeg
Nikod _emus hem. 10 Jezus ant-
woordde: ‘Je bent een leraar van
Israël en toch begrijp je dit niet?
11 Echt, ik verzeker je: we pra-
ten over wat we weten en we ge-
tuigen van wat we hebben gezien,
maar jullie nemen ons getuigenis
niet aan. 12 Jullie geloven me
niet eens als ik over aardse din-
gen vertel. Hoe zullen jullie me
dan geloven als ik over hemel-
se dingen vertel? 13 Bovendien
is er nooit iemand naar de hemel
opgestegenb behalve hij die uit de
hemel is neergedaald,c de Men-
senzoon. 14 Net zoals Mozes in
de woestijn de slang heeft opge-
heven,d zo moet ook de Mensen-
zoon opgeheven worden,e 15 zo-
dat iedereen die in hem gelooft,
eeuwig leven zal hebben.f

16 Want Gods liefde voor de
wereld was zo groot dat hij zijn
eniggeboren Zoon heeft gegeven,g
zodat iedereen die in hem ge-
looft niet vernietigd zal worden,
maar eeuwig leven zal hebben.h
17 God heeft zijn Zoon niet naar
de wereld gestuurd zodat hij de
wereld zou oordelen, maar zodat
de wereld door hem gered zou
worden.i 18 Wie in hem gelooft,
zal niet geoordeeld worden. j Wie
niet gelooft, is al geoordeeld, om-
dat hij niet in de naam van de
eniggeboren Zoon van God heeft
geloofd.k 19 Dit is de basis voor
het oordeel: het licht kwam in de
wereld, l maar de mensen hielden
meer van de duisternis dan van
het licht, want hun daden waren
slecht. 20 Wie walgelijke din-
gen doet, haat het licht en komt
niet naar het licht, om te voorko-
men dat zijn daden worden afge-
keurd.� 21 Maar wie doet wat
goed is, komt naar het licht,m

3:20 �Of ‘openbaar worden gemaakt’.
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JOHANNES 3:22–4:14 1430
zodat openbaar wordt dat zijn da-
den in overeenstemming zijn met
Gods wil.’

22 Daarna gingen Jezus en
zijn discipelen naar het platte-
land van Judea. Daar bracht hij
enige tijd met hen door en hij
doopte er.a 23 Maar ook Johan-
nes doopte, in _Enon bij S _alim, om-
dat daar veel water was.b De men-
sen kwamen erheen en lieten zich
dopen.c 24 Johannes was name-
lijk nog niet gevangengezet.d

25 De discipelen van Johannes
hadden met een Jood een discus-
sie over de reiniging. 26 Ze gin-
gen naar Johannes en zeiden te-
gen hem: ‘Rabbi, de man die bij je
was aan de overkant van de Jor-
daan, over wie je hebt getuigd,e is
aan het dopen en iedereen gaat
naar hem toe!’ 27 Daarop zei Jo-
hannes: ‘Een mens kan alleen
iets ontvangen als dat hem van-
uit de hemel is gegeven. 28 Jul-
lie getuigen zelf over mij dat ik
heb gezegd: “Ik ben niet de Chris-
tus,f maar ik ben voor hem uit ge-
stuurd.”g 29 Wie de bruid heeft,
is de bruidegom.h Maar de vriend
van de bruidegom, die erbij staat
en hem hoort, is heel blij van-
wege de stem van de bruidegom.
Nu is ook mijn vreugde compleet.
30 Hij moet steeds meer worden
en ik steeds minder.’

31 Hij die van boven komt, i
staat boven alle anderen. Hij die
van de aarde is, is aards en
spreekt over dingen van de aarde.
Hij die uit de hemel komt, staat bo-
ven alle anderen.j 32 Hij getuigt
van wat hij heeft gezien en ge-
hoord,k maar niemand aanvaardt
zijn getuigenis. l 33 Wie zijn ge-
tuigenis aanvaardt, bevestigt� dat
God betrouwbaar is.m 34 Hij die
door God is gestuurd, spreekt de
woorden van God,n want God geeft
zijn geest overvloedig.� 35 De
Vader houdt van de Zoono en
heeft alle dingen in zijn handen

3:33 �Lett.: ‘bezegelt’. 3:34 �Of ‘niet
zuinig’. Lett.: ‘niet met mate’.

gegeven.a 36 Hij die in de Zoon
gelooft, heeft eeuwig leven.b Hij
die niet gehoorzaam is aan de
Zoon, zal het leven niet zien,c
maar de woede van God blijft op
hem.d

4 De Heer kwam te weten dat de
farizeeën hadden gehoord dat

hij� meer discipelen maakte en
dooptee dan Johannes, 2 hoewel
Jezus zelf niet doopte, maar zijn
discipelen. 3 Daarom verliet hij
Judea en ging weer naar Galilea.
4 Maar hij moest door Sam _aria
heen. 5 Zo kwam hij bij de Sa-
maritaanse stad S _ichar, dicht bij
het stuk land dat Jakob aan zijn
zoon Jozef had gegeven.f 6 Daar
was ook de Jakobsput.g Vermoeid
van de reis ging Jezus bij de put�
zitten. Het was rond het zesde
uur.�

7 Een Samaritaanse vrouw
kwam water putten. Jezus zei te-
gen haar: ‘Geef me wat te drin-
ken.’ 8 (Zijn discipelen waren
namelijk de stad in gegaan om
eten te kopen.) 9 Daarop zei de
Samaritaanse vrouw tegen hem:
‘Hoe kunt u, als Jood, te drinken
vragen aan mij, een Samaritaan-
se vrouw?’ (Joden gaan name-
lijk niet met Samaritanen om.)h
10 Jezus antwoordde: ‘Als je wist
wat de vrije gave van God i is en
wie het is die je om water vraagt,
dan zou je het aan hem hebben
gevraagd, en hij zou je levend wa-
ter hebben gegeven.’ j 11 ‘Maar
mijnheer,’ zei ze tegen hem, ‘u
hebt niet eens een emmer om wa-
ter te putten, en de put is diep.
Waar haalt u dat levende water
dan vandaan? 12 U bent toch
niet meer dan onze voorvader
Jakob? Hij heeft ons de put ge-
geven en er zelf uit gedronken,
en ook zijn zonen en zijn vee.’
13 Jezus antwoordde: ‘Iedereen
die van dit water drinkt, zal weer
dorst krijgen. 14 Maar wie van
het water drinkt dat ik hem zal

4:1 �Lett.: ‘Jezus’. 4:6 �Of ‘bron’.
�D.w.z. rond 12.00 uur.
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1431 JOHANNES 4:15-45
geven, zal nooit meer dorst krij-
gen.a Het water dat ik hem zal ge-
ven, zal in hem een bron worden
van water dat opborrelt om eeu-
wig leven te geven.’b 15 ‘Mijn-
heer, geef me dat water,’ zei de
vrouw, ‘dan zal ik geen dorst
meer hebben en hoef ik ook niet
meer hierheen te komen om wa-
ter te putten.’

16 Hij zei tegen haar: ‘Ga je
man roepen en kom dan terug.’
17 ‘Ik heb geen man’, antwoord-
de de vrouw. Daarop zei Jezus: ‘Je
hebt gelijk als je zegt dat je geen
man hebt. 18 Want je hebt vijf
mannen gehad, en je leeft nu sa-
men met iemand die je man niet
is. Wat je hebt gezegd is waar.’
19 De vrouw zei tegen hem: ‘Mijn-
heer, ik merk dat u een profeet
bent.c 20 Onze voorouders heb-
ben God aanbeden op deze berg,
maar jullie zeggen dat in Jeruza-
lem de plek is waar hij aanbeden
moet worden.’d 21 ‘Geloof me,’
zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jul-
lie de Vader niet op deze berg en
ook niet in Jeruzalem zullen aan-
bidden. 22 Jullie aanbidden wat
jullie niet kennen.e Wij aanbidden
wat we kennen, want redding be-
gint bij de Joden.f 23 Maar er
komt een tijd, en die is er al, dat
de ware aanbidders de Vader met
geest en waarheid zullen aanbid-
den, want de Vader zoekt men-
sen die hem zo willen aanbidden.g
24 God is een Geest,h en wie hem
aanbidden, moeten hem met geest
en waarheid aanbidden.’i 25 De
vrouw zei tegen hem: ‘Ik weet
dat de Mess _ias komt, die Christus
wordt genoemd. Als hij komt, zal
hij alles aan ons bekendmaken.’
26 Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben
ik, degene die met je praat.’ j

27 Op dat moment kwamen
zijn discipelen terug, en ze waren
verbaasd dat hij met een vrouw
in gesprek was. Natuurlijk vroeg
niemand: ‘Wat wil je van haar?’
of: ‘Waarom praat je met haar?’
28 De vrouw liet haar waterkruik
staan, ging de stad in en zei tegen

de mensen: 29 ‘Kom kijken, er is
iemand die me alles heeft verteld
wat ik heb gedaan. Zou dit mis-
schien de Christus zijn?’ 30 Ze
gingen de stad uit, naar hem toe.

31 Ondertussen drongen de
discipelen bij hem aan: ‘Rabbi,a
eet toch iets.’ 32 Maar hij zei: ‘Ik
heb voedsel te eten dat jullie niet
kennen.’ 33 De discipelen zeiden
tegen elkaar: ‘Zou iemand hem
iets te eten hebben gebracht?’
34 Jezus zei tegen hen: ‘Mijn
voedsel is: dewil doen van hem die
mij heeft gestuurdb en zijn werk
afmaken.c 35 Jullie zeggen toch
dat het nog vier maanden duurt
voordat de oogst komt? Kijk! Ik
zeg jullie: kijk eens goed naar de
velden, ze zijn wit om geoogst te
worden.d Nu al 36 krijgt de oog-
ster zijn loon en verzamelt hij
vruchten voor het eeuwige leven,
zodat de zaaier en de oogster
zich samen kunnen verheugen.e
37 Want hier is het gezegde van
toepassing: de een zaait en de an-
der oogst. 38 Ik heb jullie erop-
uit gestuurd om een oogst bin-
nen te halen waarvoor jullie niet
hebben gewerkt. Anderen heb-
ben gewerkt en jullie plukken de
vruchten van hun werk.’

39 Veel Samaritanen uit die
stad gingen in hem geloven door
het getuigenis van de vrouw, die
zei: ‘Hij heeft me alles verteld wat
ik heb gedaan.’f 40 Toen de Sa-
maritanen bij hem kwamen, vroe-
gen ze hem dan ook om bij hen te
blijven. Hij bleef daar twee dagen.
41 Toen gingen nog veel meer
mensen geloven door wat hij zei.
42 Ze zeiden tegen de vrouw: ‘Nu
geloven we niet meer alleen om
wat jij hebt gezegd. We hebben
het namelijk zelf gehoord en we
weten dat deze man echt de red-
der van de wereld is.’g

43 Na die twee dagen reis-
de hij verder naar Galilea. 44 Je-
zus had zelf getuigd dat een pro-
feet in zijn eigen land niet wordt
geëerd.h 45 Toen hij in Galilea
aankwam, ontvingen de Galileeërs
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hem echter vriendelijk. Ze hadden
namelijk alle dingen gezien die
hij in Jeruzalem op het feest had
gedaan,a want ze waren zelf ook
naar het feest geweest.b

46 Hij kwam weer in Kana in
Galilea, waar hij het water in wijn
had veranderd.c In Kap _ernaüm
was een hofbeambte met een zoon
die ziek was. 47 Toen de man
hoorde dat Jezus vanuit Judea
naar Galilea was gekomen, ging
hij naar hem toe. Hij vroeg of
hij mee wilde gaan om zijn zoon,
die op sterven lag, te genezen.
48 Maar Jezus zei tegen hem: ‘Als
jullie geen tekenen en wonderen
zien, zullen jullie nooit geloven.’d
49 Daarop zei de hofbeambte:
‘Heer, kom toch mee voordat mijn
kind sterft.’ 50 ‘Ga maar naar
huis,’ zei Jezus, ‘je zoon leeft.’e
De man geloofde wat Jezus tegen
hem zei en vertrok. 51 Terwijl
hij onderweg was, kwamen zijn
slaven hem tegemoet om te zeggen
dat de jongen leefde.� 52 Toen
hij hun vroeg op welk moment�
hij beter was geworden, antwoord-
den ze: ‘Gisteren op het zevende
uur� verdween de koorts.’ 53 De
vader besefte dat dat precies het
moment� was waarop Jezus tegen
hem had gezegd: ‘Je zoon leeft.’f
Hij en al zijn huisgenoten werden
gelovigen. 54 Dat was de tweede
keer dat Jezus een wonder� deedg

na vanuit Judea naar Galilea ge-
komen te zijn.

5 Daarna was er een feesth
van de Joden, en Jezus ging

naar Jeruzalem. 2 In Jeruza-
lem is bij de Schaapspoorti een
bassin met vijf zuilengangen dat
in het Hebreeuws Bethzatha heet.
3 Daar lag een groot aantal zie-
ken, blinden, kreupelen en men-
sen met misvormde� ledematen.
4 �—— 5 Er was daar ook een
man die al 38 jaar ziek was. 6 Je-

4:51 �Of ‘aan het herstellen was’. 4:52,
53 �Lett.: ‘uur’. 4:52 �D.w.z. rond 13.00
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zus zag de man liggen en wist dat
hij al heel lang ziek was. Daar-
om zei hij tegen hem: ‘Wil je ge-
zond worden?’a 7 ‘Mijnheer,’ ant-
woordde de zieke man, ‘ik heb
niemand die mij in het bassin
helpt als het water gaat bewegen.
Ik ben nauwelijks onderweg of een
ander is me al voor.’ 8 Jezus zei:
‘Sta op! Pak je mat� op en loop.’b
9 Meteen werd de man gezond.
Hij pakte zijn mat op en begon te
lopen.

Het was die dag sabbat.
10 Daarom zeiden de Joden te-
gen de man die genezen was: ‘Het
is sabbat, en dan mag je geen mat
dragen.’c 11 Maar hij antwoord-
de: ‘Degene die me heeft genezen,
zei tegen me: “Pak je mat op en
loop.”’ 12 Ze vroegen hem: ‘Wie
is de man die tegen je zei: “Pak
je mat op en loop”?’ 13 Maar de
man die genezen was, wist niet
wie het was, want Jezus was in de
menigte verdwenen.

14 Later trof Jezus hem in
de tempel aan en zei tegen
hem: ‘Je bent weer gezond. Zon-
dig niet meer, anders zal je iets
ergers overkomen.’ 15 De man
ging weg en vertelde de Joden dat
het Jezus was die hem gezond had
gemaakt. 16 Het was omdat Je-
zus die dingen op de sabbat deed
dat de Joden hem vervolgden.
17 Maar hij zei tegen ze: ‘Mijn Va-
der is tot nu toe blijvenwerken, en
ik blijf werken.’d 18 Om die re-
den waren de Joden er nog meer
op uit om hem te doden, niet al-
leen omdat hij de sabbat schond,
maar ook omdat hij God zijn eigen
Vader noemde,e waarmee hij zich-
zelf aan God gelijk maakte.f

19 Daarop zei Jezus tegen ze:
‘Echt, ik verzeker jullie: de Zoon
kan niets uit zichzelf doen, maar
alleen wat hij de Vader ziet doen.g
Want alles wat de Vader doet, dat
doet de Zoon op dezelfde manier.
20 Want de Vader is gehecht aan
de Zoonh en laat hem alle dingen
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zien die hij zelf doet. Hij zal hem
grotere dingen laten zien dan dit,
en jullie zullen versteld staan.a
21 Want net zoals de Vader de
doden opwekt en levend maakt,b
zo maakt ook de Zoon levend wie
hij wil.c 22 Want de Vader oor-
deelt helemaal niemand, maar hij
heeft het hele oordeel aan de
Zoon toevertrouwd,d 23 zodat
alle mensen de Zoon eren zoals
ze de Vader eren. Wie de Zoon
niet eert, eert de Vader niet die
hem heeft gestuurd.e 24 Echt, ik
verzeker jullie: wie mijn woor-
den hoort en hem gelooft die mij
heeft gestuurd, heeft eeuwig le-
ven.f Hij wordt niet veroordeeld
maar is van de dood overgegaan
naar het leven.g

25 Echt, ik verzeker jullie: er
komt een tijd, en die is er al, dat
de doden de stem van de Zoon van
God zullen horen, en zij die heb-
ben geluisterd en gehoorzaamd,
zullen leven. 26 Want de Vader
heeft leven in zichzelf�h en heeft
het mogelijk gemaakt dat ook
de Zoon leven in zichzelf heeft. i
27 En hij heeft hem gezag ge-
geven om te oordelen, j omdat
hij de Mensenzoon is.k 28 Ver-
baas je daar niet over, want de
tijd komt dat alle mensen die in
de herinneringsgraven� zijn, zijn
stem zullen horenl 29 en tevoor-
schijn zullen komen — wie goe-
de dingen hebben gedaan tot een
opstanding voor leven en wie
walgelijke dingen hebben gedaan
tot een opstanding voor oordeel.m
30 Ik kan niets uit mezelf doen.
Ik oordeel naar wat ik hoor, en
mijn oordeel is rechtvaardign om-
dat ik me niet laat leiden door
mijn eigen wil maar door de wil
van hem die mij heeft gestuurd.o

31 Als alleen ik over mezelf
zou getuigen, zou mijn getuige-
nis niet waar zijn.p 32 Maar er
is een ander die over mij getuigt,
en ik weet dat zijn getuigenis

5:26 �Of ‘heeft in zichzelf de gave van
het leven’. 5:28 �Zie Woordenlijst.

over mij waar is.a 33 Jullie heb-
ben mensen naar Johannes ge-
stuurd, en hij heeft van de waar-
heid getuigd.b 34 Niet dat ik het
getuigenis van een mens nodig
heb, maar ik zeg deze dingen zo-
dat jullie gered kunnen worden.
35 Die man was een helder bran-
dende lamp, en een korte tijd wil-
den jullie van zijn licht genieten.c
36 Maar ik heb een belangrijker
getuigenis dan dat van Johannes.
Het werk dat mijn Vader me heeft
opgedragen, het werk dat ik doe,
dat getuigt ervan dat de Vader mij
heeft gestuurd.d 37 En de Vader
die mij heeft gestuurd, heeft zelf
over mij getuigd.e Jullie hebben
zijn stem nooit gehoord en zijn
gestalte nooit gezien,f 38 en jul-
lie hebben zijn woord niet in je
hart, want degene die hij heeft ge-
stuurd geloven jullie niet.

39 Jullie onderzoeken de
Schriftg omdat jullie denken dat
jullie daardoor eeuwig leven zul-
len hebben. Maar juist die� getuigt
over mij.h 40 En toch willen jul-
lie niet bij mij komen i om leven
te ontvangen. 41 Ik ben niet uit
op de eer van mensen, 42 maar
ik weet heel goed dat jullie geen
liefde voor God in jullie hebben.
43 Ik ben gekomen in de naam
van mijn Vader, maar jullie aan-
vaarden mij niet. Als iemand an-
ders in zijn eigen naam kwam,
zouden jullie hemwel aanvaarden.
44 Hoe kunnen jullie geloven als
jullie eropuit zijn om te worden ge-
eerd door elkaar maar geen moei-
te doen om te worden geëerd door
de enige God?j 45 Denk niet dat
ik jullie bij de Vader zal aankla-
gen. Mozes,k op wie jullie je hoop
hebben gevestigd, klaagt jullie
aan. 46 Trouwens, als jullie Mo-
zes zouden geloven, zouden jullie
mij geloven, want hij heeft over
mij geschreven. l 47 Maar als jul-
lie niet geloven wat hij heeft ge-
schreven, hoe zullen jullie dan
geloven wat ik zeg?’

5:39 �D.w.z. de Schrift.

HFST. 5
a Lu 8:25

Jo 6:10, 11
Jo 6:19

b 2Kon 4:32-34
Heb 11:35

c Lu 7:12, 14
Lu 8:52-54
Jo 11:25

d Han 10:42
Han 17:31
2Kor 5:10
2Ti 4:1

e Lu 10:16
f Jo 3:16
Jo 6:40
Jo 8:51

g 1Jo 3:14
h Ps 36:9

Han 17:28
i Jo 11:25
j Jo 5:22
2Ti 4:1

k Da 7:13
l Job 14:13
Jes 25:8
Jes 26:19

m Opb 20:12, 15
n Jes 11:4
o Mt 26:39

Jo 4:34
Jo 6:38

p De 19:15
��������������������

2de kolom
a Mt 3:17

Mr 9:7
Jo 12:28-30
1Jo 5:9

b Jo 1:15, 32
c Mt 3:1, 5, 6

Mr 6:20
d Mt 11:5

Jo 3:2
Jo 7:31
Jo 10:25

e Mr 1:11
Jo 8:18

f De 4:11, 12
Jo 1:18
Jo 6:46

g Lu 11:52
h De 18:15
i Jes 53:3
Jo 1:11

j Jo 12:42, 43
k De 31:26, 27

Jo 7:19
l De 18:15
Lu 24:44
Jo 1:45



JOHANNES 6:1-27 1434

6 Daarna ging Jezus naar de
overkant van het Meer van

Galilea, ook het Meer van Tib _e-
rias genoemd.a 2 Een grote me-
nigte bleef hem volgen,b om-
dat ze de wonderen� zagen die
hij deed — dat hij de zieken ge-
nas.c 3 Daarom ging Jezus een
berg op, waar hij met zijn discipe-
len ging zitten. 4 Het was kort
voor het Pascha,d het feest van de
Joden. 5 Toen Jezus opkeek en
zag dat er een grote menigte naar
hem toe kwam, zei hij tegen Fi-
l _ippus: ‘Waar zullen we brood ko-
pen om deze mensen te eten te
geven?’e 6 Hij vroeg dat om hem
op de proef te stellen, want hij
wist al wat hij ging doen. 7 Fi-
l _ippus antwoordde: ‘Al kopen we
voor 200 denarii� brood, dan
is dat nog te weinig om ieder-
een zelfs maar een klein stukje
te geven.’ 8 Een van zijn discipe-
len, Andr _eas, de broer van Simon
Petrus, zei tegen hem: 9 ‘Er is
hier een jongetje met vijf gerste-
broden en twee visjes. Maar wat
hebben we daaraan voor zo veel
mensen?’f

10 Jezus zei: ‘Laat de men-
sen gaan zitten.’ Er was daar
veel gras, en ze gingen zitten.
Er waren ongeveer 5000 mannen.g
11 Jezus pakte het brood, sprak
een dankgebed uit en deelde het
uit aan de mensen die daar za-
ten. Hetzelfde deed hij met de vis-
jes, en ze kregen zo veel ze maar
wilden. 12 Toen ze genoeg had-
den gegeten, zei hij tegen zijn
discipelen: ‘Verzamel het eten
dat over is, zodat er niets verlo-
ren gaat.’ 13 Ze verzamelden het
dus en vulden 12 manden met wat
was overgebleven nadat iedereen
van de vijf gerstebroden had ge-
geten.

14 Toen de mensen het won-
der� zagen dat hij had gedaan,
zeiden ze: ‘Dit moet wel de Pro-
feet zijn die in de wereld zou ko-

6:2, 26 �Lett.: ‘tekenen’. 6:7 �Zie App.
B14. 6:14 �Lett.: ‘teken’.

men.’a 15 Maar Jezus wist dat
ze hem wilden dwingen mee te
gaan om hun koning te worden.
Daarom trok hij zich weer op de
berg terug,b helemaal alleen.c

16 Toen het avond werd, daal-
den zijn discipelen af naar het
meer.d 17 Ze stapten in een boot
en vertrokken naar de overkant
van het meer, naar Kap _ernaüm.
Het was al donker geworden en
Jezus was nog niet naar ze toe
gekomen.e 18 Ook waaide er een
sterke wind waardoor het meer
onstuimig werd.f 19 Maar toen
ze ongeveer vijf of zes kilometer�
hadden geroeid, zagen ze Jezus
over het meer lopen en dicht bij
de boot komen. Ze werden bang,
20 maar hij zei tegen ze: ‘Ik ben
het, wees niet bang!’g 21 Toen
waren ze bereid hem aan boord
te nemen, en kort daarna kwam
de boot aan land op de plaats
waar ze naartoe wilden.h

22 De volgende dag was de
menigte nog aan de andere kant
van het meer. Ze hadden gezien
dat er maar één bootje was en
dat Jezus niet met zijn discipelen
aan boord was gegaan, maar dat
zijn discipelen zonder hem wa-
ren vertrokken. 23 Maar er kwa-
men boten uit Tib _erias aan, dicht
bij de plaats waar ze het brood
hadden gegeten nadat de Heer
het dankgebed had uitgesproken.
24 Toen de menigte zag dat Je-
zus en ook zijn discipelen daar
niet waren, stapten ze in de bo-
ten en gingen ze naar Kap _ernaüm
om Jezus te zoeken.

25 Ze vonden hem aan de
overkant van het meer en vroe-
gen: ‘Rabbi, i wanneer bent u hier
gekomen?’ 26 Jezus antwoord-
de: ‘Echt, ik verzeker jullie: jullie
zoeken me niet omdat jullie won-
deren� hebben gezien, maar om-
dat jullie volop van de broden
hebben kunnen eten.j 27 Werk
niet voor het voedsel dat bederft
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maar voor het voedsel dat goed
blijft en eeuwig leven geeft.a Dat
zal de Mensenzoon jullie geven,
want op hem heeft de Vader, God
zelf, zijn zegel van goedkeuring
gedrukt.’b

28 Ze vroegen hem: ‘Wat moe-
ten we doen? Hoe kunnen we
het werk van God doen?’ 29 Je-
zus antwoordde: ‘Dit is het werk
van God: dat je gelooft in degene
die hij gestuurd heeft.’c 30 Toen
zeiden ze: ‘Welk teken kunt u
ons laten ziend zodat we u ge-
loven? Welk werk kunt u doen?
31 Onze voorouders hebben in
de woestijn het manna gegeten,e
zoals geschreven staat: “Hij gaf
ze brood uit de hemel te eten.”’f
32 Jezus zei tegen ze: ‘Echt, ik
verzeker jullie: het is niet Mozes
die jullie het brood uit de hemel
heeft gegeven. Mijn Vader geeft
jullie het echte brood uit de he-
mel. 33 Want het brood van God
is degene die neerdaalt uit de he-
mel en leven geeft aan de wereld.’
34 Daarom zeiden ze tegen hem:
‘Heer, geef ons altijd dit brood.’

35 Jezus zei tegen ze: ‘Ik ben
het brood van het leven. Wie bij
mij komt zal geen honger meer
krijgen, en wie in mij gelooft
zal nooit meer dorst krijgen.g
36 Maar zoals ik tegen jullie
heb gezegd: jullie hebben mij ge-
zien en toch geloven jullie niet.h
37 Iedereen die de Vader mij
geeft, zal bij mij komen, en wie
bij mij komt, zal ik nooit weg-
sturen. i 38 Want ik ben niet uit
de hemel neergedaald j om mijn
eigen wil te doen, maar de wil
van hem die mij heeft gestuurd.k
39 Dit is de wil van hem die mij
heeft gestuurd: dat ik van alle
mensen die hij mij heeft gegeven,
niemand verloren laat gaan, maar
dat ik hen op de laatste dag uit de
dood opwek.l 40 Want dit is de
wil van mijn Vader: dat iedereen
die de Zoon erkent en in hem ge-
looft, eeuwig leven krijgtm en dat
ik hem op de laatste dag uit de
dood opwek.’n

41 Toen gingen de Joden over
hem mopperen omdat hij had ge-
zegd: ‘Ik ben het brood dat uit
de hemel is neergedaald.’a 42 Ze
zeiden: ‘Is dit niet Jezus, de zoon
van Jozef? We kennen zijn vader
en moeder toch?b Hoe kan hij dan
zeggen: “Ik ben uit de hemel neer-
gedaald”?’ 43 Jezus antwoord-
de: ‘Houd opmet dat gemopper on-
der elkaar. 44 Iemand kan alleen
bij mij komen als de Vader, die mij
heeft gestuurd, hem trekt,c en ik
zal hem op de laatste dag uit de
dood opwekken.d 45 In de Profe-
ten staat geschreven: “Ze zullen
allemaal door Jehovah� worden
onderwezen.”e Iedereen die naar
de Vader heeft geluisterd en van
hem heeft geleerd, komt bij mij.
46 Niet dat iemand deVader heeft
gezienf — alleen hij die van God
komt, die heeft de Vader gezien.g
47 Echt, ik verzeker jullie: wie ge-
looft, heeft eeuwig leven.h

48 Ik ben het brood van het le-
ven. i 49 Jullie voorouders heb-
ben in de woestijn het manna
gegeten en zijn toch gestorven. j
50 Maar iedereen die eet van dit
brood dat uit de hemel neerdaalt,
zal niet sterven. 51 Ik ben het
levende brood dat uit de hemel is
neergedaald. Als iemand van dit
brood eet, zal hij eeuwig leven.
En echt, het brood dat ik zal ge-
ven voor het leven van de wereld,
is mijn vlees.’k

52 Toen begonnen de Joden
heftig met elkaar te discussië-
ren. Ze zeiden: ‘Hoe kan deze
man ons zijn vlees te eten ge-
ven?’ 53 Daarom zei Jezus te-
gen hen: ‘Echt, ik verzeker jullie:
als je het vlees van de Mensen-
zoon niet eet en zijn bloed niet
drinkt, heb je geen leven in je-
zelf.l 54 Wie zich met mijn vlees
voedt en mijn bloed drinkt, heeft
eeuwig leven, en ik zal hem op
de laatste dag uit de dood op-
wekken.m 55 Want mijn vlees is
echt voedsel en mijn bloed is

6:45 �Zie App. A5.

HFST. 6
a Jo 4:14

Jo 17:3
Ro 6:23

b Mt 3:17
Han 2:22
2Pe 1:17

c Han 16:31
1Jo 3:23

d Mt 12:38
Mr 8:12
Jo 2:18
1Kor 1:22

e Ex 16:15
Nu 11:7

f Ps 78:24
Ps 105:40

g Jo 4:14
Jo 7:37
Opb 22:17

h Jo 6:64

i Mt 11:28, 29
Jo 17:6

j Jo 3:13
Jo 8:23, 42

k Mt 26:39
Jo 5:30

l Jo 5:28, 29
Ro 6:5

m Jo 10:27, 28

n Jo 11:24
Han 17:31
1Th 4:16
Opb 20:12

��������������������

2de kolom
a Jo 6:33

b Mr 6:3

c Jo 6:65

d Jo 11:24

e Jes 54:13

f Ex 33:17, 20

g Mt 11:27
Lu 10:22
Jo 1:18

h Jo 3:16

i Jo 6:33

j Jo 6:31

k Heb 10:10

l Jo 6:33

m Jo 6:40
1Kor 15:51, 52
1Th 4:16



JOHANNES 6:56–7:15 1436
echte drank. 56 Wie zich met
mijn vlees voedt en mijn bloed
drinkt, blijft in eendracht met mij
en ik met hem.a 57 Net zoals de
levende Vader mij heeft gestuurd
en ik leef dankzij de Vader, zo
zal hij die zich met mij voedt,
leven dankzij mij.b 58 Dit is het
brood dat uit de hemel is neerge-
daald. Het is anders dan wat jullie
voorouders aten. Zij aten en zijn
toch gestorven. Wie zich met dit
brood voedt, zal eeuwig leven.’c
59 Hij zei die dingen toen hij in
een synagoge� in Kap _ernaüm on-
derwees.

60 Veel van zijn discipelen zei-
den toen ze het hoorden: ‘Dit gaat
echt te ver! Wie kan hiernaar
luisteren?’ 61 Jezus wist dat zijn
discipelen daarover mopperden
en zei tegen ze: ‘Nemen jullie hier
aanstoot aan? 62 Wat zullen jul-
lie dan zeggen als jullie de Men-
senzoon zien opstijgen naar waar
hij eerst was?d 63 Het is de
geest die leven geeft,e het vlees is
van geen enkel nut. Wat ik tegen
jullie heb gezegd, is geest en le-
ven.f 64 Maar sommigen van jul-
lie geloven niet.’ Jezus wist na-
melijk vanaf het begin wie niet
geloofden en wie hem zou verra-
den.g 65 Hij zei verder: ‘Daarom
heb ik tegen jullie gezegd: iemand
kan alleen bij mij komen als het
hem door de Vader gegeven is.’h

66 Daardoor gingen veel van
zijn discipelen terug naar de
dingen die ze hadden achter-
gelaten i en ze volgden hem niet
meer. 67 Toen vroeg Jezus aan
de twaalf: ‘Willen jullie soms ook
weggaan?’ 68 Simon Petrus ant-
woordde: ‘Heer, naar wie zouden
we moeten gaan?j Jij hebt woor-
den van eeuwig leven.k 69 We
geloven en zijn te weten gekomen
dat je de Heilige van God bent.’ l
70 Jezus antwoordde hun: ‘Ik
heb jullie alle twaalf zelf uitgeko-
zen.m Toch is een van jullie een

6:59 �Of mogelijk ‘openbare vergade-
ring’.

lasteraar.’�a 71 Hij bedoelde Ju-
das, de zoon van Simon Isk _ariot,
want die zou hem verraden, ook
al was hij één van de twaalf.b

7 Jezus bleef daarna in Ga-
lilea rondtrekken.� Hij wil-

de namelijk niet naar Judea
gaan, omdat de Joden hem wil-
den doden.c 2 Het was bijna de
tijd voor het Joodse Loofhut-
tenfeest.d 3 Daarom zeiden zijn
broerse tegen hem: ‘Blijf niet hier
maar ga naar Judea, zodat ook je
discipelen de dingen kunnen zien
die je doet. 4 Want niemand ver-
bergt wat hij doet als hij bekend
wil worden. Als je zulke dingen
doet, laat je dan aan de wereld
zien.’ 5 Zijn broers geloofden
namelijk niet in hem.f 6 Daar-
om zei Jezus tegen ze: ‘Mijn tijd
is nog niet gekomen,g maar voor
jullie is elke tijd geschikt. 7 De
wereld heeft geen reden om jul-
lie te haten. Maar mij haat ze
wel, omdat ik over haar getuig dat
haar daden slecht zijn.h 8 Gaan
jullie maar naar het feest. Ik ga
nog niet, omdat mijn tijd nog niet
is gekomen.’i 9 Dat zei hij tegen
ze, en hij bleef in Galilea.

10 Maar toen zijn broers naar
het feest waren vertrokken, ging
hij zelf ook, niet openlijk maar in
het geheim. 11 De Joden gingen
op het feest naar hem op zoek en
zeiden: ‘Waar is die man?’ 12 Er
werd onder de menigte van alles
over hem gefluisterd. Sommigen
zeiden: ‘Hij is een goed mens.’ An-
deren zeiden: ‘Dat is hij niet. Hij
misleidt het volk.’ j 13 Natuur-
lijk durfde niemand openlijk over
hem te spreken, uit angst voor de
Joden.k

14 Halverwege het feest ging
Jezus naar de tempel en begon
er te onderwijzen. 15 De Joden
waren verbaasd en zeiden: ‘Hoe
kan deze man zo veel van de
Schrift� weten l als hij niet op

6:70 �Of ‘een duivel’. 7:1 �Of ‘rond-
wandelen’. 7:15 �Lett.: ‘geschriften’.
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1437 JOHANNES 7:16-41
de scholen� heeft gestudeerd?’a
16 Daarop antwoordde Jezus:
‘Wat ik onderwijs heb ik niet van
mezelf, maar van hem die mij
heeft gestuurd.b 17 Als iemand
bereid is Zijn wil te doen, zal hij
weten of deze leer van God isc of
dat ik uit mezelf spreek. 18 Wie
uit zichzelf spreekt, zoekt zijn
eigen eer. Maar wie de eer zoekt
van degene die hem heeft ge-
stuurd,d die is betrouwbaar en vrij
van bedrog. 19 Mozes heeft jul-
lie toch de wet gegeven?e Maar
niemand van jullie houdt zich
aan de wet. Waarom proberen jul-
lie mij te doden?’f 20 ‘U hebt
een demon’, antwoordde de me-
nigte. ‘Wie probeert u te do-
den?’ 21 Jezus antwoordde: ‘Ik
heb maar één ding gedaan en jul-
lie zijn allemaal verbaasd. 22 En
toch: Mozes heeft jullie de be-
snijdenis gegeveng — die trouwens
niet van Mozes komt maar van
de voorvadersh — en jullie besnij-
den ook op een sabbat. 23 Als
er op een sabbat besneden wordt
omdat anders de wet van Mozes
wordt overtreden, waarom zijn
jullie dan zo kwaad op mij als ik
op een sabbat iemand weer hele-
maal gezond maak? i 24 Stop met
oordelen naar de uiterlijke schijn,
maar oordeel rechtvaardig.’ j

25 Toen zeiden sommige inwo-
ners van Jeruzalem: ‘Dit is toch
de man die ze willen doden?k

26 En kijk! Hij staat in het open-
baar te praten en ze zeggen niets
tegen hem. Zijn onze leiders er
soms van overtuigd geraakt dat
hij de Christus is? 27 Als de
Christus komt, zal niemand weten
waar hij vandaan komt, l maar van
deze man weten we wel waar hij
vandaan komt.’ 28 Terwijl Jezus
in de tempel onderwees, zei hij
met nadruk: ‘Jullie kennen mij en
weten waar ik vandaan kom. Ik
ben niet uit mezelf gekomen.m Hij
die mij heeft gestuurd, bestaat
echt, en jullie kennen hem niet.n

7:15 �D.w.z. de rabbijnse scholen.

29 Ik ken hem,a omdat ik een ver-
tegenwoordiger van hem ben, en
hij heeft mij gestuurd.’ 30 Toen
probeerden ze hem te grijpen,b
maar niemand kon hem iets doen,
want zijn tijd was nog niet ge-
komen.c 31 Toch geloofden veel
mensen in hem.d Ze zeiden: ‘Zal
de Christus bij zijn komst soms
nog meer wonderen� doen dan
deze man?’

32 De farizeeën vingen op wat
er onder de menigte over hem
werd gefluisterd, en de overpries-
ters en de farizeeën stuurden
beambten om hem te grijpen.�
33 Toen zei Jezus: ‘Ik zal nog een
korte tijd bij jullie blijven en dan
ga ik naar hem die mij heeft ge-
stuurd.e 34 Jullie zullen me zoe-
ken, maar jullie zullen me niet
vinden, en waar ik dan ben, kun-
nen jullie niet komen.’f 35 Toen
zeiden de Joden tegen elkaar:
‘Waar wil deze man dan naartoe,
dat we hem niet zullen vinden?
Hij is toch niet van plan naar de
Joden te gaan die onder de Grie-
ken verstrooid zijn en de Grieken
te onderwijzen? 36 Wat bedoelt
hij met: “Jullie zullen me zoeken,
maar jullie zullen me niet vinden,
en waar ik dan ben, kunnen jullie
niet komen”?’

37 Op de laatste dag, de gro-
te dag van het feest,g stond Je-
zus op en riep: ‘Als iemand dorst
heeft, laat hij dan bij mij komen
en drinken.h 38 De Schrift zegt
over wie in mij gelooft: “Uit zijn
binnenste zullen rivieren van le-
vend water stromen.”’i 39 Maar
hij zei dat over de geest, die de-
genen die in hem geloofden kort
daarna zouden ontvangen. Er was
namelijk nog geen geest,j want
Jezus was nog niet verheerlijkt.k
40 Sommigen in de menigte zei-
den bij het horen van die woor-
den: ‘Dit moet wel de Profeet
zijn.’ l 41 Anderen zeiden: ‘Dit is
de Christus.’m Maar er werd ook

7:31 �Lett.: ‘tekenen’. 7:32 �Of ‘arres-
teren’.
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gezegd: ‘De Christus komt toch
niet uit Galilea?a 42 Zegt de
Schrift niet dat de Christus uit
het nageslacht van Davidb komt
en uit Bethlehem,c het dorp waar
David woonde?’d 43 Zo ontstond
er in de menigte verdeeldheid
over hem. 44 Sommigen wilden
hem grijpen, maar niemand kon
hem iets doen.

45 Toen de beambten terug-
kwamen, vroegen de overpriesters
en farizeeën hun: ‘Waarom heb-
ben jullie hem niet meegebracht?’
46 De beambten antwoordden:
‘Nog nooit heeft iemand zo ge-
sproken.’e 47 ‘Zijn jullie soms
ook misleid?’, zeiden de farizeeën.
48 ‘Er is toch geen enkele lei-
der of farizeeër die in hem is
gaan geloven?f 49 Maar deze me-
nigte die de wet niet kent — ver-
vloekt zijn ze.’ 50 Nikod _emus,
die al eens bij hem was gekomen
en die een van hen was, zei te-
gen ze: 51 ‘Volgens onze wet mo-
gen we iemand toch pas oordelen
als hij verhoord is en als bekend is
wat hij heeft gedaan?’g 52 Daar-
op zeiden ze tegen hem: ‘Kom jij
soms ook uit Galilea? Ga het maar
na, dan zul je zien dat er uit Ga-
lilea geen enkele profeet zal ko-
men.’�

8 12 Jezus nam opnieuw het
woord en zei: ‘Ik ben het licht

van de wereld.h Wie mij volgt zal
nooit in duisternis lopen, maar
zal het lichti van het leven bezit-
ten.’ 13 Daarop zeiden de fari-
zeeën: ‘U getuigt over uzelf. Uw
getuigenis is niet waar.’ 14 Je-
zus antwoordde: ‘Ook al getuig ik
over mezelf, toch is mijn getui-
genis waar, omdat ik weet waar
ik vandaan ben gekomen en waar
ik naartoe ga. j Maar jullie we-
ten niet waar ik vandaan kom
en waar ik naartoe ga. 15 Jullie
oordelen naar menselijke maat-
staven.�k Ik oordeel helemaal nie-

7:52 �Een aantal oude, gezaghebbende
manuscripten laten Jo 7:53–8:11 weg.
8:15 �Lett.: ‘naar het vlees’.

mand. 16 En als ik toch oor-
deel, dan is mijn oordeel waar,
want ik ben niet alleen, maar de
Vader, die mij heeft gestuurd, is
met mij.a 17 Ook staat in jullie
eigen wet geschreven: “Het getui-
genis van twee mensen is waar.”b
18 Ik getuig over mezelf, en de
Vader, die mij heeft gestuurd,
getuigt ook over mij.’c 19 Toen
vroegen ze hem: ‘Waar is uw Va-
der dan?’ ‘Jullie kennen mij niet
en ook mijn Vader niet’,d ant-
woordde Jezus. ‘Als jullie mij wel
kenden, zouden jullie ook mijn
Vader kennen.’e 20 Dat zei hij
in de schatkamer,f toen hij in de
tempel onderwees. Maar niemand
greep hem, omdat zijn tijd nog
niet was gekomen.g

21 Hij zei opnieuw tegen hen:
‘Ik ga weg. Jullie zullen me zoe-
ken, maar jullie zullen in je
zonde sterven.h Waar ik naartoe
ga, kunnen jullie niet komen.’ i
22 De Joden zeiden toen: ‘Zou hij
soms zelfmoord willen plegen en
zegt hij daarom: “Waar ik naartoe
ga, kunnen jullie niet komen”?’
23 Hij zei verder: ‘Jullie zijn van
beneden, ik ben van boven. j Jul-
lie zijn van deze wereld, ik ben
niet van deze wereld. 24 Daar-
om heb ik tegen jullie gezegd: jul-
lie zullen in je zonden sterven.
Want als je niet gelooft dat ik
het ben, zul je in je zonden ster-
ven.’ 25 ‘Wie bent u dan?’, vroe-
gen ze. Jezus antwoordde: ‘Waar-
om praat ik eigenlijk nog met
jullie? 26 Ik heb veel over jullie
te zeggen en veel om over te oor-
delen. Trouwens, hij die mij heeft
gestuurd, is betrouwbaar en ik
maak aan de wereld bekend wat
ik van hem heb gehoord.’k 27 Ze
begrepen niet dat hij het over de
Vader had. 28 Jezus zei verder:
‘Nadat jullie de Mensenzoon op-
geheven hebben, l zullen jullie we-
ten dat ik het benm en dat ik
niets uit mezelf doe.n Maar ik ver-
tel wat de Vader mij heeft geleerd.
29 En hij die me heeft gestuurd,
is met mij. Hij heeft me niet aan
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1439 JOHANNES 8:30-55
mezelf overgelaten, omdat ik al-
tijd doe wat hij wil.’a 30 Toen hij
die dingen zei, gingen veel men-
sen in hem geloven.

31 Tegen de Joden die in hem
geloofden, zei Jezus verder: ‘Als
je vasthoudt aan mijn woorden,
dan ben je echt mijn discipel.
32 Dan zul je de waarheid ken-
nenb en de waarheid zal je vrij-
maken.’c 33 Daarop zeiden ze:
‘Wij zijn Abrahams nageslacht
en zijn nooit iemands slaven ge-
weest. Hoe kunt u dan zeggen: “Je
zult vrij worden”?’ 34 Jezus ant-
woordde: ‘Echt, ik verzeker jul-
lie: iedereen die zondigt, is een
slaaf van de zonde.d 35 Boven-
dien blijft de slaaf niet voor eeu-
wig in het huis, maar de zoon
wel. 36 Dus als de Zoon je vrij-
maakt, zul je echt vrij zijn. 37 Ik
weet dat jullie Abrahams nage-
slacht zijn. Maar jullie willen me
doden, omdat jullie mijn woorden
niet aanvaarden.� 38 Ik spreek
over de dingen die ik heb gezien
toen ik bij mijn Vader was,e maar
jullie doen de dingen die jullie
hebben gehoord van jullie vader.’
39 ‘Onze vader is Abraham’, zei-
den ze. Maar Jezus zei: ‘Als jul-
lie Abrahams kinderenf waren,
zouden jullie doen wat Abraham
deed. 40 Maar nu willen jullie
mij doden, iemand die jullie de
waarheid heeft verteld die hij van
God heeft gehoord.g Abraham
heeft zoiets niet gedaan. 41 Jul-
lie doen wat jullie vader deed.’ Ze
zeiden tegen hem: ‘We zijn niet uit
immoraliteit� geboren. We hebben
maar één Vader: God.’

42 Jezus zei tegen ze: ‘Als God
jullie Vader was, zouden jullie
mij liefhebben,h want ik ben bij
God vandaan gekomen en ik ben
hier. Ik ben niet uit mezelf geko-
men, maar hij heeft me gestuurd.i
43 Waarom begrijpen jullie niet

8:37 �Of ‘omdat mijn woord geen voor-
uitgang onder jullie maakt’. 8:41 �Of
‘seksuele immoraliteit’. Grieks: porneia.
Zie Woordenlijst.

wat ik zeg? Omdat jullie niet
naar mijn woorden kunnen luis-
teren. 44 Jullie zijn uit jullie va-
der de Duivel, en jullie doen graag
wat jullie vader wil.a Hij was een
moordenaar toen hij begon,�b en
hij hield niet vast aan de waar-
heid, omdat er geen waarheid in
hem is. Als hij liegt, spreekt hij
zoals hij is,� want hij is een leuge-
naar en de vader van de leugen.c
45 Maar ik zeg jullie de waar-
heid en daarom geloven jullie me
niet. 46 Wie van jullie kan bewij-
zen dat ik heb gezondigd? Als ik
de waarheid spreek, waarom ge-
loven jullie me dan niet? 47 Wie
uit God is, luistert naar de woor-
den van God.d Daarom luisteren
jullie niet, omdat jullie niet uit
God zijn.’e

48 Toen zeiden de Joden tegen
hem: ‘We hebben dus gelijk als
we zeggen dat u een Samaritaanf

bent en een demon hebt!’g 49 ‘Ik
heb geen demon,’ antwoordde Je-
zus, ‘maar ik eer mijn Vader, en
jullie onteren mij. 50 Ik ben niet
uit op eer voor mij,h maar iemand
anders is er wel op uit en hij oor-
deelt. 51 Echt, ik verzeker jullie:
als iemand zich aan mijn woor-
den houdt, zal hij nooit de dood
zien.’ i 52 De Joden zeiden tegen
hem: ‘Nu weten we zeker dat u
een demon hebt. Abraham is ge-
storven en ook de profeten, maar
u zegt: “Als iemand zich aan mijn
woorden houdt, zal hij de dood
nooit proeven.” 53 U bent toch
niet meer dan onze vader Abra-
ham? Hij is gestorven, en ook
de profeten zijn gestorven. Wie
denkt u wel dat u bent?’ 54 Je-
zus antwoordde: ‘Als ik mezelf
eer, betekent mijn eer niets. Het
is mijn Vader die mij eert, j van
wie jullie zeggen dat hij jullie
God is. 55 Toch kennen jullie
hem niet,k maar ik ken hem. l En
als ik zou zeggen dat ik hem niet
ken, dan zou ik net als jullie een
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JOHANNES 8:56–9:24 1440
leugenaar zijn. Maar ik ken hem
wel en ik houd me aan zijn woord.
56 Abraham, jullie vader, ver-
heugde zich er enorm op mijn dag
te zien, en toen hij die zag was hij
blij.’a 57 De Joden zeiden tegen
hem: ‘U bent nog geen 50 jaar en
u zou Abraham hebben gezien?’
58 Jezus zei: ‘Echt, ik verzeker
jullie: voordat Abraham werd ge-
boren, was ik er al.’b 59 Toen
raapten ze stenen op om naar Je-
zus te gooien, maar hij verborg
zich en verliet de tempel.

9 Toen hij verder liep, zag hij
een man die vanaf zijn ge-

boorte blind was. 2 Zijn dis-
cipelen vroegen hem: ‘Rabbi,c
waarom is deze man blind gebo-
ren? Heeft hij zelf gezondigd of
zijn ouders?’ 3 Jezus antwoord-
de: ‘Deze man heeft niet gezon-
digd en zijn ouders ook niet,
maar dit is gebeurd zodat Gods
werk door hem zichtbaar zou
worden.d 4 Zolang het dag is
moeten we het werk doen van
hem die mij heeft gestuurd.e De
nacht komt waarin niemand kan
werken. 5 Zolang ik in de we-
reld ben, ben ik het licht van
de wereld.’f 6 Toen hij die din-
gen had gezegd, spuugde hij op de
grond en maakte met het speek-
sel wat modder. Hij smeerde dat
op de ogen van de mang 7 en zei
tegen hem: ‘Ga je wassen in het
bassin van Sil _oam’ (wat vertaald
wordt met ‘gestuurd’). Hij ging er-
naartoe en waste zich, en toen hij
terugkwam kon hij zien.h

8 Zijn buren en de mensen die
hadden gezien dat hij een bede-
laar was, zeiden: ‘Dat is toch de
man die altijd zat te bedelen?’
9 ‘Ja, dat is hem’, zeiden sommi-
gen. ‘Nee,’ zeiden anderen, ‘maar
hij lijkt er wel op.’ De man zei
steeds: ‘Ik ben het echt.’ 10 Dus
vroegen ze hem: ‘Hoe zijn je ogen
opengegaan?’ 11 Hij antwoord-
de: ‘De man die Jezus heet, maak-
te wat modder, smeerde dat op
mijn ogen en zei: “Ga naar Sil _oam

en was je.”a Ik ging er dus naar-
toe, waste me en toen kon ik zien.’
12 Ze vroegen: ‘Waar is die man?’
Hij zei: ‘Dat weet ik niet.’

13 Ze brachten de man die
blind was geweest naar de fa-
rizeeën. 14 Het was trouwens
sabbatb op de dag dat Jezus de
modder had gemaakt en zijn ogen
had geopend.c 15 Nu gingen ook
de farizeeën hem vragen hoe het
kwam dat hij kon zien. Hij zei te-
gen ze: ‘Hij deed modder op mijn
ogen, ik waste me en nu kan ik
zien.’ 16 Daarop zeiden sommi-
gen van de farizeeën: ‘Dit is niet
een man van God, want hij houdt
zich niet aan de sabbat.’d Ande-
ren zeiden: ‘Hoe kan een man die
een zondaar is, zulke wonderen�
doen?’e Er ontstond verdeeldheid
onder hen.f 17 Ze vroegen op-
nieuw aan de blinde: ‘Wat denk jij
van hem? Hij heeft tenslotte jouw
ogen geopend.’ De man zei: ‘Hij is
een profeet.’

18 Maar de Joden geloofden
niet dat hij blind was geweest en
nu kon zien. Daarom riepen ze
zijn ouders erbij. 19 Ze vroegen
hun: ‘Is dit jullie zoon? Is hij echt
blind geboren? Hoe komt het dan
dat hij nu kan zien?’ 20 Zijn
ouders antwoordden: ‘Ja, dit is
onze zoon en hij is blind gebo-
ren. 21 Maar hoe het komt dat
hij nu kan zien, weten we niet,
en wie zijn ogen heeft geopend,
weten we ook niet. Vraag het
maar aan hemzelf. Hij is volwas-
sen en moet voor zichzelf spre-
ken.’ 22 Dat zeiden zijn ouders
omdat ze bang waren voor de
Joden.g De Joden hadden na-
melijk al besloten dat iedereen
die Jezus als Christus erkende
uit de synagoge gebannen moest
worden.h 23 Daarom zeiden zijn
ouders: ‘Hij is volwassen, onder-
vraag hém maar.’

24 Toen riepen ze de man die
blind was geweest voor de tweede
keer. Ze zeiden tegen hem: ‘Geef
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eer aan God. We weten dat deze
man een zondaar is.’ 25 Daarop
zei hij: ‘Of hij een zondaar is, weet
ik niet. Eén ding weet ik wel, dat
ik eerst blind was maar nu kan
zien.’ 26 Ze vroegen hem: ‘Wat
heeft hij met je gedaan? Hoe heeft
hij je ogen geopend?’ 27 ‘Dat
heb ik toch al verteld,’ antwoord-
de hij, ‘maar jullie hebben niet ge-
luisterd. Waarom willen jullie het
nog een keer horen? Willen jul-
lie soms ook zijn discipelen wor-
den?’ 28 Daarop vielen ze tegen
hem uit: ‘Jij bent een discipel van
die man! Wij zijn discipelen van
Mozes. 29 We weten dat God te-
gen Mozes heeft gesproken, maar
van deze man weten we niet waar
hij vandaan komt.’ 30 De man
antwoordde: ‘Dat is vreemd, dat
jullie niet weten waar hij van-
daan komt. Hij heeft toch mijn
ogen geopend? 31 We weten dat
God niet naar zondaars luistert,a
maar als iemand ontzag voor God
heeft en zijn wil doet, dan luis-
tert hij naar zo iemand.b 32 Nog
nooit heeft men gehoord dat een
mens de ogen heeft geopend
van iemand die blind geboren is.
33 Als deze man niet van God
kwam, had hij helemaal niets kun-
nen doen.’c 34 Toen zeiden ze:
‘Je bent vanaf je geboorte een
en al zonde, en dan wil jij ons de
les lezen?’ En ze zetten hem er-
uit!d

35 Jezus hoorde dat ze hem
eruit hadden gezet. Toen hij hem
zag, zei hij: ‘Geloof je in de Men-
senzoon?’ 36 De man antwoord-
de: ‘Zeg me wie hij is, mijnheer,
zodat ik in hem kan geloven.’
37 ‘Je hebt hem al gezien,’ zei
Jezus, ‘het is degene die met je
praat.’ 38 Hij zei: ‘Ik geloof in
hem, Heer.’ En hij bewees hem
eer.� 39 Jezus zei: ‘Voor dit
oordeel ben ik in deze wereld ge-
komen, zodat zij die niet zien,
zouden ziene en zij die zien, blind
zouden worden.’f 40 De farizee-

9:38 �Of ‘boog zich voor hem neer’.

en die bij hem waren, hoorden
dat en zeiden tegen hem: ‘Zijn wij
soms ook blind?’ 41 ‘Als jullie
blind waren,’ zei Jezus, ‘zouden
jullie geen zonde hebben. Maar
nu zeggen jullie: “Wij zien.” Dus
blijft jullie zonde.’a

10 ‘Echt, ik verzeker jullie: wie
de schaapskooi niet door de

deur binnengaat maar op een an-
dere plaats naar binnen klimt, is
een dief en een rover.b 2 Maar
wie door de deur naar binnen
gaat, is de herder van de scha-
pen.c 3 Voor hem doet de deur-
wachter open,d en de schapen
luisteren naar zijn stem.e Hij roept
zijn eigen schapen bij hun naam
en leidt ze naar buiten. 4 Als hij
al zijn eigen schapen naar buiten
heeft gebracht, gaat hij voor ze
uit, en ze volgen hem omdat ze
zijn stem kennen. 5 Een vreem-
de zullen ze nooit volgen, maar ze
zullen voor hem vluchten omdat
ze de stem van vreemden niet ken-
nen.’ 6 Jezus gebruikte deze ver-
gelijking, maar ze begrepen niet
wat hij tegen ze zei.

7 Daarom vervolgde Jezus:
‘Echt, ik verzeker jullie: ik ben de
deur voor de schapen.f 8 Al de-
genen die in plaats van mij zijn
gekomen, zijn dieven en rovers.
Maar de schapen hebben niet
naar hen geluisterd. 9 Ik ben
de deur. Wie door mij naar bin-
nen komt, zal gered worden, en
hij zal naar binnen en naar bui-
ten gaan en weidegrond vinden.g
10 De dief komt alleen om te ste-
len, te slachten en te vernietigen.h
Ik ben gekomen zodat ze leven
zouden hebben, leven in over-
vloed. 11 Ik ben de goede her-
der.i De goede herder geeft zijn
leven� voor de schapen. j 12 Een
gehuurde knecht, die geen her-
der is en die niet de eigenaar
is van de schapen, laat de scha-
pen in de steek en vlucht als hij
een wolf ziet komen. Dan grijpt
de wolf ze en jaagt ze uiteen.
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13 Zo’n gehuurde knecht geeft
niet om de schapen. 14 Ik ben
de goede herder. Ik ken mijn
schapen en mijn schapen kennen
mij,a 15 net zoals de Vader mij
kent en ik de Vader ken.b Ik geef
mijn leven� voor de schapen.c

16 En ik heb nog andere scha-
pen, die niet van deze kooi zijn.d
Ook die moet ik bij elkaar bren-
gen. Ze zullen naar mijn stem luis-
teren, en ze zullen één kudde on-
der één herdere worden. 17 De
Vader houdt van mijf omdat ik
mijn leven� geef,g zodat ik het
weer mag ontvangen. 18 Nie-
mand neemt het van mij af, maar
ik geef het uit mezelf. Ik heb het
recht het te geven en ik heb het
recht het weer te ontvangen.h
Het gebod om dat te doen� heb
ik van mijn Vader gekregen.’

19 Door die woorden ontstond
er opnieuw verdeeldheid onder
de Joden. i 20 Velen van hen zei-
den: ‘Hij heeft een demon, hij is
gek. Waarom luisteren jullie naar
hem?’ 21 Anderen zeiden: ‘Dit
zijn geen woorden van iemand
die bezeten is. Een demon kan de
ogen van blinden toch niet ope-
nen?’

22 In die tijd werd in Jeruza-
lem het Inwijdingsfeest gevierd.
Het was winter 23 en Jezus liep
in de tempel, in de zuilengang
van Salomo.j 24 Toen kwamen
de Joden om hem heen staan en
zeiden tegen hem: ‘Hoelang houdt
u ons� nog in spanning? Als u de
Christus bent, zeg het ons dan
gewoon.’ 25 ‘Ik heb het jullie al
gezegd,’ antwoordde Jezus, ‘maar
jullie geloven het niet. De werken
die ik in de naam van mijn Vader
doe, getuigen over mij.k 26 Maar
jullie geloven niet, omdat jullie
mijn schapen niet zijn.l 27 Mijn
schapen luisteren naar mijn stem.
Ik ken ze en ze volgen mij.m
28 Ik geef ze eeuwig leven,n en
ze zullen nooit worden vernietigd.

10:15, 17 �Of ‘ziel’. 10:18 �Lett.: ‘dat
gebod’. 10:24 �Of ‘onze ziel’.

Niemand zal ze uit mijn handen
roven.a 29 Wat mijn Vader mij
gegeven heeft, is groter dan al
het andere, en niemand kan ze uit
de handen van de Vader roven.b
30 Ik en de Vader zijn één.’�c

31 Opnieuw raapten de Joden
stenen op om hem te stenigen.
32 Jezus zei tegen ze: ‘Ik heb jul-
lie veel goede werken van de Va-
der laten zien. Voor welke daar-
van willen jullie mij stenigen?’
33 De Joden antwoordden hem:
‘We stenigen u niet voor een
goed werk, maar voor godslaste-
ring.d Want u bent een mens
maar u maakt uzelf tot een god.’
34 Jezus antwoordde: ‘Staat er
niet in jullie wet geschreven: “Ik
heb gezegd: ‘Jullie zijn goden’”?�e
35 Een Schriftgedeelte kun je
niet ongeldig verklaren. Als de-
genen tegen wie het woord van
God gericht was “goden”f werden
genoemd, 36 hoe kunnen jullie
dan zeggen dat ik� — door de Va-
der geheiligd en naar de wereld
gestuurd — laster als ik zeg dat ik
Gods Zoon ben?g 37 Als ik niet
het werk van mijn Vader doe, ge-
loof me dan niet. 38 Maar als
ik dat wel doe, geloof dan het
werk,h ook al geloof je mij niet.
Dan zul je te weten komen en
duidelijker begrijpen dat de Va-
der in eendracht met mij is en ik
in eendracht met de Vader ben.’ i
39 Opnieuw probeerden ze hem
te grijpen, maar hij wist aan hen
te ontsnappen.

40 Hij ging weer naar de
overkant van de Jordaan, naar
de plaats waar Johannes eerst
had gedoopt, j en hij bleef daar.
41 Veel mensen kwamen naar
hem toe. ‘Johannes heeft geen en-
kel wonder� gedaan,’ zeiden ze,
‘maar alles wat Johannes over
deze man zei, was waar.’k 42 En
veel mensen gingen daar in hem
geloven.
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11 Een man die Lazarus heet-
te was ziek. Hij kwam uit

Beth _anië, het dorp van Maria en
haar zus Martha.a 2 Dit was de
Maria die geurige olie over de
Heer uitgoot en zijn voeten met
haar haar afdroogde.b De zieke
Lazarus was haar broer. 3 De
zussen stuurden Jezus de bood-
schap: ‘Heer, je goede vriend� is
ziek.’ 4 Toen Jezus dat hoorde,
zei hij: ‘Deze ziekte is niet be-
doeld om te eindigen in de dood,
maar is tot eer van God,c zodat
de Zoon van God erdoor geëerd
zal worden.’

5 Jezus hield van Martha
en haar zus, en van Lazarus.
6 Maar toen hij hoorde dat Laza-
rus ziek was, bleef hij toch nog
twee dagen op de plaats waar hij
was. 7 Daarna zei hij tegen de
discipelen: ‘Laten we weer naar
Judea gaan.’ 8 De discipelen zei-
den: ‘Rabbi,d kort geleden wilden
de Judeeërs je nog stenigen,e en
nu ga je er weer naartoe?’ 9 Je-
zus antwoordde: ‘Is het elke dag
niet 12 uur licht?f Als iemand in
het daglicht loopt, struikelt hij
nergens over, omdat hij het licht
van deze wereld ziet. 10 Maar
als iemand ’s nachts loopt, strui-
kelt hij, omdat het licht niet in
hem is.’

11 Nadat hij dat had gezegd,
zei hij: ‘Lazarus, onze vriend,
slaapt,g maar ik ga erheen om hem
wakker te maken.’ 12 De disci-
pelen zeiden: ‘Heer, als hij slaapt,
zal hij beter worden.’ 13 Ze
dachten namelijk dat hij het over
de gewone slaap had, maar Jezus
bedoelde dat hij was gestorven.
14 Toen zei Jezus ronduit tegen
ze: ‘Lazarus is gestorven,h 15 en
om jullie ben ik blij dat ik daar niet
was, zodat jullie kunnen geloven.
Laten we nu naar hem toe gaan.’
16 Thomas, die de Tweeling werd
genoemd, zei tegen de andere dis-
cipelen: ‘Laten wij ook maar gaan,

11:3 �Of ‘degene aan wie je gehecht
bent’.

dan kunnen we samen met hem
sterven.’a

17 Toen Jezus aankwam, bleek
dat Lazarus al vier dagen in het
graf� lag. 18 Beth _anië lag dicht
bij Jeruzalem, ongeveer drie kilo-
meter� ervandaan. 19 Er waren
veel Joden naar Martha en Ma-
ria gekomen om ze te troos-
ten nu hun broer gestorven was.
20 Toen Martha hoorde dat Je-
zus eraan kwam, ging ze hem te-
gemoet. Maar Mariab bleef thuis.
21 Martha zei tegen Jezus: ‘Heer,
als je hier was geweest, zou
mijn broer niet gestorven zijn.
22 Toch weet ik zelfs nu dat God
je alles zal geven wat je aan God
vraagt.’ 23 Jezus zei: ‘Je broer
zal opstaan.’ 24 Daarop zei Mar-
tha: ‘Ik weet dat hij zal opstaan
in de opstandingc op de laatste
dag.’ 25 Jezus zei tegen haar:
‘Ik ben de opstanding en het le-
ven.d Wie in mij gelooft, zal, ook
al sterft hij, weer tot leven ko-
men. 26 En iedereen die leeft en
in mij gelooft, zal helemaal nooit
sterven.e Geloof je dat?’ 27 ‘Ja,
Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat jij de
Christus bent, de Zoon van God,
degene die in de wereld zou ko-
men.’ 28 Na dat te hebben ge-
zegd ging ze weg om haar zus
Maria te roepen. Ze fluisterde te-
gen haar: ‘De Meesterf is er en
vraagt naar je.’ 29 Toen Maria
dat hoorde, stond ze vlug op en
ging naar hem toe.

30 Jezus was nog niet in het
dorp maar was nog op de plek
waar Martha hem had ontmoet.
31 Toen de Joden die bij Ma-
ria in huis waren om haar te
troosten, haar haastig zagen op-
staan en vertrekken, volgden ze
haar. Ze dachten dat ze naar
het graf�g ging om daar te hui-
len. 32 Toen Maria op de plek
kwam waar Jezus was en hem
zag, viel ze aan zijn voeten. Ze
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zei: ‘Heer, als je hier was ge-
weest, zou mijn broer niet gestor-
ven zijn.’ 33 Toen Jezus haar
zag huilen en ook de Joden
die met haar waren meegekomen,
zuchtte hij in zichzelf.� Het raak-
te hem diep. 34 Hij vroeg: ‘Waar
hebben jullie hem neergelegd?’ Ze
zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’
35 Jezus liet zijn tranen de vrije
loop.a 36 Toen zeiden de Joden:
‘Kijk eens hoe hij aan hem ge-
hecht was!’ 37 Maar sommigen
van hen zeiden: ‘Hij heeft de ogen
van de blinde man geopend.b Kon
hij dan niet voorkomen dat deze
man stierf?’

38 Na opnieuw in zichzelf te
hebben gezucht, ging Jezus naar
het graf.� Het was een grot, en er
lag een steen tegenaan. 39 ‘Haal
de steen weg’, zei Jezus. Martha,
de zus van de overledene, zei te-
gen hem: ‘Maar Heer, de stank!
Het is al de vierde dag.’ 40 Je-
zus zei tegen haar: ‘Ik heb je
toch gezegd dat je de glorie van
God zou zien als je zou geloven?’c
41 Toen haalden ze de steen weg.
Jezus keek omhoogd en zei: ‘Va-
der, dank u wel dat u me hebt ver-
hoord. 42 Ik weet dat u me al-
tijd verhoort. Maar ik zeg dit voor
de menigte die hier staat, zodat
ze zullen geloven dat u me hebt
gestuurd.’e 43 Nadat hij dat had
gezegd, riep hij met een luide
stem: ‘Lazarus, kom naar buiten!’f
44 De man die dood was geweest,
kwam naar buiten met windsels
om zijn handen en voeten en met
een doek om zijn gezicht gewik-
keld. Jezus zei tegen hen: ‘Maak
hem los en laat hem gaan.’

45 Veel Joden die naar Ma-
ria waren gekomen en zagen wat
hij deed, gingen in hem geloven.g
46 Maar sommigen van hen gin-
gen naar de farizeeën en vertel-
den hun wat Jezus had gedaan.
47 Daarop riepen de overpries-
ters en de farizeeën het Sanhe-

11:33 �Lett.: ‘in de geest’. 11:38 �Of
‘herinneringsgraf’.

drin bij elkaar. Ze zeiden: ‘Wat
moeten we doen? Deze man doet
veel wonderen.�a 48 Als we hem
zijn gang laten gaan, zullen ze al-
lemaal in hem gaan geloven. Dan
komen de Romeinen en die zul-
len ons zowel onze plaats� als ons
volk afnemen.’ 49 Een van hen,
K _ajafas,b die dat jaar hogepries-
ter was, zei toen tegen hen: ‘Jullie
begrijpen er niets van. 50 Jullie
hebben er niet aan gedacht dat
het beter voor jullie is dat één
man voor het volk sterft dan dat
het hele volk wordt vernietigd.’
51 Dat zei hij echter niet uit zich-
zelf. Omdat hij dat jaar hogepries-
ter was, profeteerde hij dat Jezus
voor het volk zou sterven, 52 en
niet alleen voor het volk, maar
ook om de kinderen van God die
overal verspreid zijn in eenheid
bij elkaar te brengen. 53 Vanaf
die dag smeedden ze plannen om
hem te doden.

54 Jezus begaf zich daarom
niet meer openlijk onder de Jo-
den, maar hij vertrok naar het
gebied dicht bij de woestijn,
naar een stad die Efraı̈mc heette.
Daar bleef hij met de discipelen.
55 Het was kort voor het Pa-
schad van de Joden, en veel men-
sen van het platteland gingen
vóór het Pascha naar Jeruza-
lem om zich ceremonieel te reini-
gen. 56 Ze zochten naar Jezus
en zeiden tegen elkaar terwijl ze
in de tempel stonden: ‘Wat denk
je? Zou hij helemaal niet naar het
feest komen?’ 57 Maar de over-
priesters en de farizeeën hadden
het bevel gegeven dat als iemand
te weten kwam waar Jezus was,
hij het moest melden, zodat ze
hem konden grijpen.�

12 Zes dagen voor het Pascha
kwam Jezus in Beth _anië

aan, waar Lazaruse woonde, die
door Jezus uit de dood was op-
gewekt. 2 Ze maakten daar een
avondmaaltijd voor hem klaar.
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Martha bediendea en Lazarus was
een van degenen die samen met
hem aten.� 3 Toen nam Maria
een pond� geurige olie — echte en
zeer kostbare nardusolie. Ze goot
die over de voeten van Jezus en
droogde zijn voeten af met haar
haar. De geur van de olieb ver-
spreidde zich door het hele huis.
4 Maar Judas Isk _ariot,c een van
zijn discipelen, die op het punt
stond hem te verraden, zei:
5 ‘Waarom is deze geurige olie
niet voor 300 denarii� verkocht
om het geld aan de armen te ge-
ven?’ 6 Dat zei hij niet omdat hij
zo veel om de armen gaf, maar
omdat hij een dief was. Hij be-
heerde de geldkist en stal steeds
het geld dat erin werd gestopt.
7 Toen zei Jezus: ‘Laat haar, zo-
dat ze dit kan doen als voorberei-
ding op de dag van mijn begra-
fenis.d 8 Arme mensen zullen er
altijd zijn,e maar ik zal niet altijd
bij jullie zijn.’f

9 Ondertussen was een grote
groep Joden te weten gekomen
dat hij daar was, en ze kwamen
niet alleen voor Jezus, maar ook
om Lazarus te zien, die hij uit
de dood had opgewekt.g 10 De
overpriesters maakten nu plan-
nen om ook Lazarus te doden,
11 omdat veel Joden vanwege
hem daarheen gingen en in Jezus
gingen geloven.h

12 De volgende dag hoorde de
grote menigte die naar het feest
gekomen was dat Jezus op weg
was naar Jeruzalem. 13 Ze na-
men takken van palmbomen, gin-
gen hem tegemoet en riepen:
‘Red toch! Gezegend is degene die
komt in Jehovah’s� naam, i de Ko-
ning van Israël!’j 14 Toen Jezus
een jonge ezel vond, ging hij erop
zitten,k zoals geschreven staat:
15 ‘Wees niet bang, dochter Sion.
Kijk! Je koning komt, en hij zit op

12:2 �Of ‘aan tafel aanlagen’. 12:3
�D.w.z. een Romeins pond, ongeveer
327 g. Zie App. B14. 12:5 �Zie App.
B14. 12:13 �Zie App. A5.

een ezelsveulen.’a 16 Eerst be-
grepen zijn discipelen die din-
gen niet, maar toen Jezus werd
verheerlijkt,b herinnerden ze zich
dat dit over hem geschreven was
en dat dit ook met hem was ge-
beurd.c

17 De mensen die bij hem wa-
ren toen hij Lazarus uit het graf�d
riep en hem uit de dood op-
wekte, bleven daarvan getuigen.e
18 Dat is ook de reden waarom
de menigte hem tegemoet ging,
omdat ze hoorden dat hij dit won-
der� had gedaan. 19 De farizee-
en zeiden daarom tegen elkaar:
‘Zie je wel? We bereiken helemaal
niets. Kijk! De hele wereld loopt
achter hem aan.’f

20 Er was ook een aantal
Grieken voor aanbidding naar
het feest gekomen. 21 Ze gingen
naar Fil _ippusg toe, die uit Beth-
s _aı̈da in Galilea kwam, met het
volgende verzoek: ‘Mijnheer, we
willen Jezus zien.’ 22 Fil _ippus
ging het tegen Andr _eas zeggen,
en samen gingen ze het tegen Je-
zus zeggen.

23 Maar Jezus zei tegen hen:
‘De tijd is gekomen dat de Men-
senzoon verheerlijkt moet wor-
den.h 24 Echt, ik verzeker jullie:
als een graankorrel niet in de aar-
de valt en sterft, blijft het maar
één korrel. Maar als hij sterft, i
draagt hij veel vrucht. 25 Wie
aan zijn leven� gehecht is, ver-
liest� het, maar wie zijn leven�
in deze wereld haat, j zal het be-
houden voor het eeuwige leven.k
26 Als iemand mij wil dienen, dan
moet hij me volgen, en waar ik
ben, daar zal ook mijn dienaar
zijn. l Als iemand mij dient, zal de
Vader hem eren. 27 Nu maak ik�
me grote zorgen,m en wat moet
ik zeggen? Vader, red me uit
dit uur.n Toch ben ik juist voor
dit uur gekomen. 28 Vader, ver-
heerlijk uw naam.’ Toen kwam er

12:17 �Of ‘herinneringsgraf’. 12:18
�Lett.: ‘teken’. 12:25 �Of ‘ziel’. �Of
‘vernietigt’. 12:27 �Of ‘mijn ziel’.

HFST. 12
a Lu 10:40

b Mt 26:6-10
Mr 14:3-6

c Mt 26:47
Mr 14:10
Lu 22:48
Jo 13:29
Han 1:16

d Mt 26:12
Mr 14:8
Jo 19:40

e De 15:11

f Mt 26:11
Mr 14:7

g Jo 11:43, 44

h Jo 7:31
Jo 11:44, 45

i Ps 118:25, 26

j Mt 21:8, 9
Mr 11:8, 9
Jo 1:49

k Mt 21:7
Mr 11:7
Lu 19:35

��������������������

2de kolom
a 1Kon 1:33, 34

Jes 62:11
Za 9:9
Mt 21:5

b Jo 7:39

c Lu 24:45
Jo 14:26

d Jo 11:1, 43

e Mt 21:15
Lu 19:37

f Jo 11:48

g Jo 1:44

h Jo 13:31, 32
Jo 17:1

i Mt 16:21
Ro 14:9
1Kor 15:36

j Opb 12:11

k Mt 16:25
Mr 8:35
Lu 9:24

l Jo 14:3
Jo 17:24
1Th 4:17

m Mt 26:38
Mr 14:34

n Lu 12:50
Lu 22:41, 42
Heb 5:7



JOHANNES 12:29–13:3 1446
een stema uit de hemel: ‘Ik heb
hem verheerlijkt en zal hem op-
nieuw verheerlijken.’b

29 De mensen die erbij ston-
den, hoorden het en zeiden dat
het had gedonderd. Maar sommi-
gen zeiden: ‘Een engel heeft tegen
hem gesproken.’ 30 Jezus zei:
‘Deze stem was er niet voor mij,
maar voor jullie. 31 Nu wordt
deze wereld geoordeeld. Nu zal
de heerser van deze wereldc wor-
den verdreven.d 32 Toch zal ik,
als ik van de aarde ben opgehe-
ven,e alle soorten mensen tot mij
trekken.’ 33 Dat zei hij eigenlijk
om aan te geven hoe hij kort
daarna zou sterven.f 34 Maar de
mensen zeiden: ‘We hebben uit de
wet gehoord dat de Christus eeu-
wig blijft.g Hoe kunt u dan zeggen
dat de Mensenzoon opgeheven
moet worden?h Wie is die Men-
senzoon?’ 35 Jezus antwoordde:
‘Nog een korte tijd zal het licht
bij jullie zijn. Loop zolang je
het licht hebt, zodat de duister-
nis je niet overmeestert. Wie in de
duisternis loopt, weet niet waar
hij heen gaat.i 36 Geloof in het
licht zolang je het licht hebt, zo-
dat jullie zonen van het lichtj
worden.’

Toen Jezus die dingen had ge-
zegd, ging hij weg en verborg zich
voor hen. 37 Hoewel hij voor
hun ogen zo veel wonderen� had
gedaan, geloofden ze niet in hem.
38 Zomoesten de woorden van de
profeet Jesaja in vervulling gaan,
die zei: ‘Jehovah,� wie heeft ge-
loofd in wat hij van ons heeft ge-
hoord?�k En aan wie is de arm van
Jehovah� geopenbaard?’ l 39 De
reden waarom ze niet konden
geloven, is dat Jesaja ook heeft
gezegd: 40 ‘Hij heeft hun ogen
verblind en hun hart ongevoelig
gemaakt. Daardoor zullen ze niet
met hun ogen zien en met hun
hart begrijpen en zullen ze niet
omkeren en door mij genezen wor-

12:37 �Lett.: ‘tekenen’. 12:38 �Zie App.
A5. �Of ‘in ons bericht’.

den.’a 41 Jesaja heeft deze din-
gen gezegd omdat hij zijn glorie�
heeft gezien, en hij heeft over
hem gesproken.b 42 Toch waren
er ook onder de leiders velen die
in hem geloofden,c maar vanwege
de farizeeën kwamen ze er niet
voor uit, anders zouden ze uit
de synagoge worden gebannen.d
43 Ze wilden liever eer van men-
sen krijgen dan eer van God.e

44 Maar Jezus riep uit: ‘Wie
in mij gelooft, gelooft niet alleen
in mij, maar ook in hem die mij
heeft gestuurd.f 45 En wie mij
ziet, ziet ook hem die mij heeft ge-
stuurd.g 46 Ik ben als een licht
in de wereld gekomen,h zodat
iedereen die in mij gelooft, niet
in de duisternis blijft. i 47 Maar
als iemand mijn woorden hoort en
zich er niet aan houdt, oordeel
ik hem niet. Want ik ben niet ge-
komen om de wereld te oordelen,
maar om de wereld te redden. j
48 Wie mij afwijst en mijn woor-
den niet aanneemt, heeft iemand
die hem oordeelt. Het woord dat
ik heb gesproken, zal hem oorde-
len op de laatste dag. 49 Want
ik heb niet uit mezelf gesproken,
maar de Vader, die mij heeft ge-
stuurd, heeft me zelf een gebod
gegeven over wat ik zeggen en
wat ik spreken moet.k 50 En ik
weet dat zijn gebod eeuwig leven
betekent.l Alles wat ik zeg, zeg ik
dus zoals de Vader het mij heeft
verteld.’m

13 Jezus wist vóór het pa-
schafeest dat voor hem de

tijd was gekomenn om deze we-
reld te verlaten en naar de Vader
te gaan.o Hij hield van degenen in
de wereld die hem toebehoorden
en had ze tot het einde toe lief.p
2 De avondmaaltijd was aan de
gang en de Duivel had Judas Isk _a-
riot, de zoon van Simon, al inge-
geven�q hem te verraden.r 3 Om-
dat Jezus wist dat de Vader alle
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1447 JOHANNES 13:4-30
dingen in zijn handen had ge-
geven en dat hij van God was ge-
komen en naar God terugging,a
4 stond hij van tafel op en deed
zijn bovenkleren uit. Hij nam een
linnen doek en bond die om zijn
middel.�b 5 Daarna deed hij wa-
ter in een kom en begon de voe-
ten van de discipelen te wassen.
Hij droogde ze af met de lin-
nen doek die hij om zijn mid-
del had.� 6 Toen hij bij Simon
Petrus kwam, zei die tegen hem:
‘Heer, ga je mijn voeten was-
sen?’ 7 Jezus antwoordde: ‘Wat
ik doe, begrijp je nu niet, maar
je zult het later begrijpen.’ 8 Pe-
trus zei tegen hem: ‘Geen sprake
van! Ik wil niet dat je mijn voe-
ten wast.’ Jezus antwoordde: ‘Als
ik je niet mag wassen,c heb je
geen deel met mij.’ 9 ‘Heer,’ zei
Simon Petrus, ‘was dan niet al-
leen mijn voeten, maar ook mijn
handen en mijn hoofd.’ 10 Jezus
zei tegen hem: ‘Wie zich heeft ge-
wassen, hoeft alleen zijn voeten
te laten wassen, want hij is hele-
maal rein. En jullie zijn rein, maar
niet allemaal.’ 11 Hij kende na-
melijk degene die hem verraad-
de.d Daarom zei hij: ‘Jullie zijn
niet allemaal rein.’

12 Toen hij hun voeten had ge-
wassen en zijn bovenkleren had
aangetrokken, ging hij weer aan
tafel� en zei: ‘Begrijpen jullie wat
ik heb gedaan? 13 Jullie zeg-
gen “Meester” en “Heer” tegen
mij, en terecht, want dat ben ik.e
14 Dus als ik, de Heer en Mees-
ter, jullie voeten heb gewassen,f
moeten jullie ook� elkaars voe-
ten wassen.g 15 Want ik heb jul-
lie het voorbeeld gegeven: wat ik
voor jullie heb gedaan, moeten jul-
lie ook doen.h 16 Echt, ik verze-
ker jullie: een slaaf staat niet bo-
ven zijn meester, en iemand die
wordt gestuurd, staat niet boven

13:4 �Of ‘omgordde zich’. 13:5 �Of
‘waarmee hij omgord was’. 13:12 �Of
‘aan tafel aanliggen’. 13:14 �Of ‘zijn
jullie ook verplicht’.

degene die hem heeft gestuurd.
17 Nu je dat weet: gelukkig ben
je als je het doet.a 18 Ik heb het
niet over jullie allemaal. Ik weet
wie ik heb uitgekozen. Maar zo
moet in vervulling gaan wat de
Schrift zegt:b “Hij die mijn brood
at, heeft zijn hiel tegen me opge-
heven.”�c 19 Ik zeg het jullie nu,
voordat het gebeurt, zodat als het
gebeurt, je zult geloven dat ik het
ben.d 20 Echt, ik verzeker jullie:
Wie iemand ontvangt die ik stuur,
ontvangt ook mij.e En wie mij ont-
vangt, ontvangt ook hem die mij
heeft gestuurd.’f

21 Nadat Jezus die dingen had
gezegd, werd hij diepbedroefd,�
en hij verklaarde: ‘Echt, ik verze-
ker jullie: één van jullie zal mij
verraden.’g 22 De discipelen ke-
ken elkaar aan. Ze hadden geen
idee over wie hij het had.h
23 Een van de discipelen, dege-
ne van wie Jezus veel hield, i
lag dicht bij� Jezus aan. 24 Si-
mon Petrus knikte hem toe en
zei: ‘Vertel ons over wie hij het
heeft.’ 25 Hij leunde achterover
tegen Jezus’ borst en zei tegen
hem: ‘Heer, wie is het?’ j 26 Je-
zus antwoordde: ‘Het is degene
aan wie ik het stuk brood geef dat
ik indoop.’k Nadat hij het brood
in de schaal had gedoopt, gaf hij
het aan Judas, de zoon van Si-
mon Isk _ariot. 27 Toen Judas het
stuk brood had aangepakt, kwam
Satan in hem. l Daarom zei Jezus
tegen hem: ‘Wat je doet, doe dat
nog sneller.’ 28 Maar niemand
aan tafel wist waarom hij dat te-
gen hem zei. 29 Omdat Judas de
geldkist had,m dachten sommigen
dat Jezus zei dat hij de nodi-
ge inkopen voor het feest moest
doen of dat hij iets aan de armen
moest geven. 30 Meteen nadat
hij het stuk brood had gekre-
gen, ging hij naar buiten. Het was
nacht.n
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31 Toen hij naar buiten was

gegaan, zei Jezus: ‘Nu wordt de
Mensenzoon verheerlijkt,a en God
wordt verheerlijkt vanwege hem.
32 God zelf zal hem verheerlij-
ken,b en hij zal hem onmiddel-
lijk verheerlijken. 33 Lieve kin-
deren, ik blijf nog maar kort bij
jullie. Jullie zullen me zoeken,
maar wat ik tegen de Joden heb
gezegd, zeg ik nu ook tegen jullie:
“Waar ik naartoe ga, kunnen jul-
lie niet komen.”c 34 Ik geef jul-
lie een nieuw gebod: Heb elkaar
lief. Zoals ik jullie heb liefgehad,d
zo moeten jullie elkaar liefheb-
ben.e 35 Hierdoor zal iedereen
weten dat jullie mijn discipelen
zijn: als jullie liefde voor elkaar
hebben.’f

36 Simon Petrus zei tegen
hem: ‘Heer, waar ga je naartoe?’
Jezus antwoordde: ‘Waar ik naar-
toe ga, kun je me nu niet vol-
gen, maar je zult later volgen.’g
37 ‘Heer, waarom kan ik je nu niet
volgen? Ik zal mijn leven� voor je
geven’, zei Petrus.h 38 Jezus ant-
woordde: ‘Zul jij je leven� voor me
geven? Echt, ik verzeker je: er zal
geen haan kraaien voordat je drie
keer gezegd hebt dat je mij niet
kent.’�i

14 ‘Wees niet ongerust.�j Ver-
trouw op Godk en vertrouw

ook op mij. 2 In het huis van
mijn Vader zijn veel woningen.
Als dat niet zo was, zou ik het
jullie hebben gezegd. Ik ga weg
om een plaats voor jullie in orde
te maken. l 3 Maar als ik wegga
en een plaats voor jullie in orde
maak, zal ik terugkomen en jul-
lie met me meenemen, zodat ook
jullie kunnen zijn waar ik ben.m
4 En waar ik naartoe ga, daar-
heen weten jullie de weg.’

5 ‘Heer,’ zei Thomas,n ‘we
weten niet waar je naartoe gaat.
Hoe kunnen we dan de weg we-
ten?’

13:37, 38 �Of ‘ziel’. 13:38 �Of ‘voordat
je mij drie keer hebt verloochend’. 14:1
�Of ‘laat je hart niet verontrust worden’.

6 Jezus antwoordde hem: ‘Ik
ben de wega en de waarheidb en
het leven.c Alleen via mij kun je
bij de Vader komen.d 7 Als jul-
lie mij kennen, zullen jullie ook
mijn Vader kennen.Vanaf dit mo-
ment kennen jullie hem en heb-
ben jullie hem gezien.’e

8 Daarop zei Fil _ippus: ‘Heer,
laat ons de Vader zien, dan zijn
we tevreden.’

9 Jezus zei tegen hem: ‘Zelfs
nu ik al zo lang bij jullie ben, heb
je me nog niet leren kennen, Fil _ip-
pus? Wie mij heeft gezien, heeft
ook de Vader gezien.f Hoe kun je
dan zeggen: “Laat ons de Vader
zien”? 10 Geloof je niet dat ik in
eendracht ben met de Vader en
de Vader in eendracht is met mij?g

De dingen die ik tegen jullie zeg,
spreek ik niet uit mezelf,h maar
het is het werk van de Vader,
die in eendracht met mij blijft.
11 Geloof me dat ik in eendracht
ben met de Vader en de Vader in
eendracht is met mij. Geloof het
anders op grond van het werk
zelf.i 12 Echt, ik verzeker jullie:
wie in mij gelooft, zal ook de din-
gen doen die ik doe, en hij zal nog
grotere dingen doen, j want ik ga
naar de Vader.k 13 En wat jullie
ook vragen in mijn naam, dat zal
ik doen, zodat de Vader geëerd
wordt vanwege de Zoon. l 14 Als
je iets in mijn naam vraagt, zal ik
het doen.

15 Als je van mij houdt, zul
je mijn geboden naleven.m 16 Ik
zal de Vader een verzoek doen
en hij zal jullie een andere hel-
per� geven om voor altijd bij jul-
lie te zijn:n 17 de geest van de
waarheid,o die de wereld niet kan
ontvangen, omdat ze hem niet
ziet en niet kent.p Jullie kennen
hem, want hij blijft bij jullie en
is in jullie. 18 Ik laat jullie niet
als wezen achter. Ik kom bij jul-
lie terug.q 19 Nog een korte tijd
en de wereld zal mij niet meer

14:16 �Of ‘trooster’.

HFST. 13
a Jo 12:23
b Jo 17:1
c Jo 7:34

Jo 8:21
d Jo 15:9
e Le 19:18

Jo 15:12
1Th 4:9
Jak 2:8
1Pe 1:22
1Jo 3:14

f Ro 13:8
1Kor 13:8, 13
1Jo 4:20

g Jo 14:3
h Mt 26:33

Mr 14:29
Lu 22:33

i Mt 26:34
Mr 14:30
Lu 22:34
Jo 18:27

��������������������

HFST. 14
j Jo 14:27
k Mr 11:22

1Pe 1:21
l Lu 12:32
1Pe 1:3, 4

m Jo 17:24
Ro 8:17
Fil 1:23
1Th 4:16, 17

n Jo 11:16
��������������������

2de kolom
a Jo 10:9

Ef 2:18
Heb 10:19, 20

b Jo 1:17
Ef 4:21

c Jo 1:4
Jo 6:63
Jo 17:3
Ro 6:23

d Han 4:12
e Mt 11:27

Jo 1:18
f Jo 12:45
Kol 1:15
Heb 1:3

g Jo 10:38
Jo 17:21

h Jo 7:16
Jo 8:28
Jo 12:49

i Jo 5:36
j Mt 21:21
Han 1:8
Han 2:41

k Han 2:32, 33
l Jo 15:16
Jo 16:23

m Jo 13:34
Jo 15:10
Jak 1:22

n Lu 24:49
Jo 15:26
Jo 16:7
Han 1:5
Han 2:1, 4
Ro 8:26

o Mt 10:19, 20
Jo 16:13
1Kor 2:12
1Jo 2:27

p 1Kor 2:14
q Mt 28:20



1449 JOHANNES 14:20–15:12
zien, maar jullie zullen mij wel
zien,a want ik leef en jullie zullen
leven. 20 Op die dag zullen jul-
lie weten dat ik in eendracht ben
met mijn Vader en jullie in een-
dracht zijn met mij en ik in een-
dracht ben met jullie.b 21 Wie
mijn geboden kent en ze naleeft,
die houdt van mij. En als iemand
van mij houdt, zal mijn Vader van
hem houden. Ook ik zal van hem
houden en ik zal me duidelijk aan
hem laten zien.’

22 Judasc (niet Judas Isk _ariot)
zei tegen hem: ‘Heer, hoe komt
het dat je je wel aan ons duide-
lijk wilt laten zien en niet aan de
wereld?’

23 Jezus antwoordde hem: ‘Als
iemand van mij houdt, zal hij
mijn woord nalevend en mijn Va-
der zal van hem houden. Wij zul-
len naar hem toe komen en bij
hem gaan wonen.e 24 Wie niet
van mij houdt, leeft mijn woor-
den niet na. Het woord dat jullie
horen, is niet van mij maar van
de Vader, die mij heeft gestuurd.f

25 Ik zeg die dingen tegen jul-
lie nu ik nog bij jullie ben.
26 Maar de helper, de heilige
geest, die de Vader in mijn naam
zal sturen, zal jullie alles leren
en zal jullie alles in herinnering
brengen wat ik jullie heb verteld.g
27 Vrede laat ik bij jullie achter,
mijn vrede geef ik jullie,h een an-
dere vrede dan de wereld jullie
geeft. Maak je niet ongerust en
wees niet bang.� 28 Jullie heb-
ben gehoord dat ik tegen jullie
zei: “Ik ga weg en ik kom bij jul-
lie terug.” Als jullie van mij hiel-
den, zouden jullie blij zijn dat ik
naar de Vader ga, want de Va-
der is groter dan ik. i 29 Ik heb
het jullie nu gezegd, voordat het
gebeurt, zodat als het gebeurt, je
zult geloven. j 30 Ik zal niet veel
meer met jullie praten, want de
heerser van de wereldk komt er-
aan, en hij heeft geen vat op

14:27 �Of ‘laat je hart niet verontrust
worden of van angst ineenkrimpen’.

mij.�a 31 Maar ik doe precies
wat de Vader me heeft opgedra-
gen,b zodat de wereld weet dat ik
van de Vader houd. Sta op, laten
we hier weggaan.

15 Ik ben de ware wijnstok en
mijn Vader is de wijnbou-

wer. 2 Hij haalt elke rank aan
mij die geen vruchten oplevert
weg, en hij reinigt� elke rank die
wel vruchten oplevert, zodat die
meer vrucht zal dragen.c 3 Jul-
lie zijn al rein door het woord
dat ik tot jullie heb gesproken.d
4 Blijf in eendracht met mij, en
ik zal in eendracht met jullie blij-
ven. Net zoals de rank uit zichzelf
geen vruchten kan voortbrengen
als hij niet aan de wijnstok blijft,
zo kunnen ook jullie dat niet als
jullie niet in eendracht met mij
blijven.e 5 Ik ben de wijnstok,
jullie zijn de ranken. Als iemand
in eendracht met mij blijft en ik
in eendracht met hem, dan draagt
hij veel vrucht.f Want los van
mij kunnen jullie helemaal niets
doen. 6 Wie niet in eendracht
met mij blijft, is als een rank die
wordt weggegooid en verdort. Die
ranken worden verzameld, in het
vuur gegooid en verbrand. 7 Als
jullie in eendracht met mij blijven
en mijn woorden in jullie blijven,
kun je alles vragen wat je wilt
en het zal je worden gegeven.g
8 Het eert mijn Vader als jullie
veel vrucht blijven dragen en la-
ten zien dat jullie mijn discipelen
zijn.h 9 Zoals de Vader van mij
houdt, i houd ik van jullie. Blijf in
mijn liefde. 10 Als je je aan mijn
geboden houdt, zul je in mijn lief-
de blijven, zoals ik me ook aan de
geboden van de Vader heb gehou-
den en in zijn liefde blijf.

11 Die dingen zeg ik tegen jul-
lie, zodat jullie dezelfde vreug-
de zullen hebben als ik en jul-
lie vreugde compleet zal worden. j
12 Dit is mijn gebod: heb el-
kaar lief net zoals ik jullie heb

14:30 �Of ‘geen macht over mij’. 15:2
�Of ‘snoeit’.
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liefgehad.a 13 Niemand heeft
grotere liefde dan hij die zijn le-
ven� geeft voor zijn vrienden.b
14 Jullie zijn mijn vrienden als je
doet wat ik je zeg.c 15 Ik noem
jullie geen slaven meer, want een
slaaf weet niet wat zijn meester
doet. Maar ik noem jullie vrien-
den, want ik heb jullie alles ver-
teld wat ik van mijn Vader heb ge-
hoord. 16 Jullie hebben mij niet
uitgekozen, maar ik heb jullie uit-
gekozen. En ik heb jullie aange-
steld om eropuit te gaan en vrucht
te dragen — vruchten die blijvend
zijn — zodat de Vader je alles zal
geven wat je hem in mijn naam
vraagt.d

17 Die dingen gebied ik jullie
zodat jullie van elkaar houden.e
18 Als de wereld jullie haat, be-
denk dan dat ze mij eerder heeft
gehaat dan jullie.f 19 Als jullie
een deel van de wereld zouden
zijn, zou de wereld aan jullie ge-
hecht zijn als iets van haarzelf.
Omdat jullie geen deel van de we-
reld zijng maar ik jullie uit de we-
reld heb uitgekozen, daarom haat
de wereld jullie.h 20 Denk aan
wat ik tegen jullie heb gezegd:
een slaaf staat niet boven zijn
meester. Als ze mij hebben ver-
volgd, zullen ze ook jullie vervol-
gen.i Als ze zich aan mijn woord
houden, zullen ze zich ook aan
dat van jullie houden. 21 Maar
ze zullen jullie al die dingen aan-
doen vanwege mijn naam, om-
dat ze degene die mij heeft ge-
stuurd niet kennen. j 22 Als ik
niet was gekomen en niet te-
gen hen had gesproken, zouden
ze geen zonde hebben.k Maar nu
hebben ze geen excuus voor hun
zonde.l 23 Wie mij haat, haat
ook mijn Vader.m 24 Ik heb on-
der hen dingen gedaan die nie-
mand anders heeft gedaan. Als
ik dat niet had gedaan, zouden
ze geen zonde hebben.n Maar nu
hebben ze mij gezien en gehaat,
en ook mijn Vader. 25 Dat is ge-

15:13 �Of ‘ziel’.

beurd zodat vervuld werd wat in
hun wet staat: “Ze hebben mij
zonder reden gehaat.”a 26 Wan-
neer de helper komt die ik van
de Vader naar jullie zal sturen
— de geest van de waarheid,b die
van de Vader komt — zal die over
mij getuigen.c 27 En ook jullie
moeten getuigen,d want jullie zijn
vanaf het begin bij mij geweest.

16 Ik zeg die dingen tegen jul-
lie zodat jullie niet struike-

len. 2 Jullie zullen uit de syna-
goge worden gebannen.e Er komt
zelfs een tijd dat iedereen die
jullie doodt,f zal denken dat hij
God een dienst� heeft bewezen.
3 Ze zullen die dingen doen om-
dat ze de Vader en mij niet heb-
ben leren kennen.g 4 Maar ik
vertel jullie dit zodat je, als de
tijd komt dat het allemaal ge-
beurt, je zult herinneren dat ik
het jullie heb verteld.h

Ik heb jullie dit eerst niet ver-
teld, omdat ik bij jullie was.
5 Maar nu ga ik naar hem die me
heeft gestuurd. i Toch vraagt nie-
mand van jullie: “Waar ga je naar-
toe?” 6 Maar omdat ik deze din-
gen tegen jullie heb gezegd, is
jullie hart vol verdriet. j 7 En
toch, ik zeg jullie de waarheid,
het is voor jullie bestwil dat ik
wegga.Want als ik niet wegga, zal
de helperk niet bij jullie komen.
Maar als ik wel ga, zal ik hem�
naar jullie toe sturen. 8 En wan-
neer die komt, zal hij de we-
reld overtuigend bewijs geven van
zonde en van rechtvaardigheid
en van oordeel: 9 ten eerste van
zonde, l omdat ze niet in mij ge-
loven,m 10 vervolgens van recht-
vaardigheid, omdat ik naar de Va-
der ga en jullie me niet meer
zullen zien, 11 en van oordeel,
omdat de heerser van deze wereld
geoordeeld is.n

16:2 �Of ‘heilige dienst’. 16:7 � ‘De hel-
per’ en ‘hem’ (in het Grieks allebei man-
nelijk) worden gebruikt als personifica-
tie van de heilige geest (in het Grieks
onzijdig), een onpersoonlijke kracht.
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12 Ik heb jullie nog veel te

zeggen, maar jullie kunnen het
nu niet bevatten. 13 Maar wan-
neer die komt, de geest van de
waarheid,a zal hij jullie in alle
waarheid leiden. Want hij zal niet
uit zichzelf spreken, maar hij zal
zeggen wat hij hoort en hij zal
jullie bekendmaken wat komen
gaat.b 14 Hij zal mij eren,c want
hij zal jullie bekendmaken wat hij
van mij ontvangt.d 15 Alles wat
de Vader heeft, is van mij.e Daar-
om heb ik gezegd dat hij jullie be-
kendmaakt wat hij van mij ont-
vangt. 16 Nog een korte tijd en
jullie zullen me niet meer zien,f
en na weer een korte tijd zullen
jullie me wel zien.’

17 Daarop zeiden sommigen
van zijn discipelen tegen elkaar:
‘Wat bedoelt hij als hij tegen ons
zegt: “Nog een korte tijd en jul-
lie zullen me niet zien, en na weer
een korte tijd zullen jullie me wel
zien”? En: “Omdat ik naar de Va-
der ga”?’ 18 Ze zeiden: ‘Wat be-
doelt hij met “een korte tijd”?
We weten niet waar hij het over
heeft.’ 19 Jezus wist dat ze hem
iets wilden vragen, daarom zei hij
tegen ze: ‘Vragen jullie dit aan el-
kaar omdat ik heb gezegd: “Nog
een korte tijd en jullie zullen me
niet zien, en na weer een korte
tijd zullen jullie me wel zien”?
20 Echt, ik verzeker jullie: Jullie
zullen huilen en jammeren, maar
de wereld zal blij zijn. Jullie zul-
len verdriet hebben, maar jullie
verdriet zal in vreugde verande-
ren.g 21 Als een vrouw aan het
bevallen is, heeft ze het moeilijk�
omdat haar tijd gekomen is, maar
als het kind geboren is, denkt ze
niet meer aan de pijn omdat ze
blij is dat er een mens ter we-
reld is gekomen. 22 Zo is het
ook met jullie: nu hebben jullie
verdriet, maar ik zal jullie terug-
zien en jullie hart zal vol vreug-
de zijn,h en niemand zal jullie je

16:21 �Lett.: ‘heeft ze verdriet’.

vreugde afnemen. 23 Op die dag
zullen jullie mij geen enkele vraag
stellen. Echt, ik verzeker jullie:
als je de Vader om iets vraagt,a
zal hij het je in mijn naam geven.b
24 Tot nu toe hebben jullie niets
in mijn naam gevraagd. Vraag en
je zult ontvangen, zodat je vreug-
de compleet zal zijn.

25 Ik heb jullie deze dingen
met vergelijkingen verteld. De tijd
komt dat ik niet meer in vergelij-
kingen tegen jullie spreek, maar
dat ik jullie in duidelijke taal over
de Vader vertel. 26 Dan zul je de
Vader in mijn naam om iets vra-
gen. Maar ik bedoel niet dat ik het
voor jullie zal vragen. 27 Want
de Vader zelf is aan jullie gehecht,
omdat jullie gehecht zijn aan
mijc en geloven dat ik als verte-
genwoordiger van God ben geko-
men.d 28 Ik kwam als vertegen-
woordiger van de Vader en ben in
de wereld gekomen. Nu verlaat ik
de wereld en ga naar de Vader.’e

29 Zijn discipelen zeiden: ‘Kijk,
nu spreek je duidelijk en gebruik
je geen vergelijkingen. 30 Nuwe-
ten we dat je alles weet en dat
het niet nodig is je vragen te stel-
len. Hierdoor geloven we dat je
van God bent gekomen.’ 31 Je-
zus antwoordde hun: ‘Geloven jul-
lie nu? 32 Luister! Er komt een
tijd — eigenlijk is die er al — dat jul-
lie uit elkaar gejaagd zullen wor-
den, allemaal naar je eigen huis,
en jullie zullen mij alleen laten.f
Maar ik ben niet alleen, want de
Vader is met mij.g 33 Deze din-
gen heb ik tegen jullie gezegd, zo-
dat jullie door mij vrede zullen
hebben.h In de wereld zullen jul-
lie het zwaar te verduren krijgen,
maar houd moed! Ik heb de we-
reld overwonnen.’ i

17 Nadat Jezus die dingen had
gezegd, sloeg hij zijn ogen

op naar de hemel en zei: ‘Vader,
de tijd is gekomen. Verheerlijk uw
zoon zodat uw zoon u verheer-
lijkt.j 2 U hebt hem autoriteit
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gegeven over alle mensen,�a zodat
hij eeuwig leven kan gevenb aan
iedereen die u hem hebt gegeven.c
3 Dit betekent eeuwig leven,d dat
ze u leren kennen,� de enige ware
God,e en ook degene die u hebt
gestuurd, Jezus Christus.f 4 Ik
heb u op aarde verheerlijktg door
het werk te voltooien dat u me
te doen hebt gegeven.h 5 En nu,
Vader, verheerlijk mij aan uw zij-
de met de eer� die ik naast u had
voordat de wereld er was.i

6 Ik heb uw naam openbaar
gemaakt� aan de mensen die u
mij uit de wereld hebt gegeven.j
Ze waren van u, en u hebt ze aan
mij gegeven. Ze hebben zich aan
uw woord gehouden.� 7 Ze we-
ten nu dat alles wat u me hebt
gegeven, van u komt. 8 Want
ik heb hun de woorden doorge-
geven die u mij hebt gegeven.k
Ze hebben ze aanvaard en weten
nu echt dat ik als uw vertegen-
woordiger ben gekomen,l en ze
geloven dat u me hebt gestuurd.m
9 Ik doe een verzoek voor hen.
Ik doe geen verzoek voor de we-
reld, maar voor hen die u me ge-
geven hebt, want ze zijn van u.
10 Alles wat ik heb, is van u en
wat u hebt, is van mij,n en ik ben
onder hen verheerlijkt.

11 Ik ben al niet meer in de
wereld, maar zij zijn in de we-
reld,o en ik kom naar u toe. Heili-
ge Vader, waak over henp ter wil-
le van uw naam, die u mij gegeven
hebt, zodat zij één� mogen zijn
zoals wij één� zijn.q 12 Toen ik
bij hen was, waakte ik steeds over
henr ter wille van uw naam, die u
mij gegeven hebt. Ik heb hen be-
schermd, en niet één van hen is
vernietigd,s behalve de zoon van
vernietiging,t zodat de Schrift
vervuld zou worden.u 13 Maar
nu kom ik naar u toe, en ik ver-

17:2 �Lett.: ‘vlees’. 17:3 �Of ‘dat ze
kennis van u in zich opnemen’. 17:5,
22, 24 �Of ‘heerlijkheid’. 17:6 �Of ‘be-
kendgemaakt’. �Of ‘hebben uw woord
gehoorzaamd’. 17:11 �Of ‘in eenheid’.

tel deze dingen in de wereld, zo-
dat ze compleet vervuld zullen
zijn van mijn vreugde.a 14 Ik
heb uw woord aan hen doorge-
geven, maar de wereld heeft hen
gehaat, omdat ze geen deel van
de wereld zijn,b net zoals ik geen
deel van de wereld ben.

15 Ik vraag u niet om hen uit
de wereld weg te nemen, maar
om over hen te waken vanwege
de goddeloze.c 16 Ze zijn geen
deel van de wereld,d net zoals ik
geen deel van de wereld ben.e
17 Heilig hen� door de waar-
heid.f Uw woord is waarheid.g
18 Ik heb hen de wereld in ge-
stuurd, zoals u mij de wereld in
hebt gestuurd.h 19 En ik heilig
mij voor hen, zodat ook zij door
waarheid geheiligd worden.

20 Ik doe niet alleen voor
hen een verzoek, maar ook voor
iedereen die door hun woord in
mij gelooft, 21 zodat ze allemaal
één zullen zijn, i net zoals u, Vader,
in eendracht met mij bent en ik in
eendracht met u ben, j dat ook zij
in eendracht met ons zijn, zodat
de wereld gelooft dat u mij hebt
gestuurd. 22 Ik heb ze de eer�
gegeven die u mij hebt gegeven,
zodat ze één zullen zijn net zoals
wij één zijn.k 23 Ik ben in een-
dracht met hen en u bent in een-
dracht met mij, zodat ze volmaakt
één worden gemaakt.� Daardoor
zal de wereld weten dat u mij
hebt gestuurd en dat u van hen
houdt net zoals u van mij houdt.
24 Vader, ik wil dat degenen die
u mij hebt gegeven, bij mij zijn
waar ik ben, l zodat ze mijn glo-
rie� mogen zien die u me hebt ge-
geven, omdat u al vóór de grond-
legging� van de wereld van mij
hield.m 25 Rechtvaardige Vader,
de wereld heeft u niet leren ken-
nen,n maar ik ken u,o en zij we-
ten nu dat u me hebt gestuurd.
26 Ik heb hun uw naam bekend-

17:17 �Of ‘zonder hen af’, ‘maak hen hei-
lig’. 17:23 �Of ‘volledig verenigd wor-
den’. 17:24 �Of ‘het begin’.
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1453 JOHANNES 18:1-25
gemaakt en zal hem bekendma-
ken,a zodat de liefde die u voor
mij hebt in hen zal zijn en ik in
eendracht zal zijn met hen.’b

18 Nadat Jezus die dingen had
gezegd, ging hij met zijn

discipelen naar de overkant van
het K _idrondal.�c Daar gingen hij
en zijn discipelen een tuin in.d
2 Maar ook Judas, zijn verrader,
kende die plek, omdat Jezus er
vaak met zijn discipelen was sa-
mengekomen. 3 Judas ging er-
naartoe met een groep soldaten
en beambten van de overpries-
ters en van de farizeeën. Ze kwa-
men daar met fakkels, lampen en
wapens.e 4 Jezus wist wat er al-
lemaal met hem zou gebeuren.
Daarom stapte hij naar voren
en zei: ‘Wie zoeken jullie?’ 5 Ze
antwoordden: ‘Jezus de Nazare-
ner.’f ‘Ik ben het’, zei hij. Ook Ju-
das, zijn verrader, stond bij hen.g

6 Toen Jezus zei: ‘Ik ben het’,
deinsden ze achteruit en vielen
op de grond.h 7 ‘Wie zoeken jul-
lie?’, vroeg hij hun nog eens.
Ze zeiden: ‘Jezus de Nazarener.’
8 Jezus antwoordde: ‘Ik heb jul-
lie al gezegd dat ik het ben. Als
jullie mij zoeken, laat deze man-
nen dan gaan.’ 9 Zo zou in ver-
vulling gaan wat hij had gezegd:
‘Van degenen die u mij hebt ge-
geven, heb ik er niet één verlo-
ren laten gaan.’ i

10 Simon Petrus trok het
zwaard dat hij bij zich had, haal-
de uit naar de slaaf van de hoge-
priester en sloeg hem zijn rechter-
oor af. j De slaaf heette M _alchus.
11 Maar Jezus zei tegen Petrus:
‘Steek het zwaard in de schede.k
Zou ik de beker niet drinken die
de Vader mij heeft gegeven?’l

12 De soldaten, de bevelheb-
ber en de beambten van de Joden
grepen� Jezus en boeiden hem.
13 Ze brachten hem eerst naar
_Annas, want hij was de schoonva-
der van K _ajafas,m die dat jaar ho-

18:1 �Of ‘de winterstroom Kidron’.
18:12 �Of ‘arresteerden’.

gepriester was.a 14 K _ajafas was
degene die de Joden had gead-
viseerd dat het beter voor hen
was dat één mens stierf voor het
volk.b

15 Simon Petrus en een ande-
re discipel volgden Jezus.c Die dis-
cipel was een bekende van de ho-
gepriester, en hij ging met Jezus
de binnenplaats van de hogepries-
ter op. 16 Maar Petrus bleef bui-
ten bij de deur� staan. De ande-
re discipel, die een bekende van
de hogepriester was, ging daar-
om naar buiten, sprak met de
portier en nam Petrus mee naar
binnen. 17 Het dienstmeisje dat
portier was, zei tegen Petrus:
‘Ben jij soms ook een discipel van
die man?’ ‘Nee, ik niet’, zei hij.d
18 De slaven en de beambten
stonden zich te warmen rond een
houtskoolvuur, dat ze hadden aan-
gelegd omdat het koud was. Ook
Petrus stond zich erbij te warmen.

19 De overpriester ondervroeg
Jezus over zijn discipelen en over
zijn leer. 20 Jezus antwoordde
hem: ‘Ik heb in het openbaar tot
de wereld gesproken. Ik heb al-
tijd onderwijs gegeven in synago-
gen en in de tempel,e waar alle
Joden bij elkaar komen, en ik
heb nooit iets in het geheim ge-
zegd. 21 Waarom ondervraagt u
mij? Ondervraag de mensen die
hebben gehoord wat ik hun ver-
teld heb. Zij weten wat ik heb ge-
zegd.’ 22 Nadat Jezus die din-
gen had gezegd, gaf een van de
beambten die erbij stond hem
een klap in het gezichtf en zei:
‘Is dat een manier om de over-
priester te antwoorden?’ 23 Je-
zus zei: ‘Als ik iets verkeerds heb
gezegd, zeg� dan wat er verkeerd
was. Maar als het juist was wat
ik heb gezegd, waarom slaat u me
dan?’ 24 Daarna stuurde _Annas
hem geboeid naar K _ajafas, de ho-
gepriester.g

25 Simon Petrus stond zich
daar te warmen. Toen zeiden ze

18:16 �Of ‘ingang’. 18:23 �Of ‘getuig’.
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tegen hem: ‘Ben jij soms ook een
discipel van hem?’ ‘Nee,’ ontken-
de hij, ‘ik niet.’a 26 Een van de
slaven van de hogepriester, die
familie was van de man bij wie
Petrus het oor had afgeslagen,b
zei: ‘Ik heb je toch in de tuin bij
hem gezien?’ 27 Maar weer ont-
kende Petrus het, en onmiddel-
lijk kraaide er een haan.c

28 Toen brachten ze Jezus van
K _ajafas naar het verblijf van de
gouverneur.d Het was vroeg in de
morgen. Zelf gingen ze het verblijf
van de gouverneur niet binnen,
want dan zouden ze verontreinigd
wordene en het Pascha niet kun-
nen eten. 29 Daarom kwam Pi-
latus naar buiten en vroeg hun:
‘Waar beschuldigen jullie deze
man van?’ 30 Ze antwoordden
hem: ‘Als hij geen misdadiger was,
zouden we hem niet aan u hebben
overgeleverd.’ 31 Daarop zei Pi-
latus: ‘Neem hem dan zelf mee en
oordeel hem volgens jullie wet.’f
Maar de Joden zeiden: ‘We heb-
ben niet het recht om iemand te
doden.’g 32 Zo zou de uitspraak
van Jezus worden vervuld die hij
had gedaan om aan te geven hoe
hij zou sterven.h

33 Pilatus ging het gouver-
neursverblijf weer binnen, riep
Jezus en vroeg hem: ‘Bent u de
Koning van de Joden?’ i 34 Je-
zus antwoordde: ‘Vraagt u dat uit
uzelf of hebben anderen u over
mij verteld?’ 35 Daarop zei Pila-
tus: ‘Ik ben toch geen Jood? Uw
eigen volk en de overpriesters
hebben u aan mij overgeleverd.
Wat hebt u gedaan?’ 36 Jezus
antwoordde: j ‘Mijn Koninkrijk is
geen deel van deze wereld.k Als
mijn Koninkrijk een deel van deze
wereld was, zouden mijn diena-
ren hebben gevochten, zodat ik
niet aan de Joden overgeleverd
zou worden.l Maar mijn Konink-
rijk is nu eenmaal niet van hier.’
37 Toen zei Pilatus tegen hem:
‘U bent dus toch een koning?’ Je-
zus antwoordde: ‘U zegt zelf dat
ik een koning ben.m Hiervoor ben

ik geboren en hiervoor ben ik in
de wereld gekomen: om te getui-
gen van de waarheid.a Iedereen
die aan de kant van de waarheid
staat, luistert naar mijn stem.’
38 Daarop zei Pilatus: ‘Wat is
waarheid?’

Na dat te hebben gezegd, ging
hij weer naar buiten. Hij zei te-
gen de Joden: ‘Ik vind niets waar-
aan hij schuldig is.b 39 Maar het
is bij jullie gebruikelijk dat ik
op het Pascha iemand vrijlaat.c
Willen jullie dat ik de Koning
van de Joden vrijlaat?’ 40 Toen
schreeuwden ze weer: ‘Nee, niet
hem maar Bar _abbas!’ Bar _abbas
was een misdadiger.�d

19 Toen liet Pilatus Jezus weg-
voeren en geselen.e 2 De

soldaten vlochten een doornen-
kroon die ze op zijn hoofd zet-
ten en deden hem een pur-
peren gewaad aan.f 3 Ze liepen
naar hem toe en zeiden: ‘Gegroet,
Koning van de Joden!’ Ze sloegen
hem ook in het gezicht.g 4 Pila-
tus ging weer naar buiten en zei
tegen hen: ‘Luister, ik breng hem
naar buiten bij jullie om jullie
te laten weten dat ik niets vind
waaraan hij schuldig is.’h 5 Je-
zus kwamdus naar buiten, met de
doornenkroon op en het purpe-
ren gewaad aan. Pilatus zei: ‘Kijk,
de mens!’ 6 Maar toen de over-
priesters en de beambten hem za-
gen, schreeuwden ze: ‘Aan de paal
met hem! Aan de paal met hem!’ i
Daarop zei Pilatus: ‘Neem hem
dan zelf mee en hang hem aan een
paal, want ik vind niets waaraan
hij schuldig is.’ j 7 De Joden ant-
woordden hem: ‘We hebben een
wet, en volgens de wet moet hij
sterven,k omdat hij heeft beweerd
dat hij Gods zoon is.’l

8 Toen Pilatus hoorde wat
ze zeiden, werd hij nog banger.
9 Hij ging het verblijf van de gou-
verneur weer binnen en zei tegen
Jezus: ‘Waar komt u vandaan?’
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Maar Jezus gaf hem geen ant-
woord.a 10 ‘Weigert u met mij
te praten?’, vroeg Pilatus. ‘Weet
u niet dat ik de macht heb om u
vrij te laten en de macht om u
aan een paal te hangen?’ 11 Je-
zus antwoordde hem: ‘U zou hele-
maal geen macht over mij hebben
als die u niet van boven gegeven
was. Om die reden heeft degene
die mij aan u heeft overgeleverd
grotere zonde.’

12 Daarom bleef Pilatus naar
een manier zoeken om hem vrij te
laten. Maar de Joden schreeuw-
den: ‘Als u deze man vrijlaat,
bent u geen vriend van cae-
sar. Iedereen die zichzelf koning
maakt, verzet zich tegen� cae-
sar.’b 13 Toen Pilatus dat hoor-
de, bracht hij Jezus naar buiten.
Hij ging op een rechterstoel zitten
op een plek die het Stenen Pla-
veisel wordt genoemd, in het He-
breeuws Gabbatha. 14 Het was
de voorbereidingsdagc van het Pa-
scha, ongeveer het zesde uur.� Hij
zei tegen de Joden: ‘Kijk, jullie ko-
ning!’ 15 Maar ze schreeuwden:
‘Weg met hem! Weg met hem! Aan
de paal met hem!’ Pilatus zei te-
gen hen: ‘Zal ik jullie koning aan
een paal hangen?’ De overpries-
ters antwoordden: ‘Wij hebben
geen andere koning dan caesar.’
16 Toen leverde hij hem aan ze
over om aan een paal gehangen te
worden.d

Ze namen Jezus mee. 17 Hij
droeg zelf de martelpaal� en ging
naar de zogeheten Schedelplaats,e
die in het Hebreeuws Golgotha
wordt genoemd.f 18 Daar hin-
gen ze hem aan de paal,g naast
twee andere mannen, één aan
elke kant en Jezus in het mid-
den.h 19 Pilatus schreef ook een
opschrift op een bord en bevestig-
de dat op de martelpaal. Er stond:
‘Jezus de Nazarener, de Koning
van de Joden’. i 20 Veel Joden la-

19:12 �Of ‘spreekt tegen’. 19:14 �D.w.z.
rond 12.00 uur. 19:17, 29 �ZieWoorden-
lijst.

zen dat opschrift, want de plek
waar Jezus aan de paal werd ge-
hangen, lag dicht bij de stad. Het
was geschreven in het Hebreeuws,
het Latijn en het Grieks. 21 De
overpriesters van de Joden zeiden
tegen Pilatus: ‘Schrijf niet “de Ko-
ning van de Joden”, maar dat hij
heeft gezegd: “Ik ben Koning van
de Joden.”’ 22 Pilatus antwoord-
de: ‘Wat ik heb geschreven, heb ik
geschreven.’

23 Toen de soldaten Jezus aan
de paal hadden gehangen, namen
ze zijn bovenkleren en verdeel-
den die in vieren, voor elke sol-
daat een deel. Ze namen ook het
onderkleed, maar dat had geen
naad, het was van bovenaf aan
één stuk geweven. 24 Daarom
zeiden ze tegen elkaar: ‘Laten we
het niet scheuren, maar laten we
erom loten wie het krijgt.’a Zo zou
vervuld worden wat de Schrift
zegt: ‘Ze verdeelden mijn kleren
onder elkaar, ze verlootten mijn
kleding.’b En dat hebben de solda-
ten ook echt gedaan.

25 Bij de martelpaal van Je-
zus stonden zijn moederc en de
zus van zijn moeder, en ook Ma-
ria, de vrouw van Kl _opas, en Ma-
ria Magdal _ena.d 26 Toen Jezus
zijn moeder zag staan en bij haar
de discipel van wie hij veel hield,e
zei hij tegen zijn moeder: ‘Kijk,
uw zoon!’� 27 Vervolgens zei hij
tegen de discipel: ‘Kijk, je moe-
der!’ En vanaf dat moment nam
de discipel haar bij zich in huis.

28 Jezus wist dat nu alles was
volbracht, en om de Schrift in
vervulling te laten gaan zei hij:
‘Ik heb dorst.’f 29 Er stond daar
een kruik zure wijn. Daarom sta-
ken ze een spons vol zure wijn
op een hysopstengel� en brachten
die naar zijn mond.g 30 Toen Je-
zus de zure wijn had ontvangen,
zei hij: ‘Het is volbracht!’h En hij
boog zijn hoofd en gaf de geest.�i
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31 Omdat het de voorberei-

dingsdaga was, vroegen de Joden
aan Pilatus of de benen van de
mannen gebroken mochten wor-
den en de lichamen weggenomen
konden worden, zodat de licha-
men niet op de sabbat aan de
martelpalen zouden blijven han-
genb (want het was een gro-
te sabbat).c 32 De soldaten kwa-
men dus en braken de benen van
de eerste man en ook die van de
andere man die naast hem aan
een paal hing. 33 Maar toen ze
bij Jezus kwamen, zagen ze dat
hij al dood was. Daarom bra-
ken ze zijn benen niet. 34 Maar
een van de soldaten stak met een
speer in zijn zij,d en meteen kwam
er bloed en water uit. 35 En hij
die het heeft gezien, heeft daar-
van getuigd, en zijn getuigenis is
waar. Hij weet dat wat hij zegt
waar is, zodat ook jullie gaan ge-
loven.e 36 Dat is gebeurd zodat
het Schriftgedeelte vervuld zou
worden: ‘Geen van zijn botten zal
worden gebroken.’�f 37 En nog
een ander Schriftgedeelte zegt:
‘Ze zullen kijken naar degene die
ze hebben doorstoken.’g

38 Daarna vroeg Jozef van
Arimath _ea — die uit angst voor
de Jodenh in het geheim een dis-
cipel van Jezus was — aan Pila-
tus of hij het lichaam van Jezus
mocht meenemen. Toen Pilatus
hem toestemming had gegeven,
kwam hij het lichaam weghalen.i
39 Nikod _emus, j de man die een
keer ’s nachts naar Jezus toe
was gekomen, kwam ook. Hij had
een mengsel� van mirre en aloë
bij zich, ongeveer 100 pond.�k
40 Ze namen het lichaam van Je-
zus en wikkelden het met de spe-
cerijen in linnen doeken, l zoals
bij de Joden gebruikelijk is als ie-
mand begraven wordt. 41 Dicht
bij de plek waar hij aan een paal
was gehangen, lag een tuin, en

19:36 �Of ‘verbrijzeld’. 19:39 �Of mo-
gelijk ‘een rol’. �D.w.z. een Romeins
pond. Zie App. B14.

in de tuin was een nieuw graf,�a
waarin nog nooit iemand was ge-
legd. 42 Omdat het de voorbe-
reidingsdagb van de Joden was
en het graf dichtbij was, legden
ze Jezus daarin.

20 Vroeg op de eerste dag van
de week, terwijl het nog

donker was, kwam Maria Magda-
l _ena bij het graf.�c Ze zag dat de
steen voor het graf� al was weg-
gehaald.d 2 Ze rende dus naar
Simon Petrus en de andere disci-
pel, aan wie Jezus gehecht was,e
en zei tegen ze: ‘Ze hebben de
Heer uit het graf weggehaald,f en
we weten niet waar ze hem heb-
ben neergelegd.’

3 Petrus en de andere disci-
pel gingen op weg naar het graf.
4 De twee renden samen weg,
maar de andere discipel rende
sneller dan Petrus en kwam als
eerste bij het graf aan. 5 Hij
boog zich voorover en zag de lin-
nen doeken liggen,g maar hij ging
niet naar binnen. 6 Even later
kwam ook Simon Petrus bij het
graf aan. Hij ging naar binnen
en zag de linnen doeken liggen.
7 De doek die om Jezus’ hoofd
had gezeten, lag niet bij de an-
dere stroken stof, maar lag apart
opgerold op een andere plek.
8 Toen ging ook de andere dis-
cipel, die als eerste bij het graf
was aangekomen, naar binnen.
Hij zag het en geloofde. 9 Want
ze hadden het Schriftgedeelte
waarin stond dat hij uit de dood
moest opstaan nog niet begre-
pen.h 10 Toen gingen de disci-
pelen terug naar huis.

11 Maar Maria bleef buiten bij
het graf staan en huilde. Hui-
lend boog ze zich voorover om
in het graf te kijken. 12 Op de
plek waar het lichaam van Je-
zus had gelegen, zag ze twee en-
geleni in witte kleren zitten, één
aan het hoofdeind en één aan het
voeteneind. 13 Ze vroegen haar:
‘Waarom huil je?’ Ze antwoord-
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de: ‘Ze hebben mijn Heer wegge-
haald, en ik weet niet waar ze
hem hebben neergelegd.’ 14 Na-
dat ze dat had gezegd, draaide ze
zich om en zag ze Jezus staan,
maar ze besefte niet dat het Jezus
was.a 15 Jezus zei tegen haar:
‘Waarom huil je? Wie zoek je?’
Omdat ze dacht dat het de tuin-
man was, zei ze tegen hem: ‘Mijn-
heer, als u hem hebt weggehaald,
zeg me dan waar u hem hebt
neergelegd, dan zal ik hem mee-
nemen.’ 16 Jezus zei tegen haar:
‘Maria!’ Ze draaide zich om en
zei tegen hem in het Hebreeuws:
‘Rabboni! ’ (Dat betekent ‘Mees-
ter!’) 17 Jezus zei tegen haar:
‘Houd me niet vast, want ik ben
nog niet naar de Vader opge-
stegen. Maar ga naar mijn broe-
dersb en vertel hun: “Ik stijg op
naar mijn Vaderc en jullie Vader
en naar mijn Godd en jullie God.”’
18 Maria Magdal _ena ging naar de
discipelen en liet ze weten: ‘Ik
heb de Heer gezien!’ En ze ver-
telde hun wat hij tegen haar had
gezegd.e

19 Laat op die dag, de eerste
dag van de week, waren de dis-
cipelen bij elkaar. Uit angst voor
de Joden hadden ze de deu-
ren op slot gedaan. Jezus kwam
in hun midden staan en zei tegen
ze: ‘Vrede zij met jullie.’f 20 Na-
dat hij dat had gezegd, liet hij hun
zijn handen en zijn zij zien.g De
discipelen waren blij toen ze de
Heer zagen.h 21 ‘Vrede zij met
jullie’, i zei Jezus nog een keer te-
gen ze. ‘Zoals de Vader mij heeft
gestuurd, j stuur ik ook jullie.’k
22 Nadat hij dat had gezegd, blies
hij op hen en zei: ‘Ontvang heilige
geest. l 23 Als jullie de zonden
van iemand vergeven, dan zijn ze
vergeven. Vergeven jullie ze niet,
dan zijn ze niet vergeven.’

24 Maar Thomas,m één van de
twaalf, die de Tweeling werd ge-
noemd, was niet bij hen toen
Jezus kwam. 25 De andere dis-
cipelen vertelden hem dus: ‘We
hebben de Heer gezien!’ Maar hij

zei tegen ze: ‘Alleen als ik in zijn
handen de wonden� van de spij-
kers zie en mijn vinger in de
wonden van de spijkers steek, en
als ik mijn hand in zijn zij steek,a
zal ik het geloven.’

26 Acht dagen later waren zijn
discipelen opnieuw bij elkaar, en
Thomas was erbij. Hoewel de deu-
ren op slot waren, kwam Jezus in
hun midden staan. Hij zei: ‘Vrede
zij met jullie.’b 27 Vervolgens zei
hij tegen Thomas: ‘Leg je vinger
hier en zie mijn handen, en steek
je hand in mijn zij. Twijfel niet
langer� maar geloof.’ 28 Tho-
mas antwoordde hem: ‘Mijn Heer
en mijn God!’ 29 Jezus zei te-
gen hem: ‘Geloof je omdat je me
hebt gezien? Gelukkig zijn dege-
nen die niet hebben gezien en
toch geloven.’

30 Jezus heeft natuurlijk nog
veel meer wonderen� in het bij-
zijn van de discipelen gedaan,
die niet in deze boekrol zijn op-
geschreven.c 31 Maar deze zijn
opgeschreven zodat jullie gelo-
ven dat Jezus de Christus is, de
Zoon van God, en zodat jullie
vanwege dat geloof leven hebben
door zijn naam.d

21 Later verscheen Jezus op-
nieuw aan de discipelen,

bij het Meer van Tib _erias. Dat ge-
beurde als volgt. 2 Daar waren
bij elkaar: Simon Petrus, Tho-
mas (die de Tweeling werd ge-
noemd),e Nath _anaëlf uit Kana in
Galilea, de zonen van Zebed _eüsg

en nog twee van zijn discipelen.
3 Simon Petrus zei tegen ze: ‘Ik
ga vissen.’ Daarop zeiden ze: ‘We
gaan met je mee.’ Ze stapten in
de boot en vertrokken, maar ze
vingen die nacht niets.h

4 Toen het ochtend werd,
stond Jezus op de oever, maar
de discipelen beseften niet dat
het Jezus was. i 5 Jezus zei te-
gen ze: ‘Kinderen, hebben jullie
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misschien wat� te eten?’ ‘Nee’,
antwoordden ze. 6 Hij zei: ‘Gooi
het net uit aan de rechterkant
van de boot en je zult iets van-
gen.’ Ze gooiden het dus uit, en
er zat zo veel vis in dat ze het
niet meer konden binnenhalen.a
7 De discipel van wie Jezus veel
hieldb zei tegen Petrus: ‘Het is de
Heer!’ Toen Simon Petrus hoorde
dat het de Heer was, deed hij zijn
bovenkleed aan,� want hij was
naakt,� en sprong in het meer.
8 Maar de andere discipelen kwa-
men met de kleine boot en sleep-
ten het net vol vissen achter zich
aan. Ze waren niet ver van land,
ongeveer 90 meter.�

9 Toen ze aan land kwamen,
zagen ze een houtskoolvuur met
vis erop en brood. 10 Jezus zei
tegen ze: ‘Haal wat van de vis
die jullie net hebben gevangen.’
11 Simon Petrus ging aan boord
en trok het net aan land. Het zat
vol grote vissen, 153 stuks. En
hoewel het er zo veel waren,
scheurde het net niet. 12 Je-
zus zei tegen ze: ‘Kom ontbij-
ten.’ Niemand van de discipelen
had de moed hem te vragen: ‘Wie
ben je?’, want ze wisten dat het
de Heer was. 13 Jezus nam het
brood en gaf het hun, en hij gaf
hun ook de vis. 14 Dat was de
derde keerc dat Jezus aan de dis-
cipelen verscheen nadat hij uit de
dood was opgewekt.

15 Toen ze klaar waren met
ontbijten zei Jezus tegen Simon
Petrus: ‘Simon, zoon van Johan-
nes, heb je mij meer lief dan
deze?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer,
je weet dat ik aan je gehecht ben.’
Hij zei tegen hem: ‘Voed mijn
lammeren.’d 16 Opnieuw vroeg
hij hem, voor de tweede keer:
‘Simon, zoon van Johannes, heb
je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja,
Heer, je weet dat ik aan je ge-

21:5 �Of ‘wat vis’. 21:7 �Of ‘omgord-
de hij zich met zijn bovenkleed’. �Of
‘licht gekleed’. 21:8 �Lett.: ‘ongeveer
200 el’. Zie App. B14.

hecht ben.’ Hij zei tegen hem:
‘Weid mijn schaapjes.’a 17 Voor
de derde keer vroeg hij: ‘Simon,
zoon van Johannes, ben je aan
mij gehecht?’ Petrus werd ver-
drietig omdat hij hem voor de
derde keer vroeg: ‘Ben je aan mij
gehecht?’ Daarom zei hij: ‘Heer,
je weet alles, je weet toch dat ik
aan je gehecht ben.’ Jezus zei te-
gen hem: ‘Voed mijn schaapjes.b
18 Echt, ik verzeker je: Toen je
jonger was, deed je zelf je kleren
aan en ging je waarheen je wil-
de. Maar als je oud wordt, zul je
je handen uitstrekken en zal een
ander je aankleden en je dragen
waar je niet heen wilt.’ 19 Dat
zei hij om aan te geven door wat
voor dood hij God zou eren. Na-
dat hij dat had gezegd, zei hij:
‘Blijf mij volgen.’c

20 Petrus draaide zich om en
zag dat de discipel van wie Jezus
veel hield,d hen volgde. Dat was
degene die bij de avondmaaltijd
achterover had geleund tegen zijn
borst en had gezegd: ‘Heer, wie
is het die je verraadt?’ 21 Toen
Petrus hem zag, zei hij tegen Je-
zus: ‘En deze man dan, Heer?’
22 Jezus zei tegen hem: ‘Als het
mijn wil is dat hij blijft tot-
dat ik kom, wat gaat jou dat dan
aan? Jij moet mij blijven volgen.’
23 Als gevolg daarvan werd er
onder de broeders gezegd dat die
discipel niet zou sterven. Maar
Jezus had niet tegen hem gezegd
dat hij niet zou sterven. Hij had
gezegd: ‘Als het mijn wil is dat hij
blijft totdat ik kom, wat gaat jou
dat dan aan?’

24 Dat is de discipele die over
deze dingen getuigt en die deze
dingen heeft opgeschreven, en
wij weten dat zijn getuigenis
waar is.

25 Er zijn nog veel meer din-
gen die Jezus heeft gedaan. Als
die ooit uitgebreid zouden wor-
den opgeschreven, dan zou de
wereld zelf, denk ik, te klein zijn
voor de geschreven boekrollen.f
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1 In het eerste verslag, The _ofi-
lus, heb ik geschreven over al-

les wat Jezus heeft gedaan en on-
derwezen, vanaf het begina 2 tot
aan de dag dat hij in de hemel
werd opgenomen.b Daarvóór had
hij door middel van heilige geest
instructies gegeven aan de apos-
telen die hij had uitgekozen.c
3 Nadat hij had geleden, liet hij
door veel overtuigende bewijzen
aan hen zien dat hij in leven was.d
Gedurende 40 dagen werd hij door
hen gezien en hij praatte over
het Koninkrijk van God.e 4 Ter-

wijl hij met hen samenkwam, gaf
hij hun de opdracht: ‘Ga niet weg
uit Jeruzalem,a maar blijf wach-
ten op wat de Vader heeft be-
loofd,b waarover ik jullie heb ver-
teld. 5 Want Johannes doopte
met water, maar jullie zullen over
enkele dagen met heilige geest
worden gedoopt.’c

6 Toen ze bijeengekomen wa-
ren, vroegen ze hem: ‘Heer, her-
stel je in deze tijd het koninkrijk
voor Israël?’d 7 Hij antwoordde:
‘Het komt jullie niet toe de tijden
of tijdperken te kennen die de Va-
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der onder zijn eigen gezag� heeft
geplaatst.a 8 Maar jullie zullen
kracht ontvangen wanneer de hei-
lige geest op jullie komt,b en jullie
zullen getuigenc van mij zijn in Je-
ruzalem,d in heel Judea en Sam _a-
ria,e en tot in de meest afgelegen
delen� van de aarde.’f 9 Nadat hij
die dingen had gezegd, werd hij
voor hun ogen omhooggeheven,
en een wolk onttrok hem aan het
gezicht.g 10 Terwijl hij omhoog-
ging en ze naar de hemel tuurden,
stonden er plotseling twee man-
nen in witte klerenh naast hen,
11 die zeiden: ‘Mannen van Gali-
lea, waarom staan jullie naar de
hemel te kijken? Deze Jezus, die
vanuit jullie midden in de hemel
is opgenomen, zal op dezelfde ma-
nier komen als jullie hem naar de
hemel hebben zien gaan.’

12 Toen gingen ze terug naar
Jeruzalem. i Ze kwamen van een
berg die de Olijfberg wordt ge-
noemd en die dicht bij Jeruzalem
ligt, op een sabbatsreis afstand.
13 Bij aankomst gingen ze naar
de bovenkamer waar ze verble-
ven. Het waren Petrus en Johan-
nes en Jakobus en Andr _eas, Fi-
l _ippus en Thomas, Bartholom _eüs
en Mattheüs, Jakobus, de zoon
van Alf _eüs, Simon de ijverige
en Judas, de zoon van Jakobus. j
14 Ze hielden eensgezind aan in
gebed, samen met een aantal
vrouwenk en met Maria, de moe-
der van Jezus, en zijn broers. l

15 In die dagen stond Petrus
te midden van de broeders� op
(er waren ongeveer 120 personen
bij elkaar). Hij zei: 16 ‘Mannen,
broeders, de heilige geest heeft
via David een profetie uitgespro-
ken over Judas,m die de weg
heeft gewezen aan degenen die Je-
zus gevangennamen.n Dat Schrift-
gedeelte moest vervuld worden.

1:7 �Of ‘rechtsmacht’. 1:8 �Of ‘tot de
uiteinden’. 1:15 �Soms gebruikt de Bij-
bel ‘broeders’ voor zowel mannen als
vrouwen.

17 Hij was een van onsa en had
een aandeel aan deze dienende
taak.� 18 (Met het loon voor on-
rechtvaardigheidb kocht deze man
een veld. Hij viel voorover, zijn li-
chaam barstte open en al zijn in-
gewanden kwamen naar buiten.c
19 Dat werd bekend bij alle in-
woners van Jeruzalem en daar-
om werd het veld in hun taal
Akeldama genoemd, wat ‘bloed-
veld’ betekent.) 20 In het boek
Psalmen staat namelijk: “Laat zijn
woonplaats verlaten worden en
laat niemand er wonen.”d En ook:
“Laat iemand anders zijn opzie-
nersambt overnemen.”e 21 Daar-
om moeten we een van de mannen
kiezen die met ons zijn opgetrok-
ken in de hele periode dat de Heer
Jezus onder ons was,� 22 vanaf
het moment dat hij door Johannes
gedoopt werdf tot de dag dat hij
vanuit ons midden werd opgeno-
men.g Hij moet samen met ons ge-
tuigen� van zijn opstanding.’h

23 Dus stelden ze er twee voor:
Jozef, die B _arsabbas en ook J _us-
tus werd genoemd, en Matth _ias.
24 Toen baden ze en zeiden: ‘Je-
hovah,� u kent het hart van alle
mensen. i Wijs van deze twee man-
nen degene aan die u hebt uitge-
kozen 25 om deze heilige dienst
en dit apostelschap over te ne-
men, die Judas de rug heeft toe-
gekeerd om zijn eigen weg� te
gaan.’ j 26 Toen wierpen ze het
lot,k en het lot viel op Matth _ias.
Hij werd aan de 11 apostelen toe-
gevoegd.�

2 Op de dag van het pinkster-
feestl waren ze allemaal op

dezelfde plaats bij elkaar. 2 Plot-
seling kwam er uit de hemel een
geluid dat klonk als een sterke
windvlaag, en het vulde het hele

1:17 �Of ‘deze dienst’. 1:21 �Lett.:
‘in- en uitging’. 1:22 �Of ‘een getui-
ge worden’. 1:24 �Zie App. A5. 1:25
�Lett.: ‘naar zijn eigen plaats’. 1:26 �Of
‘tot (...) gerekend’.
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a Da 2:20, 21

Mt 24:36

b Han 4:33

c Jes 43:10
Lu 24:48
Jo 15:26, 27

d Han 5:27, 28

e Han 8:14

f Kol 1:23

g Lu 24:51
Jo 6:62

h Mt 28:2, 3

i Lu 24:52

j Mt 10:2-4
Mr 3:16-19

k Lu 23:49

l Mt 13:55
Jo 7:5
Ga 1:19

m Ps 41:9
Ps 55:12
Jo 13:18

n Lu 22:47
Jo 18:3
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Jo 6:70, 71

b Za 11:12
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f Mt 3:13

g Lu 24:51
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h Mt 28:5, 6
Mr 16:6

i 1Sa 16:7
1Kr 28:9
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huis waar ze waren.a 3 Toen za-
gen ze een soort vuurtongen.� Die
verspreidden zich en op iedereen
daalde er één neer. 4 Ze werden
allemaal met heilige geest ver-
vuldb en begonnen in verschillen-
de talen te spreken, zoals het hun
door de geest werd ingegeven.c

5 Er waren op dat moment
in Jeruzalem diepgelovige Joden
uit alle volken onder de hemel.d
6 Toen het geluid klonk, verza-
melde er zich een menigte. Ze
stonden allemaal versteld omdat
ze de discipelen in hun eigen taal
hoorden spreken. 7 Ze waren
echt verbaasd en zeiden: ‘Maar
dat zijn toch allemaal Galileeërse

die daar spreken? 8 Hoe kan
het dan dat we allemaal onze ei-
gen moedertaal� horen? 9 Par-
then, Meden, f Elamieten,g de in-
woners van Mesopotamië, Judea
en Kappad _ocië, P _ontus en _Asia,h
10 Frygië en Pamfylië, Egypte
en de gebieden van Libië bij Cy-
r _ene, bezoekers uit Rome, zowel
Joden als proselieten, i 11 Kre-
tenzers en Arabieren — we ho-
ren ze in onze eigen taal over
de grote daden van God pra-
ten.’ 12 De mensen waren buiten
zichzelf van verbazing en zeiden
tegen elkaar: ‘Wat is hier aan de
hand?’ 13 Maar anderen zeiden
spottend: ‘Ze hebben te veel zoe-
te� wijn op.’

14 Toen stond Petrus samen
met de elf j op en zei met lui-
de stem: ‘Mannen van Judea, in-
woners van Jeruzalem! Dit moe-
ten jullie weten, luister goed naar
mijn woorden. 15 Deze mensen
zijn niet dronken, zoals jullie den-
ken. Het is namelijk pas het der-
de uur van de dag.� 16 Nee, hier
gebeurt wat via de profeet Joël
is gezegd: 17 “‘En in de laatste
dagen’, zegt God, ‘zal ik wat van
mijn geest uitstorten op alle soor-

2:3 �Lett.: ‘tongen als van vuur’. 2:8
�Of ‘de taal waarin we geboren zijn’.
2:13 �Of ‘nieuwe’. 2:15 �D.w.z. rond
9.00 uur.

ten mensen,� en jullie zonen en
dochters zullen profeteren, jul-
lie jonge mannen zullen visioenen
zien en jullie oude mannen zul-
len dromen dromen.a 18 Zelfs op
mijn slaven en slavinnen zal ik in
die dagen mijn geest uitstorten,
en ze zullen profeteren.b 19 En
ik zal wonderen tonen in de he-
mel boven en tekenen op de aarde
beneden — bloed, vuur en rook-
wolken. 20 De zon zal in duis-
ternis veranderen en de maan in
bloed voordat de grote en ver-
heven dag van Jehovah� komt.
21 En iedereen die de naam van
Jehovah� aanroept, zal worden
gered.’”c

22 Mannen van Israël, luister
naar deze woorden: God heeft
jullie duidelijk laten zien dat
Jezus de Nazarener door hem
was gestuurd. Zoals jullie we-
ten, heeft God via hem krachtige
werken, wonderen en tekenen in
jullie midden gedaan.d 23 Deze
man is volgens de wil� en voor-
kennis van God overgeleverd,e
en jullie hebben hem door de
hand van wetteloze mensen aan
een paal gehangen en ter dood
gebracht.f 24 Maar God heeft
hem opgewektg door hem te be-
vrijden uit de greep� van de
dood, want de dood kon hem niet
vasthouden.h 25 David zegt na-
melijk over hem: “Ik houd Jeho-
vah� steeds voor ogen, want om-
dat hij aan mijn rechterhand is,
zal ik nooit wankelen. 26 Daar-
om werd mijn hart vrolijk en
juichte mijn tong. En ik� zal blij-
ven hopen, 27 want u zult me�
niet achterlaten in het Graf,� en u
zult niet toelaten dat wie loyaal is
aan u, tot ontbinding overgaat.�i
28 U hebt me de weg naar het le-

2:17 �Lett.: ‘vlees’. 2:20, 21, 25 �Zie
App. A5. 2:23 �Of ‘het vastgestelde
besluit’. 2:24 �Of mogelijk ‘koorden’.
Lett.: ‘weeën’. 2:26 �Lett.: ‘mijn vlees’.
2:27 �Of ‘mijn ziel’. �Of ‘Hades’, het
collectieve graf van de mensheid. Zie
Woordenlijst. �Of ‘het verderf ziet’.

HFST. 2
a Han 4:31

b Mr 1:8
Jo 14:26

c Han 10:45, 46
1Kor 12:8, 10

d Ex 23:17

e Mr 14:70
Han 1:11

f 2Kon 17:6

g Da 8:1, 2

h 1Pe 1:1

i Ex 12:48

j Han 1:13
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a Joë 2:28
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c Joë 2:28-32
Ro 10:13

d Jo 5:36
Jo 14:10

e Jo 19:10, 11
Han 4:27, 28
1Pe 1:20

f Lu 23:33
Han 5:30
Han 7:52

g Han 3:15
Ro 4:24
1Kor 6:14
Kol 2:12
Heb 13:20

h Jo 10:17, 18

i Han 13:35
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ven gewezen, u zult me veel vreug-
de geven in uw aanwezigheid.”�a

29 Mannen, broeders, sta me
toe vrijuit met jullie over het fa-
miliehoofd David te praten. Hij is
overleden en begraven,b en zijn
graf is tot op deze dag bij ons.
30 Hij was een profeet en hij
wist dat God hem met een eed
had gezworen dat een van zijn
nakomelingen� op zijn troon zou
zitten.c 31 Daarom voorzag hij
de opstanding van de Christus
en sprak hij erover. Hij zei dat de
Christus niet achtergelaten zou
worden in het Graf� en dat zijn
lichaam niet tot ontbinding zou
overgaan.�d 32 God heeft deze
Jezus opgewekt, en daar zijn wij
allemaal getuigen van.e 33 Hij
is verhoogd tot Gods rechter-
handf en heeft de beloofde hei-
lige geest van de Vader ontvan-
gen.g Daarom heeft hij uitgestort
wat jullie zien en horen. 34 Da-
vid is weliswaar niet naar de he-
mel opgestegen, maar toch zegt
hij: “Jehovah� heeft tegen mijn
Heer gezegd: ‘Ga aan mijn rech-
terhand zitten 35 totdat ik je
vijanden aan je voeten leg als een
voetenbank.’”h 36 Laat het hele
huis van Israël er daarom van
overtuigd zijn dat God deze Je-
zus, die jullie aan een paal heb-
ben gehangen, i als Heer j en als
Christus heeft aangesteld.’

37 Toen ze dat hoorden, wer-
den ze diep in hun hart ge-
raakt, en ze zeiden tegen Petrus
en de andere apostelen: ‘Mannen,
broeders, wat moeten we doen?’
38 Petrus antwoordde: ‘Heb be-
rouw,k en laat je dopen l in de naam
van Jezus Christus, zodat je zon-
den vergeven kunnen worden.m
Dan zul je als vrije gave de heili-
ge geest ontvangen. 39 Want de

2:28 �Of ‘voor uw gezicht’. 2:30
�Lett.: ‘één uit de vrucht van zijn lende-
nen’. 2:31 �Of ‘Hades’, het collectieve
graf van de mensheid. Zie Woordenlijst.
�Of ‘zijn vlees het verderf niet zou zien’.
2:34, 39, 47 �Zie App. A5.

beloftea geldt voor jullie en jul-
lie kinderen, en voor alle men-
sen die ver weg zijn, voor ieder-
een die Jehovah,� onze God, tot
zich zal roepen.’b 40 En hij zei
nog veel meer waarmee hij een
grondig getuigenis gaf, en hij bleef
hen aansporen: ‘Zorg dat je ge-
red wordt uit deze zondige gene-
ratie.’c 41 Degenen die zijn woor-
den van harte aannamen, werden
gedoopt.d Op die dag kwamen
er ongeveer 3000 personen� bij.e
42 En ze bleven zich verdiepen in
het onderwijs van de apostelen.
Ook bleven ze hecht met elkaar
omgaan,� samen etenf en bidden.g

43 Iedereen� werd vervuld met
ontzag, en er werden door de
apostelen veel wonderen en teke-
nen gedaan.h 44 Alle mensen die
gelovigen werden, waren bij el-
kaar en deelden alles wat ze had-
den. 45 Ze verkochten hun be-
zittingen, i deelden de opbrengst
uit en gaven iedereen wat hij no-
dig had. j 46 En dag in dag uit
waren ze eensgezind in de tem-
pel aanwezig. Ze kwamen bij el-
kaar thuis om samen te eten, en
deelden hun voedsel met vreugde
en een oprecht hart. 47 Ze loof-
den God en waren geliefd bij het
hele volk. Ondertussen bleef Je-
hovah� elke dag mensen die gered
werden aan hen toevoegen.k

3 Op een dag gingen Petrus en
Johannes naar de tempel voor

het uur van het gebed, het ne-
gende uur.� 2 Er werd een man
daarheen gedragen die vanaf zijn
geboorte verlamd was. Elke dag
werd hij neergezet bij de tem-
peldeur die de Schone werd ge-
noemd, zodat hij mensen die de
tempel binnengingen om giften�
kon vragen. 3 Toen hij Petrus
en Johannes zag, die net de tem-
pel wilden binnengaan, begon hij

2:41 �Of ‘zielen’. 2:42 �Of ‘met el-
kaar delen’. 2:43 �Of ‘elke ziel’. 3:1
�D.w.z. rond 15.00 uur. 3:2 �Of ‘gaven
van barmhartigheid’. Zie Woordenlijst.
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a Ps 16:8-11

b 1Kon 2:10

c 2Sa 7:12, 13
Ps 89:3, 4
Ps 132:11

d Ps 16:10

e Lu 24:46-48
Han 1:8
Han 3:15

f Ro 8:34
Fil 2:9-11
1Pe 3:22

g Jo 14:26

h Ps 110:1
Lu 20:42, 43
1Kor 15:25
Heb 10:12, 13

i Jo 19:6

j Mt 28:18
Jo 3:35
Han 5:31

k Lu 24:46, 47
Han 17:30
Han 26:20

l Mt 28:19

m Mt 26:27, 28
Ef 1:7
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a Joë 2:28

b Joë 2:32

c De 32:5
Ps 78:8

d Han 8:12
Han 18:8

e Han 4:4
Han 5:14

f Han 2:46

g Han 1:14

h Han 5:12

i Mt 19:21

j Han 4:32, 34

k Han 5:14
Han 11:21
1Kor 3:7
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om giften� te bedelen. 4 Petrus
keek hem aan, net als Johannes,
en zei: ‘Kijk ons eens aan.’ 5 Dat
deed hij, in de hoop iets van ze te
krijgen. 6 Maar Petrus zei: ‘Zil-
ver en goud heb ik niet, maar wat
ik wél heb, geef ik je: in de naam
van Jezus Christus de Nazare-
ner, loop!’a 7 Toen pakte hij hem
bij zijn rechterhand en hielp hem
overeind.b Meteen kreeg de man
kracht in zijn voeten en enkels.c
8 Hij sprong opd en begon te lo-
pen, en lopend en springend ging
hij met hen de tempel binnen, ter-
wijl hij God loofde. 9 Alle men-
sen zagen dat hij liep en God loof-
de. 10 En ze herkenden hem als
de man die altijd bij de Schone
Poort van de tempel om giften�
bedelde.e Ze waren buiten zichzelf
van verbazing over wat er met
hem was gebeurd.

11 Terwijl de man zich aan
Petrus en Johannes vastklamp-
te, stroomde de hele menigte toe
in de zogenoemde zuilengang van
Salomo.f Ze waren stomverbaasd.
12 Petrus zag dat en zei tegen
de menigte: ‘Mannen van Israël,
waarom zijn jullie hier zo ver-
baasd over en waarom staren jul-
lie ons aan alsof hij door onze
eigen kracht of door onze toe-
wijding aan God weer kan lopen?
13 De God van Abraham, van
Isaäk en van Jakob,g de God van
onze voorvaders, heeft zijn Die-
naar,h Jezus, i verheerlijkt. Maar
jullie hebben hem overgeleverd, j
en toen hij voor Pilatus stond heb-
ben jullie geweigerd hem te erken-
nen, hoewel die besloten had hem
vrij te laten. 14 Jullie hebben die
heilige en rechtvaardige man niet
willen erkennen. Jullie hebben ge-
vraagd om de vrijlating van een
man die een moordenaar was,k
15 terwijl jullie de Voornaamste
Bewerker van het leven�l heb-
ben gedood. Maar God heeft hem

3:3, 10 �Of ‘gaven van barmhartigheid’.
Zie Woordenlijst. 3:15 �Of ‘degene die
mensen naar het leven leidt’.

uit de dood opgewekt, en wij zijn
daar getuigen van.a 16 En door
zijn naam en door ons geloof in
zijn naam heeft deze man, die jul-
lie kennen en hier zien, kracht ge-
kregen. Het geloof dat wij dank-
zij hem hebben, heeft deze man in
jullie aanwezigheid helemaal ge-
zond gemaakt. 17 Broeders, ik
weet dat jullie dit uit onwetend-
heid hebben gedaan,b net als jullie
leiders.c 18 Maar op deze manier
heeft God in vervulling laten gaan
wat hij van tevoren via alle pro-
feten had aangekondigd, namelijk
dat zijn Christus zou lijden.d

19 Heb daarom berouwe en
keer je om,f zodat je zonden wor-
den uitgewist.g Dan zullen er tij-
den van verademing komen van
Jehovah zelf� 20 en zal hij de
Christus sturen die hij voor jullie
heeft aangesteld, Jezus. 21 Die
moet in de hemel blijven tot de tij-
den waarin alle dingen worden
hersteld waarover God via zijn
heilige profeten uit de oudheid
heeft gesproken. 22 Want Mo-
zes heeft gezegd: “Jehovah,� jullie
God, zal uit het midden van jul-
lie broeders een profeet voor jul-
lie laten opstaan zoals ik.h Jullie
moeten luisteren naar alles wat
hij zegt. i 23 Ja, iedereen� die
niet naar die Profeet luistert, zal
uit het volk worden uitgeroeid.” j
24 Trouwens, vanaf Samuël heb-
ben alle profeten deze dagen dui-
delijk aangekondigd.k 25 Jullie
zijn de zonen van de profeten
en van het verbond� dat God
met jullie voorvaders heeft geslo-
tenl toen hij tegen Abraham zei:
“En door jouw nageslacht� zullen
alle families op aarde worden ge-
zegend.”m 26 God heeft zijn Die-
naar aangesteld en hem eerst
naar jullie gestuurdn om jullie te
zegenen door jullie allemaal van
je slechte daden af te keren.’

3:19 �Lett.: ‘van Jehovah’s gezicht’.
Zie App. A5. 3:22 �Zie App. A5. 3:23
�Of ‘elke ziel’. 3:25 �Zie Woordenlijst.
�Lett.: ‘zaad’.
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4 Terwijl ze het volk toespra-
ken, kwamen de priesters, het

hoofd van de tempelwachters en
de sadduceeëna op hen af. 2 Die
waren geı̈rriteerd omdat de apos-
telen het volk onderwezen en
openlijk bekendmaakten dat Je-
zus uit de dood was opgewekt.�b
3 Ze grepen� hen en zetten hen
tot de volgende dag gevangen,c
want het was al avond. 4 Maar
velen die naar de toespraak had-
den geluisterd, gingen geloven,
en het aantal mannen steeg tot
ongeveer 5000.d

5 De volgende dag kwamen
hun leiders, oudsten en schriftge-
leerden bij elkaar in Jeruzalem,
6 samen met de overpriester _An-
nas,e K _ajafas,f Johannes, Alexan-
der en iedereen die familie van
de overpriester was. 7 Ze zet-
ten Petrus en Johannes in hun
midden en begonnen hen te on-
dervragen: ‘Door welke kracht of
in wiens naam hebben jullie dit
gedaan?’ 8 Petrus werd vervuld
met heilige geestg en zei tegen
hen:

‘Leiders van het volk en oud-
sten, 9 jullie ondervragen ons
vandaag over een goede daad die
we voor een verlamde man heb-
ben gedaan,h en jullie willen we-
ten wie die man beter heeft
gemaakt. 10 Jullie en het hele
volk Israël moeten het volgende
weten: door de naam van Jezus
Christus de Nazarener, i die jullie
aan een paal hebben gehangen, j
maar die door God uit de dood
is opgewekt,k door hém staat
deze man hier gezond voor jullie.
11 Hij is “de steen die jullie, bou-
wers, waardeloos vonden, maar
die de belangrijkste hoeksteen�l
is geworden”. 12 Ook zal er via
niemand anders redding komen,
want er is onder de hemel geen
andere naamm aan mensen ge-

4:2 �Of ‘de opstanding uit de dood be-
kendmaakten in het geval van Jezus’.
4:3 �Of ‘arresteerden’. 4:11 �Lett.: ‘het
hoofd van de hoek’.

geven waardoor we gered kun-
nen worden.’a

13 Toen ze zagen hoe vrijuit�
Petrus en Johannes spraken en ze
in de gaten kregen dat het onge-
schoolde� en gewone mensen wa-
ren,b stonden ze versteld. En ze
realiseerden zich dat deze man-
nen bij Jezus hadden gehoord.c
14 Omdat ze de man die genezen
was, bij hen zagen staan,d kon-
den ze daar niets tegen inbren-
gen.e 15 Daarom geboden ze
hun de Sanhedrinzaal te verlaten,
en ze gingen met elkaar overleg-
gen. 16 Ze zeiden: ‘Wat moeten
we met deze mensen doen?f Want
het is een feit dat ze iets heel
bijzonders hebben gedaan. Dat is
voor alle inwoners van Jeruza-
lem duidelijk,g en we kunnen het
niet ontkennen. 17 Om te voor-
komen dat dit zich nog verder on-
der het volk verspreidt, zullen we
ze met dreigementen verbieden
om nog met iemand op basis van
deze naam te spreken.’h

18 Ze riepen hen dus bij zich
en gaven hun het bevel niets meer
te zeggen of te onderwijzen op
basis van Jezus’ naam. 19 Maar
Petrus en Johannes antwoordden:
‘Oordeel zelf of het in Gods ogen
goed is om meer naar jullie te
luisteren dan naar God. 20 Wij
kunnen er in elk geval niet mee
ophouden te praten over de din-
gen die we gezien en gehoord heb-
ben.’ i 21 Nadat ze hen nog een
keer hadden bedreigd, lieten ze
hen vrij, want ze konden geen en-
kele reden vinden om hen te straf-
fen. Ook waren ze bang voor het
volk, j omdat iedereen God loofde
om wat er was gebeurd. 22 Want
de man die door dit wonder� was
genezen, was ouder dan 40 jaar.

23 Na hun vrijlating gingen
ze naar hun eigen mensen en

4:13 �Of ‘vrijmoedig’. �Of ‘ongeletter-
de’, d.w.z. niet onderwezen aan rabbijn-
se scholen. Het betekent niet dat ze
analfabeet waren. 4:22 �Lett.: ‘teken’.
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vertelden wat de overpriesters
en de oudsten tegen hen hadden
gezegd. 24 Toen de aanwezigen
dat hoorden, baden ze gezamen-
lijk tot God:

‘Soevereine Heer, u bent de-
gene die de hemel, de aarde, de
zee en alles wat daarin is, heeft
gemaakt.a 25 Door heilige geest
hebt u via onze voorvader Da-
vid,b uw dienaar, gezegd: “Waar-
om is er opschudding onder de
naties en bedenken de volken zin-
loze dingen? 26 De koningen van
de aarde hebben zich opgesteld
en de regeerders hebben zich
verenigd tegen Jehovah� en te-
gen zijn gezalfde.”�c 27 Want zo-
wel Herodes als P _ontius Pilatusd

was in deze stad met heidenen�
en met volken van Israël bij elkaar
gekomen om uw heilige dienaar
Jezus, die u hebt gezalfd,e tegen
te werken, 28 om te doen wat u
met uw macht en wil� van tevo-
ren had bepaald dat moest gebeu-
ren.f 29 Nu dan, Jehovah,� heb
aandacht voor hun dreigementen,
en stel uw slaven in staat om uw
woord vrijmoedig te blijven spre-
ken, 30 terwijl u uw hand uit-
strekt om zieken te genezen en
terwijl er tekenen en wonderen
worden gedaang in de naam van
uw heilige dienaar Jezus.’h

31 Na hun smeekgebed� begon
de plaats waar ze waren samen-
gekomen te schudden. Ze werden
allemaal vervuld met de heilige
geesti en spraken vrijmoedig over
het woord van God. j

32 Ook was de grote groep
gelovigen één van hart en ziel.�
Niet één van hen zei dat zijn be-
zittingen alleen van hem wa-
ren, maar ze deelden alles wat
ze hadden.k 33 De apostelen ble-
ven een krachtig getuigenis geven
over de opstanding van de Heer
Jezus, l en er rustte een grote

4:26, 29 �Zie App. A5. 4:26 �Of ‘zijn
Christus’. 4:27, 32 �Zie Woordenlijst.
4:28 �Lett.: ‘hand en raad’. 4:31 �Of
‘nadat ze intens hadden gebeden’.

mate van onverdiende goedheid
op hen allemaal. 34 Er was nie-
mand onder hen die iets tekort-
kwam,a want iedereen die grond
of huizen had, verkocht die. Ze
namen de opbrengst mee 35 en
legden die aan de voeten van de
apostelen.b Vervolgens werd het
allemaal naar behoefte onder ie-
dereen verdeeld.c 36 Zo was er
Jozef, die door de apostelen ook
Barnabasd werd genoemd (wat
‘zoon van vertroosting’ betekent),
een Leviet die van Cyprus kwam.
37 Hij bezat een stuk land, dat
hij verkocht. Het geld bracht hij
mee en hij legde het aan de voe-
ten van de apostelen.e

5 Een man die Anan _ias heet-
te, verkocht samen met zijn

vrouw Saff _ira een stuk grond.
2 Maar met medeweten van zijn
vrouw hield hij in het geheim iets
van de opbrengst achter. Hij nam
alleen een gedeelte mee en legde
dat aan de voeten van de aposte-
len.f 3 Petrus zei: ‘Anan _ias, hoe
heeft Satan je kunnen overhalen
om tegen de heilige geestg te lie-
genh en in het geheim iets van
de opbrengst van het veld achter
te houden? 4 Het was toch van
jou zolang het in je bezit was?
En nadat het was verkocht, kon
je toch met de opbrengst doen
wat je wilde? Hoe kom je erbij om
zoiets slechts te bedenken?� Je
hebt niet tegen mensen gelogen,
maar tegen God.’ 5 Bij het ho-
ren van die woorden viel Anan _ias
neer en stierf. En iedereen die
ervan hoorde, werd heel bang.
6 Toen stonden de jongere man-
nen op, wikkelden hem in doe-
ken, droegen hem naar buiten en
begroeven hem.

7 Ongeveer drie uur later
kwam zijn vrouw binnen, zonder
te weten wat er was gebeurd.
8 Petrus vroeg haar: ‘Vertel me,
hebben jullie het veld voor dit
bedrag verkocht?’ Ze antwoord-

5:4 �Lett.: ‘je zo’n daad in je hart voor
te nemen’.
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de: ‘Ja, voor dit bedrag.’ 9 Toen
zei Petrus tegen haar: ‘Waarom
hebben jullie samen afgesproken
om de geest van Jehovah� op
de proef te stellen? Luister, voor
de deur klinken de voetstappen
van degenen die je man hebben
begraven, en ze zullen ook jou
naar buiten dragen.’ 10 Onmid-
dellijk viel ze dood aan zijn voe-
ten neer. Toen de jonge mannen
binnenkwamen, troffen ze haar
dood aan. Ze droegen haar naar
buiten en begroeven haar naast
haar man. 11 De hele gemeen-
te werd daardoor met diep ont-
zag vervuld, net als iedereen die
erover hoorde.

12 De apostelen bleven veel te-
kenen en wonderen onder het
volk doen.a Ze kwamen altijd
samen in Salomo’s zuilengang.b
13 Van de anderen had niemand
de moed om zich bij hen aan te
sluiten. Toch sprak het volk vol
lof over hen. 14 Bovendien kwa-
men er steeds meer gelovigen in
de Heer bij, grote aantallen man-
nen en vrouwen.c 15 Ze brach-
ten de zieken zelfs naar de bre-
de straten� en legden hen daar
op draagbedden en matten. Als
Petrus dan voorbijkwam, zou in
ieder geval zijn schaduw op en-
kelen van hen vallen.d 16 Ook
uit de steden rondom Jeruzalem
bleven grote groepen mensen ko-
men. Ze brachten zieken en men-
sen die door onreine geesten ge-
kweld werden, en die werden
allemaal genezen.

17 Maar de hogepriester en
zijn aanhang, die bij de partij�
van de sadduceeën hoorde, ston-
den op en vol jaloezie 18 gre-
pen� ze de apostelen en zet-
ten hen in de stadsgevangenis.e
19 Maar ’s nachts opende Jeho-
vah’s� engel de deuren van de ge-
vangenis,f bracht hen naar bui-
ten en zei: 20 ‘Ga in de tempel

5:9, 19 �Zie App. A5. 5:15 �Of ‘de plei-
nen’. 5:17 �Of ‘sekte’. 5:18 �Of ‘ar-
resteerden’.

staan en blijf het volk de hele
boodschap over dit leven bekend-
maken.’ 21 Nadat ze dat hadden
gehoord, gingen ze tegen de och-
tend de tempel in en begonnen er
te onderwijzen.

Toen de hogepriester met zijn
aanhang was gearriveerd, rie-
pen ze het Sanhedrin en de hele
raad van oudsten van het volk
Israël� bij elkaar, en ze stuur-
den beambten naar de gevange-
nis om de apostelen te halen en
voor te leiden. 22 Maar toen de
beambten bij de gevangenis aan-
kwamen, troffen ze hen daar
niet aan. Ze gingen dus terug en
brachten verslag uit. 23 ‘De ge-
vangenis was goed afgesloten en
de bewakers stonden bij de deu-
ren,’ vertelden ze, ‘maar toen we
die opendeden, troffen we bin-
nen niemand aan.’ 24 Toen de
overpriesters en het hoofd van
de tempelwachters dat hoorden,
vroegen ze zich verontrust af
hoe dit zou aflopen. 25 Maar
iemand kwam hun vertellen: ‘De
mannen die jullie in de gevan-
genis hebben gezet, staan in de
tempel het volk te onderwijzen!’
26 Daarop ging het hoofd van de
tempelwachters hen samen met
zijn mannen halen, maar zonder
geweld, want ze waren bang dat
ze door het volk gestenigd zou-
den worden.a

27 Ze haalden hen en leid-
den hen voor het Sanhedrin.
De hogepriester ondervroeg hen
28 en zei: ‘Wij hebben jullie
streng verboden om door te gaan
met onderwijzen op basis van
deze naam,b en toch hebben jul-
lie Jeruzalem overspoeld met jul-
lie leer. En jullie zijn vastbe-
sloten om het bloed van deze man
over ons te laten komen!’c 29 Pe-
trus en de andere apostelen ant-
woordden: ‘Wij moeten God als
regeerder meer gehoorzamen dan
mensen.d 30 De God van onze
voorvaders heeft Jezus, die jullie

5:21 �Lett.: ‘zonen van Israël’.
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hebben gedood door hem aan een
paal� te hangen, uit de dood opge-
wekt.a 31 God heeft hem als de
Voornaamste Leiderb en Redderc

tot zijn rechterhand verhoogd,d
zodat Israël berouw kan hebben
en vergeving van zonden kan krij-
gen.e 32 En wij zijn daarvan ge-
tuige,f net als de heilige geest,g
die God heeft gegeven aan dege-
nen die hem als regeerder gehoor-
zamen.’

33 Toen ze dat hoorden, wer-
den ze woedend� en wilden ze
hen ter dood brengen. 34 Maar
een farizeeër die Gam _aliëlh heet-
te stond op in het Sanhedrin. Hij
was een wetsleraar die bij het
hele volk in aanzien stond, en
hij gaf opdracht de mannen een
ogenblik naar buiten te brengen.
35 Daarna zei hij: ‘Mannen van
Israël, denk goed na over wat jul-
lie met deze mensen willen doen.
36 Een tijdje geleden was er bij-
voorbeeld Th _e _udas, die beweer-
de dat hij iets was, en zo’n 400
mannen sloten zich bij hem aan.
Maar hij werd ter dood gebracht,
de groep van zijn aanhangers
viel uiteen en hun plannen liepen
op niets uit. 37 Na hem kwam
Judas de Galileeër, die in de tijd
van de inschrijving heel wat vol-
gelingen kreeg. Ook die man is
omgekomen, en zijn volgelingen
zijn uiteengedreven. 38 Onder
deze omstandigheden zeg ik jul-
lie: bemoei je niet met deze men-
sen en laat ze met rust. Want als
dit plan of dit werk van mensen
komt, zal het op niets uitlopen.
39 Maar als het van God komt,
zullen jullie niets tegen ze kun-
nen beginnen. i Anders zou wel-
eens kunnen blijken dat jullie
tegen God zelf strijden.’ j 40 Ze
volgden zijn advies op en riepen
de apostelen bij zich. Ze gesel-
den� hen,k verboden hun om nog
op basis van Jezus’ naam te spre-
ken en lieten hen gaan.

5:30 �Of ‘boom’. 5:33 �Of ‘waren ze
gegriefd’. 5:40 �Of ‘sloegen’.

41 De apostelen verlieten het
Sanhedrin, blija dat ze waardig
bevonden waren om ter wille van
zijn naam vernederd te worden.
42 Ze bleven zonder ophouden
elke dag in de tempel en van huis
tot huisb onderwijzen en het goe-
de nieuws over de Christus, Je-
zus, bekendmaken.c

6 Terwijl het aantal discipelen
toenam, begonnen de Grieks-

sprekende Joden op een bepaald
moment te klagen tegen de He-
breeuwssprekende Joden, omdat
hun weduwen bij de dagelijkse
voedselverdeling werden achter-
gesteld.d 2 Daarom riepen de
twaalf alle discipelen bij elkaar
en zeiden: ‘Het zou niet goed
zijn als wij het woord van God
zouden verwaarlozen om voedsel
over tafels te verdelen.e 3 Broe-
ders, kies daarom zelf uit jullie
midden zeven mannen met een
goede reputatie,f vol geest en
wijsheid.g Dan kunnen we die
aanstellen om deze noodzakelijke
taak uit te voeren.h 4 Maar wij
zullen ons bezighouden met bid-
den en het onderwijzen� van het
woord.’ 5 Iedereen was het daar-
mee eens, en ze kozen St _efanus,
een man vol geloof en heilige
geest, en ook Fil _ippus, i Pr _ocho-
rus, Nik _anor, T _imon, P _armenas en
Nikol _aüs, een proseliet uit Antio-
ch _ië. 6 Ze brachten hen naar de
apostelen, die in gebed gingen en
hun daarna de handen oplegden. j

7 Zo bleef het woord van God
zich verspreiden,k en het aan-
tal discipelen in Jeruzalem bleef
sterk toenemen. l Ook een grote
groep priesters aanvaardde het
geloof.�m

8 St _efanus, die Gods gunst en
kracht had, deed grote wonde-
ren en tekenen onder het volk.
9 Maar enkele leden van de zoge-
noemde Synagoge van de Vrijgela-
tenen, en ook enkele Cyreneeërs,

6:4 �Lett.: ‘de bediening’. 6:7 �Lett.:
‘werd het geloof gehoorzaam’.
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Alexandrijnen en personen uit Ci-
l _icië en _Asia, gingen naar St _e-
fanus toe om met hem in dis-
cussie te gaan. 10 Ze konden
echter niet op tegen de wijsheid
en de geest waarmee hij sprak.a
11 Toen haalden ze in het geheim
mannen over om te zeggen: ‘We
hebben hem Mozes en God horen
lasteren.’ 12 Ook stookten ze
het volk, de oudsten en de schrift-
geleerden op. Plotseling overvie-
len ze hem, grepen hem met ge-
weld en namen hem mee naar het
Sanhedrin. 13 En ze lieten valse
getuigen komen, die zeiden: ‘Deze
man blijft maar tegen deze heili-
ge plaats en tegen de wet spre-
ken. 14 We hebben hem bijvoor-
beeld horen zeggen dat die Jezus
de Nazarener deze plaats zal af-
breken en de gebruiken zal ver-
anderen die door Mozes aan ons
zijn overgeleverd.’

15 Alle leden van het Sanhe-
drin staarden hem aan en ze za-
gen dat zijn gezicht was als dat
van een engel.

7 De hogepriester vroeg: ‘Zijn
die dingen waar?’ 2 St _efanus

zei: ‘Mannen, broeders en vaders,
luister. De glorieuze God is aan
onze voorvaderAbraham versche-
nen toen hij in Mesopotamië was,
voordat hij zich in H _aran vestig-
de.b 3 Hij zei tegen hem: “Ver-
laat je land en je familie en kom
naar het land dat ik je zal laten
zien.”c 4 Toen vertrok Abraham
uit het land van de Chaldeeën en
hij vestigde zich in H _aran. Van-
daaruit liet God hem na de dood
van zijn vaderd naar dit land ver-
huizen, waar jullie nu wonen.e
5 Toch gaf hij hem daar geen erf-
deel, zelfs geen klein stukje land.�
Hij beloofde wel dat hij het aan
hem en zijn nakomelingen� in be-
zit zou geven, f hoewel hij nog
geen kind had. 6 Bovendien ver-
telde God hem dat zijn nakomelin-

7:5 �Lett.: ‘voetbreed’. 7:5, 6 �Lett.:
‘zaad’.

gen� vreemdelingen zouden wor-
den in een land dat niet van hen
was, en dat ze slaven zouden wor-
den en 400 jaar lang slecht behan-
deld� zouden worden.a 7 “En het
volk dat ze als slaaf dienen, zal
ik oordelen,”b zei God, “en daar-
na zullen ze wegtrekken en op
deze plaats heilige dienst voor
mij doen.”c

8 Hij sloot ook het verbond van
de besnijdenis met hem.d Abra-
ham werd de vader van Isaäke en
besneed hem op de achtste dag,f
Isaäk werd de vader van� Jakob,
en Jakob werd de vader van de
12 familiehoofden.� 9 De familie-
hoofden werden jaloers op Jozefg
en verkochten hem aan de Egyp-
tenaren.h Maar God was met hem i

10 en redde hem uit al zijn moei-
lijkheden. Hij gaf hem gunst en
wijsheid in de ogen van de farao,
de koning van Egypte. Die stel-
de hem aan als bestuurder over
Egypte en over zijn hele huis.j
11 Toen kwam er een hongers-
nood over heel Egypte en Kanaän,
die veel ellende veroorzaakte,�
en onze voorvaders hadden niets
meer te eten.k 12 Maar Jakob
hoorde dat er in Egypte voedsel�
was, en hij stuurde onze voorva-
ders er voor de eerste keer naar-
toe. l 13 De tweede keer vertelde
Jozef aan zijn broers wie hij was,
en de farao kwam te weten uit wel-
ke familie Jozef kwam.m 14 Jo-
zef liet zijn vader Jakob en al
zijn familieleden weten dat ze uit
die plaats moesten overkomen,n in
totaal 75 personen.�o 15 Jakob
ging dus naar Egypte.p Daar over-
leed hij,q net als onze voorvaders.r
16 Ze werden naar Sichem over-
gebracht en in het graf gelegd dat
Abraham voor een bedrag in zil-
vergeld van de zonen van H _emor
in Sichem had gekocht.s

7:6 �Of ‘gekweld’. 7:8 �Of mogelijk
‘deed hetzelfde met’. �Of ‘patriarchen’.
7:11 �Lett.: ‘een grote verdrukking’. 7:12
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17 Tegen de tijd dat de belof-

te die God aan Abraham had be-
kendgemaakt, vervuld zou wor-
den, nam het volk in Egypte in
aantal toe en werd het talrijk.
18 Toen kwam er in Egypte een
andere koning aan de macht, die
niets van Jozef af wist.a 19 Die
bedacht een sluw plan tegen ons
volk en dwong de vaders hun
pasgeboren kinderen in de steek
te laten, zodat die het niet zou-
den overleven.b 20 In die tijd
werd Mozes geboren en hij was
uitzonderlijk mooi.� Hij werd drie
maanden in het huis van zijn va-
der gevoed.�c 21 Maar toen hij
te vondeling werd gelegd,d nam
de dochter van de farao hem mee
en bracht hem groot als haar
eigen zoon.e 22 Mozes werd on-
derwezen in alle wijsheid van de
Egyptenaren, en hij was krachtig
in woord en daad.f

23 Toen hij 40 werd, besloot
hij� zijn broeders, de Israëlieten,�
op te zoeken.�g 24 Hij zag dat
iemand onrecht werd aangedaan.
Hij kwam op voor degene die
mishandeld werd en nam wraak
door de Egyptenaar dood te
slaan. 25 Hij dacht dat zijn broe-
ders zouden begrijpen dat God
hen door zijn hand zou bevrij-
den, maar dat begrepen ze niet.
26 De volgende dag verscheen
hij terwijl twee mannen aan het
vechten waren, en hij probeerde
de vrede tussen hen te herstel-
len door te zeggen: “Mannen, jul-
lie zijn broeders. Waarom vechten
jullie met elkaar?” 27 Maar de-
gene die zijn broeder mishandel-
de, duwde hem weg en zei: “Wie
heeft jou als heerser en rechter
over ons aangesteld? 28 Wil je
mij soms doden net zoals je gis-
teren met de Egyptenaar hebt ge-
daan?” 29 Toen Mozes dat hoor-
de, vluchtte hij. Hij ging als

7:20 �Of ‘mooi in Gods ogen’. �Of
‘grootgebracht’. 7:23 �Of ‘kwam het in
zijn hart op om’. �Lett.: ‘zonen van Is-
raël’. �Of ‘te inspecteren’.

vreemdeling in het land M _idian
wonen, waar hij vader werd van
twee zonen.a

30 Er ging 40 jaar voorbij.
Toen verscheen er in de woes-
tijn bij de berg Sinaı̈ een en-
gel aan hem in de vlam van een
brandende doornstruik.b 31 Mo-
zes zag het en keek vol verbazing
toe. Maar toen hij erheen ging om
te kijken wat er aan de hand was,
klonk Jehovah’s� stem: 32 “Ik
ben de God van je voorvaders, de
God van Abraham, van Isaäk en
van Jakob.”c Mozes begon te be-
ven en durfde niet te gaan kij-
ken. 33 Jehovah� zei tegen hem:
“Trek je sandalen uit, want je
staat op heilige grond. 34 Ik heb
gezien dat mijn volk in Egyp-
te onderdrukt wordt. Ik heb hun
jammerkreten gehoordd en ik ben
afgedaald om hen te bevrijden.
Kom nu, ik stuur je naar Egypte.”
35 Dezelfde Mozes die ze hadden
afgewezen door te zeggen: “Wie
heeft jou als heerser en rechter
aangesteld?”,e hém stuurde Godf

als heerser en bevrijder door mid-
del van de engel die in de doorn-
struik aan hem was verschenen.
36 Deze man leidde hen het land
uitg en deed wonderen en tekenen
in Egypte,h bij de Rode Zee i en in
de woestijn, 40 jaar lang.j

37 Dit is de Mozes die tegen
de Israëlieten zei: “God zal uit het
midden van jullie broeders een
profeet voor jullie laten opstaan
zoals ik.”k 38 Hij is degene die
bij de gemeente in de woestijn
was met de engel l die op de berg
Sinaı̈ tegen hem sprakm en met
onze voorvaders, en hij ontving
levende heilige uitspraken om
die aan ons te geven.n 39 Onze
voorvaders wilden hem niet ge-
hoorzamen, maar ze wezen hem
afo en gingen in hun hart terug
naar Egypte.p 40 Ze zeiden te-
gen Aäron: “Maak goden voor ons
die voor ons uit kunnen gaan.
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Want we weten niet wat er ge-
beurd is met deze Mozes, die ons
uit Egypte heeft geleid.”a 41 Ze
maakten toen een kalf, brachten
een slachtoffer aan die afgod en
vierden wat ze hadden gemaakt.b
42 Daarom keerde God zich van
hen af en liet hij toe dat ze
het hemelse leger gingen aanbid-
den,c zoals geschreven staat in
het boek van de Profeten: “Jullie
hebben in de woestijn toch niet
40 jaar lang slachtoffers en of-
fergaven aan mij gebracht, huis
van Israël? 43 Nee, jullie heb-
ben de tent van M _olochd en de
ster van de god R _efan meege-
dragen, de afbeeldingen die jullie
hebben gemaakt om ze te aanbid-
den. Daarom zal ik jullie verban-
nen, nog verder dan Babylon.”e

44 Onze voorvaders hadden
in de woestijn de tent van de
getuigenis.� Mozes had namelijk
van Hem opdracht gekregen die
te maken naar het voorbeeld dat
hij had gezien.f 45 Onze voor-
vaders kregen deze tent in bezit
en brachten die met Jozua het
land in van andere volken,g die
God voor onze voorvaders heeft
verdreven.h Daar is de tent geble-
ven tot de tijd van David. 46 Hij
had Gods gunst en vroeg of hij
het voorrecht mocht hebben de
God van Jakob van een woon-
plaats te voorzien.i 47 Toch was
het Salomo die een huis voor
hem bouwde.j 48 Maar de Aller-
hoogste woont niet in huizen die
met handen zijn gemaakt,k zoals
de profeet zegt: 49 “De hemel
is mijn troon l en de aarde mijn
voetenbank.m Wat voor huis ga
je voor mij bouwen?, zegt Jeho-
vah.� Of waar is mijn rustplaats?
50 Heeft mijn hand niet al deze
dingen gemaakt?”n

51 Jullie zijn koppig en onbe-
sneden van hart en oren, en jul-
lie verzetten je altijd tegen de
heilige geest. Jullie doen hetzelf-

7:44 �Zie Woordenlijst. 7:49, 60 �Zie
App. A5.

de als je voorvaders.a 52 Wel-
ke profeet is er niet door jullie
voorvaders vervolgd?b Degenen
die van tevoren de komst van
de rechtvaardige aankondigden,c
hebben ze zelfs gedood. En nu
hebben jullie hem verraden en
vermoord,d 53 terwijl jullie de
wet hebben ontvangen zoals die
door engelen werd overgebracht.e
Maar jullie hebben je er niet aan
gehouden.’

54 Toen ze dat hoorden, wer-
den ze razend� op hem en gingen
ze knarsetanden. 55 Maar vol
van heilige geest staarde hij naar
de hemel. Hij zag Gods majes-
teit� en zag Jezus aan Gods rech-
terhand staan.f 56 Hij zei: ‘Ik zie
dat de hemel geopend is en ik zie
de Mensenzoong aan Gods rech-
terhand staan.’h 57 Toen begon-
nen ze luid te schreeuwen. Ze hiel-
den hun handen voor hun oren
en stormden met zijn allen op
hem af. 58 Ze gooiden hem de
stad uit en begonnen hem te ste-
nigen. i De getuigen j legden hun
bovenkleren aan de voeten van
een jonge man die Saulus heette.k
59 Terwijl St _efanus werd geste-
nigd, smeekte hij: ‘Heer Jezus,
ontvang mijn geest.’ 60 Hij viel
op zijn knieën en riep met luide
stem: ‘Jehovah,� reken hun deze
zonde niet aan.’ l Nadat hij dat had
gezegd, stierf hij.�

8 En Saulus keurde de moord
op hem goed.m

Op die dag brak er een he-
vige vervolging uit tegen de
gemeente in Jeruzalem. Iedereen
werd verspreid over Judea en
Sam _aria,n behalve de apostelen.
2 Maar St _efanus werd weggedra-
gen door diepgelovige mannen,
die hem begroeven en intens om
hem rouwden. 3 Saulus ging he-
vig tegen de gemeente tekeer. Hij
drong het ene huis na het andere
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binnen, sleepte zowel mannen als
vrouwen naar buiten en liet ze in
de gevangenis zetten.a

4 Maar degenen die verdreven
waren, gingen het land door en
maakten het goede nieuws van
het woord bekend.b 5 Fil _ippus
ging naar de stad� Sam _ariac en
begon daar over de Christus te
prediken. 6 Grote groepen men-
sen luisterden aandachtig toen
ze hoorden wat Fil _ippus zei en
zagen wat voor wonderen� hij
deed. 7 Want veel mensen wa-
ren bezeten door onreine geesten,
en die gingen luidkeels schreeu-
wend uit hen.d Ook werden er
veel verlamden en kreupelen ge-
nezen, 8 wat tot grote vreugde
leidde in die stad.

9 Er was in die stad een man
die Simon heette. Voorheen had
hij magie bedreven en de bevol-
king van Sam _aria versteld laten
staan. Hij beweerde van zichzelf
dat hij een groot man was. 10 Ie-
dereen, van klein tot groot, luis-
terde naar hem. Ze zeiden: ‘Deze
man is de Kracht van God, de Gro-
te Kracht.’ 11 Ze luisterden naar
hem omdat hij hen al een hele
tijd met zijn magische kunsten
had verbaasd. 12 Maar toen Fi-
l _ippus het goede nieuws van Gods
Koninkrijke en van de naam van
Jezus Christus bekendmaakte, ge-
loofden ze hém en er werden
zowel mannen als vrouwen ge-
doopt.f 13 Ook Simon werd een
gelovige, en na zijn doop bleef hij
bij Fil _ippus.g Hij stond verbaasd
over de tekenen en wonderen� die
hij zag gebeuren.

14 Toen de apostelen in Jeru-
zalem hoorden dat Sam _aria het
woord van God had aanvaard,h
stuurden ze Petrus en Johannes
naar hen toe. 15 Die gingen er
dus heen en baden voor hen dat
ze heilige geest zouden krijgen. i

8:5 �Ofmogelijk ‘een stad in’. 8:6 �Lett.:
‘tekenen’. 8:13 �Lett.: ‘en grote krachtige
werken’.

16 Want die was nog op niemand
van hen gekomen, maar ze waren
alleen in de naam van de Heer
Jezus gedoopt.a 17 Daarna leg-
den Petrus en Johannes hun de
handen opb en ze kregen heilige
geest.

18 Toen Simon zag dat men-
sen de geest ontvingen doordat
de apostelen hun de handen op-
legden, bood hij de apostelen
geld aan 19 en zei: ‘Geef ook
mij die macht, zodat iedereen die
ik de handen opleg, heilige geest
krijgt.’ 20 Maar Petrus zei tegen
hem: ‘Laat je zilver met je ver-
gaan, als je denkt dat je de vrije
gave van God met geld kunt ko-
pen.c 21 Jij kunt hier geen deel
aan hebben, want God ziet dat
je hart niet oprecht is. 22 Heb
dus berouw van je slechtheid en
smeek Jehovah� of de verkeerde
neiging van je hart je zo mogelijk
vergeven mag worden. 23 Want
ik zie dat je een bitter gif� en
een slaaf van onrechtvaardig-
heid bent.’ 24 Simon antwoord-
de: ‘Smeek Jehovah� dat niets
van wat jullie hebben gezegd mij
zal overkomen.’

25 Nadat ze een grondig ge-
tuigenis hadden gegeven en over
het woord van Jehovah� hadden
verteld, gingen ze terug naar Je-
ruzalem. Onderweg maakten ze
in veel Samaritaanse dorpen het
goede nieuws bekend.d

26 Maar Jehovah’s� engele zei
tegen Fil _ippus: ‘Sta op en ga naar
het zuiden, naar de weg die van
Jeruzalem naar Gaza loopt.’ (Dit
is een woestijnweg.) 27 Fil _ippus
stond op en vertrok. Toen zag hij
een Ethiopische eunuch.� Het was
een hoge beambte van Cand _ace,
de koningin van de Ethiopiërs,
die al haar schatten beheerde. Hij
was naar Jeruzalem gegaan om
God te aanbidden.f 28 Nu was

8:22, 24-26 �Zie App. A5. 8:23 �Lett.:
‘gal van bitterheid’. 8:27 �Of ‘hofbe-
ambte’.
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hij op de terugweg en zat hij in
zijn wagen hardop de profeet Je-
saja te lezen. 29 De geest zei te-
gen Fil _ippus: ‘Ga naar die wa-
gen toe.’ 30 Fil _ippus rende met
de wagen mee en hoorde de man
hardop de profeet Jesaja lezen,
waarop hij vroeg: ‘Weet� u eigen-
lijk wel wat u leest?’ 31 Hij ant-
woordde: ‘Hoe zou dat ooit kun-
nen zonder dat iemand me helpt?’
Toen drong hij er bij Fil _ippus
op aan om in te stappen en bij
hem te komen zitten. 32 Hij was
dit Schriftgedeelte aan het lezen:
‘Als een schaap werd hij naar de
slacht geleid, en als een lam dat
stil is bij zijn scheerder, zo doet
hij zijn mond niet open.a 33 Tij-
dens zijn vernedering werd ge-
rechtigheid hem ontnomen.b Wie
zal de bijzonderheden van zijn ge-
neratie� vertellen? Want zijn le-
ven wordt van de aarde weggeno-
men.’c

34 Toen zei de eunuch te-
gen Fil _ippus: ‘Kunt u me vertel-
len over wie de profeet dat zegt?
Over zichzelf of over iemand an-
ders?’ 35 Fil _ippus begon te spre-
ken, en te beginnen bij dat Schrift-
gedeelte vertelde hij hem het
goede nieuws over Jezus. 36 On-
derweg kwamen ze langs water, en
de eunuch zei: ‘Kijk, hier is water!
Wat houdt me tegen om gedoopt
te worden?’ 37 �—— 38 Toen gaf
hij opdracht de wagen te stoppen.
Fil _ippus en de eunuch liepen al-
lebei het water in, en hij doop-
te hem. 39 Toen ze uit het water
kwamen, leidde Jehovah’s� geest
Fil _ippus vlug weg, en de eunuch
zag hem niet meer, maar hij reisde
vol vreugde verder. 40 Fil _ippus
kwam terecht in _Asdod, en hij
reisde het gebied door en bleef
in alle steden het goede nieuws
bekendmaken totdat hij in Cesa-
r _ea kwam.d

8:30 �Of ‘begrijpt’. 8:33 �Of ‘afkomst’.
8:37 �Zie App. A3. 8:39 �Zie App. A5.

9 Maar Saulus ging nog steeds
tekeer tegen de discipelen van

de Heera en bedreigde ze met de
dood. Hij ging naar de hogepries-
ter 2 en vroeg hem om brieven
voor de synagogen in Damaskus,
zodat hij alle aanhangers van De
Wegb die hij aantrof — mannen en
vrouwen — in boeien kon slaan
en naar Jeruzalem kon bren-
gen.

3 Terwijl hij onderweg was en
in de buurt van Damaskus kwam,
werd hij plotseling omgeven door
een fel licht uit de hemel.c 4 Hij
viel op de grond en hoorde een
stem zeggen: ‘Saul, Saul, waar-
om vervolg je mij?’ 5 Hij vroeg:
‘Heer, wie bent u?’ Het antwoord
was: ‘Ik ben Jezus,d die jij ver-
volgt.e 6 Maar sta op en ga de
stad in. Daar zul je te horen
krijgen wat je moet doen.’ 7 De
mannen die met hem meereisden,
waren sprakeloos, want ze hoor-
den wel een stem maar zagen
niemand.f 8 Saulus kwam over-
eind en hoewel zijn ogen open wa-
ren, zag hij niets. Ze namen hem
dus bij de hand en brachten hem
Damaskus binnen. 9 Drie dagen
lang zag hij niets,g en ook at en
dronk hij niet.

10 In Damaskus was een disci-
pel die Anan _iash heette. In een vi-
sioen zei de Heer tegen hem: ‘Ana-
n _ias!’ Hij antwoordde: ‘Hier ben
ik, Heer.’ 11 De Heer zei tegen
hem: ‘Sta op en ga naar de Rech-
testraat. Zoek in het huis van Ju-
das naar Saulus, een man uit T _ar-
sus. i Hij is aan het bidden 12 en
hij heeft in een visioen gezien dat
een man die Anan _ias heet, bin-
nenkomt en zijn handen op hem
legt zodat hij weer kan zien.’ j
13 Maar Anan _ias antwoordde:
‘Heer, ik heb van velen gehoord
dat deze man uw heiligen in Je-
ruzalem veel kwaad heeft aange-
daan. 14 En hij heeft toestem-
ming van de overpriesters om hier
iedereen die uw naam aanroept, te
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arresteren.’�a 15 Maar de Heer
zei tegen hem: ‘Ga! Ik heb deze
man uitgekozen als instrument�b
om mijn naam uit te dragen aan
de heidenen�c en ook aan konin-
gend en de Israëlieten. 16 Want
ik zal hem duidelijk laten zien
hoeveel lijden hij voor mijn naam
moet ondergaan.’e

17 Anan _ias vertrok en ging het
huis binnen. Hij legde zijn han-
den op hem en zei: ‘Saul, broe-
der, ik ben gestuurd door de Heer
Jezus, die aan jou is verschenen
op de weg hiernaartoe, zodat je
weer kunt zien en vervuld wordt
met heilige geest.’f 18 Onmiddel-
lijk viel er iets van zijn ogen wat
op schubben leek, en hij kon weer
zien. Hij stond op en werd ge-
doopt, 19 en hij at wat voedsel
om op krachten te komen.

Hij bleef een aantal dagen
bij de discipelen in Damaskus,g
20 en meteen ging hij in de syna-
gogen prediken dat Jezus de Zoon
van God is. 21 Iedereen die hem
hoorde, was verbaasd. Ze zeiden:
‘Dat is toch de man die in Jeruza-
lem degenen die deze naam aan-
roepen hevig vervolgde?h Is hij
niet juist hiernaartoe gekomen om
ze te arresteren en naar de over-
priesters te brengen?’�i 22 Maar
Saulus’ optreden werd steeds
krachtiger en hij bracht de Jo-
den die in Damaskus woonden in
verwarring, omdat hij op een lo-
gische manier aantoonde dat Je-
zus de Christus is. j

23 Nadat er meerdere dagen
verstreken waren, spanden de Jo-
den samen om hem uit de weg
te ruimen.k 24 Ook werden de
poorten dag en nacht scherp in de
gaten gehouden om hem te kun-
nen doden. Maar Saulus hoorde
van hun complot. 25 Zijn disci-

9:14 �Lett.: ‘in boeien te slaan’. 9:15
�Lett.: ‘een uitverkoren vat’. �Of ‘vol-
ken’. Zie Woordenlijst. 9:21 �Lett.: ‘ze
geboeid naar de overpriesters te bren-
gen’.

pelen namen hem daarom mee en
lieten hem ’s nachts door een ope-
ning in de stadsmuur in een mand
naar beneden zakken.a

26 Toen hij in Jeruzalem was
aangekomen,b probeerde hij zich
bij de discipelen aan te slui-
ten. Maar die waren allemaal
bang voor hem omdat ze niet ge-
loofden dat hij een discipel was.
27 Barnabasc kwam hem te hulp
en bracht hem bij de apostelen.
Hij vertelde hun uitgebreid dat
Saulus onderweg de Heer had ge-
ziend en dat die tegen hem had ge-
sproken, en dat Saulus in Damas-
kus vrijmoedig in de naam van
Jezus had gesproken.e 28 Sau-
lus bleef bij hen terwijl hij over-
al in Jeruzalem met hen ver-
scheen� en vrijmoedig in de naam
van de Heer sprak. 29 Hij praat-
te en discussieerde met de Grieks-
sprekende Joden, maar die pro-
beerden hem om het leven te
brengen.f 30 Toen de broeders
daarachter kwamen, brachten ze
hem naar Cesar _ea en stuurden
hem vandaar naar T _arsus.g

31 Daarna brak er voor de ge-
meente in heel Judea, Galilea en
Sam _ariah een periode van vrede
en opbouw aan. De gemeente leef-
de� in ontzag voor Jehovah� en in
de troost van de heilige geest, i en
bleef in aantal toenemen.

32 Terwijl Petrus door het
hele gebied trok, kwam hij ook
bij de heiligen die in Lydda woon-
den. j 33 Daar trof hij een man
aan die En _eas heette en die al
acht jaar op bed lag omdat hij
verlamd was. 34 Petrus zei te-
gen hem: ‘En _eas, Jezus Christus
geneest je.k Sta op en maak je
bed op.’ l En meteen ging hij
staan. 35 Toen de inwoners van
Lydda en van de S _aronvlakte hem
zagen, bekeerden ze zich tot de
Heer.

9:28 �Lett.: ‘in- en uitging’. 9:31 �Lett.:
‘wandelde’. �Zie App. A5.
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36 In Joppe was een discipel

die Tab _itha heette, wat D _orkas�
betekent. Ze deed veel goeds voor
anderen en gaf vaak giften aan
de armen.� 37 Maar in die perio-
de werd ze ziek en stierf ze. Ze
werd gewassen en in een boven-
kamer gelegd. 38 Toen de disci-
pelen hoorden dat Petrus in de
stad Lydda was, die dicht bij Jop-
pe ligt, stuurden ze twee man-
nen naar hem toe met het drin-
gende verzoek: ‘Kom alsjeblieft
zo snel mogelijk naar ons toe.’
39 Petrus stond op en ging met
ze mee. Bij zijn aankomst brach-
ten ze hem naar de bovenka-
mer. Alle weduwen kwamen hui-
lend naar hem toe en lieten hem
de mantels� en andere kleding-
stukken zien die D _orkas had ge-
maakt toen ze nog bij hen was.
40 Petrus stuurde iedereen naar
buiten,a knielde neer en ging in
gebed. Daarna keerde hij zich
naar het lichaam en zei: ‘Tab _i-
tha, sta op!’ Ze deed haar ogen
open, zag Petrus en ging rechtop
zitten.b 41 Hij pakte haar hand
en hielp haar overeind. Daarna
riep hij de heiligen en de wedu-
wen en bracht haar levend bij
hen.c 42 Dat werd in heel Jop-
pe bekend en veel mensen gingen
in de Heer geloven.d 43 Petrus
bleef nog een hele tijd in Jop-
pe bij een leerlooier die Simon
heette.e

10 In Cesar _ea woonde een
man die Cornelius heette,

een legerofficier� van wat de Ita-
liaanse afdeling� werd genoemd.
2 Hij was een diepgelovig man,
en hij en iedereen in zijn huis
hadden ontzag voor God. Hij gaf

9:36 �De Griekse naam Dorkas en de
Aramese naam Tabitha betekenen al-
lebei ‘gazelle’. 9:36; 10:4 �Of ‘gaven
van barmhartigheid’. Zie Woordenlijst.
9:39 �Of ‘bovenkleren’. 10:1 �Of ‘cen-
turio’, een bevelhebber over 100 solda-
ten. �Of ‘cohort’, een Romeinse leger-
afdeling van 600 soldaten.

vaak giften aan de armen onder�
het volk en zond altijd smeekge-
beden tot God op. 3 Rond het
negende uura van de dag� had hij
een visioen en zag hij duidelijk
een engel van God binnenkomen,
die zei: ‘Cornelius!’ 4 Hevig ge-
schrokken staarde Cornelius hem
aan en vroeg: ‘Wat is er, Heer?’
Hij antwoordde: ‘Je gebeden en
je giften aan de armen� zijn naar
God opgestegen en zijn steeds in
zijn gedachten.b 5 Stuur daar-
om mannen naar Joppe om Si-
mon te halen, die ook Petrus
wordt genoemd. 6 Hij is te gast
bij Simon, een leerlooier die een
huis aan de zee heeft.’ 7 Zodra
de engel die tegen hem sprak
was weggegaan, riep hij twee van
zijn bedienden en een diepgelovi-
ge soldaat uit degenen die altijd
bij hem waren. 8 Hij vertelde ze
alles en stuurde ze naar Joppe.

9 De volgende dag, toen die
mannen onderweg waren en in de
buurt van de stad kwamen, ging
Petrus rond het zesde uur� het
dak op om te bidden. 10 Maar hij
kreeg honger en wilde eten. Ter-
wijl er een maaltijd werd klaar-
gemaakt, had hij een visioen.�c
11 Hij zag dat de hemel geopend
was en dat er iets� wat op een
groot linnen laken leek aan de vier
punten op de aarde werd neer-
gelaten. 12 Daarin zaten allerlei
viervoetige en kruipende dieren�
van de aarde en vogels van de
hemel. 13 Toen zei een stem te-
gen hem: ‘Sta op, Petrus, slacht
en eet!’ 14 Maar Petrus zei: ‘Ab-
soluut niet, Heer, want ik heb
nog nooit iets gegeten wat onhei-
lig en onrein was.’d 15 De stem
sprak opnieuw tot hem, voor de
tweede keer: ‘De dingen die God
heeft gereinigd, mag je niet langer

10:2 �Of ‘gaven van barmhartigheid
aan’. ZieWoordenlijst. 10:3 �D.w.z. rond
15.00 uur. 10:9 �D.w.z. rond 12.00 uur.
10:10 �Of ‘raakte hij in trance’. 10:11
�Lett.: ‘een soort vat’. 10:12 �Of ‘rep-
tielen’.
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onrein noemen.’ 16 Dat gebeur-
de een derde keer, en onmiddellijk
werd het� weer in de hemel opge-
nomen.

17 Terwijl Petrus zich nog ver-
bijsterd afvroeg wat het visioen
dat hij had gezien betekende,
stonden de mannen die Cornelius
had gestuurd ineens bij de poort.a
Ze hadden geı̈nformeerd waar het
huis van Simon was. 18 Ze rie-
pen iemand en vroegen of Simon,
die ook Petrus werd genoemd,
daar te gast was. 19 Terwijl Pe-
trus nog over het visioen na-
dacht, zei de geest:b ‘Kijk! Er
zijn drie mannen die naar je
vragen. 20 Sta op, ga naar be-
neden en ga met ze mee. Twij-
fel niet, want ik heb ze gestuurd.’
21 Toen ging Petrus naar bene-
den, naar de mannen, en zei: ‘Hier
ben ik. Ik ben degene die jullie
zoeken. Waarom zijn jullie hier?’
22 Ze zeiden: ‘Cornelius,c een le-
gerofficier, een rechtvaardig man
die ontzag heeft voor God en over
wie het hele Joodse volk positief
spreekt, heeft via een heilige en-
gel opdracht van God gekregen
om u bij zich thuis te laten ko-
men en te horen wat u te zeggen
hebt.’ 23 Daarop nodigde hij ze
binnen en ontving ze als gast.

De volgende dag stond hij op
en ging samen met ze op weg,
en een aantal broeders uit Jop-
pe ging met hem mee. 24 De
dag daarop kwam hij in Cesar _ea
aan. Cornelius verwachtte hen
natuurlijk en had zijn familie en
goede vrienden bij elkaar ge-
roepen. 25 Toen Petrus binnen-
kwam, ging Cornelius naar hem
toe, viel aan zijn voeten en be-
wees hem eer.� 26 Maar Petrus
hielp hem overeind en zei: ‘Sta
op, ik ben ook maar een mens.’d
27 Al pratend met Cornelius ging
hij naar binnen. Daar trof hij een
grote groep mensen aan 28 en
hij zei tegen ze: ‘Jullie weten heel

10:16 �Lett.: ‘het vat’. 10:25 �Of ‘boog
zich voor hem neer’.

goed dat het een Jood verboden
is met iemand van een ander volk
om te gaan of hem te bezoeken.a
Maar God heeft me laten zien dat
ik geen mens onheilig of onrein
mag noemen.b 29 Toen ik geroe-
pen werd, ben ik dan ook geko-
men zonder bezwaar te maken.
Mijn vraag is dus: waarom hebben
jullie me laten komen?’

30 Cornelius zei: ‘Vier dagen
geleden op dezelfde tijd, op het
negende uur,� was ik in mijn huis
aan het bidden. Opeens stond
er een man in glanzende kleding
voor me, 31 die zei: “Cornelius,
je gebed is verhoord en je gif-
ten aan de armen� zijn steeds in
Gods gedachten. 32 Stuur daar-
om iemand naar Joppe en laat Si-
mon roepen, die ook Petrus wordt
genoemd. Hij is te gast in het huis
van Simon, een leerlooier, die
aan zee woont.”c 33 Ik heb u dus
meteen laten halen en u was zo
vriendelijk hiernaartoe te komen.
En nu zijn we hier allemaal bij el-
kaar in aanwezigheid van God om
alles te horen wat Jehovah� u
heeft opgedragen te zeggen.’

34 Toen nam Petrus het woord
en zei: ‘Nu begrijp ik echt dat
God niet partijdig is,d 35 maar
in elk volk is iedereen die ont-
zag voor hem heeft en het juis-
te doet, aanvaardbaar voor hem.e
36 Hij heeft zijn woord naar de
Israëlieten gestuurd om hun het
goede nieuws van vredef via Je-
zus Christus bekend te maken, die
Heer is van iedereen.g 37 Jullie
weten waar in heel Judea over ge-
praat werd (het begon in Galileah

na de doop die Johannes predik-
te): 38 dat Jezus, die uit N _aza-
reth kwam, door God met heilige
geest i en kracht werd gezalfd, en
dat hij door het land trok, terwijl
hij goede daden deed en iedereen
genas die door de Duivel onder-
drukt werd, j want God was met

10:30 �D.w.z. rond 15.00 uur. 10:31 �Of
‘gaven van barmhartigheid’. Zie Woor-
denlijst. 10:33 �Zie App. A5.
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hem.a 39 En wij zijn getuigen
van alles wat hij in het land van
de Joden en in Jeruzalem heeft
gedaan. Maar ze hebben hem ge-
dood door hem aan een paal�
te hangen. 40 God heeft hem op
de derde dag opgewektb en hem
openbaar laten worden,� 41 niet
aan het hele volk, maar aan getui-
gen die van tevoren door God wa-
ren aangewezen, aan ons, die na
zijn opstanding uit de dood met
hem gegeten en gedronken heb-
ben.c 42 Ook heeft hij ons opge-
dragen tot het volk te prediken
en een grondig getuigenis te ge-
vend dat hij het is die door God
is aangesteld als rechter van de
levenden en de doden.e 43 Van
hem getuigen alle profetenf dat
iedereen die in hem gelooft, door
zijn naam vergeving van zonden
krijgt.’g

44 Terwijl Petrus daar nog
over sprak, kwamde heilige geest
op iedereen die het woord hoor-
de.h 45 De besneden gelovigen�
die met Petrus waren meegeko-
men, waren verbaasd, omdat de
vrije gave van de heilige geest
ook op heidenen� werd uitgestort.
46 Want ze hoorden hen in vreem-
de talen� spreken en God loven.i
Toen zei Petrus: 47 ‘Kan iemand
nog weigeren deze mensen in wa-
ter te dopenj nu ze net als wij
de heilige geest hebben ontvan-
gen?’ 48 Daarna gaf hij opdracht
ze in de naam van Jezus Christus
te dopen.k Vervolgens vroegen ze
hem om nog een aantal dagen te
blijven.

11 De apostelen en de broe-
ders in Judea hoorden dat

ook heidenen� het woord van
God hadden aanvaard. 2 Toen
Petrus in Jeruzalem kwam, had-
den de voorstanders van de be-
snijdenis l kritiek op hem.� 3 Ze

10:39 �Of ‘boom’. 10:40 �Of ‘hem la-
ten verschijnen’. 10:45 �Of ‘getrouwen’.
10:45; 11:1 �Zie Woordenlijst. 10:46
�Lett.: ‘in tongen’. 11:2 �Of ‘begonnen
(...) ruzie met hem te maken’.

zeiden: ‘Jij bent in het huis van
onbesneden mannen geweest en
hebt met ze gegeten.’ 4 Daarop
vertelde Petrus hun wat er pre-
cies was gebeurd. Hij zei:

5 ‘Terwijl ik in de stad Joppe
aan het bidden was, kreeg ik een
visioen: uit de hemel werd iets�
wat op een groot linnen laken leek
aan de vier punten neergelaten,
en het kwamvlak bij me.a 6 Toen
ik er goed naar keek, zag ik vier-
voetige dieren van de aarde, wilde
dieren, kruipende dieren� en vo-
gels van de hemel. 7 Ook hoor-
de ik een stem zeggen: “Sta op,
Petrus, slacht en eet!” 8 Maar
ik zei: “Absoluut niet, Heer, want
er is nog nooit iets onheiligs of
onreins in mijn mond gekomen.”
9 De tweede keer zei de stem
uit de hemel: “De dingen die God
heeft gereinigd, mag je niet lan-
ger onrein noemen.” 10 Dat ge-
beurde een derde keer, en daarna
werd alles weer omhooggetrokken
naar de hemel. 11 Precies op dat
moment stonden er drie mannen
voor het huis waar we waren. Ze
waren vanuit Cesar _ea naar me toe
gestuurd.b 12 De geest zei tegen
me dat ik met ze mee moest gaan
en niet moest twijfelen. Deze zes
broeders zijn met me meegeko-
men, en we zijn het huis van de
man binnengegaan.

13 Hij vertelde ons dat hij een
engel in zijn huis had zien staan,
die zei: “Stuur mannen naar Jop-
pe om Simon te halen, die ook Pe-
trus wordt genoemd.c 14 Hij zal
je vertellen hoe jij en iedereen
in je huis gered kunnen worden.”
15 Maar toen ik begon te praten,
kwam de heilige geest op hen, net
zoals in het begin bij ons is ge-
beurd.d 16 Ineens herinnerde ik
me dat de Heer altijd zei: “Jo-
hannes doopte met water,e maar
jullie zullen met heilige geest
worden gedoopt.”f 17 God heeft
aan hen dus dezelfde vrije gave

11:5 �Lett.: ‘een soort vat’. 11:6 �Of
‘reptielen’.
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gegeven als aan ons, die gelovi-
gen in de Heer Jezus Christus zijn
geworden. Wie was ik dan, dat ik
God zou kunnen tegenhouden?’�a

18 Toen ze dat hoorden, maak-
ten ze geen bezwaar meer.� Ze
loofden God en zeiden: ‘God geeft
dus ook aan heidenen� de kans
om berouw te hebben, wat tot le-
ven leidt.’b

19 Degenen die waren verdre-
venc vanwege de vervolging die
was ontstaan in verband met St _e-
fanus, trokken verder tot aan Fe-
nicië, Cyprus en Antioch _ië, maar
ze verkondigden het woord alleen
aan de Joden.d 20 Er waren on-
der hen echter ook enkele man-
nen uit Cyprus en Cyr _ene die
in Antioch _ië het goede nieuws
van de Heer Jezus aan de Grieks-
sprekende bevolking bekend be-
gonnen te maken. 21 En Jeho-
vah’s� hand was met hen, zodat
veel mensen gelovigen werden en
zich tot de Heer bekeerden.e

22 Het bericht over hen be-
reikte de gemeente in Jeruzalem,
en ze stuurden Barnabasf naar
Antioch _ië. 23 Toen hij daar aan-
kwam en de onverdiende goed-
heid van God zag, was hij heel
blij. Hij moedigde ze allemaal
aan vastbesloten te zijn om de
Heer trouw te blijven,g 24 want
hij was een goed man, vol heili-
ge geest en geloof. En een gro-
te groep mensen ging in de Heer
geloven.h 25 Daarna ging Barna-
bas naar T _arsus om Saulus i te
zoeken. 26 Nadat hij hem gevon-
den had, nam hij hem mee naar
Antioch _ië. Een heel jaar lang kwa-
men ze met de gemeente daar bij-
een en gaven ze onderwijs aan
een grote groep mensen. Daar in
Antioch _ië werden de discipelen
door Gods voorzienigheid voor
het eerst christenen genoemd. j

11:17 �Of ‘dat ik God in de weg zou
gaan staan’. 11:18 �Lett.: ‘werden ze
stil’. �Zie Woordenlijst. 11:21; 12:7
�Zie App. A5.

27 In die tijd kwamen er pro-
fetena van Jeruzalem naar Antio-
ch _ië. 28 Een van hen, Ag _abus,b
stond op en voorspelde door de
geest dat er al snel een grote hon-
gersnood over de hele bewoon-
de aarde zou komen.c En dat is
in de tijd van Claudius inder-
daad gebeurd. 29 De discipelen
besloten dus om hulp� te stu-
rend naar de broeders in Judea.
Iedereen droeg bij wat hij kon,e
30 en ze lieten het door Barna-
bas en Saulus naar de ouderlin-
gen brengen.f

12 Rond die tijd begon ko-
ning Herodes enkele leden

van de gemeente te vervolgen.g
2 Hij doodde Jakobus, de broer
van Johannes,h met het zwaard. i
3 Toen hij merkte dat hij de Jo-
den daar een plezier mee deed,
nam hij ook Petrus gevangen. (Dat
gebeurde tijdens de dagen van het
Ongezuurde Brood.)j 4 Hij greep
hem en zette hem in de gevange-
nis.k Daar liet hij hem door vier
ploegen van elk vier soldaten be-
waken, omdat hij van plan was
hem na het Pascha voor te leiden
aan� het volk. 5 Terwijl Petrus
in de gevangenis werd vastgehou-
den, bad de gemeente intens voor
hem tot God. l

6 In de nacht voordat Herodes
hem voor wilde leiden, lag Petrus
geboeid met twee kettingen tus-
sen twee soldaten te slapen.Voor
de deur van de gevangenis ston-
den bewakers. 7 Maar ineens
stond Jehovah’s� engel daar,m en
er scheen een licht in de cel. Hij
stootte Petrus in zijn zij om hem
wakker te maken en zei: ‘Sta vlug
op!’ En de kettingen vielen van
zijn handen.n 8 De engel zei te-
gen hem: ‘Kleed je aan� en trek je
sandalen aan.’ Dat deed hij. Daar-
na zei de engel: ‘Doe je boven-
kleed aan en volg mij.’ 9 Petrus

11:29 �Of ‘een ondersteuning’. 12:4
�Of ‘te laten berechten vóór’. 12:8 �Of
‘omgord je’.
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ging naar buiten en volgde hem,
maar hij wist niet dat de dingen
die de engel liet gebeuren, echt
waren. Hij dacht dat hij een vi-
sioen zag. 10 Nadat ze de eerste
en de tweede schildwacht voorbij
waren, kwamen ze bij de ijzeren
poort naar de stad, en die ging
vanzelf voor hen open. Ze kwa-
men buiten en liepen één straat
uit, waarna de engel plotseling
bij hem wegging. 11 Toen besef-
te Petrus wat er gebeurd was en
hij zei: ‘Nu weet ik zeker dat Jeho-
vah� zijn engel heeft gestuurd en
me heeft bevrijd van Herodes en
van alles wat de Joden verwacht-
ten dat er zou gebeuren.’a

12 Nadat dat tot hemwas door-
gedrongen, ging hij naar het huis
van Maria, de moeder van Jo-
hannes (ook Markus genoemd).b
Er was daar een behoorlijk grote
groep bijeengekomen en ze waren
aan het bidden. 13 Hij klopte op
de poortdeur en een dienstmeisje
dat Rh _odé heette, kwam naar de
poort. 14 Toen ze de stem van
Petrus herkende, was ze zo blij
dat ze vergat open te doen. Ze
rende naar binnen om te vertellen
dat Petrus voor de poort stond.
15 Ze zeiden tegen haar: ‘Je bent
niet goed wijs.’ Maar ze bleef vol-
houden dat het zo was. Daar-
op zeiden ze: ‘Het is zijn engel.’
16 Ondertussen stond Petrus nog
steeds op de poort te kloppen.
Toen ze opendeden en hem za-
gen, konden ze hun ogen niet
geloven. 17 Hij gebaarde dat ze
stil moesten zijn en vertelde hun
uitgebreid hoe Jehovah� hem uit
de gevangenis had gehaald, en hij
zei: ‘Vertel deze dingen aan Jako-
busc en de andere broeders.’ Daar-
na vertrok hij naar een andere
plaats.

18 Toen het dag werd, ont-
stond er grote verwarring onder
de soldaten over wat er met Pe-
trus gebeurd was. 19 Herodes

12:11, 17, 23, 24; 13:2 �Zie App. A5.

liet overal naar hem zoeken, en
toen ze hem niet konden vin-
den, ondervroeg hij de bewakers
en gaf hij bevel ze weg te lei-
den en te straffen.a Daarna ver-
trok hij van Judea naar Cesar _ea
en bracht daar wat tijd door.

20 Hij was de bevolking van
Tyrus en Sidon vijandig gezind.�
Daarom gingen ze eensgezind
naar hem toe. Nadat ze Bl _astus,
die over de hofhouding� van de ko-
ning ging, hadden overtuigd, gin-
gen ze om vrede smeken. Hun ge-
bied werd namelijk door het land
van de koning van voedsel voor-
zien. 21 Op een vastgestelde dag
deed Herodes een koninklijk ge-
waad aan. Hij nam plaats op de
rechterstoel en sprak hen in het
openbaar toe. 22 De samenge-
stroomde mensen schreeuwden:
‘De stem van een god en niet
van een mens!’ 23 Onmiddellijk
sloeg de engel van Jehovah� hem,
omdat hij de eer niet aan God gaf.
Herodes werd door wormen op-
gegeten en stierf.

24 Maar het woord van Jeho-
vah� bleef toenemen en zich ver-
spreiden.b

25 Nadat Barnabasc en Saulus
hun taak hadden vervuld door
hulp te bieden in Jeruzalem,d gin-
gen ze terug. Ze namen Johan-
nes met zich mee,e die ook Mar-
kus werd genoemd.

13 In de gemeente in Antioch _ië
waren profeten en leraren:f

Barnabas, Simeon, die ook N _iger
werd genoemd, L _ucius van Cyr _e-
ne, M _anaën, die samen met de dis-
trictsregeerder Herodes was op-
geleid, en Saulus. 2 Terwijl ze
dienst� deden voor Jehovah� en
vastten, zei de heilige geest: ‘Stel
mij Barnabas en Saulusg ter be-
schikking voor het werk waar-
voor ik ze heb geroepen.’h 3 Na-
dat ze gevast en gebeden hadden,

12:20 �Of ‘was uit op oorlog tegen’.
�Lett.: ‘slaapkamer’. 13:2 �Of ‘open-
bare dienst’.
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legden ze hun de handen op en lie-
ten hen gaan.

4 Deze mannen, die door de
heilige geest waren uitgezonden,
gingen naar Sel _e _ucië en voeren
vandaar naar Cyprus. 5 Toen ze
in S _alamis aankwamen, gingen ze
het woord van God in de syna-
gogen van de Joden verkondigen.
Johannes was meegegaan om ze
te helpen.�a

6 Ze reisden het hele eiland
over tot ze in P _afos kwamen, waar
ze een Jood aantroffen die Bar-
Jezus heette. Hij was een tove-
naar en een valse profeet. 7 Hij
werkte voor de proconsul� S _er-
gius Paulus, een intelligent man.
S _ergius Paulus liet Barnabas en
Saulus bij zich komen omdat hij
heel graag het woord van God wil-
de horen. 8 Maar _Elymas, de to-
venaar (dat is de betekenis van
zijn naam), werkte hen tegen en
probeerde de proconsul van het
geloof af te houden. 9 Saulus,
die ook Paulus wordt genoemd,
werd vervuld met heilige geest,
keek hem strak aan 10 en zei:
‘Je bent een bedrieger en een
schurk van de ergste soort, een
zoon van de Duivelb en een vij-
and van alles wat rechtvaardig
is. Houd er toch mee op de rech-
te wegen van Jehovah� te ver-
draaien! 11 Let op! De hand van
Jehovah� zal je treffen, en je zult
blind zijn en een tijdlang het zon-
licht niet zien.’ Onmiddellijk werd
hij omringd door een dikke mist
en duisternis, en hij tastte rond
om iemand te vinden die hem
bij de hand kon leiden. 12 Toen
de proconsul zag wat er gebeur-
de, werd hij een gelovige, want hij
stond versteld van het onderwijs
van Jehovah.�

13 Paulus en zijn reisgenoten
vertrokken per schip uit P _afos
en kwamen in P _erge in Pamfylië

13:5 �Of ‘als dienaar’. 13:7 �Romeinse
gouverneur van een provincie. ZieWoor-
denlijst. 13:10-12 �Zie App. A5.

aan. Maar Johannesa verliet hen
en ging terug naar Jeruzalem.b
14 Vanuit P _erge reisden ze ver-
der naar Antioch _ië in Pis _idië. Op
de sabbat gingen ze naar de sy-
nagogec en namen daar plaats.
15 Nadat er uit de Wet en de
Profeten was voorgelezen,d lieten
de bestuurders van de synagoge
hun zeggen: ‘Mannen, broeders,
als jullie een bemoedigend woord
voor de mensen hebben, spreek
dan.’ 16 Paulus stond op, gaf
een teken met zijn hand en zei:

‘Mannen, Israëlieten en jul-
lie anderen die ontzag voor God
hebben, luister. 17 De God van
dit volk Israël heeft onze voor-
vaders uitgekozen. Terwijl ze als
vreemdelingen in Egypte woon-
den, heeft hij het volk verhoogd
en met opgeheven arm uit dat
land geleid.e 18 Zo’n 40 jaar lang
heeft hij hen in de woestijn ver-
dragen.f 19 Nadat hij zeven vol-
ken in het land Kanaän had ver-
nietigd, heeft hij hun het land als
erfdeel toegewezen.g 20 Al die
dingen vonden plaats in ongeveer
450 jaar.

Vervolgens gaf hij hun rech-
ters tot de tijd van de profeet
Samuël.h 21 Maar daarna wilden
ze een koning, i en God gaf hun
Saul, de zoon van Kis, een man uit
de stam Benjamin, j 40 jaar lang.
22 Nadat hij hem had afgezet,
maakte hij David koning voor
hen,k over wie hij getuigde: “Ik
heb David, de zoon van _Isaı̈, l
gevonden, een man naar mijn
hart.m Hij zal alles doen wat ik
wil.” 23 Zoals God had beloofd,
heeft hij uit het nageslacht� van
deze man een redder voor Israël
voortgebracht: Jezus.n 24 Voor-
dat die kwam, had Johannes tot
het hele volk Israël in het open-
baar de doop als een symbool van
berouw gepredikt.o 25 Maar ter-
wijl Johannes zijn taak voltooide,
zei hij: “Ik ben niet wie jullie den-
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ken dat ik ben. Maar let op! Na
mij komt iemand anders, en ik ben
het niet eens waard zijn sandalen
los te maken.”a

26 Mannen, broeders, nako-
melingen van Abraham,� en an-
deren die ontzag voor God heb-
ben, het woord over deze redding
is naar ons gestuurd.b 27 Want
de inwoners van Jeruzalem en
hun leiders hebben hem niet her-
kend, maar door hun vonnis heb-
ben ze de dingen die door de
Profeten zijn gezegdc en die elke
sabbat worden voorgelezen, in
vervulling laten gaan. 28 Hoe-
wel ze geen enkele grond voor
de doodstraf vonden,d eisten ze
van Pilatus dat hij hem zou la-
ten terechtstellen.e 29 Toen ze
alles hadden uitgevoerd wat over
hem geschreven stond, haalden
ze hem van de paal� en legden
ze hem in een graf.�f 30 Maar
God wekte hem uit de dood op,g
31 en dagenlang verscheen hij
aan degenen die met hem waren
meegegaan van Galilea naar Je-
ruzalem. Zij zijn nu zijn getuigen
voor het volk.h

32 Daarom vertellen wij jullie
het goede nieuws over de belofte
die aan de voorvaders is gedaan.
33 God heeft die voor ons, hun
kinderen, volledig vervuld door
Jezus op te wekken, i zoals in de
tweede psalm staat geschreven:
“Jij bent mijn zoon, vandaag ben
ik je vader geworden.” j 34 En
dat hij hem uit de dood heeft op-
gewekt om nooit meer terug te
keren tot vergankelijkheid, heeft
hij op de volgende manier ge-
zegd: “Ik zal jullie de uitingen
van loyale liefde geven die aan
David beloofd zijn, die betrouw-
baar� zijn.”k 35 Daarom staat er
ook in een andere psalm: “U
zult niet toelaten dat wie loyaal
is aan u, tot ontbinding over-

13:26 �Lett.: ‘zonen van het geslacht van
Abraham’. 13:29 �Of ‘boom’. �Of ‘her-
inneringsgraf’. 13:34 �Of ‘trouw’.

gaat.”�a 36 David heeft in zijn
tijd� dienst voor� God gedaan en
is gestorven� en bij zijn voorva-
ders gelegd. Hij is wél tot ontbin-
ding overgegaan.b 37 Maar de-
gene die God heeft opgewekt, is
niet tot ontbinding overgegaan.c

38 Broeders, jullie moeten we-
ten dat dankzij deze man verge-
ving van zonden aan jullie wordt
verkondigd.d 39 En dankzij hem
wordt iedereen die gelooft, vrijge-
sproken van alle dingen waarvan
de wet van Mozese jullie niet kon
vrijspreken.f 40 Pas daarom op
dat jullie niet overkomt wat in de
Profeten is gezegd: 41 “Kijk er-
naar, spotters, sta versteld en ver-
ga. Want in jullie tijd doe ik een
werk, een werk dat je niet zult
geloven, zelfs al vertelt iemand
je er alles over.”’g

42 Toen ze naar buiten gin-
gen, smeekten de mensen hun
om hier de volgende sabbat meer
over te vertellen. 43 Na afloop
van de bijeenkomst in de synago-
ge volgden veel Joden en prose-
lieten die God aanbaden Paulus
en Barnabas. Die spraken hen
toe en drongen er bij hen op aan
in de onverdiende goedheid van
God te blijven.h

44 De volgende sabbat kwam
bijna de hele stad samen om naar
het woord van Jehovah� te luis-
teren. 45 Toen de Joden de me-
nigte zagen, werden ze jaloers en
ze begonnen Paulus op een las-
terlijke manier tegen te spreken. i
46 Paulus en Barnabas zeiden
vrijmoedig tegen ze: ‘Het woord
van God moest eerst tot jullie
worden gesproken. j Jullie wijzen
het af en achten jezelf het eeu-
wige leven niet waardig. Daarom
gaan we nu naar de heidenen.�k
47 Want Jehovah� heeft ons die
opdracht gegeven met de volgen-
de woorden: “Ik heb je aangesteld

13:35 �Of ‘het verderf ziet’. 13:36 �Lett.:
‘generatie’. �Of ‘de wil van’. �Lett.:
‘gaan slapen’. 13:44, 47 �Zie App. A5.
13:46 �Zie Woordenlijst.
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als een licht voor de heidenen,�
zodat je redding zou brengen tot
de uiteinden van de aarde.”’a

48 Toen de heidenen� dat hoor-
den, waren ze blij en begonnen ze
het woord van Jehovah� te prij-
zen. En iedereen die de goede in-
stelling voor het eeuwige leven
had, werd een gelovige. 49 Bo-
vendien werd het woord van Je-
hovah� in het hele land verspreid.
50 Maar de Joden stookten de
vrome vrouwen uit de hogere krin-
gen op en ook de vooraanstaan-
de mannen van de stad. Ze zorg-
den ervoor dat er vervolgingb

tegen Paulus en Barnabas ont-
stond en joegen hen het gebied
uit. 51 Maar zij schudden het
stof van hun voeten tegen hen af
en gingen naar Ik _onium.c 52 En
de discipelen bleven vervuld met
vreugded en heilige geest.

14 In Ik _onium gingen ze sa-
men de synagoge van de

Joden binnen. Ze spraken er op
zo’n manier dat een grote groep
Joden en Grieken gelovig werd.
2 Maar de Joden die niet gingen
geloven, stookten de heidenen�
op en zorgden ervoor dat die
een hekel aan de broeders kre-
gen.e 3 Daarom bleven ze daar
langere tijd en spraken vrijmoe-
dig met autoriteit afkomstig van
Jehovah,� die van het woord van
zijn onverdiende goedheid ge-
tuigde door hen tekenen en won-
deren te laten doen.f 4 Maar de
mensen van de stad raakten ver-
deeld: sommigen waren voor de
Joden en anderen voor de apos-
telen. 5 Zowel de heidenen� als
de Joden en hun leiders smeed-
den plannen om hen te mishan-
delen en te stenigen.g 6 Toen
ze dat te horen kregen, vlucht-
ten ze naar de steden Lystra en
D _erbe in Lyka _onië, en het ge-

13:47 �Of ‘volken’. Zie Woordenlijst.
13:48; 14:5 �ZieWoordenlijst. 13:48, 49;
14:3 �Zie App. A5. 14:2 �Of ‘zielen van
de mensen uit de volken’. Zie Woorden-
lijst.

bied eromheen.a 7 Daar gingen
ze verder met het bekendmaken
van het goede nieuws.

8 In Lystra was een man die
verlamd was aan zijn voeten. Hij
was van zijn geboorte af kreupel
en had nog nooit gelopen. 9 De
man zat te luisteren terwijl Pau-
lus aan het woord was. Paulus
keek hem oplettend aan, zag dat
hij het geloof had om beter ge-
maakt te wordenb 10 en zei met
luide stem: ‘Ga op je voeten staan.’
De man sprong overeind en begon
te lopen.c 11 Toen de menigte
zag wat Paulus had gedaan, riepen
ze in het Lykaonisch: ‘De goden
zijn als mensen geworden en naar
ons afgedaald!’d 12 En ze noem-
den Barnabas Zeus, maar Pau-
lus H _ermes, omdat hij het woord
voerde. 13 De priester van Zeus,
wiens tempel bij de ingang van de
stad lag, bracht stieren en kran-
sen naar de poorten en wilde sa-
men met de menigte slachtoffers
brengen.

14 Toen de apostelen Bar-
nabas en Paulus dat hoorden,
scheurden ze hun kleren. Ze
sprongen tussen de mensen en rie-
pen: 15 ‘Mannen, waarom doen
jullie dit? Ook wij zijn mensen
en we hebben dezelfde zwakheden
als jullie.e Wemaken jullie het goe-
de nieuws juist bekend in de hoop
dat jullie deze zinloze dingen de
rug toekeren en de levende God
gaan aanbidden, die de hemel, de
aarde en de zee heeft gemaakt,
en alles wat daarin is.f 16 In het
verleden heeft hij alle volken toe-
gestaan hun eigen weg te gaan.g
17 Toch heeft hij duidelijk ge-
tuigenis van zichzelf gegevenh

door goed te doen: hij heeft jul-
lie regen uit de hemel en vrucht-
bare seizoenen gegeven, i hij heeft
jullie voedsel in overvloed ge-
geven en een hart vol vrolijkheid.’ j
18 Zelfs met die woorden kon-
den ze nog maar net voorkomen
dat de menigte slachtoffers aan
ze bracht.
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19 Toen kwamen er Joden uit

Antioch _ië en Ik _onium, die de men-
sen ompraatten.a Ze stenigden
Paulus en sleepten hem de stad
uit, in de veronderstelling dat hij
dood was.b 20 Maar toen de dis-
cipelen om hem heen kwamen
staan, kwam hij overeind en ging
de stad binnen. De volgende dag
vertrok hij met Barnabas naar
D _erbe.c 21 Nadat ze het goede
nieuws in die stad hadden gepre-
dikt en heel wat discipelen had-
den gemaakt, gingen ze terug
naar Lystra, Ik _onium en Antio-
ch _ië. 22 Daar spraken ze de dis-
cipelen� moed in,d en ze spoorden
hen aan in het geloof te blijven.
Ze zeiden: ‘We moeten door veel
moeilijkheden heen om Gods Ko-
ninkrijk binnen te gaan.’e 23 Bo-
vendien stelden ze in elke ge-
meente ouderlingen voor hen
aan,f terwijl ze baden en vastten,g
en ze vertrouwden hen toe aan Je-
hovah,� in wie ze waren gaan ge-
loven.

24 Daarna reisden ze door Pi-
s _idië en kwamen in Pamfylië,h
25 en nadat ze het woord in
P _erge hadden verkondigd, gin-
gen ze naar Att _alia. 26 Vandaar
voeren ze naar Antioch _ië, waar ze
aan de onverdiende goedheid van
God waren toevertrouwd voor het
werk dat ze nu hadden voltooid.i

27 Na hun aankomst riepen
ze de gemeente bij elkaar en ver-
telden wat God allemaal via hen
had gedaan, en dat hij voor de
heidenen� de deur naar het ge-
loof had geopend. j 28 Ze ble-
ven nog een hele tijd bij de dis-
cipelen.

15 Er kwamen mannen uit Ju-
dea, die de broeders be-

gonnen te leren: ‘Als jullie je niet
laten besnijden naar het gebruik
van Mozes,k kunnen jullie niet
worden gered.’ 2 Maar nadat er
heel wat onenigheid en discussie

14:22 �Of ‘zielen van de discipelen’.
14:23 �Zie App. A5. 14:27; 15:3, 7, 10
�Zie Woordenlijst.

was ontstaan tussen hen en Pau-
lus en Barnabas, werden er rege-
lingen getroffen om Paulus, Bar-
nabas en enkele anderen naar de
apostelen en ouderlingen in Je-
ruzalema te laten gaan om de
kwestie voor te leggen.

3 Nadat de gemeente een eind
met hen mee was gegaan, reisden
de mannen verder door Fenicië en
Sam _aria. Ze vertelden uitgebreid
over de bekering van de heide-
nen,� wat tot grote vreugde onder
alle broeders leidde. 4 Bij hun
aankomst in Jeruzalem werden ze
verwelkomd door de gemeente, de
apostelen en de ouderlingen, en
ze vertelden wat God allemaal via
hen had gedaan. 5 Maar enkele
leden van de partij� van de fari-
zeeën die gelovigen waren gewor-
den, stonden van hun zitplaats
op en zeiden: ‘Ze moeten besne-
den worden en opdracht krijgen
zich aan de wet van Mozes te hou-
den.’b

6 De apostelen en de ouderlin-
gen kwamen bij elkaar om deze
kwestie te bespreken. 7 Na een
lange, hevige discussie� stond Pe-
trus op en zei tegen ze: ‘Man-
nen, broeders, jullie weten heel
goed dat God mij al in het begin
uit jullie midden heeft uitgekozen,
zodat heidenen� uit mijn mond
het woord van het goede nieuws
zouden horen en geloven.c 8 En
God, die het hart kent,d heeft
getuigenis afgelegd door hun de
heilige geest te geven,e net zo-
als hij die aan ons heeft gegeven.
9 En hij heeft geen enkel on-
derscheid gemaakt tussen ons en
hen,f maar hij heeft hun hart
door geloof gereinigd.g 10 Waar-
om stellen jullie God dan nu op
de proef door een juk� op de nek
van de discipelen te leggenh dat
onze voorvaders en wijzelf niet
konden dragen? i 11 Nee, wij ge-
loven dat we op dezelfde ma-
nier als zij worden gered, j dankzij

15:5 �Of ‘sekte’. 15:7 �Of ‘na veel ge-
redetwist’.
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de onverdiende goedheid van de
Heer Jezus.’a

12 Toen werd de hele groep
stil, en ze luisterden naar Bar-
nabas en Paulus, die vertelden
over alle tekenen en wonderen
die God via hen onder de heide-
nen� had gedaan. 13 Nadat ze
waren uitgesproken, zei Jako-
bus: ‘Mannen, broeders, luister.
14 Simeonb heeft uitgebreid ver-
teld hoe God voor het eerst
zijn aandacht op de heidenen�
heeft gericht om uit hen een
volk voor zijn naam te vormen.c
15 Dat klopt met de woorden van
de Profeten, zoals er geschreven
staat: 16 “Hierna zal ik terug-
komen en de ingestorte tent� van
David weer oprichten. Ik zal de
puinhopen herbouwen en de tent
herstellen, 17 zodat de mensen
die overblijven Jehovah� oprecht
gaan zoeken, samen met mensen
uit alle volken, mensen die naar
mijn naam zijn genoemd, zegt Je-
hovah,� die deze dingen doet,d
18 die sinds de oudheid bekend
zijn.”e 19 Het is dan ook mijn be-
slissing� om het de heidenen� die
zich tot God bekeren niet moei-
lijk te maken,f 20 maar hun te
schrijven dat ze zich moeten ont-
houden van dingen die door afgo-
den zijn verontreinigd,g van sek-
suele immoraliteit,�h van verstikt
vlees� en van bloed. i 21 Want
sinds de oudheid zijn er in stad
na stad mensen geweest die Mo-
zes prediken, omdat hij elke sab-
bat in de synagogen wordt voor-
gelezen.’j

22 Toen besloten de apostelen
en de ouderlingen, samen met de
hele gemeente, mannen uit hun
midden te kiezen en die met Pau-
lus en Barnabas naar Antioch _ië
te sturen. Ze stuurden Judas, die

15:12, 14, 19, 23 �ZieWoordenlijst. 15:16
�Of ‘hut’, ‘huis’. 15:17 �Zie App. A5.
15:19 �Of ‘mening’. 15:20, 29 �Grieks:
porneia. ZieWoordenlijst. 15:20, 29 �Of
‘wat is gedood zonder het te laten uitbloe-
den’.

B _arsabbas werd genoemd, en Si-
lasa — mannen die de leiding had-
den onder de broeders. 23 Ze
gaven hun de volgende brief mee:

‘Van jullie broeders, de apos-
telen en de ouderlingen, aan de
broeders in Antioch _ië,b Syrië en
Cil _icië die uit de heidense� volken
komen: Gegroet! 24 Wij hebben
gehoord dat enkelen uit ons mid-
den bij jullie zijn geweest en on-
rust hebben veroorzaakt door wat
ze zeiden.c Ze hebben geprobeerd
jullie� in verwarring te brengen,
terwijl wij hun niets hadden opge-
dragen. 25 We zijn dan ook tot
het unanieme besluit gekomen om
mannen uit te kiezen en die sa-
men met onze dierbare Barna-
bas en Paulus naar jullie toe te
sturen, 26 mannen die zich met
hart en ziel inzetten voor de naam
van onze Heer Jezus Christus.d
27 Daarom sturen we Judas en
Silas mee, zodat zij dezelfde din-
gen mondeling kunnen overbren-
gen.e 28 Want de heilige geestf
en wij hebben besloten jullie geen
verdere last op te leggen dan deze
noodzakelijke dingen: 29 blijf je
onthouden van dingen die aan af-
goden zijn geofferd,g van bloed,h
van verstikt vlees�i en van seksue-
le immoraliteit.�j Als je je verre
houdt van die dingen, zal het goed
met je gaan. Wij wensen jullie het
beste toe!’�

30 Nadat ze de mannen op weg
hadden gestuurd, gingen die naar
Antioch _ië. Daar riepen ze de hele
groep bij elkaar en gaven hun
de brief. 31 Ze lazen die en wa-
ren blij met de bemoedigende
inhoud. 32 Judas en Silas, die
zelf ook profeten waren, hielden
heel wat toespraken om de broe-
ders op te bouwen en te ster-
ken.k 33 Ze bleven daar een tijd-
je, waarna de broeders hun een
goede terugreis wensten naar de-
genen die hen hadden gestuurd.

15:24 �Of ‘jullie ziel’. 15:29 �Of ‘we
wensen jullie een goede gezondheid toe’,
‘vaarwel’.
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34 �—— 35 Maar Paulus en Bar-
nabas bleven in Antioch _ië. Ze ga-
ven daar onderwijs en maakten
samen met veel anderen het goe-
de nieuws van het woord van Je-
hovah� bekend.

36 Na een aantal dagen zei
Paulus tegen Barnabas: ‘Laten we
nu� teruggaan en de broeders be-
zoeken in alle steden waar we Je-
hovah’s� woord hebben verkon-
digd, om te kijken hoe het met ze
gaat.’a 37 Barnabas was vastbe-
sloten om Johannes, die Markusb

werd genoemd, mee te nemen.
38 Maar Paulus vond het geen
goed idee om hem mee te nemen,
omdat hij hen in Pamfylië had ver-
laten en niet met hen was meege-
gaan voor het werk.c 39 Ze kre-
gen daarover een hoogoplopende
ruzie en gingen uit elkaar. Barna-
basd nam Markus mee en ging per
schip naar Cyprus. 40 Paulus
koos Silas uit en vertrok, nadat de
broeders hem aan de onverdien-
de goedheid van Jehovah� had-
den toevertrouwd.e 41 Hij reis-
de door Syrië en Cil _icië, waar
hij de gemeenten sterkte.

16 Hij kwam in D _erbe en ook
in Lystra.f Daar was een

discipel die Timotheüsg heette.
Zijn moeder was een gelovige
Joodse vrouw maar hij had een
Griekse vader. 2 Er werd posi-
tief over hem gesproken door de
broeders in Lystra en Ik _onium.
3 Paulus wilde graag dat Timo-
theüs met hem meeging. Maar
eerst besneed hij hem ter wil-
le van de Joden in die plaat-
sen,h want iedereen wist dat zijn
vader een Griek was. 4 Terwijl
ze verder reisden door de steden,
brachten ze de richtlijnen over
die waren opgesteld door de apos-
telen en ouderlingen in Jeruzalem
en waaraan iedereen zich moest
houden. i 5 Daardoor werden de
gemeenten steeds sterker in het

15:34 �Zie App. A3. 15:35, 36, 40;
16:14, 15 �Zie App. A5. 15:36 �Of mo-
gelijk ‘in elk geval’.

geloof en hun aantal nam van dag
tot dag toe.

6 Ze reisden verder door Fry-
gië en het gebied van Galatië,a
omdat de heilige geest hun verbo-
den had het woord in _Asia bekend
te maken. 7 Toen ze bij Mysië
kwamen, probeerden ze naar Bi-
thyniëb te gaan, maar de geest
van Jezus stond hun dat niet toe.
8 Daarom gingen ze Mysië voor-
bij� en reisden ze verder naar
Tr _oas. 9 ’s Nachts kreeg Paulus
een visioen: er stond een Mace-
doniër, die hem dringend vroeg:
‘Kom over naar Macedonië en
help ons.’ 10 Nadat hij het vi-
sioen had gezien, wilden we met-
een naar Macedonië vertrekken,
omdat we de conclusie trokken
dat God ons had geroepen om het
goede nieuws bekend te maken
aan de mensen daar.

11 We voeren dus van Tr _oas
weg en zetten rechtstreeks koers
naar Samothr _ace. De volgen-
de dag gingen we naar Ne _apolis
12 en vandaar naar Fil _ippi,c een
kolonie die de belangrijkste stad
van het district Macedonië is. In
die stad bleven we een aantal da-
gen. 13 Op de sabbat gingen we
de poort uit naar een plek langs
een rivier waarvan we vermoed-
den dat het een gebedsplaats was.
We gingen daar zitten en spra-
ken de vrouwen aan die bij elkaar
waren gekomen. 14 Een vrouw
die Lydia heette, luisterde. Ze
was een purperverkoopster uit de
stad Thyat _irad die God aanbad.
Jehovah� opende haar hart zo-
dat ze vol aandacht was voor
wat Paulus vertelde. 15 Toen zij
en haar huisgenoten gedoopt wa-
ren,e drong ze aan: ‘Als jullie vin-
den dat ik Jehovah� trouw ben,
kom dan mee naar mijn huis en
blijf daar.’ En ze dwong ons er ge-
woon toe.

16 Toen we op een keer weer
onderweg waren naar de gebeds-
plaats, kwam een dienstmeisje

16:8 �Of ‘reisden ze door Mysië’.
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ons tegemoet. Ze had een de-
mon die haar in staat stelde de
toekomst te voorspellen,a en met
haar waarzeggerij� verdiende ze
veel geld voor haar meesters.
17 Het meisje bleef achter Pau-
lus en ons aan lopen, terwijl ze
riep: ‘Deze mensen zijn slaven
van de allerhoogste Godb en ze
vertellen hoe jullie gered kunnen
worden!’� 18 Daar ging ze da-
gen achter elkaar mee door. Uit-
eindelijk kreeg Paulus er genoeg
van. Hij draaide zich om en zei
tegen de geest: ‘Ik beveel je in de
naam van Jezus Christus om uit
haar te gaan.’ En de geest ging
meteen uit haar.c

19 Toen haar meesters zagen
dat hun bron van inkomsten ver-
dwenen was,d grepen ze Paulus
en Silas en sleepten hen naar het
marktplein, naar de bestuurders.e
20 Ze leidden hen voor de ma-
gistraten en zeiden: ‘Deze mensen
veroorzaken opschudding in onze
stad.f Het zijn Joden, 21 en ze
verkondigen gebruiken die wij als
Romeinen niet mogen overnemen
of volgen.’ 22 De hele menigte
keerde zich tegen hen, waarna de
magistraten hun de kleren van het
lijf lieten scheuren en opdracht
gaven hun stokslagen te geven.g
23 Nadat ze een flink aantal sla-
gen hadden gekregen, werden ze
in de gevangenis gegooid. De be-
waker kreeg opdracht hen streng
te bewakenh 24 en vanwege dat
bevel zette hij ze in het binnenste
deel van de gevangenis en sloot
hij hun voeten in het blok.

25 Rond middernacht waren
Paulus en Silas aan het bidden
en ze loofden God met liederen. i
De andere gevangenen luisterden
naar hen. 26 Plotseling kwam er
een grote aardbeving, zodat de
gevangenis op haar fundamenten
schudde. Meteen gingen alle deu-
ren open en bij iedereen raakten
de boeien los. j 27 Toen de be-

16:16 �Of ‘kunst van het voorspellen’.
16:17 �Lett.: ‘de weg van redding’.

waker wakker werd en zag dat de
deuren van de gevangenis open-
stonden, trok hij zijn zwaard
en wilde hij zichzelf om het le-
ven brengen, omdat hij dacht dat
de gevangenen ontsnapt waren.a
28 Maar Paulus riep met luide
stem: ‘Doe jezelf niets aan, want
we zijn allemaal nog hier!’ 29 De
bewaker vroeg om licht, haast-
te zich naar binnen en viel be-
vend voor Paulus en Silas neer.
30 Hij bracht ze naar buiten en
zei: ‘Heren, wat moet ik doen
om gered te worden?’ 31 Ze zei-
den: ‘Geloof in de Heer Jezus en
jij en je huisgenoten zullen ge-
red worden.’b 32 Toen maakten
ze het woord van Jehovah� be-
kend aan hem en aan iedereen
die in zijn huis was. 33 Terwijl
het nog nacht was, nam hij ze mee
en maakte hun wonden schoon.
Daarna werden hij en iedereen in
zijn huis zonder uitstel gedoopt.c
34 Hij bracht ze naar zijn huis en
dekte de tafel voor ze. Hij en zijn
huisgenoten waren heel blij dat
hij in God was gaan geloven.

35 Toen het dag werd, stuur-
den de magistraten beambten met
de boodschap: ‘Laat die men-
sen vrij.’ 36 De bewaker gaf aan
Paulus het bericht door: ‘De ma-
gistraten hebben mannen ge-
stuurd om jullie vrij te laten, dus
jullie kunnen gaan. Ga in vrede.’
37 Maar Paulus antwoordde: ‘Ze
hebben ons in het openbaar en
zonder vorm van proces gegeseld
en ons in de gevangenis gegooid,
terwijl we Romeinen zijn.d En nu
zetten ze ons er in het geheim
uit? Geen sprake van! Laat ze zelf
maar komen om ons uitgeleide te
doen.’ 38 De beambten brachten
die woorden over aan de magis-
traten. Die werden bang toen ze
hoorden dat de mannen Romei-
nen waren.e 39 Ze kwamen zich
dus bij hen verontschuldigen, en
nadat ze hun uitgeleide hadden

16:32 �Zie App. A5.
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gedaan, vroegen ze hun uit de
stad weg te gaan. 40 Maar toen
ze de gevangenis hadden verlaten,
gingen ze naar het huis van Ly-
dia, waar ze de broeders aantrof-
fen. Ze bouwden hen opa en ver-
trokken.

17 Via Amf _ipolis en Apoll _onia
reisden ze naar Thessalon _i-

ka,b waar de Joden een synagoge
hadden. 2 Paulus ging ernaar-
toe, zoals zijn gewoonte was,c en
drie sabbatten achter elkaar rede-
neerde hij met hen aan de hand
van de Schrift.d 3 Hij gaf uitleg
en bewees door middel van ver-
wijzingen dat de Christus moest
lijdene en uit de dood moest op-
staan,f en hij zei: ‘Deze Jezus,
over wie ik tot jullie predik,
is de Christus.’ 4 Daardoor wer-
den sommigen van hen gelovigen
en sloten zich bij Paulus en Si-
las aan,g en dat gold ook voor een
groot aantal Grieken die God aan-
baden en heel wat vooraanstaan-
de vrouwen.

5 Maar de Joden werden ja-
loers.h Ze verzamelden een aantal
slechte mannen die op het markt-
plein rondhingen, brachten een
menigte op de been en zorgden
voor grote onrust in de stad. Ze
bestormden het huis van J _ason
omdat ze Paulus en Silas voor
de mensenmenigte wilden bren-
gen. 6 Toen ze hen niet vonden,
sleepten ze J _ason en een aantal
andere broeders naar de stads-
bestuurders, en ze schreeuwden:
‘Deze mensen, die de bewoonde
aarde op zijn kop hebben gezet,�
zijn nu ook hier, i 7 en J _ason
heeft ze als zijn gasten ontvan-
gen. Al die mensen overtreden
de geboden van caesar door te
zeggen dat er een andere koning
is, Jezus.’ j 8 Toen de menigte
en de stadsbestuurders dat hoor-
den, werden ze ongerust. 9 Na-
dat ze J _ason en de anderen een

17:6 �Of ‘in de hele wereld problemen
hebben veroorzaakt’.

borgsom hadden laten betalen,
lieten ze hen gaan.

10 De broeders stuurden Pau-
lus en Silas diezelfde nacht nog
naar Ber _ea. Toen ze daar waren
aangekomen, gingen ze naar de
synagoge van de Joden. 11 Die
hadden een betere instelling�
dan die in Thessalon _ika, want
ze aanvaardden het woord heel
bereidwillig en ze bestudeerden
dagelijks de Schrift om te zien
of het echt zo was. 12 Velen
van hen werden dan ook gelovi-
gen, en hetzelfde gold voor heel
wat vooraanstaande Griekse vrou-
wen en sommigen van de man-
nen. 13 Maar toen de Joden uit
Thessalon _ika hoorden dat Paulus
het woord van God ook in Be-
r _ea verkondigde, kwamen ze daar-
naartoe om het volk op te sto-
ken en in verwarring te brengen.a
14 De broeders stuurden Paulus
meteen naar de kust,b maar Si-
las en Timotheüs bleven achter.
15 Degenen die Paulus begeleid-
den, brachten hem naar Athene
en keerden terug met de bood-
schap dat Silas en Timotheüsc

zo snel mogelijk naar Paulus toe
moesten komen.

16 Terwijl Paulus in Athene op
hen wachtte, begon hij zich te er-
geren� aan de vele afgodsbeelden
die hij in de stad zag. 17 Daar-
om ging hij in de synagoge re-
deneren met de Joden en ande-
ren die God aanbaden. Ook ging
hij elke dag naar het marktplein
om te redeneren met degenen die
daar toevallig waren. 18 Enke-
le epicurische en stoı̈sche filoso-
fen gingen met hem in discussie.
Sommigen zeiden: ‘Wat zou die
praatjesmaker toch willen vertel-
len?’ Anderen zeiden: ‘Hij schijnt
een verkondiger van vreemde go-
den te zijn.’ Dat was omdat hij
het goede nieuws over Jezus

17:11 �Of ‘waren edeler van geest’.
17:16 �Lett.: ‘werd zijn geest in hem ge-
prikkeld’.
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en de opstanding bekendmaakte.a
19 Ze namen hem daarom mee
naar de Are _opagus en vroegen
hem: ‘Mogen we weten wat die
nieuwe leer is waar u het over
hebt? 20 Want u begint over een
aantal dingen die ons vreemd in
de oren klinken en we willen
graag weten wat die dingen be-
tekenen.’ 21 Nu was het zo dat
alle Atheners en de vreemdelin-
gen die daar waren,� in hun vrije
tijd niets anders deden dan iets
nieuws vertellen of ernaar luiste-
ren. 22 Paulus ging midden op
de Are _opagusb staan en zei:

‘Mannen van Athene, ik zie aan
alles dat jullie blijkbaar meer ont-
zag voor de goden hebben� dan
anderen.c 23 Toen ik bijvoor-
beeld rondliep en jullie heiligdom-
men� bekeek, zag ik zelfs een al-
taar met het opschrift: “Aan een
onbekende God”. Wat jullie aan-
bidden zonder het te kennen,
dat maak ik jullie bekend. 24 De
God die de wereld heeft gemaakt
en alles wat daarin is, die Heer
is van hemel en aarde,d woont
niet in tempels die door men-
sen gebouwd zijn.e 25 Hij wordt
ook niet door mensenhanden ver-
zorgd, alsof hij iets nodig heeft,f
want hijzelf geeft aan iedereen
leven en ademg en alle dingen.
26 En hij heeft uit één mensh

alle volken gemaakt om het hele
aardoppervlak te bewonen.i Ook
heeft hij tijdperken en de grenzen
van het woongebied van mensen
bepaald. j 27 God wilde namelijk
dat ze hem zouden zoeken, dat ze
naar hem zouden tasten en hem
ook echt zouden vinden,k hoewel
hij eigenlijk niet ver is van elk
van ons. 28 Want dankzij hem
leven we, bewegen we en bestaan
we, zoals ook sommigen van jul-
lie eigen dichters hebben gezegd:
“Want wij zijn ook zijn kinderen.”�

17:21 �Of ‘op bezoek waren’. 17:22 �Of
‘godsdienstiger zijn’. 17:23 �Of ‘voor-
werpen van verering’. 17:28, 29 �Of
‘nageslacht’.

29 Omdat we Gods kinderen�
zijn,a moeten we niet denken dat
het Goddelijk Wezen op goud of
zilver of steen lijkt, op een beeld
dat het resultaat is van de vaar-
digheden en ideeën van mensen.b
30 Het is waar dat God in het
verleden zo’n onwetendheid door
de vingers heeft gezien,c maar nu
maakt hij overal aan alle men-
sen bekend dat ze berouw moe-
ten hebben. 31 Want hij heeft
een dag vastgesteld waarop hij
van plan is de bewoonde aarde
rechtvaardig te oordelend door
een man die hij heeft aangesteld.
En hij heeft iedereen een garan-
tie daarvoor gegeven door hem
uit de dood op te wekken.’e

32 Toen ze over een opstan-
ding van de doden hoorden, be-
gonnen sommigen te spotten, f
terwijl anderen zeiden: ‘We zullen
u hier nog weleens over horen.’
33 Paulus vertrok dus, 34 maar
sommige mannen sloten zich bij
hem aan en werden gelovigen, on-
der wie Dionysius, een rechter
aan het gerechtshof van de Are _o-
pagus. Er was ook een vrouw bij
die D _amaris heette, en nog een
aantal anderen.

18 Hierna vertrok hij uit Athe-
ne en ging naar Korinthe.

2 Daar ontmoette hij een Jood
uit P _ontus die Aq _u _ilag heette. Hij
en zijn vrouw Priskilla waren kort
daarvoor uit Italië gekomen om-
dat Claudius alle Joden had be-
volen Rome te verlaten. Hij ging
dus naar ze toe 3 en omdat hij
net als zij tentenmaker van be-
roep was, ging hij bij ze wonen en
werkte hij met ze samen.h 4 Elke
sabbat i hield hij een toespraak� in
de synagoge j en overtuigde hij Jo-
den en Grieken.

5 Toen Silask en Timotheüsl

uit Macedonië waren gekomen,
ging Paulus zich helemaal op het
woord richten door de Joden
getuigenis te geven om te be-

18:4 �Of ‘redeneerde hij met hen’.
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wijzen dat Jezus de Christus is.a
6 Maar ze bleven zich tegen hem
verzetten en spottend spreken.
Daarom schudde hij zijn kleren
uitb en zei tegen ze: ‘Laat jullie
bloed op je eigen hoofd neer-
komen.c Ik ben rein.d Vanaf nu ga
ik naar de heidenen.’�e 7 Hij ver-
trok daarvandaan� en ging naar
het huis van een man die T _itius
J _ustus heette, een aanbidder van
God. Zijn huis stond naast de sy-
nagoge. 8 Cr _ispus, f de bestuur-
der van de synagoge, ging in de
Heer geloven, net als al zijn huis-
genoten. En veel Korinthiërs die
luisterden, gingen geloven en wer-
den gedoopt. 9 Bovendien zei de
Heer ’s nachts in een visioen
tegen Paulus: ‘Wees niet bang,
maar blijf spreken en zwijg niet,
10 want ik ben met je.g Niemand
zal je aanvallen en je kwaad doen,
want ik heb veel mensen in deze
stad.’ 11 Daarom bleef hij daar
anderhalf jaar, terwijl hij hun het
woord van God onderwees.

12 Toen G _allio proconsul� van
Ach _aje was, keerden de Joden
zich gezamenlijk tegen Paulus
en brachten hem naar de rech-
terstoel. 13 Ze zeiden: ‘Deze
man haalt mensen over om God
te aanbidden op een manier die
in strijd is met de wet.’ 14 Maar
nog voordat Paulus iets kon zeg-
gen, zei G _allio tegen de Joden:
‘Als het echt zou gaan om een
of ander onrecht of een ernstig
misdrijf, o Joden, zou ik reden
hebben om jullie geduldig aan te
horen. 15 Maar als het gaat om
geruzie over woorden, namen en
jullie eigen wet,h dan moeten jul-
lie het zelf maar uitzoeken. Over
zulke dingen wil ik geen rech-
ter zijn.’ 16 En hij joeg ze bij de
rechterstoel weg. 17 Toen gre-
pen ze met zijn allen S _osthenes, i
de bestuurder van de synagoge,

18:6 �Zie Woordenlijst. 18:7 �D.w.z. van
de synagoge. 18:12 �Romeinse gouver-
neur van een provincie. Zie Woordenlijst.

en ze gaven hem voor de rech-
terstoel een pak slaag. Maar G _al-
lio bemoeide zich er niet mee.

18 Paulus bleef daar nog een
hele tijd. Toen nam hij afscheid
van de broeders en vertrok per
schip om naar Syrië te gaan, sa-
men met Priskilla en Aq _u _ila. In
K _enchreaa had hij zijn haar kort
laten knippen vanwege een ge-
lofte die hij had gedaan. 19 Ze
kwamen in _Efeze aan en daar
liet hij hen achter. Zelf ging hij
naar de synagoge om met de Jo-
den te redeneren.b 20 Ze dron-
gen erop aan dat hij langer zou
blijven, maar op dat verzoek ging
hij niet in. 21 Hij nam afscheid
en zei tegen ze: ‘Ik kom weer
bij jullie terug, als Jehovah� het
wil.’ Hij vertrok per schip uit _Efe-
ze 22 en ging naar Cesar _ea. Hij
reisde verder� en groette de ge-
meente, en vervolgens ging hij
naar Antioch _ië.c

23 Nadat hij daar wat tijd had
doorgebracht, vertrok hij en ging
van plaats naar plaats door het
gebied van Galatië en Frygiëd om
alle discipelen op te bouwen.e

24 Intussen arriveerde er in
_Efeze een Jood die uit Alexandr _ië
kwam en Apollosf heette. Hij was
een welbespraakt man die veel
wist van de Schrift 25 en die
was onderwezen� in de weg van
Jehovah.� Vurig van geest� ver-
telde en onderwees hij nauwkeu-
rig over Jezus, hoewel hij al-
leen de doop van Johannes kende.
26 Hij begon vrijmoedig in de sy-
nagoge te spreken. Toen Priskilla
en Aq _u _ilag hem hoorden, namen
ze hem met zich mee en legden
hem de weg van God nauwkeuri-
ger uit. 27 Omdat hij graag naar
Ach _aje wilde oversteken, schre-
ven de broeders aan de discipelen
en vroegen hun hem vriendelijk te
ontvangen. Toen hij daar eenmaal

18:21, 25 �Zie App. A5. 18:22 �Blijk-
baar naar Jeruzalem. 18:25 �Of ‘monde-
ling was onderwezen’. �Blijkbaar Gods
geest.
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was aangekomen, was hij een gro-
te hulp voor degenen die dankzij
Gods onverdiende goedheid gelo-
vigen waren geworden. 28 Want
in het openbaar bewees hij ijve-
rig en grondig dat de Joden onge-
lijk hadden. Aan de hand van de
Schrift liet hij ze zien dat Jezus
de Christus is.a

19 Terwijl Apollosb in Korin-
the was, reisde Paulus door

het binnenland en kwam in _Efe-
ze.c Daar trof hij een aantal dis-
cipelen aan. 2 Hij vroeg hun:
‘Hebben jullie heilige geest ont-
vangen toen jullie gelovigen wer-
den?’d Ze antwoordden: ‘Nee, we
hebben nog nooit gehoord dat
er een heilige geest is.’ 3 Toen
vroeg hij: ‘Wat voor doop hebben
jullie dan gehad?’ Ze zeiden: ‘De
doop van Johannes.’e 4 Paulus
zei: ‘Johannes doopte mensen als
een symbool van berouwf en zei
dat ze moesten geloven in dege-
ne die na hem kwam,g namelijk
in Jezus.’ 5 Nadat ze dat had-
den gehoord, lieten ze zich in de
naam van de Heer Jezus dopen.
6 Toen Paulus hun de handen op-
legde, kwam de heilige geest op
hen,h en ze gingen in vreemde ta-
len spreken en profeteren.i 7 In
totaal waren het zo’n 12 mannen.

8 Drie maanden lang ging hij
naar de synagoge, j waar hij vrij-
moedig sprak. Hij hield toespra-
ken en redeneerde met over-
tuiging over Gods Koninkrijk.k
9 Maar toen sommigen koppig
weigerden te geloven� en tegen-
over de menigte negatief over De
Weg l begonnen te praten, ging hij
bij hen vandaan.m Hij haalde ook
de discipelen bij hen weg en hield
dagelijks toespraken in de school
van Tyr _annus. 10 Dat ging twee
jaar lang zo door, zodat alle be-
woners van _Asia het woord van
de Heer hoorden, zowel Joden als
Grieken.

19:9 �Of ‘zich bleven verharden en niet
geloofden’.

11 En God bleef via Paulus
buitengewoon grote wonderen�
doen.a 12 Het was zelfs zo dat
doeken en schorten die met zijn
lichaam in aanraking waren ge-
weest, naar de zieken werden ge-
bracht.b Die werden dan beter en
de boze geesten gingen uit hen
weg.c 13 Ook enkele Joden die
rondreisden om demonen uit te
drijven, probeerden de naam van
de Heer Jezus te gebruiken bij de-
genen die door boze geesten be-
zeten waren. Ze zeiden: ‘Ik be-
veel je dit plechtig bij Jezus,
die door Paulus wordt gepredikt.’d
14 Er waren ook zeven zonen van
een Joodse overpriester, Sk _eva,
die dat deden. 15 Maar de boze
geest antwoordde: ‘Ik ken Jezuse

en ik weet wie Paulus is,f maar
wie zijn jullie?’ 16 Toen sprong
de man met de boze geest op ze
af en overmeesterde de een na
de ander, zodat ze naakt en ge-
wond uit dat huis wegvluchtten.
17 Zowel de Joden als de Grie-
ken die in _Efeze woonden, hoor-
den ervan. Iedereen werd bang en
de naam van de Heer Jezus kreeg
steeds meer aanzien. 18 Velen
die gelovigen waren geworden,
kwamen openlijk hun praktijken
bekennen. 19 En heel wat per-
sonen die magie hadden bedre-
ven, brachten hun boeken bij el-
kaar en verbrandden die waar
iedereen bij was.g Toen ze uitre-
kenden wat de waarde ervan was,
kwamen ze uit op 50.000 zilver-
stukken. 20 Zo bleef het woord
van Jehovah� krachtig toenemen
en zegevieren.h

21 Na die gebeurtenissen be-
sloot Paulus� om via Macedoniëi

en Ach _aje naar Jeruzalem te rei-
zen. j Hij zei: ‘Nadat ik daar ben ge-
weest, moet ik ook Rome bezoe-
ken.’k 22 Hij stuurde dus twee
van zijn medewerkers, Timotheüsl

19:11 �Lett.: ‘krachtige werken’. 19:20
�Zie App. A5. 19:21 �Of ‘nam Paulus
zich in de geest voor’.
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en Er _astus,a naar Macedonië,
maar zelf bleef hij nog een tijd-
je in _Asia.

23 Rond die tijd ontstond er
een behoorlijke opschuddingb

naar aanleiding van De Weg.c
24 Er was namelijk een zilver-
smid, Dem _etrius, die zilveren _Ar-
temistempeltjes maakte en de am-
bachtslieden veel winst bezorgde.d
25 Hij riep hen en anderen die
hetzelfde werk deden bij elkaar
en zei: ‘Mannen, jullie weten heel
goed dat we onze welvaart aan dit
werk te danken hebben. 26 Nu
zien en horen jullie hoe deze Pau-
lus niet alleen in _Efezee maar in
bijna heel _Asia een grote groep
mensen heeft omgepraat en op
andere gedachten heeft gebracht.
Hij zegt dat goden die door men-
senhanden zijn gemaakt, geen
echte goden zijn.f 27 Bovendien
bestaat niet alleen het gevaar
dat onze handel een slechte naam
krijgt, maar ook dat de tempel
van de grote godin _Artemis, die
in heel _Asia en op de hele be-
woonde aarde wordt aanbeden,
geen aanzien meer heeft en dat de
godin haar grootsheid verliest.’
28 Toen de mannen dat hoorden,
werden ze woedend. Ze begonnen
te schreeuwen: ‘Groot is _Artemis
van de Efeziërs!’

29 De hele stad raakte in rep
en roer, en ze stormden met zijn
allen het theater in. Ze sleurden
de Macedoniërs G _ajus en Aris-
t _archus,g reisgenoten van Paulus,
met zich mee. 30 Paulus wilde
naar binnen gaan en zich tus-
sen de mensen begeven, maar
de discipelen lieten dat niet toe.
31 Ook enkele personen die de
feesten en spelen organiseerden
en die hem vriendelijk gezind wa-
ren, stuurden hem een bericht
met het dringende advies zich niet
in het theater te wagen. 32 In-
tussen riep de een dit en de ander
dat, want de menigte was in ver-
warring en de meesten hadden

geen idee waarom ze bij elkaar
waren gekomen. 33 De mensen
haalden Alexander uit de menigte
omdat hij door de Joden naar vo-
ren werd geschoven. Hij gaf met
zijn hand een teken en wilde zijn
verdediging voor het volk hou-
den. 34 Maar toen ze hem als
een Jood herkenden, begonnen ze
met zijn allen zo’n twee uur lang
te schreeuwen: ‘Groot is _Artemis
van de Efeziërs!’

35 Nadat de stadssecretaris de
menigte eindelijk had gekalmeerd,
zei hij: ‘Mannen van _Efeze, er is
toch geen mens die niet weet dat
de stad van de Efeziërs de zorg
heeft voor de tempel van de gro-
te _Artemis en voor het beeld dat
uit de hemel is gevallen? 36 Daar
is geen discussie over mogelijk,
dus blijf kalm en doe geen over-
haaste dingen. 37 Want de man-
nen die jullie hiernaartoe hebben
gebracht, zijn geen tempelrovers
en ze hebben onze godin niet be-
lasterd. 38 Dus als Dem _etriusa

en de andere ambachtslieden een
aanklacht tegen iemand hebben,
dan zijn daar rechtsdagen en pro-
consuls� voor. Daar kunnen ze
aanklachten tegen elkaar indie-
nen. 39 En als jullie nog meer
willen, dan moet dat in een offi-
ciële volksvergadering worden be-
slist. 40 Want na wat er vandaag
gebeurd is, lopen we echt het ri-
sico om van oproer te worden be-
schuldigd, omdat we geen enke-
le reden kunnen aanvoeren voor
deze samenscholing.’ 41 Nadat
hij dat had gezegd, maakte hij een
eind aan de bijeenkomst.

20 Toen de opschudding voor-
bij was, liet Paulus de dis-

cipelen komen. Hij sprak ze moed
in, nam afscheid van ze en ging op
reis naar Macedonië. 2 Nadat hij
door die streken was getrokken
en veel bemoedigende woorden
tot de discipelen had gesproken,

19:38 �Romeinse gouverneur van een
provincie. Zie Woordenlijst.
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kwam hij in Griekenland. 3 Hij
bracht daar drie maanden door,
maar toen hij op het punt stond
per schip naar Syrië te vertrek-
ken, bleek dat er door de Joden
een complot tegen hem werd ge-
smeed.a Daarom besloot hij via
Macedonië terug te gaan. 4 Een
aantal mannen ging met hem mee:
S _opater, de zoon van Pyrrhus uit
Ber _ea, Arist _archusb en Sec _undus
uit Thessalon _ika, G _ajus uit D _er-
be, Timotheüs,c en T _ychikusd en
Tr _ofimuse uit _Asia. 5 Die man-
nen gingen vooruit en wachtten
in Tr _oas op ons. 6 Maar wij voe-
ren na het Feest van het Onge-
zuurde Broodf weg uit Fil _ippi en
kwamen binnen vijf dagen bij hen
in Tr _oas. Daar brachten we zeven
dagen door.

7 Op de eerste dag van de
week kwamen we bij elkaar voor
een maaltijd. Omdat Paulus de vol-
gende dag zou vertrekken, sprak
hij de aanwezigen toe. Zijn toe-
spraak duurde tot midden in de
nacht. 8 In de bovenkamer waar
we bijeengekomen waren, brand-
den heel wat lampen. 9 Een jon-
ge man die _E _utychus heette, zat
in het venster en viel in een die-
pe slaap terwijl Paulus aan het
praten was. In zijn slaap viel _E _u-
tychus van de derde verdieping�
naar beneden. Toen ze hem op-
tilden, bleek hij dood te zijn.
10 Maar Paulus ging naar bene-
den, liet zich over hem heen val-
len en sloeg zijn armen om hem
heen.g ‘Stop met huilen en jam-
meren,’ zei hij, ‘want hij leeft.’�h
11 Paulus ging terug naar boven,
brak het brood en begon te eten.
Hij praatte nog een hele tijd met
ze, tot het dag werd, en toen ver-
trok hij. 12 De aanwezigen na-
men de jongen levend en wel
mee en voelden zich bijzonder ge-
troost.

20:9 �Hier wordt de begane grond mee-
geteld als verdieping. 20:10 �Of ‘zijn
ziel is in hem’.

13 Wij gingen alvast vooruit
naar het schip en voeren naar
_Assus, waar we Paulus aan boord
zouden nemen. Zo had hij het met
ons afgesproken, want hij wilde
daar zelf te voet naartoe gaan.
14 Toen hij zich in _Assus weer
bij ons aansloot, namen we hem
aan boord en gingen naar Mity-
l _ene. 15 De volgende dag voe-
ren we daar weg en kwamen
we bij Ch _ios. De dag daarna de-
den we S _amos aan en weer een
dag later arriveerden we in Mil _e-
te. 16 Paulus had besloten _Efe-
ze voorbij te varena om geen tijd
in _Asia te hoeven doorbrengen.
Hij had namelijk haast omdat hij
als het enigszins kon op de dag
van het pinksterfeest in Jeruza-
lem wilde zijn.b

17 Maar vanuit Mil _ete stuurde
hij een bericht naar _Efeze om
de ouderlingen van de gemeen-
te naar hem toe te laten komen.
18 Toen ze bij hem waren geko-
men, zei hij tegen ze: ‘Jullie we-
ten heel goed hoe ik me in jul-
lie midden heb gedragen vanaf de
eerste dag dat ik in _Asia kwam.c
19 Ik heb de Heer met grote ne-
derigheid� als slaaf gediend,d met
tranen en met beproevingen als
gevolg van de complotten van de
Joden. 20 En ik heb niet nagela-
ten om jullie alles te vertellen wat
nuttig was� en om jullie in het
openbaar en van huis tot huise te
onderwijzen.f 21 Zowel aan Jo-
den als aan Grieken heb ik gron-
dig getuigenis gegeven over be-
rouwg tegenover God en geloof in
onze Heer Jezus.h 22 En nu ben
ik, gebonden in� de geest, op weg
naar Jeruzalem, hoewel ik niet
weet wat er daar met me zal ge-
beuren. 23 Ik weet alleen dat de
heilige geest me van stad tot stad
herhaaldelijk waarschuwt dat me

20:19 �Of ‘ootmoedigheid van geest’.
20:20 �Of ‘wat tot jullie voordeel was’.
20:22 �Of ‘verplicht door’, ‘gedreven
door’.
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gevangenschap en beproevingen
te wachten staan.a 24 Maar ik
hecht geen enkele waarde aan
mijn eigen leven,� als ik mijn
loopbaan en de taak� die ik van de
Heer Jezus heb gekregen, maar
mag voltooien,b namelijk om gron-
dig getuigenis te geven van het
goede nieuws over de onverdien-
de goedheid van God.

25 Ik weet dat niemand van
jullie aan wie ik het Konink-
rijk heb bekendgemaakt, mijn ge-
zicht ooit nog zal zien. 26 Daar-
om roep ik jullie vandaag op om
ervan te getuigen dat ik rein ben
van het bloed van alle mensen,c
27 want ik heb niet nagelaten om
jullie alle raad van God� te vertel-
len.d 28 Let op jezelfe en op de
hele kudde, waarover de heilige
geest jullie als opzieners heeft
aangesteld,f om de gemeente van
God te hoeden,g die hij met het
bloed van zijn eigen Zoon heeft
gekocht.h 29 Ik weet dat er na
mijn vertrek onderdrukkende wol-
ven bij jullie zullen binnendrin-
gen, i die de kudde niet teder zul-
len behandelen. 30 En uit jullie
eigen midden zullen mannen op-
staan die de waarheid zullen ver-
draaien om de discipelen achter
zich aan te trekken. j

31 Blijf daarom wakker en
houd in gedachte dat ik er drie
jaar lang,k dag en nacht, niet
mee ben opgehouden elk van jul-
lie onder tranen raad te geven.
32 En nu vertrouw ik jullie aan
God toe en aan het woord van
zijn onverdiende goedheid, dat
jullie kan opbouwen en jullie de
erfenis kan geven met alle gehei-
ligden.l 33 Ik heb van niemand
zilver of goud of kleding ver-
langd.m 34 Jullie weten dat ik
met deze handen heb voorzien in
mijn eigen levensonderhoudn en
in dat van degenen die bij me wa-
ren. 35 Ik heb jullie in alles la-

20:24 �Of ‘ziel’. �Lett.: ‘bediening’.
20:27 �Of ‘Gods hele voornemen’.

ten zien dat jullie zo, door hard te
werken,a de zwakken moeten on-
dersteunen. En houd in gedachte
wat de Heer Jezus zelf heeft ge-
zegd: “Geven maakt gelukkigerb

dan ontvangen.”’
36 Toen hij die dingen had

gezegd, knielde hij samen met
alle anderen neer om te bidden.
37 Iedereen barstte in tranen uit
en ze omhelsden Paulus� en kus-
ten hem teder,� 38 want ze wa-
ren erg verdrietig omdat hij had
gezegd dat ze zijn gezicht niet
meer zouden zien.c Daarna brach-
ten ze hem naar het schip.

21 Nadat we ons van hen
hadden losgerukt en wa-

ren weggevaren, zetten we recht-
streeks koers naar Kos. De vol-
gende dag gingen we naar Rhodos
en vandaar naar P _atara. 2 We
vonden een schip dat naar Fe-
nicië zou oversteken, gingen aan
boord en voeren weg. 3 We kre-
gen het eiland Cyprus in zicht,
maar lieten het aan de linkerkant�
liggen en voeren door naar Sy-
rië. In Tyrus gingen we aan land,
want daar moest het schip zijn
lading lossen. 4 We gingen op
zoek naar de discipelen en bleven
daar zeven dagen. Maar vanwege
wat de geest had onthuld,� zeiden
ze herhaaldelijk tegen Paulus dat
hij geen voet in Jeruzalem moest
zetten.d 5 Toen onze tijd daar
erop zat, vervolgden we onze reis.
Maar iedereen ging met ons mee
tot buiten de stad, ook de vrou-
wen en kinderen. Op het strand
knielden we om te bidden 6 en
namen we afscheid van elkaar.
Daarna gingen wij aan boord van
het schip terwijl zij teruggingen
naar huis.

7 We vervolgden onze zeereis
vanuit Tyrus, en kwamen in Ptole-
m _aı̈s. We begroetten de broeders
en bleven één dag bij ze. 8 De

20:37 �Lett.: ‘vielen Paulus om de hals’.
�Of ‘liefdevol’. 21:3 �Of ‘bakboord’.
21:4 �Lett.: ‘door de geest’.
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volgende dag vertrokken we weer
en bereikten we Cesar _ea. We gin-
gen naar het huis van de evange-
lieprediker Fil _ippus, één van de
zeven mannen,a en bleven bij
hem. 9 Hij had vier ongetrouw-
de� dochters die profeteerden.b
10 Toen we daar al heel wat da-
gen waren, kwam er uit Judea
een profeet die Ag _abusc heette.
11 Hij kwam naar ons toe en pak-
te de gordel van Paulus, bond
daarmee zijn eigen handen en
voeten vast en zei: ‘Dit zegt de
heilige geest: “De man van wie
deze gordel is, zal op dezelfde ma-
nier door de Joden in Jeruzalem
worden vastgebonden,d en ze zul-
len hem aan de heidenen� over-
leveren.”’e 12 Toen we dat hoor-
den, drongen wij en degenen die
daar waren er bij Paulus op
aan niet naar Jeruzalem te gaan.
13 Maar hij antwoordde: ‘Waar-
om proberen jullie me met je tra-
nen op andere gedachten te bren-
gen?� Ik ben niet alleen bereid om
me in Jeruzalem te laten vastbin-
den, maar ook om er te sterven
voor de naam van de Heer Jezus.’f
14 Toen hij zich niet liet overha-
len, legden we ons erbij neer� en
zeiden: ‘Laat de wil van Jehovah�
gebeuren.’

15 Na die dagen maakten we
ons klaar voor de reis en gin-
gen we op weg naar Jeruzalem.
16 Er gingen ook een paar disci-
pelen uit Cesar _ea met ons mee.
Ze brachten ons naar Mn _ason
van Cyprus, een van de eerste
discipelen. Bij hem thuis zouden
we te gast zijn. 17 Toen we in
Jeruzalem aankwamen, werden
we door de broeders hartelijk
ontvangen. 18 De volgende dag
ging Paulus met ons naar Jako-
bus,g en alle ouderlingen waren
aanwezig. 19 Hij begroette hen
en vertelde uitgebreid wat God

21:9 �Lett.: ‘maagdelijke’. 21:11, 19,
21, 25 �Zie Woordenlijst. 21:13 �Of
‘mijn hart week te maken’. 21:14 �Lett.:
‘werden we stil’. �Zie App. A5.

door zijn dienst onder de heide-
nen� had gedaan.

20 Toen ze dat hoorden, loof-
den ze God, maar ze zeiden te-
gen Paulus: ‘Broeder, je ziet dat
er onder de Joden duizenden ge-
lovigen zijn, en ze hebben al-
lemaal veel ijver voor de wet.a
21 Maar ze hebben horen zeg-
gen dat je alle Joden die onder
de heidenen� wonen, aanzet tot
ontrouw aan Mozes� door hun te
zeggen dat ze hun kinderen niet
moeten besnijden en zich niet
aan de gebruiken moeten hou-
den.b 22 Wat moeten we daar-
aan doen? In ieder geval zullen ze
horen van je komst. 23 Doe dus
wat we je opdragen: We hebben
vier mannen die een gelofte heb-
ben afgelegd. 24 Neem ze mee,
laat je samen met hen ceremo-
nieel reinigen en betaal de kos-
ten voor hen, zodat ze hun hoofd
kunnen laten scheren. Dan zal ie-
dereen weten dat de geruchten
over jou niet waar zijn, maar dat
je je goed gedraagt en je aan de
wet houdt.c 25 Wat de gelovigen
uit de heidenen� betreft, we heb-
ben hen schriftelijk op de hoogte
gesteld van onze beslissing dat ze
zich ver moeten houden van wat
aan afgoden is geofferd,d en ook
van bloed,e van verstikt vlees�f
en van seksuele immoraliteit.’�g

26 De volgende dag nam Pau-
lus de mannen mee en hij liet
zich samen met hen ceremonieel
reinigen.h Daarna ging hij de tem-
pel in om te melden wanneer de
dagen voor de ceremoniële reini-
ging zouden aflopen en het offer
voor elk van hen gebracht moest
worden.

27 Toen de zeven dagen bij-
na om waren, zagen de Joden
uit _Asia hem in de tempel. Ze
stookten de hele menigte op en

21:21 �Lett.: ‘afval van Mozes leert’.
21:25 �Of ‘wat is gedood zonder het
te laten uitbloeden’. �Grieks: porneia.
Zie Woordenlijst.
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grepen hem. 28 ‘Mannen van Is-
raël, help!’, schreeuwden ze. ‘Dit
is de man die overal en aan ieder-
een een leer bekendmaakt die in-
gaat tegen het volk, tegen onze
wet en tegen deze plaats. En
nu heeft hij ook nog Grieken in
de tempel gebracht en deze hei-
lige plaats ontwijd.’a 29 Ze had-
den hem namelijk eerder in de
stad gezien met de Efeziër Tr _o-
fimus,b en ze gingen ervan uit
dat Paulus hem had meegeno-
men naar de tempel. 30 De hele
stad raakte in rep en roer, en
van alle kanten kwamen er men-
sen aanrennen. Ze grepen Pau-
lus, sleurden hem de tempel uit
en onmiddellijk werden de deu-
ren gesloten. 31 Ze probeerden
hem te doden, maar in de tus-
sentijd werd aan de comman-
dant van de legerafdeling gemeld
dat er opschudding in Jeruza-
lem was. 32 Hij ging er meteen
met legerofficieren en soldaten op
af. Toen ze de commandant en
de soldaten zagen, hielden ze op
Paulus te slaan.

33 De commandant kwam naar
hem toe, arresteerde hem en gaf
opdracht hem met twee kettin-
gen te boeien.c Vervolgens vroeg
hij wie de man was en wat hij
had gedaan. 34 Maar in de me-
nigte riep de een dit en de an-
der dat. Omdat hij vanwege het tu-
mult niet kon achterhalen wat er
precies aan de hand was, gaf hij
opdracht Paulus naar de kazerne
te brengen. 35 Maar toen hij bij
de trappen kwam, werd de menig-
te zo gewelddadig dat de solda-
ten hem moesten dragen. 36 Het
volk liep namelijk achter hen aan
en schreeuwde: ‘Weg met hem!’

37 Toen ze op het punt ston-
den Paulus de kazerne binnen te
brengen, zei hij tegen de comman-
dant: ‘Mag ik u iets zeggen?’ Hij
antwoordde: ‘Spreekt u Grieks?
38 Bent u dan niet de Egypte-
naar die een tijdje geleden een
oproer heeft veroorzaakt en die

met 4000 gewapende rebellen�
naar de woestijn is getrokken?’
39 Toen zei Paulus: ‘Nee, ik ben
een Jooda uit T _arsusb in Cil _icië,
een burger van een niet onbelang-
rijke stad. Ik smeek u daarom:
geef me toestemming om het volk
toe te spreken.’ 40 Hij stemde
daarin toe. Terwijl Paulus op de
trappen stond, gaf hij het volk
met zijn hand een teken. Toen het
heel stil was geworden, sprak hij
hen in het Hebreeuws toec en zei:

22 ‘Mannen, broeders en va-
ders, luister naar mijn ver-

dediging.’d 2 Toen ze hoorden
dat hij hen in het Hebreeuws toe-
sprak, werd het nog stiller. Hij
zei: 3 ‘Ik ben een Jood,e gebo-
ren in T _arsus in Cil _icië, f maar in
deze stad onderwezen aan de voe-
ten van Gam _aliël.g Mij is geleerd
om me strikt te houden aan de wet
van onze voorouders,h en ik heb
net zo veel ijver voor God als jul-
lie.i 4 Ik heb de mannen en vrou-
wen van deze Weg tot de dood
toe vervolgd door ze in boeien te
slaan en aan gevangenissen over
te leveren. j 5 De hogepriester
en de hele raad van oudsten kun-
nen daarvan getuigen. Van hen
kreeg ik ook brieven voor de
broeders in Damaskus, en ik was
op weg om degenen die daar wa-
ren, te boeien en naar Jeruzalem
te brengen om te worden gestraft.

6 Maar terwijl ik onderweg
was en dicht bij Damaskus kwam,
rond het middaguur, werd ik plot-
seling omgeven door een fel licht
uit de hemel.k 7 Ik viel op de
grond en hoorde een stem zeg-
gen: “Saul, Saul, waarom vervolg
je mij?” 8 Ik zei: “Heer, wie bent
u?” Hij antwoordde: “Ik ben Je-
zus de Nazarener, die jij ver-
volgt.” 9 De mannen die bij me
waren, zagen wel het licht, maar
hoorden niet de stem van dege-
ne die tegen me sprak. 10 Toen
zei ik: “Wat moet ik doen, Heer?”

21:38 �Of ‘dolkstekers’. Lett.: ‘sicariërs’,
sluipmoordenaars.
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De Heer zei tegen me: “Sta op, ga
naar Damaskus. Daar zul je pre-
cies te horen krijgen welke taak je
is opgelegd.”a 11 Omdat ik door
de schittering van het licht niets
meer kon zien, namen degenen
die bij me waren me bij de hand
en brachten me naar Damaskus.

12 Anan _ias, een diepgelovig
man die naar de wet leefde en
over wie door alle Joden die daar
woonden positief werd gespro-
ken, 13 kwam naar me toe. Hij
kwam bij me staan en zei: “Saul,
broeder, je kunt weer zien!” Op
hetzelfde moment keek ik op en
ik kon hem zien.b 14 Hij zei: “De
God van onze voorvaders heeft
jou uitgekozen om zijn wil te le-
ren kennen en de rechtvaardige
te zienc en de stem van zijn mond
te horen. 15 Jij moet namelijk
voor hem bij alle mensen een ge-
tuige zijn van de dingen die je ge-
zien en gehoord hebt.d 16 Waar-
om aarzel je nog? Sta op, laat je
dopen en was je zonden wege door
zijn naam aan te roepen.”f

17 Toen ik weer terug was in
Jeruzalemg en in de tempel aan
het bidden was, kreeg ik een
visioen� 18 en zag ik hem. Hij
zei tegen me: “Haast je en ver-
trek snel uit Jeruzalem, want ze
zullen je getuigenis over mij niet
aanvaarden.”h 19 Ik zei: “Heer,
ze weten heel goed dat ik dege-
nen die in u geloven vroeger ge-
vangen liet zetten en in de ene
synagoge na de andere liet gese-
len. i 20 En toen het bloed van
uw getuige St _efanus werd ver-
goten, stond ik erbij. Ik gaf er
mijn goedkeuring aan en paste
op de bovenkleren van degenen
die hem om het leven brachten.” j
21 Toch zei hij tegen me: “Ga,
want ik zal je naar de heidenen�
sturen, ver hiervandaan.”’k

22 Ze luisterden naar hem tot
hij dat zei. Toen begonnen ze te
roepen: ‘Weg van de aarde met

22:17 �Of ‘raakte ik in trance’. 22:21
�Zie Woordenlijst.

die man! Zo iemand verdient het
niet te leven!’ 23 Omdat ze ston-
den te schreeuwen en met hun bo-
venkleren zwaaiden en stof in de
lucht gooiden,a 24 gaf de com-
mandant opdracht Paulus naar de
kazerne te brengen en hem onder
geseling een verhoor af te nemen.
Hij wilde precies weten waarom
ze zo tegen Paulus tekeergingen.
25 Maar toen ze hem hadden
vastgebonden om hem te geselen,
zei Paulus tegen de legerofficier
die erbij stond: ‘Is het jullie toege-
staan om een Romein� te geselen
zonder dat hij veroordeeld is?’�b
26 Toen de legerofficier dat hoor-
de, ging hij het aan de com-
mandant vertellen. Hij zei: ‘Wat
bent u van plan? Deze man is na-
melijk een Romein.’ 27 De com-
mandant kwam daarom naar hem
toe en vroeg: ‘Zeg eens, bent u
een Romein?’ ‘Ja’, antwoordde hij.
28 De commandant zei: ‘Ik heb
dat burgerrecht voor een groot
bedrag gekocht.’ Daarop zei Pau-
lus: ‘Maar ik ben als Romeins bur-
ger geboren.’c

29 De mannen die op het punt
stonden hem onder geseling te
verhoren, lieten hem meteen met
rust. En de commandant werd
bang toen hij besefte dat Paulus
een Romein was en dat hij hem
had laten boeien.d

30 Omdat hij zeker wilde we-
ten waar de Joden Paulus eigen-
lijk van beschuldigden, liet hij
hem de volgende dag vrij en gaf
hij de overpriesters en het hele
Sanhedrin opdracht bij elkaar te
komen. Hij bracht Paulus erheen
om voor hen te verschijnen.e

23 Paulus keek het Sanhedrin
strak aan en zei: ‘Mannen,

broeders, ik heb tot op de dag
van vandaag met een volmaakt
zuiver gewetenf tegenover God
geleefd.’ 2 Daarop gaf de hoge-
priester Anan _ias degenen die bij

22:25 �Of ‘Romeins burger’. �Of ‘zon-
der vorm van proces’.
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Paulus stonden het bevel hem op
de mond te slaan. 3 Paulus zei
tegen hem: ‘God zal u slaan, wit-
gekalkte muur. U zit daar om mij
volgens de wet te oordelen en te-
gelijkertijd overtreedt u de wet
door bevel te geven mij te slaan?’
4 De omstanders zeiden: ‘Scheld
jij de hogepriester van God uit?’
5 Paulus antwoordde: ‘Broeders,
ik wist niet dat hij de hogepries-
ter was. Want er staat geschre-
ven: “Je mag niet met minach-
ting spreken over een leider van
je volk.”’a

6 Omdat Paulus wist dat het
ene deel uit sadduceeën en het
andere deel uit farizeeën bestond,
riep hij in het Sanhedrin uit:
‘Mannen, broeders, ik ben een fa-
rizeeër,b een zoon van farizeeën.
Vanwege mijn hoop op de opstan-
ding van de doden sta ik terecht.’
7 Doordat hij dat zei, ontstond
er onenigheid tussen de farizeeën
en de sadduceeën, en de vergade-
ring raakte verdeeld. 8 De sad-
duceeën zeggen namelijk dat er
geen opstanding is en dat engelen
en geesten niet bestaan, maar de
farizeeën geloven daar wel in.�c
9 Er ontstond grote opschudding,
en sommige schriftgeleerden van
de partij van de farizeeën ston-
den op en protesteerden heftig:
‘Wij vinden dat deze man niets
verkeerds heeft gedaan. Stel dat
een geest of een engel tot hem
gesproken heeft . . .’d 10 Toen de
onenigheid nog groter werd, was
de commandant bang dat Paulus
in stukken gescheurd zou wor-
den. Hij gaf de soldaten opdracht
erop af te gaan, hem tussen hen
uit te halen en hem terug te bren-
gen naar de kazerne.

11 De volgende nacht kwam
de Heer bij hem en zei: ‘Houd
moed!e Want net zoals je in Je-
ruzalem een grondig getuigenis
over me hebt gegeven, zo moet je
ook in Rome getuigenis geven.’f

23:8 �Of ‘maken die allemaal in het
openbaar bekend’.

12 Toen het dag werd, smeed-
den de Joden een complot en
deden ze een eed met een ver-
vloeking. Ze zwoeren dat ze niet
zouden eten of drinken voordat
ze Paulus hadden gedood. 13 Bij
dat complot waren meer dan
40 mannen betrokken die deze
eed aflegden. 14 Ze gingen naar
de overpriesters en de oudsten en
zeiden: ‘We hebben een plechti-
ge eed met een vervloeking afge-
legd dat we niets zullen eten
voordat we Paulus hebben ge-
dood. 15 Daarom moeten jullie
nu samen met het Sanhedrin de
commandant vragen om hem naar
jullie toe te brengen, zogenaamd
omdat jullie zijn zaak grondiger
willen onderzoeken. Dan zullen
wij klaarstaan om hem nog voor-
dat hij aankomt uit de weg te rui-
men.’

16 Maar de zoon van Paulus’
zus kreeg te horen dat ze een hin-
derlaag wilden leggen, en hij ging
naar de kazerne om het aan Pau-
lus te vertellen. 17 Paulus riep
toen een van de legerofficieren
bij zich en zei: ‘Breng deze jonge
man naar de commandant, want
hij heeft hem iets te vertellen.’
18 De officier bracht hem naar
de commandant en zei: ‘De ge-
vangene Paulus heeft me bij zich
geroepen en me gevraagd deze
jonge man naar u toe te brengen,
omdat hij u iets te zeggen heeft.’
19 De commandant pakte hem
bij de hand, nam hem apart en
vroeg hem: ‘Wat heb je me te
vertellen?’ 20 Hij antwoordde:
‘De Joden hebben afgesproken u
te vragen Paulus morgen naar
het Sanhedrin te brengen, zoge-
naamd omdat ze meer over zijn
zaak te weten willen komen.a
21 Maar laat u vooral niet over-
halen, want meer dan 40 van
hun mannen willen een hinder-
laag voor hem leggen. Ze hebben
een eed met een vervloeking af-
gelegd om niet te eten of te drin-
ken voordat ze hem hebben ge-
dood.b En nu staan ze klaar en
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wachten ze op uw toezegging.’
22 De commandant liet de jon-
ge man gaan, maar gebood hem:
‘Vertel aan niemand dat je me dit
hebt laten weten.’

23 Hij liet twee legerofficieren
bij zich komen en zei: ‘Zorg dat
er 200 soldaten klaarstaan om
op het derde uur van de nacht�
naar Cesar _ea te gaan, samen
met 70 ruiters en 200 speerdra-
gers. 24 Zorg ook voor paarden
zodat Paulus veilig naar gouver-
neur Felix gebracht kan worden.’
25 Hij schreef een brief met de
volgende inhoud:

26 ‘Claudius L _ysias aan Zijne
Excellentie, gouverneur Felix: Ge-
groet! 27 Deze man werd door
de Joden gegrepen en ze stonden
op het punt hem te doden, maar
ik ben snel met mijn soldaten tus-
senbeide gekomen en heb hem be-
vrijd,a omdat ik hoorde dat hij een
Romein is.b 28 Ik wilde weten
waarvan ze hem beschuldigden en
heb hem daarom naar hun Sanhe-
drin gebracht.c 29 Daar kwam ik
erachter dat de beschuldigingen
te maken hadden met geschillen
over hun wet,d maar dat hem niets
ten laste werd gelegd waarop de
dood of gevangenschap staat.
30 Maar omdat ik op de hoogte
ben gesteld van een complot te-
gen de man,e stuur ik hem meteen
naar u toe en heb ik de aankla-
gers geboden om hun beschuldi-
gingen aan u voor te leggen.’

31 De soldaten namen Paulus
mee,f zoals hun was opgedragen,
en brachten hem ’s nachts naar
Ant _ipatris. 32 De volgende dag
lieten ze de ruiters met hem ver-
dergaan en zelf gingen ze terug
naar de kazerne. 33 De ruiters
gingen Cesar _ea binnen, overhan-
digden de brief aan de gouverneur
en leverden Paulus bij hem af.
34 De gouverneur las de brief. Hij
informeerde uit welke provincie
Paulus afkomstig was en kreeg te

23:23 �D.w.z. rond 21.00 uur.

horen dat hij uit Cil _icië kwam.a
35 ‘Ik zal u een grondig verhoor
afnemen’, zei hij, ‘zodra uw aan-
klagers hier zijn.’b En hij gaf be-
vel om hem in het paleis� van He-
rodes gevangen te houden.

24 Vijf dagen later arriveer-
de de hogepriester Ana-

n _iasc met een aantal oudsten en
een redenaar� die Tert _ullus heet-
te. Ze dienden bij de gouverneurd

een aanklacht tegen Paulus in.
2 Toen hij geroepen was, begon
Tert _ullus zijn beschuldiging met
de volgende woorden:

‘Dankzij u hebben we volop
vrede en dankzij uw vooruitzien-
de blik vinden er onder dit volk
hervormingen plaats, 3 Uwe Ex-
cellentie Felix, en dat erkennen
we altijd en overal met de groot-
ste dankbaarheid. 4 Maar om u
niet te lang op te houden, smeek
ik u zo vriendelijk te zijn ons kort
aan te horen. 5 We hebben na-
melijk vastgesteld dat deze man
een pest� is,e die alle Joden op
de hele bewoonde aarde tot op-
stand aanzet,f en hij is een van
de leiders van de sekte van de
Nazarenen.g 6 Hij heeft ook ge-
probeerd de tempel te ontwijden
en daarom hebben we hem gegre-
pen.h 7 �—— 8 Als u hem zelf
verhoort, zult u erachter komen
dat alles waarvan we hem be-
schuldigen waar is.’

9 De Joden sloten zich bij de
beschuldiging aan door te beves-
tigen dat dit zo was. 10 Toen
knikte de gouverneur Paulus toe
dat hij kon spreken, en Paulus zei:

‘Omdat ik heel goed weet dat u
al jaren rechter over dit volk bent,
verdedig ik mijn zaak vol vertrou-
wen. i 11 Zoals u zelf kunt na-
gaan, ben ik pas 12 dagen gele-
den naar Jeruzalem gekomen om
God te aanbidden.j 12 Ze heb-
ben me in de tempel met nie-

23:35 �Of ‘pretorium’. 24:1 �Of ‘advo-
caat’. 24:5 �Of ‘onruststoker’. 24:7
�Zie App. A3.

HFST. 23
a Han 21:31-33

b Han 16:37
Han 22:25

c Han 22:30

d Han 25:19

e Han 23:16

f Han 23:23, 24
��������������������

2de kolom
a Han 21:39

Han 22:3

b Han 24:1
��������������������

HFST. 24
c Han 23:2

d Han 23:26

e Mt 5:11
Han 16:20, 21
Han 17:6, 7

f Lu 23:1, 2

g Mt 2:23
Han 28:22

h Han 21:27, 28

i Fil 1:7

j Han 21:17, 26



1499 HANDELINGEN 24:13–25:7
mand in discussie zien gaan en
me ook geen samenscholing zien
veroorzaken — niet in de synago-
gen en ook niet ergens anders in
de stad. 13 En de beschuldigin-
gen die ze nu tegen me inbren-
gen, kunnen ze ook niet bewijzen.
14 Maar dit wil ik wel tegenover
u erkennen, dat ik overeenkom-
stig de weg die zij een sekte noe-
men, heilige dienst doe voor de
God van mijn voorvaders.a Ik ge-
loof namelijk alles wat in de Wet
en in de Profetenb geschreven
staat. 15 Op God heb ik mijn
hoop gevestigd, en deze mannen
hebben dezelfde hoop, namelijk
dat er een opstandingc zal zijn
van zowel de rechtvaardigen als
de onrechtvaardigen.d 16 Daar-
om streef ik er altijd naar mijn
geweten zuiver� te houden tegen-
over God en de mensen.e 17 Na
heel wat jaren ben ik gekomen
met giften�f voor mijn volk en
om offers te brengen. 18 Daar
was ik mee bezig toen ze mij in
de tempel aantroffen.g Ik was ce-
remonieel gereinigd, er was geen
menigte bij me en ik veroor-
zaakte geen opschudding. Maar
er waren daar een aantal Joden
uit _Asia — 19 zij zouden eigen-
lijk hier voor u moeten staan om
me te beschuldigen als ze echt
iets tegen me hebben.h 20 Of la-
ten deze mannen hier zelf zeggen
welk misdrijf ze hebben gevonden
toen ik voor het Sanhedrin stond,
21 behalve dan wat ik heb uitge-
roepen toen ik voor hen stond:
“Vanwege de opstanding van de
doden sta ik vandaag terecht!”’i

22 Maar Felix, die vrij goed
bekend was met De Weg, j ver-
daagde de zaak en zei: ‘Wanneer
commandant L _ysias hier komt,
zal ik in deze zaak een beslissing
nemen.’ 23 Hij gaf de legeroffi-
cier opdracht de man gevangen

24:16 �Of ‘onberispelijk’. 24:17 �Of
‘gaven van barmhartigheid’. Zie Woor-
denlijst.

te houden maar hemwel wat vrij-
heid te geven. Ook moest het zijn
vrienden toegestaan worden om
voor hem te zorgen.

24 Een aantal dagen later
kwam Felix met zijn vrouw Dru-
s _illa, die Joods was. Hij liet Pau-
lus halen en luisterde naar wat hij
over het geloof in Christus Jezus
te vertellen had.a 25 Maar toen
Paulus begon over rechtvaardig-
heid, zelfbeheersing en het ko-
mende oordeel,b werd Felix bang
en zei: ‘U kunt nu gaan. Als het
me schikt, zal ik u nog eens la-
ten roepen.’ 26 Intussen hoopte
hij dat Paulus hem geld zou ge-
ven. Om die reden liet hij hem
zelfs vaker komen voor een ge-
sprek. 27 Maar na verloop van
twee jaar werd Felix opgevolgd
door P _orcius Festus. Omdat Felix
in de gunst wilde komen bij de Jo-
den,c liet hij Paulus in gevangen-
schap achter.

25 Drie dagen nadat Festusd

in de provincie was aange-
komen en het bestuur had over-
genomen, ging hij van Cesar _ea
naar Jeruzalem. 2 De overpries-
ters en de voornaamste mannen
onder de Joden dienden een aan-
klacht tegen Paulus bij hem in.e
En ze smeekten Festus 3 om een
gunst, namelijk om Paulus naar
Jeruzalem te laten komen. Maar
ze waren van plan een hinder-
laag te leggen en Paulus onder-
weg te vermoorden.f 4 Festus
antwoordde dat Paulus in Cesar _ea
in hechtenis zou blijven en dat hij-
zelf van plan was daar binnenkort
weer naartoe te gaan. 5 ‘Laten
daarom jullie leiders met mij mee-
gaan en hem beschuldigen, als
de man inderdaad iets verkeerds
heeft gedaan’,g zei hij.

6 Hij bleef niet langer dan acht
of tien dagen bij hen en ging toen
naar Cesar _ea. De volgende dag
nam hij plaats op de rechterstoel
en hij gebood dat Paulus voor-
geleid zou worden. 7 Toen die
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binnenkwam, gingen de Joden
die uit Jeruzalem waren geko-
men om hem heen staan en be-
gonnen allerlei zware beschuldi-
gingen tegen hem in te brengen,
die ze niet konden bewijzen.a

8 Maar Paulus zei als verdedi-
ging: ‘Ik heb geen enkele zonde
begaan, niet tegen de wet van de
Joden, niet tegen de tempel en
ook niet tegen caesar.’b 9 Fes-
tus, die bij de Joden in de gunst
wilde komen,c zei daarop tegen
Paulus: ‘Wilt u naar Jeruzalem
gaan om daar in mijn aanwezig-
heid voor deze dingen terecht
te staan?’ 10 Paulus antwoord-
de: ‘Ik sta voor de rechterstoel
van caesar, en daar hoor ik te-
recht te staan. Ik heb de Joden
geen onrecht gedaan, zoals ook
u inmiddels heel goed zult weten.
11 Als ik echt een misdadiger
ben en iets heb gedaan waar de
doodstraf op staat,d probeer ik
me daar niet aan te onttrekken.
Maar als er geen grond is voor
de beschuldigingen die deze man-
nen tegen me inbrengen, heeft
niemand het recht om me bij wij-
ze van gunst aan hen uit te le-
veren. Ik beroep me op caesar!’e
12 Na overleg met zijn raadge-
vers antwoordde Festus: ‘U hebt
u op caesar beroepen, naar cae-
sar zult u gaan.’

13 Enkele dagen later kwamen
koning Agrippa en Bern _ice in Ce-
sar _ea aan voor een beleefdheids-
bezoek aan Festus. 14 Omdat ze
daar een aantal dagen zouden
blijven, legde Festus Paulus’ zaak
aan de koning voor. Hij zei:

‘Er is hier een man die door
Felix als gevangene is achterge-
laten. 15 Toen ik in Jeruzalem
was, dienden de overpriesters en
de oudsten van de Joden een aan-
klacht tegen hem in,f en ze vroe-
gen me om hem te veroordelen.
16 Maar ik heb hun geantwoord
dat het bij de Romeinen niet
de gewoonte is iemand bij wijze

van gunst uit te leveren voordat
de beschuldigde tegenover zijn
beschuldigers heeft gestaan en
de kans heeft gekregen zich te-
gen de aanklacht te verdedigen.a
17 Toen ze hier waren aangeko-
men, heb ik zonder verder uit-
stel de volgende dag op de rech-
terstoel plaatsgenomen en heb ik
opdracht gegeven de man voor
te leiden. 18 De aanklagers gin-
gen staan, maar ze beschuldigden
hem niet van het soort misdaden
dat ik had verwacht.b 19 Ze had-
den alleen wat meningsverschil-
len met hem over hun eigen gods-
dienst�c en over een man die
Jezus heette en die dood was,
maar van wie Paulus bleef bewe-
ren dat hij leefde.d 20 Omdat ik
geen idee had wat ik met de kwes-
tie aan moest, vroeg ik of hij naar
Jeruzalem wilde gaan om daar te-
recht te staan.e 21 Maar Paulus
ging in beroep zodat hij in hech-
tenis kon blijven in afwachting
van de beslissing van de Augus-
tus.�f Daarom heb ik bevolen hem
vast te houden totdat ik hem naar
caesar kan doorsturen.’

22 Agrippa zei tegen Festus:
‘Ik zou die man zelf weleens wil-
len horen.’g ‘Morgen zult u hem
horen’, zei hij. 23 De volgende
dag verschenen Agrippa en Ber-
n _ice met veel pracht en praal.
Vergezeld door hoge officieren
en de vooraanstaande mannen uit
de stad gingen ze de audiëntie-
zaal binnen. Op bevel van Festus
werd Paulus voorgeleid. 24 Fes-
tus zei: ‘Koning Agrippa, geach-
te aanwezigen, dit is de man om
wie de hele Joodse bevolking zo-
wel in Jeruzalem als hier bij
me is gekomen, schreeuwend dat
hij niet langer hoorde te leven.h
25 Maar ik kwam erachter dat
hij niets had gedaan waarop de
doodstraf staat.i Dus toen hij zich

25:19 �Of ‘hun eigen aanbidding van de
godheid’. 25:21 �Een titel voor de Ro-
meinse keizer.
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op de Augustus beriep, besloot
ik de man door te sturen. 26 Ik
heb alleen niets wat ik met ze-
kerheid over hem aan mijn Heer
kan schrijven. Daarom heb ik hem
aan jullie allemaal voorgeleid, en
in het bijzonder aan u, koning
Agrippa, zodat ik na afloop van
het verhoor iets zou hebben om te
schrijven. 27 Want het lijkt me
zinloos een gevangene te sturen
zonder aan te geven wat de be-
schuldigingen tegen hem zijn.’

26 Agrippaa zei tegen Paulus:
‘U hebt toestemming om

uzelf te verdedigen.’ Toen strek-
te Paulus zijn hand uit en begon
zijn verdediging als volgt:

2 ‘Ik prijs me gelukkig, koning
Agrippa, dat ik me vandaag in
uw aanwezigheid mag verdedigen
tegen alle beschuldigingen die
de Joden tegen me inbrengen,b
3 vooral omdat u heel goed op
de hoogte bent van de Joodse ge-
bruiken en strijdpunten. Daarom
smeek ik u om geduldig naar me
te luisteren.

4 Het leven dat ik van mijn
jeugd af onder mijn volk en in
Jeruzalem heb geleid, is bekend
bij alle Jodenc 5 die me vroe-
ger hebben gekend. Als ze daar-
toe bereid waren, zouden ze
kunnen getuigen dat ik als fari-
zeeërd volgens de strengste rich-
ting� van onze godsdienst heb ge-
leefd.e 6 Maar nu sta ik terecht
vanwege de hoop op de belof-
te die God aan onze voorouders
heeft gedaan.f 7 Het is dezelf-
de belofte waarvan onze 12 stam-
men hopen de vervulling te zien
door dag en nacht intensief hei-
lige dienst voor hem te doen.Van-
wege deze hoop, o koning, word
ik door de Joden aangeklaagd.g

8 Waarom is het toch zo moei-
lijk te geloven� dat God de doden
opwekt? 9 Persoonlijk was ik er-
van overtuigd dat ik hard moest

26:5 �Of ‘sekte’. 26:8 �Of ‘wordt het
bij jullie ongeloofwaardig geoordeeld’.

optreden tegen de naam van Je-
zus de Nazarener. 10 En dat is
ook precies wat ik in Jeruzalem
gedaan heb. Ik heb met toestem-
ming van de overpriestersa veel
heiligen in gevangenissen opge-
sloten.b Als ze gedood moesten
worden, heb ik mijn stem tegen
hen uitgebracht. 11 En ik heb
vaak geprobeerd ze te dwingen
hun geloof af te zweren door ze
in de synagogen te straffen. Mijn
woede tegen hen was zo groot dat
ik hen zelfs in andere steden ver-
volgde.

12 Maar terwijl ik daarmee
bezig was en ik met toestemming
en in opdracht van de overpries-
ters op weg was naar Damas-
kus, 13 o koning, zag ik midden
op de dag onderweg een licht
uit de hemel, feller dan de zon,
dat mij en mijn reisgenoten om-
gaf.c 14 We vielen allemaal op
de grond en ik hoorde een stem
in het Hebreeuws tegen me zeg-
gen: “Saul, Saul, waarom vervolg
je mij? Je maakt het jezelf moei-
lijk door tegen de prikkel� te blij-
ven stoten.” 15 Ik vroeg: “Heer,
wie bent u?” De Heer antwoord-
de: “Ik ben Jezus, die jij vervolgt.
16 Kom overeind, sta op, want
ik ben aan je verschenen om je
uit te kiezen als dienaar en getui-
ge van dingen die je hebt gezien
en van dingen die ik je nog over
mij zal laten zien.d 17 Ik zal je
beschermen tegen dit volk en te-
gen de heidenen,� naar wie ik je
stuure 18 om hun ogen te ope-
nen, f om hen van de duisternisg

naar het lichth te keren en van
de macht van Satan i naar God,
zodat hun zonden worden verge-
ven j en ze een erfenis krijgen on-
der degenen die door hun geloof
in mij geheiligd zijn.”

19 Ik ben dan ook gehoor-
zaam geweest aan dat hemelse
visioen, koning Agrippa. 20 Ik
ben eerst naar de inwoners van

26:14, 17 �Zie Woordenlijst.
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Damaskus gegaana en vervolgens
naar die van Jeruzalem,b en naar
het hele gebied van Judea en ook
naar de heidenen� — om ze al-
lemaal de boodschap te brengen
dat ze berouw moesten hebben
en zich tot God moesten keren
door werken te doen die bij be-
rouw passen.c 21 Dat is de re-
den waarom de Joden mij in de
tempel hebben gegrepen en ge-
probeerd hebben me te vermoor-
den.d 22 Maar met Gods hulp
ga ik er tot op de dag van van-
daag mee door getuigenis te ge-
ven aan klein en groot. Daarbij
zeg ik niets anders dan wat vol-
gens de Profeten en Mozes moest
gebeuren,e 23 namelijk dat de
Christus moest lijdenf en dat hij
— als de eerste die uit de dood
opgewekt zou wordeng — licht
zou verkondigen aan dit volk en
ook aan de heidenen.’�h

24 Terwijl Paulus zich op die
manier verdedigde, riep Festus
uit: ‘U bent niet goed bij uw
hoofd, Paulus! Al die geleerdheid
maakt u gek!’ 25 Maar Paulus
zei: ‘Ik ben niet gek, Uwe Excellen-
tie Festus, maar wat ik zeg is waar
en getuigt van gezond verstand.
26 De koning tegen wie ik zo vrij-
uit praat, is hier trouwens heel
goed van op de hoogte. Ik ben
ervan overtuigd dat niets van dit
alles aan zijn aandacht ontgaat,
want al die dingen zijn niet in een
uithoek gebeurd. i 27 Gelooft u
de Profeten, koning Agrippa? Ik
weet dat u gelooft.’ 28 Agrippa
zei tegen Paulus: ‘Nog even en
u overtuigt me ervan een chris-
ten te worden!’ 29 Daarop zei
Paulus: ‘Of het nu even duurt of
langer, ik bid God dat niet al-
leen u maar ook iedereen die mij
vandaag hoort, zo wordt als ik
— maar dan zonder deze boeien.’

30 Toen stond de koning op,
en ook de gouverneur en Ber-
n _ice en degenen die bij hen za-

26:20, 23 �Zie Woordenlijst.

ten. 31 Maar terwijl ze vertrok-
ken, zeiden ze tegen elkaar: ‘Deze
man doet niets waarvoor hij
de dood of gevangenisstraf ver-
dient.’a 32 En Agrippa zei tegen
Festus: ‘Deze man had vrijgelaten
kunnen worden als hij zich niet
op caesar had beroepen.’b

27 Toen besloten was dat we
naar Italië zouden varen,c

werden Paulus en een aantal an-
dere gevangenen overgedragen
aan Julius, een legerofficier van
de afdeling van Augustus. 2 We
gingen aan boord van een schip
uit Adram _yttium dat de havens
langs de kust van _Asia zou aan-
doen, en voeren weg. Arist _ar-
chus,d een Macedoniër uit Thessa-
lon _ika, ging met ons mee. 3 De
volgende dag gingen we in Sidon
aan land. Julius behandelde Pau-
lus vriendelijk� en stond hem toe
naar zijn vrienden te gaan en van
hun goede zorgen te genieten.

4 Vervolgens vertrokken we
vandaar. Maar omdat we tegen-
wind hadden, voeren we onder de
beschutting van Cyprus. 5 Daar-
na voeren we over open zee langs
Cil _icië en Pamfylië en kwamen
aan in de haven van Myra in Ly-
cië. 6 Daar vond de legerofficier
een schip uit Alexandr _ië dat naar
Italië zou varen, en hij liet ons aan
boord gaan. 7 Nadat we dagen-
lang nauwelijks vooruit gekomen
waren, kwamen we met moeite
ter hoogte van Kn _idus. Omdat de
wind ons niet vooruit liet komen,
voeren we onder de beschutting
van Kreta, langs Salm _one. 8 We
zeilden met moeite langs de kust
en bereikten een plaats die Scho-
ne Havens heette, vlak bij de stad
Las _ea.

9 Er was heel wat tijd verstre-
ken en zelfs de vasten van de
Verzoendage was al voorbij, dus
was het gevaarlijk geworden om
nog te varen. Daarom gaf Pau-
lus het advies: 10 ‘Mannen, ik

27:3 �Of ‘menslievend’.
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1503 HANDELINGEN 27:11-31
voorzie dat deze reis tot scha-
de en groot verlies zal leiden,
niet alleen van de lading en het
schip, maar ook van ons leven.’�
11 Maar de legerofficier luister-
de naar de stuurman en de eige-
naar van het schip en niet naar
Paulus. 12 Omdat de haven niet
geschikt was om te overwinte-
ren, gaven de meesten het ad-
vies uit te varen om te zien of ze
op de een of andere manier F _e-
nix konden bereiken om daar te
overwinteren. Dat was een haven
van Kreta die openlag naar het
noordoosten en het zuidoosten.

13 Toen er een zachte zui-
denwind begon te waaien, dach-
ten ze dat hun plan zou slagen.
Ze lichtten het anker en voe-
ren dicht langs de kust van Kreta.
14 Maar al snel kwam er vanaf
het eiland een stormwind opzetten
die Eur _aquilo� wordt genoemd.
15 Omdat het schip werd mee-
gesleurd en we het niet met de
kop in de wind konden hou-
den, gaven we het op en lieten
ons meedrijven. 16 We kwamen
in de luwte van een eilandje dat
K _a _uda heette, maar toch had-
den we de grootste moeite om
de sloep� bij de achtersteven van
het schip te pakken te krijgen.
17 Nadat die aan boord was ge-
hesen, verstevigden ze de romp
van het schip door er kabels on-
derdoor te halen. Omdat ze bang
waren op de Syrtis� vast te lopen,
streken ze de zeilen� en lieten
zich meedrijven. 18 We werden
hevig heen en weer geslingerd
door de storm. De volgende dag
begonnen ze het schip daarom
lichter te maken, 19 en op de
derde dag gooiden ze eigenhan-
dig de scheepsuitrusting over-
boord.

20 Dagenlang waren de zon en
de sterren niet te zien, en een

27:10 �Of ‘onze zielen’. 27:14 �D.w.z.
een noordoostenwind. 27:16 �Of ‘red-
dingsboot’. 27:17 �Zie Woordenlijst.
�Of ‘haalden ze het scheepstuig neer’.

zware� storm bleef ons maar teis-
teren. Uiteindelijk verloren we
alle hoop op redding. 21 Nadat
ze al een hele tijd niet meer had-
den gegeten, ging Paulus in hun
midden staan en zei: ‘Mannen,
jullie hadden echt naar mijn ad-
vies moeten luisteren en niet van
Kreta moeten wegvaren. Dan wa-
ren deze schade en dit verlies jul-
lie bespaard gebleven.a 22 Toch
vraag ik jullie de moed niet te
verliezen, want niemand� van jul-
lie zal omkomen, alleen het schip
zal verloren gaan. 23 Vannacht
stond er naast me een engelb van
de God aan wie ik toebehoor en
voor wie ik heilige dienst doe.
24 Hij zei: “Wees niet bang, Pau-
lus. Je moet voor caesar verschij-
nen,c en omwille van jou spaart�
God het leven van al je reisgeno-
ten.” 25 Houd dus moed, man-
nen, want ik geloof God. Het zal
precies zo gebeuren als me ge-
zegd is. 26 Maar we zullen stran-
den op een of ander eiland.’d

27 Toen de 14de nacht aan-
brak en we ronddreven op de Zee
van _Adria, kregen de zeelieden
rond middernacht het vermoe-
den dat ze in de buurt van land
kwamen. 28 Ze peilden de diep-
te en die bleek 20 vadem� te
zijn. Ze legden een korte afstand
af en peilden opnieuw, en toen
was de diepte 15 vadem.� 29 Uit
angst dat het schip op de klip-
pen zou lopen, gooiden ze vanaf
de achtersteven vier ankers uit,
en intussen hoopten ze dat het
snel dag zou worden. 30 Maar
de zeelieden probeerden uit het
schip te ontsnappen. Ze lieten
de sloep in zee neer, zogenaamd
om vanaf de boeg ankers uit te
gooien. 31 Toen zei Paulus te-
gen de legerofficier en de solda-
ten: ‘Als deze mannen niet op het
schip blijven, kunnen jullie niet

27:20 �Lett.: ‘geen geringe’. 27:22 �Of
‘geen ziel’. 27:24 �Lett.: ‘schenkt je’.
27:28 �Zo’n 36 m. Zie App. B14. �Zo’n
27 m. Zie App. B14.
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worden gered.’a 32 Daarop kap-
ten de soldaten de touwen van de
sloep en lieten die vallen.

33 Kort voor het aanbreken
van de dag spoorde Paulus ieder-
een aan om wat te eten. Hij zei:
‘Vandaag is het de 14de dag dat
jullie in spanning afwachten, en
jullie hebben al die tijd niets ge-
geten. 34 Daarom raad ik jullie
voor je eigen bestwil aan wat
te eten, want geen haar van jul-
lie hoofd zal vergaan, van nie-
mand van jullie.’ 35 Nadat hij
dat had gezegd, nam hij een stuk
brood, dankte God in aanwezig-
heid van iedereen, brak het en
begon te eten. 36 Toen kregen
ze allemaal weer moed en gingen
ze zelf ook wat eten. 37 In to-
taal waren we met 276 mensen�
aan boord. 38 Nadat ze genoeg
hadden gegeten, maakten ze het
schip lichter door de tarwe over-
boord te gooien.b

39 Toen het licht werd, her-
kenden ze het land niet,c maar ze
zagen een inham met een strand.
Ze besloten het schip zo moge-
lijk daar aan de grond te laten lo-
pen. 40 Ze kapten de ankers en
lieten die in zee vallen, en onder-
tussen maakten ze de banden van
de stuurriemen los. Toen hesen
ze het voorzeil en hielden voor
de wind aan op het strand. 41 Ze
kwamen op een zandbank terecht
en lieten het schip daarop vastlo-
pen. De boeg kwam onbeweeglijk
vast te zitten, en door het geweld
van de golven werd de achter-
steven stukgeslagen.d 42 De sol-
daten wilden de gevangenen do-
den, zodat niemand zwemmend
zou ontsnappen. 43 Maar de le-
gerofficier was vastbesloten Pau-
lus veilig over te brengen en ver-
ijdelde hun plan. Hij gebood dat
eerst degenen die konden zwem-
men, in zee moesten springen
om aan land te komen. 44 Daar-
na moest de rest volgen, op plan-

27:37 �Of ‘zielen’.

ken of stukken van het schip. Zo
kwam iedereen veilig aan land.a

28 Pas toen we in veiligheid
waren, hoorden we dat het

eiland Maltab heette. 2 De plaat-
selijke bevolking� was buitenge-
woon vriendelijk� voor ons. Ze
verwelkomden ons en staken een
vuur aan, want het regende en
het was koud. 3 Paulus raapte
een bos takken bij elkaar. Toen
hij die op het vuur legde, kwam
er door de hitte een adder uit te-
voorschijn, die zich in zijn hand
vastbeet. 4 Toen de plaatselij-
ke bevolking het giftige beest
aan zijn hand zag hangen, zei-
den ze tegen elkaar: ‘Die man is
vast een moordenaar. Hij is dan
wel aan de zee ontsnapt, maar de
Gerechtigheid� wil niet dat hij in
leven blijft.’ 5 Maar hij schud-
de het beest van zich af in het
vuur en bleef ongedeerd. 6 Ze
verwachtten dat hij zou opzwel-
len of plotseling dood zou neer-
vallen. Toen ze na lang wach-
ten zagen dat er niets bijzonders
met hem gebeurde, veranderden
ze van mening en zeiden ze dat
hij een god was.

7 Niet ver daarvandaan had
P _ublius, de bestuurder van het
eiland, een landgoed. Hij verwel-
komde ons en drie dagen lang
waren we bij hem te gast. 8 Net
in die tijd lag de vader van P _u-
blius ziek in bed, met koorts en
dysenterie. Paulus ging naar hem
toe en bad, legde zijn handen op
hem en genas hem.c 9 Nadat dat
gebeurd was, kwamen ook de an-
dere zieken op het eiland naar
hem toe en werden genezen.d
10 Ze vereerden ons met aller-
lei geschenken, en bij ons ver-
trek gaven ze ons alles mee wat
we nodig hadden.

28:2 �Of ‘de mensen, die een vreemde
taal spraken’. �Of ‘menslievend’. 28:4
�Grieks: Dike, mogelijk de godin van de
wrekende gerechtigheid of de personifi-
catie van gerechtigheid.
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1505 HANDELINGEN 28:11-31
11 Na drie maanden vertrok-

ken we met een schip dat de
‘Zonen van Zeus’ als boegbeeld
had. Het schip kwam uit Alexan-
dr _ië en had op het eiland over-
winterd. 12 We deden de haven
van Syrac _use aan en bleven daar
drie dagen. 13 Vandaar voeren
we verder en kwamen in R _egium.
Een dag later stak er een zuiden-
wind op en de tweede dag bereik-
ten we Put _eoli. 14 Daar troffen
we broeders aan, die er bij ons
op aandrongen een week bij hen
te blijven. Vervolgens gingen we
op weg naar Rome. 15 De broe-
ders daar hoorden het nieuws
over ons en kwamen ons tot aan
de Marktplaats van _Appius en de
Drie Taveernen tegemoet. Toen
Paulus hen zag, dankte hij God
en vatte moed.a 16 Uiteindelijk
kwamen we in Rome aan, waar
Paulus toestemming kreeg om op
zichzelf te wonen, onder bewa-
king van een soldaat.

17 Drie dagen later riep hij
de voornaamste mannen onder
de Joden bij zich. Toen ze bij el-
kaar waren gekomen, zei hij te-
gen ze: ‘Mannen, broeders, hoe-
wel ik niets had gedaan wat tegen
het volk was of tegen de gebrui-
ken van onze voorouders,b werd
ik vanuit Jeruzalem als gevange-
ne aan de Romeinen uitgeleverd.c
18 Nadat ze me hadden ver-
hoord,d wilden ze me vrijlaten,
want ik had niets gedaan waarop
de doodstraf stond.e 19 Maar
toen de Joden bezwaar maakten,
was ik gedwongen me op caesar
te beroepen,f maar niet omdat
ik mijn volk ergens van wilde be-
schuldigen. 20 Dat is de reden
waarom ik jullie wilde zien en toe-
spreken, want het is vanwege de
hoop van Israël dat ik deze boeien
draag.’g 21 Ze zeiden tegen hem:
‘We hebben uit Judea geen brie-
ven over je gekregen, en niemand
van de broeders die vandaar is
gekomen, heeft iets slechts over
je gemeld of gezegd. 22 Maar we

willen graag van jou horen wat je
denkt, want één ding is zeker: we
weten dat deze sektea overal in
opspraak is.’b

23 Ze spraken een dag met
hem af en kwamen toen met een
nog grotere groep naar de plaats
waar hij verbleef. Van ’s morgens
tot ’s avonds gaf hij hun uitleg
door grondig getuigenis te geven
over Gods Koninkrijk, en aan de
hand van de Wet van Mozesc en
de Profetend probeerde hij hen
ervan te overtuigen om in Jezus
te geloven.e 24 Sommigen ge-
loofden wat hij zei, maar ande-
ren niet. 25 Omdat ze het niet
met elkaar eens waren, maakten
ze aanstalten om te vertrekken.
Maar Paulus deed nog de volgen-
de uitspraak:

‘Terecht heeft de heilige geest
via de profeet Jesaja tot jullie
voorouders gesproken 26 en ge-
zegd: “Ga naar dit volk toe en zeg:
‘Jullie zullen wel horen maar niets
begrijpen, en jullie zullen wel kij-
ken maar niets zien.f 27 Want
het hart van dit volk is ongevoe-
lig geworden, hun oren hebben
ze dichtgestopt en hun ogen heb-
ben ze gesloten. Daardoor zul-
len ze nooit met hun ogen zien
en met hun oren horen en zullen
ze niet met hun hart begrijpen
en terugkeren en door mij gene-
zen worden.’”g 28 Jullie moeten
daarom weten dat deze redding,
die van God komt, aan de heide-
nen� wordt bekendgemaakt.h Die
zullen er zeker naar luisteren.’ i
29 �——

30 Hij bleef twee volle jaren
in het huis dat hij gehuurd had j

en iedereen die bij hem kwam,
ontving hij vriendelijk. 31 Zon-
der belemmerd te worden en met
grote vrijmoedigheidk predikte
hij Gods Koninkrijk tot hen en
gaf hij onderwijs over de Heer
Jezus Christus.

28:28 �Zie Woordenlijst. 28:29 �Zie
App. A3.
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1507 ROMEINEN 1:1-24

1 Van Paulus, een slaaf van
Christus Jezus, geroepen om

een apostel te zijn, afgezonderd
voor het goede nieuws van God,a
2 dat hij van tevoren via zijn pro-
feten in de heilige Schrift heeft
beloofd. 3 Het goede nieuws
gaat over zijn Zoon, die als
mens� werd geboren uit het nage-
slacht� van David.b 4 Maar toen
hij uit de dood werd opgewekt,c
werd dankzij de kracht van de
geest van heiligheid bevestigd dat
hij Gods Zoond is — Jezus Chris-
tus, onze Heer. 5 Via hem heb-
ben we onverdiende goedheid en
een apostelschape gekregen, zo-
dat alle volken door geloof ge-
hoorzaam zouden zijnf tot eer
van zijn naam. 6 Uit die volken
zijn ook jullie geroepen om bij
Jezus Christus te horen. 7 Aan
alle geliefden van God in Rome,
geroepen om heiligen te zijn.

Ik wens jullie onverdiende
goedheid en vrede toe van God,
onze Vader, en van de Heer Je-
zus Christus.

8 Om te beginnen dank ik mijn
God via Jezus Christus voor jul-
lie allemaal, omdat er in de hele
wereld over jullie geloof wordt ge-
sproken. 9 Want God, voor wie
ik vol overgave� heilige dienst
doe in verband met het goede
nieuws over zijn Zoon, is mijn
getuige dat ik jullie onophoude-
lijk in mijn gebeden noem.g 10 Ik
smeek dan of het me zo mogelijk
nu eindelijk mag lukken naar jullie
toe te komen, als het Gods wil is.
11 Want ik verlang ernaar jullie
te zien om jullie te laten delen in
een geestelijke gave zodat jullie
sterk worden gemaakt, 12 of lie-
ver, zodat we elkaar kunnen op-
bouwenh door ons geloof, zowel
dat van jullie als dat van mij.

13 Ik wil dat jullie weten, broe-
ders,� dat ik vaak van plan ben

1:3 �Lett.: ‘naar het vlees’. �Lett.: ‘zaad’.
1:9 �Lett.: ‘met mijn geest’. 1:13 �Soms
gebruikt de Bijbel ‘broeders’ voor zowel
mannen als vrouwen.

geweest naar jullie toe te ko-
men — maar tot nu toe werd ik
steeds verhinderd — om ook bij
jullie, net als bij de andere vol-
ken, vrucht te oogsten. 14 Ik sta
in de schuld bij Grieken en bij
buitenlanders,� bij wijzen en bij
ongeletterden. 15 Daarom sta ik
te popelen om ook aan jullie in
Romea het goede nieuws bekend
te maken. 16 Ik schaam me niet
voor het goede nieuws,b want het
is het krachtige middel van God
om iedereen die geloof heeft te
redden,c eerst de Joodd maar ook
de Griek.e 17 Gods rechtvaar-
digheid wordt erin onthuld door
geloof en voor geloof,f zoals er
staat geschreven: ‘Maar de recht-
vaardige zal leven door geloof.’g

18 Gods woedeh over alle god-
deloosheid en onrechtvaardigheid
van mensen die de waarheid op
een onrechtvaardige manier te-
genwerken, i wordt vanuit de he-
mel geopenbaard. 19 Want wat
een mens over God kan weten,
is voor hen heel duidelijk: God
heeft het ze duidelijk gemaakt. j
20 Zijn onzichtbare eigenschap-
pen — zijn eeuwige krachtk en
Godheid l — zijn namelijk vanaf
de schepping van de wereld dui-
delijk te zien, omdat ze waar te
nemen zijn in alles wat gemaakt
is.m Daarom hebben ze geen en-
kel excuus. 21 Want hoewel ze
God kennen, hebben ze hem niet
als God geëerd en hem ook niet
gedankt, maar hun gedachten
zijn zinloos en hun onverstandi-
ge hart is verduisterd.n 22 Hoe-
wel ze beweren wijs te zijn, zijn
ze dwaas geworden 23 en heb-
ben ze de majesteit van de on-
vergankelijke God veranderd in
iets dat lijkt op het beeld van
een vergankelijk mens en vogels
en viervoetige en kruipende die-
ren.�o

24 Omdat ze de verlangens
van hun hart wilden volgen, heeft

1:14 �Of ‘niet-Grieken’. Lett.: ‘barbaren’.
1:23 �Of ‘reptielen’.
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ROMEINEN 1:25–2:14 1508
God ze aan onreinheid overge-
geven, waardoor ze hun lichaam
onteren. 25 Ze hebben de waar-
heid van God vervangen door de
leugen en hebben de schepping
vereerd� en gediend� in plaats
van de Schepper, die voor eeuwig
moet worden geprezen. Amen.
26 Daarom heeft God ze over-
gegeven aan onterende harts-
tocht.a Zo hebben de vrouwen de
natuurlijke seksuele omgang ver-
anderd in een tegennatuurlijke.b
27 Ook de mannen hebben geen
natuurlijke omgang meer met de
vrouw en zijn ontbrand in hun
lust voor elkaar, mannen die on-
tucht plegen met mannenc en in
zichzelf de volledige straf� krij-
gen die ze voor hun overtreding
verdienen.d

28 Omdat ze het niet nodig
vonden God te erkennen,� heeft
God hen aan een verwerpelij-
ke mentaliteit overgegeven om de
dingen te doen die niet gepast
zijn.e 29 Ze zijn vol onrechtvaar-
digheid,f boosaardigheid, heb-
zuchtg en slechtheid, vol jaloezie,�h
moord, i ruzie, bedrog j en kwaad-
aardigheid.k Het zijn roddelaars,�
30 kwaadsprekers, l haters van
God. Ze zijn onbeschaamd, trots
en verwaand. Ze bedenken slechte
dingen� en ze zijn ongehoorzaam
aan ouders,m 31 zonder begrip,n
onbetrouwbaar, zonder natuurlij-
ke genegenheid en meedogen-
loos.� 32 Hoewel ze het recht-
vaardige oordeel van God heel
goed kennen — dat zij die zul-
ke dingen doen, de dood verdie-
neno — blijven ze dat alles niet al-
leen doen, maar juichen ze het ook
toe dat anderen het doen.

1:25 �Of ‘aanbeden’. �Of ‘daar heili-
ge dienst voor gedaan’. 1:27 �Of ‘ver-
gelding’. 1:28 �Of ‘ze het verwerpe-
lijk vonden aan een nauwkeurige kennis
van God vast te houden’. 1:29 �Of ‘af-
gunst’. �Of ‘fluisteraars’. 1:30 �Of
‘ze zijn uitvinders van schadelijke din-
gen’. 1:31 �Of ‘onbarmhartig’.

2 Daarom heb jij, o mens, wie je
ook bent,a geen enkel excuus

als je oordeelt. Want als je een
ander oordeelt, veroordeel je je-
zelf, omdat jij die oordeelt, dezelf-
de dingen doet.b 2 We weten dat
Gods oordeel over degenen die
zulke dingen doen overeenstemt
met de waarheid.

3 Maar jij, o mens, die degenen
oordeelt die zulke dingen doen
terwijl je ze zelf ook doet, denk
je soms dat je aan Gods oordeel
zult ontsnappen? 4 Of veracht je
de overvloed van zijn goedheidc

en verdraagzaamheidd en geduld,e
omdat je niet weet dat God je
in zijn goedheid tot berouw pro-
beert te brengen?f 5 Door je kop-
pigheid en je berouwloze hart sta-
pel je voor jezelf woede op voor
de dag van woede en van de
openbaring van Gods rechtvaardi-
ge oordeel.g 6 En hij zal iedereen
belonen naar zijn daden:h 7 eeu-
wig leven voor degenen die glo-
rie en eer en onvergankelijkheid i

zoeken door te volharden in werk
dat goed is, 8 maar straf en woe-
de j voor degenen die steeds ruzie
zoeken en die niet de waarheid ge-
hoorzamen maar onrechtvaardig-
heid. 9 Er zal leed en ellende zijn
voor iedereen� die slechte dingen
doet, eerst voor de Jood maar
ook voor de Griek, 10 maar glo-
rie en eer en vrede voor ieder-
een die het goede doet, eerst voor
de Joodk maar ook voor de Griek.l
11 Want er is bij God geen par-
tijdigheid.m

12 Iedereen die zonder wet
heeft gezondigd, zal ook zonder
wet vergaan.n Maar iedereen die
onder de wet heeft gezondigd, zal
door de wet worden geoordeeld.o
13 Want niet de hoorders van
de wet zijn rechtvaardig in Gods
ogen, maar de daders van de wet
zullen rechtvaardig worden ver-
klaard.p 14 Want als heidenen,�
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1509 ROMEINEN 2:15–3:9
die geen wet hebben,a van nature
de dingen van de wet doen, zijn
deze mensen, ook al hebben ze
geen wet, zichzelf tot wet. 15 Zij
zijn degenen die laten zien dat de
inhoud van de wet in hun hart
staat geschreven, terwijl hun ge-
weten samen met hen getuigt en
ze door� hun eigen gedachten be-
schuldigd of juist vrijgesproken
worden. 16 Dat zal gebeuren op
de dag dat God via Christus Jezus
de dingen oordeelt die de mensen
verborgen houden,b overeenkom-
stig het goede nieuws dat ik be-
kendmaak.

17 En jij, je bent in naam een
Joodc en vertrouwt op de wet
en bent trots op je God. 18 Je
kent zijn wil en kunt bepalen wel-
ke dingen van belang zijn om-
dat je onderwijs� uit de wet hebt
gehad.d 19 Je bent ervan over-
tuigd dat je een gids voor de blin-
den bent, een licht voor hen die
in duisternis leven, 20 iemand
die onverstandige mensen corri-
geert en een onderwijzer van kin-
deren. En dankzij de wet beschik
je over het kader van kennis
en waarheid. 21 Maar jij die een
ander onderwijst, onderwijs je je-
zelf niet?e Je predikt ‘steel niet’,f
maar steel je zelf? 22 Je zegt
‘pleeg geen overspel’,g maar pleeg
jij overspel? Je walgt van afgoden,
maar beroof je tempels? 23 Je
bent trots op de wet, maar onteer
je God door de wet te overtre-
den? 24 Want ‘het komt door jul-
lie dat de naam van God door de
heidenen� wordt gelasterd’, zoals
er staat geschreven.h

25 De besnijdenis i heeft in
feite alleen nut als je je aan
de wet houdt. j Maar als je de
wet overtreedt, is je besnijde-
nis als onbesnedenheid geworden.
26 Als iemand die onbesneden isk

de rechtvaardige vereisten van de
wet naleeft, dan wordt zijn on-

2:15 �Lett.: ‘tussen’. 2:18 �Of ‘mon-
deling onderwijs’. 2:24 �Zie Woorden-
lijst.

besnedenheid toch als besnijde-
nis gerekend?a 27 En iemand die
letterlijk onbesneden is zal, door
zich aan de wet te houden, jou oor-
delen die de wet overtreedt hoe-
wel je de geschreven wet en de
besnijdenis hebt. 28 Want Jood
ben je niet door iets uiterlijks,b en
de besnijdenis is niet iets uiter-
lijks, in het vlees.c 29 Maar Jood
ben je vanbinnen,d en het gaat
om de besnijdenis van het hart,e
door geest en niet door een ge-
schreven wet.f Zo iemand krijgt
lof van God, niet van mensen.g

3 Welk voordeel heeft de Jood
dan? Of wat voor nut heeft be-

snijdenis? 2 Heel veel in elk op-
zicht. In de eerste plaats dat
de heilige uitspraken van God
aan hen werden toevertrouwd.h
3 Hoe zit het dan met sommigen
die geen geloof hebben? Betekent
hun ongeloof dat God niet be-
trouwbaar is? 4 Natuurlijk niet!
Ook al is ieder mens een leuge-
naar, i God zal betrouwbaar blij-
ken, j zoals er staat geschreven:
‘U zult rechtvaardig blijken in uw
woorden en overwinnen als men
u wil oordelen.’k 5 Maar als onze
onrechtvaardigheid Gods recht-
vaardigheid beter laat uitkomen,
wat wil dat dan zeggen? Dat God
onrechtvaardig is als hij zijn woe-
de tot uiting brengt? (Ik spreek nu
menselijk.) 6 Absoluut niet! Hoe
zal God anders de wereld oorde-
len?l

7 Maar als door mijn leugen de
betrouwbaarheid van God duide-
lijker uitkomt, tot zijn eer, waar-
om word ik dan als zondaar
geoordeeld? 8 En waarom zou-
den we dan niet zeggen: ‘Laten we
het slechte doen, zodat het goe-
de eruit voortkomt’? Sommigen
beweren ten onrechte dat we dat
zeggen. Het oordeel over die men-
sen is verdiend.�m

9 Hoe zit het dan? Zijn wij in
een betere positie? Helemaal niet!

3:8 �Of ‘is in overeenstemming met de
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HFST. 2
a Ps 147:19, 20

b Jo 5:22
Han 10:42
1Pe 4:5

c Ro 9:6

d De 4:8

e Mt 23:2, 3

f Ex 20:15

g De 5:18

h Jes 52:5
Ez 36:20

i Ge 17:10

j 1Kor 7:19
Ga 5:3

k Ef 2:11
��������������������

2de kolom
a Ro 4:9, 10

b Jo 8:39
Opb 2:9

c 1Kor 7:19

d Ro 9:6

e Jer 4:4
Han 7:51
Fil 3:3

f Ro 7:6

g Jo 5:44
1Kor 4:5

��������������������

HFST. 3
h De 4:8

Ps 147:19, 20
Han 7:38

i Nu 23:19
Ps 116:11

j Jes 55:10, 11
Jo 8:26
2Ti 2:13

k Ps 51:4

l Ps 9:8
Ps 96:13
Ps 98:9
Han 17:31

m Heb 2:2, 3



ROMEINEN 3:10–4:7 1510
Want zoals we al hebben aange-
toond, is iedereen, zowel Jood als
Griek, in de macht van de zonde.a
10 Zo staat er geschreven: ‘Nie-
mand is rechtvaardig, helemaal
niemand.b 11 Er is niemand met
inzicht, er is niemand die God
zoekt. 12 Iedereen heeft zich af-
gekeerd, ze zijn allemaal waarde-
loos geworden. Er is niemand die
iets goeds doet, nog niet één.’c
13 ‘Hun keel is een open graf.
Hun tong gebruiken ze voor be-
drog.’d ‘Het gif van adders is ach-
ter hun lippen.’e 14 ‘Hun mond
is vol vervloeking en hatelijkheid.’f
15 ‘Hun voeten haasten zich om
bloed te vergieten.’g 16 ‘Ze laten
een spoor van verwoesting en el-
lende achter, 17 en de weg van
vrede kennen ze niet.’h 18 ‘Ont-
zag voor God hebben ze niet voor
ogen.’ i

19 We weten dat alles wat de
wet zegt, gericht is tot hen die
onder de wet vallen, zodat elke
mond tot zwijgen wordt gebracht
en de hele wereld schuldig staat
voor God. j 20 Daarom zal nie-
mand� voor hem rechtvaardig
worden verklaard door werken
van de wet,k want de wet leert
ons duidelijk� wat zonde is. l

21 Maar nu is buiten de wet
om Gods rechtvaardigheid ont-
huld,m waarvan de Wet en de
Profeten getuigen,n 22 en ieder-
een die geloof heeft, bereikt
Gods rechtvaardigheid door ge-
loof in Jezus Christus. Want er is
geen onderscheid.o 23 Alle men-
sen hebben gezondigd en berei-
ken niet de glorie� van God.p
24 Het is een vrije gaveq dat
hij ze uit onverdiende goedheidr

rechtvaardig verklaart op basis
van de verlossing door de losprijs
die Christus Jezus heeft betaald.s
25 God heeft hem gegeven als of-
fer voor verzoening�t door geloof
in zijn bloed.u Dat heeft God ge-

3:20 �Lett.: ‘geen vlees’. �Of ‘geeft
ons nauwkeurige kennis van’. 3:23 �Of
‘heerlijkheid’. 3:25 �Of ‘zoenoffer’.

daan om te bewijzen dat hij recht-
vaardig was toen hij in zijn ver-
draagzaamheid de zonden vergaf
die in het verleden waren be-
gaan, 26 en om te bewijzen dat
hij in deze tijd rechtvaardig is,a ja,
dat hij ook rechtvaardig zou zijn
als hij mensen rechtvaardig ver-
klaart die in Jezus geloven.b

27 Is er dan nog reden om
trots te zijn? Dat is uitgesloten.
Door welke wet komt dat? Die van
de werken?c Nee, door de wet van
het geloof. 28 Want we zijn van
mening dat een mens rechtvaar-
dig wordt verklaard door geloof
en niet door werken van de
wet.d 29 Of is hij alleen de God
van de Joden?e Hij is toch ook
de God van de heidenen?�f Ja,
ook van de heidenen.g 30 Om-
dat God één is,h zal hij besne-
denen rechtvaardig verklaren i als
gevolg van hun geloof en onbe-
snedenen j door middel van hun
geloof. 31 Schaffen we dan door
ons geloof de wet af? Natuurlijk
niet! We bevestigen de wet juist.k

4 Wat zullen we dan zeggen over
Abraham, onze stamvader�

naar het vlees? Wat heeft hij ver-
kregen? 2 Als Abraham bijvoor-
beeld rechtvaardig verklaard was
op basis van werken, zou hij reden
hebben om trots te zijn, maar niet
tegenover God. 3 Want wat zegt
de Schrift? ‘Abraham geloofde in
Jehovah� en het werd hem als
rechtvaardigheid toegerekend.’ l
4 Iemand die werkt, krijgt zijn
loon niet toegerekend als een on-
verdiende goedheid maar als iets
waar hij recht op heeft. 5 Maar
iemand die niet werkt en gelooft in
hem die de goddeloze rechtvaar-
dig verklaart, krijgt zijn geloof als
rechtvaardigheid toegerekend.m
6 Zo noemt ook David de mens
gelukkig aan wie God rechtvaar-
digheid toerekent los van de wer-
ken: 7 ‘Gelukkig degenen van

3:29 �ZieWoordenlijst. 4:1 �Lett.: ‘voor-
vader’. 4:3 �Zie App. A5.
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wie de wetteloze daden zijn ver-
geven en van wie de zonden zijn
bedekt.� 8 Gelukkig demens van
wie Jehovah� de zonde niet aan-
rekent.’a

9 Is dat geluk dan alleen voor
wie besneden is of ook voor wie
niet besneden is?b We hebben
namelijk gezegd: ‘Abrahams ge-
loof werd hem als rechtvaar-
digheid toegerekend.’c 10 On-
der welke omstandigheden werd
het als rechtvaardigheid toegere-
kend? Toen hij besneden was of
onbesneden? Niet toen hij besne-
den was, maar toen hij nog onbe-
sneden was. 11 En hij kreeg een
tekend — de besnijdenis — als
een zegel� van de rechtvaardig-
heid door het geloof dat hij had
toen hij nog niet besneden was.
Zo kon hij de vader worden van
alle onbesnedenen die geloof heb-
ben,e zodat hun rechtvaardigheid
zou worden toegerekend. 12 En
zo kon hij een vader worden voor
besneden nakomelingen, niet al-
leen voor hen die aan de besnij-
denis vasthouden maar ook voor
hen die het voetspoor volgen van
het geloof dat onze vader Abra-
hamf had toen hij nog niet besne-
den was.

13 Want Abraham of zijn na-
geslacht� kreeg de belofte dat hij
erfgenaam van een wereld zou
zijng niet dankzij de wet, maar
dankzij rechtvaardigheid door ge-
loof.h 14 Want als je erfgenaam
wordt door je aan de wet te
houden, is het geloof nutteloos
en de belofte krachteloos. 15 In
werkelijkheid veroorzaakt de wet
Gods woede, i maar waar geen wet
is, is ook geen overtreding. j

16 Daarom is het dankzij ge-
loof, waardoor het een uiting van
onverdiende goedheidk kon zijn.
Zo zou de belofte zeker zijn voor
zijn hele nageslacht,�l niet alleen
voor degenen die zich aan de wet

4:7 �Of ‘vergeven’. 4:8 �Zie App. A5.
4:11 �Of ‘garantie’, ‘bevestiging’. 4:13,
16, 18 �Lett.: ‘zaad’.

houden, maar ook voor degenen
die het geloof van Abraham vol-
gen, die de vader van ons alle-
maal is.a 17 (Zoals er staat ge-
schreven: ‘Ik heb je aangesteld
als een vader van vele volken.’)b
Dat gebeurde voor de ogen van
God, in wie hij geloofde, die de
doden levend maakt en die over
de dingen die niet zijn spreekt
alsof ze er zijn.� 18 Hoewel er
geen hoop meer leek te zijn, had
hij toch op basis van hoop het ge-
loof dat hij de vader zou worden
van vele volken, zoals er was ge-
zegd: ‘Zo zal je nageslacht� zijn.’c
19 En hij verzwakte niet in ge-
loof, ook al besefte hij dat zijn
eigen lichaam toen zo goed als
dood was (hij was ongeveer 100
jaar oud)d en dat ook de schoot
van Sara dood� was.e 20 Maar
vanwege Gods belofte twijfelde
hij niet en verloor hij zijn geloof
niet. Hij kreeg juist kracht door
zijn geloof en gaf eer aan God.
21 Hij was er volledig van over-
tuigd dat Hij kon doen wat hij
had beloofd.f 22 Daarom ‘werd
het hem als rechtvaardigheid
toegerekend’.g

23 Maar de woorden ‘het werd
hem toegerekend’ werden niet al-
leen voor hem opgeschreven,h
24 maar ook voor ons, aan wie
het toegerekend zal worden om-
dat we geloven in Hem die Je-
zus, onze Heer, uit de dood heeft
opgewekt. i 25 Hij werd overge-
leverd ter wille van onze zonden j

en opgewekt zodat we rechtvaar-
dig verklaard kunnen worden.k

5 We zijn dus door geloof recht-
vaardig verklaard.l Laten we

daarom vrede bewaren� met God
via onze Heer Jezus Christus.m
2 Door geloof in hem hebben we
ook toegang gekregen tot de on-
verdiende goedheid die we nu

4:17 �Of mogelijk ‘die tot bestaan roept
wat niet bestaat’. 4:19 �Of ‘onvrucht-
baar’. 5:1 �Of mogelijk ‘we hebben daar-
om vrede’.
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ervaren.�a Laten we gelukkig zijn�
vanwege onze hoop om in de glo-
rie� van God te delen. 3 En dat
niet alleen, maar laten we ook ge-
lukkig zijn� onder beproevingen,b
want we weten dat beproeving
tot volharding leidt,c 4 volhar-
ding vervolgens tot een goedge-
keurde positied en de goedgekeur-
de positie tot hoop.e 5 En die
hoop loopt niet op een teleurstel-
ling uitf omdat de liefde van God
in ons hart is uitgestort door de
heilige geest, die ons is gegeven.g

6 Terwijl we nog zwak wa-
ren,h is Christus inderdaad op de
vastgestelde tijd voor goddeloze
mensen gestorven. 7 Zelden zal
iemand voor een rechtvaardig
mens willen sterven, al zal iemand
misschien nog wel de moed heb-
ben voor een goed mens te ster-
ven. 8 Maar God heeft ons zijn
eigen liefde bewezen� doordat
Christus voor ons is gestorven
terwijl we nog zondaars waren. i
9 Omdat we nu rechtvaardig zijn
verklaard door zijn bloed, j is het
des te zekerder dat we via hem ge-
red zullen worden van Gods woe-
de.k 10 Want als we in de tijd dat
we vijanden waren met God wer-
den verzoend door de dood van
zijn Zoon, l dan zullen we nu we
verzoend zijn zeker gered worden
door zijn leven. 11 En dat niet
alleen, maar we zijn ook gelukkig
in God dankzij onze Heer Jezus
Christus, via wie we nu verzoend
zijn.m

12 Dus door één mens is de
zonde in de wereld gekomen en
door de zonde de dood,n en zo
heeft de dood zich tot alle men-
sen uitgebreid omdat ze allemaal
hebben gezondigd.o 13 Want er
was al zonde in de wereld voor-
dat de wet er was, maar zonde
wordt niemand aangerekend als
er geen wet is.p 14 Toch heeft

5:2 �Lett.: ‘waarin we nu staan’. �Of
mogelijk ‘we zijn gelukkig’. �Of ‘heer-
lijkheid’. 5:3 �Of mogelijk ‘we zijn ook
gelukkig’. 5:8 �Of ‘aanbevolen’.

de dood vanaf Adam tot Mo-
zes als koning geregeerd, zelfs
over hen die niet hadden gezon-
digd met eenzelfde overtreding
als Adam, die overeenkomst ver-
toont met hem die zou komen.a

15 Maar de gave verschilt van
de overtreding. Want als door de
overtreding van één mens velen
zijn gestorven, dan hebben de on-
verdiende goedheid van God en
zijn vrije gave door de onverdien-
de goedheid van de ene mens,b
Jezus Christus, voor velen des
te meer te betekenen!c 16 Ook
heeft de vrije gave een andere
uitwerking dan de zonde van de
ene mens.d Want het vonnis na
één overtreding was veroorde-
ling,e maar de gave na veel over-
tredingen was een rechtvaardig-
verklaring.f 17 Want als door de
overtreding van de ene mens de
dood via hem als koning heeft ge-
regeerd,g dan is het des te zeker-
der dat via de ene persoon, Jezus
Christus,h degenen die de over-
vloed van de onverdiende goed-
heid en van de vrije gave van
rechtvaardigheidi ontvangen, zul-
len leven en als koning zullen re-
geren! j

18 Zoals één overtreding dus
voor alle soorten mensen tot ver-
oordeling heeft geleid,k zo leidt
ook één daad van rechtvaardiging
ertoe dat alle soorten mensenl

rechtvaardig worden verklaard
voor leven.m 19 Want zoals door
de ongehoorzaamheid van de
ene mens velen zondaars wer-
den,n zo zullen ook door de ge-
hoorzaamheid van de ene per-
soon velen rechtvaardig worden.o
20 De wet is erbij gekomen zodat
de overtredingen zouden toene-
men.p Maar waar zonde toenam,
kwam er nog meer onverdiende
goedheid. 21 Met welk doel? Zo-
dat net zoals de zonde als koning
heeft geregeerd met de dood,q de
onverdiende goedheid ook als ko-
ning zou regeren door rechtvaar-
digheid, wat leidt tot eeuwig leven
via onze Heer Jezus Christus.r
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6 Wat wil dat dan zeggen? Dat
we door moeten gaan met

zondigen zodat de onverdiende
goedheid toeneemt? 2 Natuur-
lijk niet! Hoe kunnen we nog lan-
ger in zonde levena als we ten
opzichte van de zonde zijn gestor-
ven?b 3 Of weten jullie niet dat
wij die in Christus Jezus zijn ge-
dooptc allemaal in zijn dood zijn
gedoopt?d 4 We zijn dus met
hem begraven door onze doop
in zijn dood,e zodat ook wij een
nieuw leven zouden leiden,�f net
zoals Christus door de macht�
van de Vader uit de dood is op-
gewekt. 5 Als we één met hem
zijn geworden door te sterven zo-
als hij,g zullen we zeker ook één
met hem zijn doordat we worden
opgewekt zoals hij.h 6 We weten
dat onze oude persoonlijkheid
met hem aan de paal werd ge-
hangen i om ons zondige lichaam
krachteloos te maken, j zodat we
niet langer slaven van de zonde
zouden zijn.k 7 Want wie gestor-
ven is, is van zijn zonde vrijge-
sproken.�

8 Als we bovendien met Chris-
tus zijn gestorven, geloven we dat
we ook met hem zullen leven.
9 We weten dat Christus niet
meer sterftl nu hij uit de dood is
opgewekt.m De dood is geen mees-
ter meer over hem. 10 Want de
dood die hij is gestorven, is hij
eens en voor altijd gestorven voor
de zonde,�n maar het leven dat hij
leeft, leeft hij voor God. 11 Zo
moeten jullie jezelf bezien: dood
voor de zonde, maar levend voor
God door Christus Jezus.o

12 Laat daarom de zonde niet
langer als koning in je sterfe-
lijke lichaam regeren,p waardoor
je de verlangens ervan zou ge-
hoorzamen. 13 Bied je lichaam�
niet meer aan de zonde aan als
wapen voor onrechtvaardigheid,

6:4 �Lett.: ‘in (...) wandelen’. �Lett.:
‘heerlijkheid’. 6:7 �Of ‘verlost’, ‘verge-
ven’. 6:10 �D.w.z. om zonde te verwij-
deren. 6:13 �Lett.: ‘lichaamsdelen’.

maar bied jezelf aan God aan als
iemand die dood was en nu leeft,
en bied je lichaam� aan God aan
als wapen voor rechtvaardigheid.a
14 Want de zonde mag geen mees-
ter over je zijn, omdat je niet on-
der de wet staatb maar onder de
onverdiende goedheid.c

15 Betekent dat dan dat we
mogen zondigen omdat we niet
onder de wet staan maar onder de
onverdiende goedheid?d Natuur-
lijk niet! 16 Weten jullie niet dat
als je je als gehoorzame slaaf aan
iemand aanbiedt, je slaaf bent
van degene die je gehoorzaamt?e

Je bent dan óf een slaaf van de
zonde,f wat tot de dood leidt,g óf
van de gehoorzaamheid, wat tot
rechtvaardigheid leidt. 17 Maar
God zij gedankt dat hoewel jul-
lie eens slaven van de zonde wa-
ren, jullie van harte gehoorzaam
zijn geworden aan de leer� waar-
aan jullie werden overgegeven.
18 Omdat jullie bevrijd zijn van
de zonde,h zijn jullie slaven van
de rechtvaardigheid geworden. i
19 Ik gebruik menselijke bewoor-
dingen vanwege de zwakheid van
jullie vlees. Want zoals jullie eerst
je lichaamsdelen als slaven heb-
ben aangeboden aan onreinheid
en wetteloosheid, wat tot wette-
loosheid leidt, zo moeten jullie nu
je lichaamsdelen als slaven aan de
rechtvaardigheid aanbieden, wat
tot heiligheid leidt.j 20 Toen jul-
lie slaven van de zonde waren,
waren jullie vrij ten opzichte van
de rechtvaardigheid.

21 Welke vruchten brachten
jullie toen voort? Dingen waar je
je nu voor schaamt. Want die din-
gen leiden tot de dood.k 22 Maar
nu jullie bevrijd zijn van de zon-
de en slaven van God zijn gewor-
den, brengen jullie heiligheid als
vrucht voort, l wat tot eeuwig le-
ven leidt.m 23 Want de zonde be-
taalt als loon de dood.n Maar God
geeft als gave eeuwig leveno door
Christus Jezus, onze Heer.p

6:17 �Lett.: ‘vorm van onderricht’.
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7 Weten jullie niet, broeders
— ik spreek immers tegen per-

sonen die verstand hebben van
wetten — dat de wet meester is
over een mens zolang hij leeft?
2 Een getrouwde vrouw bijvoor-
beeld is door de wet gebonden
aan haar man zolang hij leeft.
Maar als haar man sterft, is ze
vrij van de wet van haar man.a
3 Ze zou een overspeelster wor-
den genoemd als ze de vrouw
zou worden van een andere man
terwijl haar man leeft.b Maar als
haar man sterft, is ze vrij van
zijn wet, en is ze dus geen over-
speelster als ze de vrouw wordt
van een andere man.c

4 Zo zijn ook jullie, mijn broe-
ders, door het lichaam van de
Christus gestorven ten opzichte
van de wet en behoren jullie nu
aan een ander toe,d aan degene
die uit de dood is opgewekt,e zo-
dat we vrucht dragen voor God.f
5 Want toen we leefden naar het
vlees, waren de zondige harts-
tochten die de wet opriep, in ons
lichaam� aan het werk om vruch-
ten voort te brengen die tot de
dood leiden.g 6 Maar nu zijn we
bevrijd van de wet,h omdat we
zijn gestorven ten opzichte van
dat wat ons beperkte, zodat we
in een nieuwe betekenis slaven
zouden zijn door de geest i en
niet in de oude betekenis door
de geschreven wet. j

7 Wat wil dat dan zeggen? Is de
wet zonde? Natuurlijk niet! Ik zou
niet hebben geleerd wat zonde is
als de wet er niet was geweest.k Ik
zou bijvoorbeeld niet hebben ge-
weten wat begeerte is als de wet
niet had gezegd: ‘Je mag niet be-
geren.’ l 8 Maar de zonde heeft
door het gebod de kans gekre-
gen om allerlei begeerten in me
op te wekken, want zonder de wet
was de zonde dood.m 9 In feite
was ik eens levend zonder de wet.
Toen het gebod kwam, kwam de
zonde weer tot leven maar stierf

7:5, 23 �Lett.: ‘lichaamsdelen’.

ik.a 10 Ik ontdekte dat het gebod
dat tot leven had moeten leiden,b
tot de dood leidde. 11 Want de
zonde heeft door het gebod de
kans gekregen om me te verleiden
en heeft me door middel daarvan
gedood. 12 De wet op zichzelf is
dus heilig, en het gebod is heilig,
rechtvaardig en goed.c

13 Heeft wat goed is dan tot
mijn dood geleid? Natuurlijk niet!
Het is de zonde. Zo is zicht-
baar geworden dat het de zon-
de is die in mij de dood veroor-
zaakte door wat goed is.d Door
het gebod is de zonde dus nog
veel zondiger geworden.e 14 We
weten dat de wet geestelijk is,
maar ik ben vleselijk, verkocht
aan de zonde.f 15 Ik begrijp niet
wat ik doe. Want ik doe niet wat
ik wil, maar ik doe wat ik haat.
16 Maar als ik doe wat ik niet wil,
stem ik ermee in dat de wet goed
is. 17 Dan ben ik het niet meer
die het doet, maar de zonde die
in mij woont.g 18 Want ik weet
dat er in mij, dat wil zeggen in
mijn vlees, niets goeds woont. Ik
wil wel doen wat goed is maar ik
kan het niet.h 19 Ik doe niet het
goede dat ik wil, maar ik doe het
slechte dat ik niet wil. 20 Als ik
dus doe wat ik niet wil, ben ik het
niet meer die het doet, maar de
zonde die in mij woont.

21 Ik ontdek in mijn geval
deze wet: als ik het goede wil
doen, is het slechte bij mij aan-
wezig. i 22 De mens die ik van-
binnen ben geniet echt van Gods
wet, j 23 maar in mijn lichaam�
zie ik een andere wet strijd voe-
ren tegen de wet van mijn ver-
standk en mij een gevangene ma-
ken van de wet van de zonde, l
die in mijn lichaam� is. 24 On-
gelukkig mens die ik ben! Wie
zal mij bevrijden van het li-
chaam dat deze dood ondergaat?
25 God zij gedankt door Jezus
Christus, onze Heer! Met mijn
verstand ben ik een slaaf van
Gods wet, maar met mijn vlees
van de wet van de zonde.m
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8 Degenen die in eendracht met
Christus Jezus zijn, worden

daarom niet veroordeeld. 2 De
wet van de geest die leven geeft
in eendracht met Christus Jezus,
heeft je namelijk bevrijda van de
wet van de zonde en de dood.
3 Wat de wet niet kon doenb om-
dat die zwak wasc vanwege het
vlees, heeft God gedaan: met het
oog op de zonde heeft hij zijn
eigen Zoon gestuurdd in de ge-
daante van het zondige vlees.e Zo
heeft hij de zonde in het vlees
veroordeeld, 4 zodat we kunnen
voldoen aan het rechtvaardige
vereiste van de wetf door niet naar
het vlees te leven� maar naar de
geest.g 5 Zij die naar het vlees
leven, richten zich op de dingen
van het vlees,h maar zij die naar
de geest leven op de dingen van de
geest.i 6 Je richten op het vlees
leidt tot de dood, j maar je rich-
ten op de geest leidt tot leven en
vrede.k 7 Je richten op het vlees
leidt tot vijandschapmet God, l om-
dat het vlees niet onderworpen is
aan de wet van God, wat het trou-
wens ook niet kan zijn. 8 Daar-
om kunnen zij die naar het vlees
leven, God niet behagen.

9 Jullie leven niet naar het
vlees maar naar de geest,m als
Gods geest echt in jullie woont.
Als iemand Christus’ geest niet
heeft, dan hoort hij niet bij hem.
10 Maar als Christus in een-
dracht met jullie is,n dan is het
lichaam dood vanwege de zonde
maar geeft de geest leven vanwe-
ge de rechtvaardigheid. 11 Als
de geest van hem die Jezus uit
de dood heeft opgewekt in jul-
lie woont, zal hij die Christus Je-
zus uit de dood heeft opgewekto
ook jullie sterfelijke lichaam le-
vend makenp door zijn geest, die
in jullie woont.

12 Broeders, we zijn dus niet
aan het vlees verplicht om naar
het vlees te leven.q 13 Want als
je naar het vlees leeft, zul je zeker

8:4 �Lett.: ‘wandelen’.

sterven. Maar als je door de geest
de praktijken van het lichaam
doodt,a zul je leven.b 14 Allen
die door Gods geest worden ge-
leid, zijn namelijk Gods zonen.c
15 De geest die jullie hebben ge-
kregen is er niet een van slaver-
nij, wat weer tot angst zou lei-
den, maar van adoptie als zonen.
Door die geest roepen we uit:
‘Abba,� Vader!’d 16 De geest zelf
getuigt met onze geeste dat we
Gods kinderen zijn.f 17 Als we
kinderen zijn, zijn we ook erfgena-
men — erfgenamen van God maar
mede-erfgenameng met Christus —
maar alleen als we samen lijdenh

zodat we ook samen worden ver-
heerlijkt.i

18 Ik ben van mening dat het
lijden van nu niets voorstelt in ver-
gelijking met de glorie die in ons
geopenbaard zal worden. j 19 De
schepping wacht er vol verlan-
gen op dat de zonen van God
worden geopenbaard.k 20 Want
de schepping is onderworpen aan
een zinloos bestaan, l niet uit
eigen wil, maar door degene die
haar daaraan heeft onderwor-
pen. Dat deed hij op basis van de
hoop 21 dat ook de schepping
zelf bevrijd zal wordenm uit de
slavernij van de vergankelijkheid
en de glorieuze vrijheid van Gods
kinderen zal hebben. 22 Want
we weten dat de hele schepping
tot nu toe samen zucht en pijn
lijdt. 23 Dat niet alleen, maar
ook wij die de eerstelingen� heb-
ben, namelijk de geest, ook wij
zuchten in onszelfn terwijl we
gespannen wachten op de adop-
tie als zonen,o op de verlossing
van ons lichaam door losprijs.
24 Want met die hoopwerdenwe
gered. Maar als je al ziet waar
je op hoopt, zou het geen hoop
meer zijn. Hoe kun je hopen op
iets dat je al ziet? 25 Maar als
we hopenp op wat we niet zien,q

8:15 �Een Hebreeuws of Aramees woord
dat ‘o Vader!’ betekent. 8:23 �Zie Woor-
denlijst.
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blijven we er vol verlangen en
met volharding op wachten.a

26 Zo komt ook de geest onze
zwakheid te hulp.b Soms we-
ten we niet waar we om moe-
ten bidden, maar bij onuitgespro-
ken verzuchtingen pleit de geest
zelf voor ons. 27 Maar hij die
de harten onderzoekt,c weet wat
de geest bedoelt, want die pleit
voor de heiligen in overeenstem-
ming met Gods wil.

28 We weten dat God alles�
laat samenwerken tot voordeel
van degenen die van God houden,
die overeenkomstig zijn voorne-
men geroepen zijn.d 29 Want de-
genen die hij het eerst heeft er-
kend, heeft hij ook voorbestemd
om gevormd te worden naar het
beeld van zijn Zoon,e zodat die de
eerstgeborenef onder veel broe-
dersg zou zijn. 30 Degenen die
hij heeft voorbestemd,h heeft hij
ook geroepen. i Degenen die hij
heeft geroepen, heeft hij ook
rechtvaardig verklaard. j En dege-
nen die hij rechtvaardig heeft ver-
klaard, heeft hij ook verheerlijkt.k

31 Wat moeten we hier ver-
der over zeggen? Als God vóór
ons is, wie zal dan tegen ons zijn? l

32 Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon
niet gespaard, maar heeft hem
voor ons allemaal overgeleverd.m
Zal hij ons in zijn goedheid dan
ook niet samen met hem alle ande-
re dingen geven? 33 Wie zal te-
gen Gods uitverkorenen een aan-
klacht indienen?n Want God is het
die hen rechtvaardig verklaart.o
34 Wie zal hen veroordelen? Want
Christus Jezus is gestorven, en
belangrijker nog, hij werd opge-
wekt, hij zit aan Gods rechter-
handp en hij pleit voor ons.q

35 Wat zal ons scheiden van de
liefde van de Christus?r Moeilijk-
heden of ellende of vervolging of
honger of naaktheid of gevaar of
het zwaard?s 36 Zoals er staat
geschreven: ‘Om u worden we de
hele dag gedood, we worden be-

8:28 �Of ‘al zijn werken’.

zien als schapen voor de slacht.’a
37 Maar in al die dingen beha-
len we een totale overwinningb

door degene die van ons houdt.
38 Ik ben ervan overtuigd dat
geen dood of leven, geen enge-
len, geen regeringen, geen dingen
nu, geen dingen in de toekomst,
geen krachten,c 39 geen hoogte
of diepte en geen enkele andere
schepping ons zal kunnen schei-
den van Gods liefde in Christus
Jezus, onze Heer.

9 Ik spreek de waarheid in
Christus. Ik lieg niet, mijn ge-

weten getuigt met mij in heilige
geest: 2 ik heb veel verdriet en
onophoudelijke pijn in mijn hart.
3 Ik zou willen dat ik zelf ver-
vloekt en van de Christus geschei-
den was ter wille van mijn broe-
ders, mijn natuurlijke verwanten,�
4 die Israëlieten zijn. Ze zijn ge-
adopteerd als zonend en hebben
de glorie, de verbonden,�e de
wet, f de heilige dienstg en de be-
loftenh gekregen. 5 Ze stammen
af van de voorvaders i en uit hen is
de Christus voortgekomen.�j Laat
God, die over alles heerst, voor al-
tijd geprezen worden. Amen.

6 Maar het is niet zo dat het
woord van God gefaald heeft.
Want niet allen die van Israël af-
stammen, zijn ook echt ‘Israël’.k
7 Ook zijn ze niet allemaal kin-
deren omdat ze Abrahams nage-
slacht� zijn, l want: ‘Wat je nage-
slacht� genoemd zal worden, zal
via Isaäk zijn.’m 8 Dat wil zeg-
gen: de natuurlijke afstammelin-
gen� zijn niet echt de kinderen
van God,n maar de kinderen van
de belofteo worden als het nage-
slacht� gerekend. 9 Want dit wa-
ren de woorden van de belofte:
‘Rond deze tijd zal ik komen en
dan zal Sara een zoon hebben.’p
10 Niet alleen toen, maar ook
toen Rebekka zwanger werd van

9:3 �Lett.: ‘verwanten naar het vlees’.
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�Lett.: ‘kinderen van het vlees’.
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een tweeling door die ene man,
onze voorvader Isaäk.a 11 Want
toen ze nog niet geboren waren
en nog niets goeds of slechts had-
den gedaan, werd er — zodat Gods
voornemen in verband met de uit-
verkiezing afhankelijk zou blijven
van hem die roept en niet van da-
den — 12 tegen haar gezegd: ‘De
oudste zal de slaaf van de jongste
zijn.’b 13 Zoals er staat geschre-
ven: ‘Ik hield van Jakob, maar
Esau haatte ik.’c

14 Moeten we dan zeggen dat
God onrechtvaardig is? Natuur-
lijk niet!d 15 Want hij zegt te-
gen Mozes: ‘Ik zal barmhartig zijn
voor wie ik wil en ik zal me-
delijden tonen voor wie ik wil.’e
16 Het hangt dus niet af van
iemands wens of inspanning,�
maar van God, die barmhartig is.f
17 Want de Schrift zegt tegen de
farao: ‘Dit is de reden dat ik je
heb laten bestaan: om via jou mijn
kracht te tonen en om mijn naam
over de hele aarde bekend te laten
maken.’g 18 Hij is dus barmhar-
tig voor wie hij maar wil en hij
laat koppig worden wie hij maar
wil.h

19 Maar je zult tegen me zeg-
gen: ‘Waarom heeft hij dan nog
iets aan te merken? Want wie
kan zich tegen zijn wil verzetten?’
20 Maar wie ben jij, o mens, dat
je God zou tegenspreken?i Zegt
het aardewerk soms tegen zijn
maker: ‘Waarom heb je me zo ge-
maakt?’ j 21 Wat? Heeft de pot-
tenbakker niet de autoriteit om
uit dezelfde klomp kleik een voor-
werp� voor eervol gebruik te ma-
ken maar ook een voorwerp
voor oneervol gebruik? 22 Wat
als God zijn woede wilde to-
nen en zijn kracht kenbaar wil-
de maken, en hij met veel geduld
de voorwerpen� van zijn woede
heeft verdragen die bestemd zijn
voor de vernietiging? 23 En als

9:16 �Lett.: ‘van degene die wenst of
van degene die hardloopt’. 9:21 �Lett.:
‘vat’. 9:22, 23 �Lett.: ‘vaten’.

hij dat deed om de overvloed
van zijn glorie over de voorwer-
pen� van zijn barmhartigheida be-
kend te maken, die hij van te-
voren heeft bestemd voor glorie
24 — namelijk ons, die hij niet al-
leen uit de Joden maar ook uit
andere volken heeft geroepenb —
wat zou dat dan? 25 Het is zoals
hij ook in Hosea zegt: ‘Ik zal hen
die mijn volk niet warenc “mijn
volk” noemen, en haar die niet ge-
liefd was “geliefd”.d 26 En op de
plaats waar tegen hen werd ge-
zegd: “Jullie zijn mijn volk niet”,
daar zullen ze “zonen van de le-
vende God” worden genoemd.’e

27 Bovendien roept Jesaja
over Israël uit: ‘Al zou het aan-
tal Israëlieten� als het zand aan
de zee zijn, alleen het overblijf-
sel zal worden gered.f 28 Want
Jehovah� zal op aarde een afre-
kening houden, volledig en zon-
der uitstel.’�g 29 En zoals Jesaja
voorspelde: ‘Als Jehovah� van de
legermachten geen nageslacht�
van ons had overgelaten, zouden
we net als Sodom zijn geworden
en op Gomorra hebben geleken.’h

30 Wat wil dat dan zeggen?
Dat heidenen,� hoewel ze niet
naar rechtvaardigheid streefden,
toch rechtvaardigheid hebben be-
reikt, i de rechtvaardigheid die
voortkomt uit geloof. j 31 En dat
Israël, dat een wet van rechtvaar-
digheid nastreefde, die wet niet
heeft bereikt. 32 Om welke re-
den? Omdat ze dachten dat te
kunnen bereiken door werken,
niet door geloof. Ze zijn gestrui-
keld over de ‘steen waarover men
struikelt’,k 33 zoals er staat ge-
schreven: ‘Kijk! Ik leg in Sion een
steen l waarover men struikelt en
een rotsblok waarover men valt,
maar wie zijn geloof erop bouwt,
zal niet worden teleurgesteld.’m

9:27 �Lett.: ‘zonen van Israël’. 9:28, 29
�Zie App. A5. 9:28 �Of ‘snel voltrek-
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9:30 �Zie Woordenlijst.
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10 Broeders, ik wens met heel
mijn hart en smeek God dat

ze worden gered.a 2 Want ik ge-
tuig van hen dat ze ijver voor God
hebben,b alleen niet overeenkom-
stig nauwkeurige kennis. 3 Om-
dat ze de rechtvaardigheid van
Godc niet kennen maar hun eigen
rechtvaardigheid proberen aan
te tonen,d hebben ze zich niet
aan de rechtvaardigheid van God
onderworpen.e 4 Want Christus
is het einde van de wet, f zodat
iedereen die gelooft, rechtvaar-
digheid bereikt.g

5 Mozes schrijft over de recht-
vaardigheid op grond van de wet:
‘De mens die deze dingen doet,
zal daardoor leven.’h 6 Maar de
rechtvaardigheid die voortkomt
uit geloof zegt: ‘Zeg niet in je
hart: i “Wie zal opstijgen naar de
hemel?” j — namelijk om Christus
naar beneden te brengen. 7 Of:
“Wie zal neerdalen in de af-
grond?”k — namelijk om Christus
uit de dood naar boven te bren-
gen.’ 8 Maar wat wordt er ge-
zegd? ‘Het woord is dicht bij je, in
je eigen mond en in je eigen hart’ l
— dat wil zeggen ‘het woord’
van het geloof, dat we prediken.
9 Als je met je mond in het open-
baar bekendmaakt dat Jezus Heer
ism en in je hart gelooft dat God
hem uit de dood heeft opgewekt,
zul je gered worden. 10 Want
voor rechtvaardigheid moet je ge-
loven met je hart, maar voor red-
ding moet je een openbare be-
kendmaking doenn met je mond.

11 Want de Schrift zegt: ‘Nie-
mand die zijn geloof op hem
bouwt, zal worden teleurgesteld.’o
12 Er is geen onderscheid tus-
sen Jood en Griek.p Ze hebben
allemaal dezelfde Heer, die rijke-
lijk geeft aan iedereen die hem
aanroept. 13 Want ‘iedereen die
de naam van Jehovah� aanroept,
zal worden gered’.q 14 Maar hoe
kunnen ze hem aanroepen als ze

10:13, 16; 11:3 �Zie App. A5.

niet in hem geloven? En hoe kun-
nen ze in hem geloven als ze niet
over hem hebben gehoord? En
hoe kunnen ze horen zonder dat
iemand predikt? 15 En hoe kun-
nen ze prediken als ze niet zijn
uitgestuurd?a Zoals er staat ge-
schreven: ‘Prachtig zijn de voe-
ten van degenen die goed nieuws
over goede dingen bekendma-
ken!’b

16 Toch hebben ze niet alle-
maal gehoor gegeven aan het goe-
de nieuws. Want Jesaja zegt: ‘Je-
hovah,� wie heeft geloofd in wat
hij van ons heeft gehoord?’�c
17 Geloof volgt dus op wat wordt
gehoord.d En wat wordt gehoord,
is via het woord over Christus.
18 Maar dan vraag ik: hebben
ze het soms niet gehoord? Ze-
ker wel: ‘Hun geluid heeft de hele
aarde bereikt, hun boodschap
het einde van de bewoonde aar-
de.’e 19 Maar dan vraag ik weer:
heeft Israël het soms niet gewe-
ten?f Om te beginnen zegt Mo-
zes: ‘Ik zal jullie jaloers maken
met wat geen volk is, ik zal jul-
lie kwaad maken met een onver-
standig volk.’g 20 En Jesaja zegt
moedig: ‘Ik werd gevonden door
wie mij niet zochten,h ik ben be-
kend geworden bij wie niet naar
mij vroegen.’ i 21 Maar over Is-
raël zegt hij: ‘De hele dag heb ik
mijn handen uitgestrekt naar een
ongehoorzaam en koppig volk.’ j

11 Dan vraag ik nu: God heeft
zijn volk toch niet versto-

ten?k Absoluut niet! Want ook ik
ben een Israëliet, van het nage-
slacht� van Abraham, uit de stam
Benjamin. 2 God heeft zijn volk,
dat hij eerst heeft erkend, niet
verstoten. l Weten jullie niet wat
de Schrift zegt over El _ia, als hij
Israël bij God aanklaagt? 3 ‘Je-
hovah,� ze hebben uw profeten
gedood en ze hebben uw altaren
omvergehaald. Ik ben alleen over-

10:16 �Of ‘in ons bericht’. 11:1 �Lett.:
‘zaad’.
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gebleven, en nu hebben ze het
op mijn leven� gemunt.’a 4 Maar
wat antwoordt God hem? ‘Ik
heb nog 7000 personen over die
niet voor Baäl hebben geknield.’b
5 Zo is er ook in deze tijd een
overblijfselc dat is uitgekozen op
basis van onverdiende goedheid.
6 Maar als het door onverdien-
de goedheidd is, is het niet langer
door werken.e Anders zou de on-
verdiende goedheid geen onver-
diende goedheid meer zijn.

7 Hoe zit het dan? Waar Israël
naar streeft, heeft het niet be-
reikt, maar de uitverkorenen heb-
ben het wel bereikt.f De ande-
ren waren ongevoelig geworden,g
8 zoals er staat geschreven: ‘God
heeft hun een geest van diepe
slaap gegeven,h ogen die niet zien
en oren die niet horen, tot op
de dag van vandaag.’ i 9 Ook zegt
David: ‘Laat hun tafel een strik en
een val en een struikelblok en een
straf voor hen worden. 10 Laat
hun ogen blind worden, zodat ze
niet kunnen zien, en laat hen voor
altijd hun rug krommen.’j

11 Daarom vraag ik: ze zijn
toch niet gestruikeld en hele-
maal ten val gekomen? Natuur-
lijk niet! Maar door hun misstap
is er redding voor heidenen,� om
hen jaloers te maken.k 12 Als
dus hun misstap rijkdom voor de
wereld betekent en hun vermin-
dering rijkdom voor heidenen,�l
hoeveel meer zal dan hun volle-
dige aantal betekenen!

13 Ik spreek nu tot jullie die
uit heidense� volken komen. Om-
dat ik een apostel voor de hei-
denenm ben, verheerlijk ik mijn
dienst�n 14 om te zien of ik
op de een of andere manier mijn
eigen volk� jaloers kan maken en
sommigen van hen kan redden.
15 Want als hun verwerpingo

verzoening voor de wereld bete-
kent, wat kan dan hun aanvaar-

11:3 �Of ‘ziel’. 11:11-13, 25 �Zie Woor-
denlijst. 11:13 �Of ‘schat ik mijn dienst
hoog’. 11:14 �Lett.: ‘mijn vlees’.

ding anders betekenen dan leven
uit de dood? 16 Als het deel van
het deeg dat als eersteling wordt
genomen heilig is, dan is ook de
hele massa heilig. En als de wor-
tel heilig is, zijn de takken het
ook.

17 Maar als sommige takken
zijn afgebroken en jij, ook al ben
je van een wilde olijfboom, daar-
tussen bent geënt en mag delen
in het voedzame sap van de wor-
tel van de olijfboom, 18 kijk dan
niet neer op� de takken. En als je
wel op ze neerkijkt,a bedenk dan
dat de wortel jou draagt en niet
jij de wortel. 19 Je zult zeggen:
‘Er zijn takken afgebroken zodat
ik kon worden geënt.’b 20 Dat is
waar. Ze werden afgebrokenc van-
wege hun ongeloof, en jij staat
door geloof.d Maar pas op, wees
niet trots. 21 Want als God de
natuurlijke takken niet heeft ge-
spaard, zal hij ook jou niet sparen.
22 Denk daarom aan Gods goed-
heide en strengheid. God is streng
voor hen die zijn gevallen,f maar
goed voor jou, als je tenminste zijn
goedheid waard blijft. Anders zul
jij ook worden weggekapt. 23 En
als ze niet in hun ongeloof volhar-
den, zullen ook zij worden geënt,g
want God kan ze weer enten.
24 Want als jij werd weggesneden
van de olijfboom die van nature
wild is en tegen de natuur in op de
gekweekte olijfboom werd geënt,
dan zullen zij die natuurlijke tak-
ken zijn zeker weer op hun eigen
olijfboom worden geënt!

25 Broeders, om te voorkomen
dat jullie wijs worden in je eigen
ogen, wil ik dat jullie op de hoog-
te zijn van dit heilige geheim:h Is-
raël werd gedeeltelijk ongevoelig,
en dat zal zo blijven totdat het vol-
ledige aantal heidenen� is binnen-
gekomen. 26 Op die manier zal
heel Israël i worden gered. Zoals
er staat geschreven: ‘De bevrij-
der� zal uit Sion komen j en de

11:18 �Of ‘schep dan niet op tegen’.
11:26 �Of ‘redder’.
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goddeloosheid van Jakob wegne-
men. 27 Dit is mijn verbond met
hen,a wanneer ik hun zonden weg-
neem.’b 28 Wat betreft het goe-
de nieuws zijn ze weliswaar vijan-
den ter wille van jullie, maar wat
betreft Gods uitverkiezing zijn ze
geliefd ter wille van hun voor-
vaders.c 29 Want Gods gaven en
roeping zijn dingen waar hij geen
spijt van krijgt. 30 Want net
zoals jullie eens ongehoorzaam
aan Godd waren maar nu vanwe-
ge hun ongehoorzaamheide barm-
hartigheid hebben ondervonden,f
31 zo zijn ook zij nu ongehoor-
zaam geweest, met barmhartig-
heid als resultaat voor jullie, en
kunnen ook zijzelf nu barmhartig-
heid ondervinden. 32 Want God
heeft ze allemaal samen gevange-
nen gemaakt van ongehoorzaam-
heidg om ze allemaal barmhartig-
heid te tonen.h

33 Hoe diep is toch Gods rijk-
dom en wijsheid en kennis! Hoe
ondoorgrondelijk zijn zijn oorde-
len en hoe onnaspeurlijk zijn we-
gen! 34 ‘Wie heeft de denkwij-
ze van Jehovah� leren kennen, of
wie is zijn raadgever geworden?’ i
35 Of ‘wie heeft hem eerst iets
gegeven dat door hem moet wor-
den terugbetaald?’ j 36 Want uit
hem en door hem en voor hem
zijn alle dingen. Hem komt de eer
toe, voor eeuwig. Amen.

12 Broeders, op grond van
Gods medegevoel smeek

ik jullie daarom om je lichaam
aan te biedenk als een levend
slachtoffer, heilig l en aanvaard-
baar voor God. Dat is een heili-
ge dienst met je denkvermogen.m
2 Laat je niet langer door deze
wereld� vormen, maar word ver-
anderd door je denken te her-
vormen,n zodat je kunt nagaano

wat de goede en aanvaardbare
en volmaakte wil van God is.

11:34; 12:11 �Zie App. A5. 12:2 �Of
‘dit tijdperk’, ‘dit samenstel van dingen’.
Zie Woordenlijst.

3 Op grond van de onverdien-
de goedheid die mij is gegeven,
zeg ik tegen jullie allemaal: denk
niet meer van jezelf dan nodig is,a
maar denk verstandig, iedereen
naar het geloof dat God hem heeft
gegeven.�b 4 Want net zoals ons
lichaam uit veel lichaamsdelen be-
staatc maar de lichaamsdelen niet
allemaal dezelfde functie hebben,
5 zo zijn wij, hoewel we met velen
zijn, één lichaam in eendracht met
Christus, maar afzonderlijk zijn
we lichaamsdelen die bij elkaar
horen.d 6 We hebben gaven die
verschillen overeenkomstig de on-
verdiende goedheid die we hebben
gekregen.e Is het die van profe-
tie, laten we dan profeteren naar
demate van ons geloof. 7 Als het
om een dienende taak gaat, leg je
dan toe op die dienst. Ben je een
leraar, leg je dan toe op je onder-
wijs.f 8 Heb je de gave te bemoe-
digen,� moedig anderen dan aan.g
Als je uitdeelt,� wees dan vrij-
gevig.h Geef je leiding, doe dat
dan ijverig.�i Toon je barmhartig-
heid, doe dat dan met plezier. j

9 Laat je liefde zonder hui-
chelarij zijn.k Heb een afschuw
van wat slecht is, l houd vast aan
wat goed is. 10 Wees met broe-
derlijke liefde innig aan elkaar
gehecht. Neem de leiding� in het
eren van elkaar.m 11 Wees ijve-
rig, niet lui.�n Laat je aanvu-
ren door de geest.o Werk als sla-
ven voor Jehovah.�p 12 Laat de
hoop die je hebt, je blij maken.
Houd vol onder moeilijkheden.q
Volhard in gebed.r 13 Deel wat
je hebt met de heiligen, afhan-
kelijk van wat ze nodig hebben.s
Wees altijd gastvrij.t 14 Blijf de-
genen zegenen die je vervolgen.u
Zegen ze en vervloek ze niet.v
15 Wees blij met mensen die blij
zijn. Huil met mensen die huilen.
16 Heb tegenover anderen dezelf-

12:3 �Of ‘toebedeeld’, ‘uitgedeeld’.
12:8 �Of ‘aan te sporen’. �Of ‘geeft’.
�Of ‘ernstig’. 12:10 �Of ‘het initia-
tief’. 12:11 �Of ‘doe je werk niet traag’.
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de houding als tegenover jezelf.
Richt je niet op grote dingen,�
maar laat je leiden door de een-
voudige dingen.a Wees niet wijs in
je eigen ogen.b

17 Vergeld niemand kwaad
met kwaad.c Houd rekening met
wat volgens de mensen goed is.
18 Leef zo mogelijk, voor zover
het van jou afhangt, in vrede
met alle mensen.d 19 Neem geen
wraak, lieve vrienden, maar laat
ruimte voor de woede.�e Want er
staat geschreven: ‘“Het is aan mij
om wraak te nemen. Ik zal vergel-
den”, zegt Jehovah.’�f 20 Maar
‘als je vijand honger heeft, geef
hem dan iets te eten. Als hij
dorst heeft, geef hem dan iets
te drinken.Want daardoor stapel
je vurige kolen op zijn hoofd.’�g
21 Laat je niet overwinnen door
het kwade, maar blijf het kwade
overwinnen door het goede.h

13 Iedereen� moet onderwor-
pen zijn aan de superieure

autoriteiten,�i want er is geen
autoriteit die niet van God komt;j
de bestaande autoriteiten zijn
door God in hun relatieve po-
sitie geplaatst.k 2 Wie zich te-
gen de autoriteiten verzet, verzet
zich dan ook tegen de regeling
van God. Wie zich ertegen verzet,
roept een oordeel over zich af.
3 Wie het goede doet, hoeft niet
bang te zijn voor die regeerders,
maar wie het slechte doet wel. l
Wil je zonder angst voor de auto-
riteiten leven? Blijf dan het goede
doenm en je zult door hen gepre-
zen worden. 4 Ze staan namelijk
in dienst van God� voor je eigen
welzijn. Maar als je het slechte
doet, dan moet je bang zijn. Want
ze dragen het zwaard niet voor
niets. Ze staan in dienst van God

12:16 �Of ‘ontwikkel geen hoogharti-
ge ideeën’. 12:19 �D.w.z. Gods woede.
�Zie App. A5. 12:20 �D.w.z. om iemand
zachter te maken en zijn hardheid te laten
wegsmelten. 13:1 �Of ‘elke ziel’. �Of
‘het gezag van de overheid’. 13:4 �Of
‘ze is Gods dienares’.

om degene die het slechte doet
zijn verdiende straf te geven.�

5 Je hebt dus een dwingende
reden om onderworpen te zijn,
niet alleen vanwege die straf,
maar ook vanwege je geweten.a
6 Daarom betaal je ook belasting.
Want ze zijn beambten in dienst
van God, die constant dienst ver-
lenen. 7 Geef aan iedereen wat
hem toekomt: belasting aan wie
om belasting vraagt,b schatting�
aan wie om schatting vraagt, ont-
zag aan wie ontzag toekomt,c eer
aan wie eer toekomt.d

8 Wees elkaar niets schul-
dig behalve liefde,e want wie zijn
medemens liefheeft, heeft de wet
vervuld.f 9 Want de geboden
‘pleeg geen overspel,g pleeg geen
moord,h steel niet, i begeer niet’ j
en alle andere geboden die er
zijn, worden samengevat in deze
uitspraak: ‘Je moet je naaste lief-
hebben als jezelf.’k 10 De lief-
de doet de naaste geen kwaad. l
Daarom vervult de liefde de wet.m

11 En doe dat omdat je weet in
wat voor tijd we leven. Het uur is
al aangebroken om uit je slaap te
ontwaken,n want nu is onze red-
ding dichterbij dan toen we ge-
lovigen werden. 12 De nacht is
vergevorderd, de dag breekt bij-
na aan. Laten we ons daarom ont-
doen van de werken die bij de
duisternis horeno en ons uitrus-
ten met de wapens van het licht.p
13 Laten we fatsoenlijk leven�q
alsof het dag is, niet met wilde
feesten en dronkenschap, niet
met immorele gemeenschap en
schaamteloos gedrag,�r niet met
ruzie en jaloezie.s 14 Maar be-
kleed je met de Heer Jezus Chris-
tust en maak geen plannen voor
de verlangens van het vlees.u

13:4 �Of ‘om als wreekster woede tot uit-
drukking te brengen over degene die het
slechte doet’. 13:7 �Zie Woordenlijst.
13:13 �Lett.: ‘wandelen’. �Of ‘daden
van schaamteloos gedrag’. Meervoud
van het Griekse aselgeia. Zie Woorden-
lijst.
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14 Aanvaard degene die zwak
is in zijn geloof,a maar oor-

deel niet over verschillen in me-
ning.� 2 De een gelooft dat hij
alles mag eten, maar iemand
die zwak is, eet alleen groenten.
3 Degene die eet, moet niet neer-
kijken op degene die niet eet, en
degene die niet eet, moet niet
oordelen over degene die eet,b
want God heeft hem aanvaard.
4 Wie ben jij dat je de dienaar
van een ander oordeelt?c Of hij
staat of valt, bepaalt zijn eigen
meester.d Hij zal trouwens staan-
de worden gehouden, want Jeho-
vah� kan hem staande houden.

5 De een vindt dat de ene
dag belangrijker is dan de ande-
re.e Voor de ander zijn alle da-
gen gelijk.f Iedereen mag zijn
eigen overtuiging hebben. 6 Wie
zich aan een bepaalde dag houdt,
doet dat voor Jehovah.� En wie
eet, doet dat voor Jehovah,� want
hij dankt God.g Ook wie niet eet,
doet dat voor Jehovah,� en ook hij
dankt God.h 7 Niemand van ons
leeft alleen voor zichzelf i en nie-
mand sterft alleen voor zichzelf.
8 Want als we leven, leven we
voor Jehovah,�j en als we sterven,
sterven we voor Jehovah.� Dus of
we nu leven of sterven, we zijn
van Jehovah.�k 9 Want Christus
is gestorven en weer tot leven ge-
komen om Heer over de doden en
de levenden te worden. l

10 Maar waarom oordeel je je
broeder?m En waarom kijk je neer
op je broeder? Want we zul-
len allemaal voor de rechterstoel
van God komen te staan.n 11 Er
staat geschreven: ‘“Zo zeker als
ik leef,”o zegt Jehovah,� “elke
knie zal zich voor mij buigen en
elke tong zal God openlijk erken-
nen.”’p 12 Ieder van ons zal zich
dus zelf verantwoorden tegenover
God.q

13 Laten we elkaar daarom
niet meer oordelen,r maar neem

14:1 �Of mogelijk ‘innerlijke twijfelvra-
gen’. 14:4, 6, 8, 11 �Zie App. A5.

je voor een broeder geen aanstoot
te geven en hem geen struikelblok
in de weg te leggen.a 14 Ik weet
en ben ervan overtuigd in de Heer
Jezus dat niets op zichzelf onrein
is.b Alleen als iemand iets als on-
rein beziet, is het voor hem on-
rein. 15 Als je je broeder kwetst
door wat je eet, laat je je niet
meer leiden� door liefde.c Laat
iemand voor wie Christus is ge-
storven niet ten onder gaan� door
wat jij eet.d 16 Laat van het goe-
de dat je doet, niets slechts ge-
zegd kunnen worden. 17 Want
het Koninkrijk van God is geen
kwestie van eten en drinken,e
maar van rechtvaardigheid, vre-
de en vreugde met heilige geest.
18 Wie op die manier Christus als
slaaf dient, is aanvaardbaar voor
God en krijgt de goedkeuring van
mensen.

19 Laten we dus streven naar
wat de vrede bevordertf en naar
wat opbouwend is voor elkaar.g
20 Houd ermee op het werk van
God af te breken ter wille van
voedsel.h Zeker, alle dingen zijn
rein, maar het is schadelijk voor
iemand om iets te eten� dat
tot struikelen leidt. i 21 Het is
niet goed vlees te eten of wijn
te drinken of iets anders te
doen waarover je broeder strui-
kelt. j 22 Laat het geloof dat je
hebt, iets tussen jou en God zijn.
Gelukkig is hij die zichzelf niet
oordeelt door wat hij goedkeurt.
23 Maar als hij twijfelt, is hij al
veroordeeld als hij eet, omdat hij
niet uit geloof eet. Alles wat niet
uit geloof wordt gedaan, is zonde.

15 Wij die sterk zijn, moe-
ten de zwakheden dragen

van hen die niet sterk zijnk en
niet op ons eigen belang uit zijn. l
2 Laten we allemaal het voordeel
van onze naaste zoeken, om hem
op te bouwen.m 3 Ook de Chris-
tus zocht niet zijn eigen belang,n

14:15 �Lett.: ‘wandel je niet meer’. �Of
‘vernietigd worden’. 14:20 �Of ‘verkeerd
als iemand iets eet’.
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zoals er staat geschreven: ‘De be-
ledigingen van hen die u beledi-
gen, zijn op mij neergekomen.’a
4 Alles wat vroeger is geschre-
ven, is geschreven om ons iets te
leren,b zodat we door onze vol-
hardingc en door de troost uit
de Schrift hoop krijgen.d 5 Mag
de God die volharding en troost
geeft, ervoor zorgen dat jullie al-
lemaal dezelfde mentaliteit krij-
gen als Christus Jezus, 6 zodat
jullie eensgezinde en uit één mond
eer geven aan de God en Vader
van onze Heer Jezus Christus.

7 Aanvaard� elkaar dus,f zoals
ook de Christus jullie heeft aan-
vaard,g zodat God wordt geëerd.
8 Want ik zeg tegen jullie dat
Christus een dienaar van de be-
snedenen is gewordenh om te be-
wijzen dat God betrouwbaar is en
om de beloften die Hij aan hun
voorvaders had gedaan, te beves-
tigen, i 9 en ook zodat de heide-
nen� God om zijn barmhartigheid
zouden eren. j Zoals er staat ge-
schreven: ‘Daarom zal ik u open-
lijk loven onder de heidenen,
en uw naam zal ik bezingen.’k
10 Verder zegt hij: ‘Wees vrolijk,
heidenen,� samen met zijn volk.’l
11 En ook: ‘Loof Jehovah,� alle
heidenen,� en laten alle volken
hem loven.’m 12 En Jesaja zegt
nog: ‘De wortel van _Isaı̈n zal ver-
schijnen en er zal iemand opstaan
om over de heidenen� te heer-
sen.o Op hem zullen de heidenen
hun hoop vestigen.’p 13 Mag de
God die hoop geeft, jullie alle
vreugde en vrede geven doordat
jullie op hem vertrouwen, zodat
jullie hoop overvloedig zal zijn
door kracht van heilige geest.q

14 Ik ben ervan overtuigd, mijn
broeders, dat jullie zelf vol goed-
heid zijn en genoeg kennis heb-
ben, en dat jullie in staat zijn
elkaar raad te geven.� 15 Maar

15:7 �Of ‘verwelkom’. 15:9, 11, 12, 16, 18
�ZieWoordenlijst. 15:10 �Of ‘naties’. Zie
Woordenlijst. 15:11 �Zie App. A5. 15:14
�Of ‘te onderwijzen’.

over sommige punten heb ik jullie
openhartiger geschreven om jullie
er weer aan te herinneren. Ik doe
dat op grond van de onverdien-
de goedheid die God mij heeft ge-
geven, 16 waardoor ik een die-
naar� van Christus Jezus voor de
heidenen� kan zijn.a Ik doe het
heilige werk van het goede nieuws
van God,b zodat deze heidenen
een aanvaardbaar offer kunnen
zijn, geheiligd met heilige geest.

17 Daarom heb ik in Christus
Jezus reden om te juichen over
mijn dienst voor God. 18 Want
ik durf niet over iets anders te
spreken dan over wat Christus
via mij heeft gedaan om de hei-
denen� tot gehoorzaamheid te
brengen, door mijn woord en
daad, 19 met de kracht van te-
kenen en wonderenc en met de
kracht van Gods geest. Zo heb ik
grondig het goede nieuws over de
Christus gepredikt,d vanuit Jeru-
zalem in een rondreis� helemaal
tot Ill _yrië. 20 Ik had me daarbij
ten doel gesteld het goede nieuws
niet bekend te maken op plaat-
sen waar de naam van Christus
al bekend was, zodat ik niet op
het fundament van een ander zou
bouwen. 21 Want er staat ge-
schreven: ‘Degenen aan wie niets
over hem is verkondigd, zullen
zien, en degenen die niet hebben
gehoord, zullen begrijpen.’e

22 Dat is ook waarom ik vaak
verhinderd werd naar jullie toe
te komen. 23 Maar nu heb ik in
deze streken geen onaangeroerd
gebied meer, en ik wil al jaren�
naar jullie toe komen. 24 Daar-
om hoop ik jullie te zien wan-
neer ik naar Spanje reis. Ik zal
dan eerst een tijdje van jullie ge-
zelschap genieten, en daarna kun-
nen jullie misschien een eind met
me meereizen. 25 Maar nu sta
ik op het punt naar Jeruzalem te
reizen om de heiligen te dienen.f

15:16 �Of ‘openbare dienaar’. 15:19 �Of
‘kring’. 15:23 �Ofmogelijk ‘enkele jaren’.
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26 Want de broeders in Macedo-
nië en Ach _aje hebben graag een
bijdrage gegeven voor de heili-
gen in Jeruzalem die arm zijn.a
27 Ze hebben dat echt van har-
te gedaan, maar ze stonden dan
ook bij hen in de schuld. Want de
heidenen� hebben gedeeld in hun
geestelijke zaken, en zijn dus van
hun kant verplicht hen te die-
nen met hun materiële zaken.b
28 Als ik die taak heb uitgevoerd
en de bijdrage� veilig bij ze heb
afgeleverd, ga ik via jullie naar
Spanje. 29 En ik weet dat als ik
bij jullie kom, ik met de volle ze-
gen van Christus zal komen.

30 Nu vraag ik jullie drin-
gend, broeders, door onze Heer
Jezus Christus en door de liefde
van de geest, om net zoals ik in-
tens tot God te bidden voor mij.c
31 Bid dat ik gered wordd van
de ongelovigen in Judea en dat
mijn hulp� voor Jeruzalem door
de heiligen gewaardeerd zal wor-
den.e 32 Dan kan ik, als God het
wil, vol vreugde bij jullie komen
en samen met jullie nieuwe kracht
opdoen. 33 Mag de God die vre-
de geeft, met jullie zijn.f Amen.

16 Ik stel graag onze zuster
Febe aan jullie voor.� Ze

is een dienares van de gemeen-
te in K _enchrea.g 2 Ontvang haar
in de Heer op een manier die de
heiligen waardig is en geef haar
alle hulp die ze nodig heeft,h want
zij heeft zelf velen bijgestaan, ook
mij.

3 Breng mijn groeten over aan
Priska en Aq _u _ila, i mijn mede-
werkers in Christus Jezus, 4 die
voor mij� hun leven� hebben ge-
waagd. j Niet alleen ik ben hun
dankbaar, maar ook alle gemeen-
ten van de heidenen.� 5 Groet
ook de gemeente in hun huis.k
Groet mijn geliefde vriend Ep _ene-
tus, _Asia’s eersteling voor Chris-

15:27; 16:4 �Zie Woordenlijst. 15:28
�Lett.: ‘vrucht’. 15:31 �Of ‘dienst’. 16:1
�Of ‘beveel jullie onze zuster Febe aan’.
16:4 �Of ‘mijn ziel’. �Of ‘hals’.

tus. 6 Groet Maria, die hard voor
jullie heeft gewerkt. 7 Groet An-
dr _onikus en J _unias, mijn familie-
ledena en medegevangenen. Zij
staan goed bekend bij de aposte-
len en zijn langer volgelingen van
Christus dan ik.

8 Breng mijn groeten over aan
Ampli _atus, mijn geliefde vriend
in de Heer. 9 Groet Urb _anus,
onze medewerker in Christus,
en mijn geliefde vriend St _achys.
10 Groet Ap _elles, de goedgekeur-
de in Christus. Groet hen die
bij het huis van Aristob _ulus ho-
ren. 11 Groet Her _odion, mijn fa-
milielid. Groet iedereen van het
huis van Narc _issus die in de Heer
is. 12 Groet Tryf _ena en Tryf _osa,
vrouwen die hard werken in de
Heer. Groet onze geliefde P _ersis,
want ze heeft hard gewerkt in de
Heer. 13 Groet R _ufus, de uitver-
korene in de Heer, en zijn moe-
der, die ook voor mij een moeder
is. 14 Groet As _ynkritus, Fl _egon,
H _ermes, P _atrobas, H _ermas en de
broeders bij hen. 15 Groet Fil _o-
logus en Julia, N _ereus en zijn
zus, en Ol _ympas en alle heiligen
bij hen. 16 Groet elkaar met een
heilige kus. Alle gemeenten van de
Christus doen jullie de groeten.

17 Nu vraag ik jullie dringend,
broeders, hen in het oog te hou-
den die verdeeldheid veroorza-
ken en struikelblokken opwerpen
door in te gaan tegen alles wat
jullie hebben geleerd. Mijd hen.b
18 Want dat soort mensen zijn
geen slaven van onze Heer Chris-
tus, maar van hun eigen lusten.�
Met gladde praatjes en compli-
menten verleiden ze het hart van
argeloze mensen. 19 Jullie ge-
hoorzaamheid is bij iedereen be-
kend geworden en daarom ben
ik blij met jullie. Maar ik wil
dat jullie wijs zijn wat betreft
het goede en onschuldig wat be-
treft het kwade.c 20 De God die
vrede geeft zal Satan binnenkort
onder jullie voeten verbrijzelen.d

16:18 �Of ‘buik’.
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¨
ERS Inhoud

Mag de onverdiende goedheid
van onze Heer Jezus met jullie
zijn.

21 Timotheüs, mijn medewer-
ker, doet jullie de groeten, en
ook L _ucius, J _ason en Sos _ipater,
mijn familieleden.a

22 Ik, T _ertius, die deze brief
heb opgeschreven, groet jullie in
de Heer.

23 G _ajus,b mijn gastheer en
die van de hele gemeente, doet
jullie de groeten. Er _astus, de rent-
meester� van de stad, doet jullie
de groeten, en ook Qu _artus, zijn
broer. 24 �——

16:23 �Of ‘beheerder’. 16:24 �Zie
App. A3.

25 Aan Hem die jullie sterk
kan maken overeenkomstig het
goede nieuws dat ik bekend-
maak en de prediking van Je-
zus Christus, overeenkomstig de
openbaring van het heilige ge-
heima dat tijdenlang verzwegen
bleef 26 maar dat nu openbaar
is gemaakt� en via de profeti-
sche Schrift onder alle heidenen�
is bekendgemaakt op bevel van
de eeuwige God tot bevordering
van gehoorzaamheid door geloof
— 27 aan Hem, de alwijze God,b
komt de eer toe via Jezus Chris-
tus, voor eeuwig. Amen.

16:26 �Of ‘is onthuld’. �Zie Woorden-
lijst.
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Christus, Gods kracht en wijsheid (18-25)
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fysiek mens (11-16)
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God laat het groeien (5-9)
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Wereldse wijsheid dwaas bij God (18-23)
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dienaren (6-13)
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Christenen een theaterschouwspel (9)

Paulus geeft om zijn geestelijke
kinderen (14-21)

5 Een geval van seksuele immoraliteit (1-5)
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¨
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1 Van Paulus, die door Gods wil
geroepen is om een apostela

van Christus Jezus te zijn, en onze
broeder S _osthenes. 2 Aan de ge-
meente van God in Korinthe,b aan
jullie die geheiligd zijn in een-
dracht met Christus Jezus,c geroe-
pen om heiligen te zijn, samen met
allen die waar dan ook de naam
aanroepen van onze Heer Jezus
Christus,d hun Heer en de onze.

3 Ik wens jullie onverdiende
goedheid en vrede toe van God,
onze Vader, en van de Heer Jezus
Christus.

4 Ik dank mijn God altijd voor
jullie omdat God jullie in Chris-
tus Jezus zijn onverdiende goed-
heid heeft gegeven. 5 Dankzij
hem zijn jullie in elk opzicht rijk
geworden, in alle vaardigheid om
te spreken en in alle kennis.e
6 Zo is ook het getuigenis over
de Christusf sterk bij jullie veran-
kerd, 7 waardoor jullie in geen
enkele gave ook maar iets tekort-
komen, terwijl jullie vol verlan-
gen wachten op de openbaring
van onze Heer Jezus Christus.g
8 Hij zal jullie ook tot het ein-

de toe sterk maken, zodat jullie
op de dag van onze Heer Jezus
Christus nergens van beschul-
digd kunnen worden.a 9 God is
trouw.b Hij heeft jullie geroepen
om verbonden te zijn� met zijn
Zoon Jezus Christus, onze Heer.

10 Broeders,� in de naam van
onze Heer Jezus Christus vraag ik
jullie dringend om allemaal eens-
gezind te spreken. Laat er geen
verdeeldheid onder jullie zijn,c
maar wees volkomen verenigd in
dezelfde manier van denken en in
dezelfde overtuiging.d 11 Ik heb
namelijk van huisgenoten van
Chl _oë over jullie, mijn broeders,
gehoord dat er onenigheid onder
jullie is. 12 Ik bedoel dat jullie
zeggen ‘ik hoor bij Paulus’, ‘maar
ik bij Apollos’,e ‘maar ik bij C _e-
fas’,� ‘maar ik bij Christus’. 13 Is
de Christus verdeeld? Paulus werd
toch niet voor jullie aan een paal
gehangen? Of zijn jullie in de naam
van Paulus gedoopt? 14 Ik dank

1:9 �Of ‘tot een deelhebben’. 1:10
�Soms gebruikt de Bijbel ‘broeders’ voor
zowel mannen als vrouwen. 1:12 �Ook
Petrus genoemd.

9 Paulus’ voorbeeld als apostel (1-27)
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Eén lichaam, veel lichaamsdelen (12-31)
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Onsterfelijkheid en
onvergankelijkheid (50-57)
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¨
ERS 1:15–2:7

God dat ik niemand van jullie heb
gedoopt, behalve dan Cr _ispusa en
G _ajus.b 15 Dus kan niemand zeg-
gen dat jullie in mijn naam zijn ge-
doopt. 16 O ja, ik heb ook de-
genen van het huis van St _efanas
gedoopt.c Verder weet ik niet of ik
nog iemand anders heb gedoopt.
17 Christus heeft me niet uitge-
zonden om te dopen, maar om het
goede nieuws bekend te makend

— en niet met wijsheid van woor-
den,� want dat zou de martelpaal�
van de Christus nutteloos maken.

18 De boodschap over de mar-
telpaal is dwaasheid voor hen die
vernietigd worden,e maar voor
ons die worden gered, is het Gods
kracht.f 19 Want er staat ge-
schreven: ‘Ik zal de wijsheid van
de wijzen laten vergaan en de in-
telligentie van de intellectuelen
afwijzen.’�g 20 Waar is de wijze?
Waar is de schriftgeleerde? Waar
is de redenaar van deze wereld?�
Heeft God niet laten zien dat de
wijsheid van de wereld dwaasheid
is? 21 De wereld heeft God niet
leren kennenh via haar wijsheid, i
maar God besloot in zijn wijsheid
degenen die geloven te redden
via de dwaasheidj van wat wordt
gepredikt.

22 Want de Joden vragen om
tekenenk en de Grieken zoeken
wijsheid, 23 maar wij prediken
een Christus die aan de paal ge-
hangen is. Dat is voor de Jo-
den een struikelblok en voor de
heidenen� dwaasheid.l 24 Maar
voor hen die geroepen zijn, zo-
wel Joden als Grieken, is Christus
Gods kracht en Gods wijsheid.m
25 Want iets dwaas van God is wij-
zer dan mensen, en iets zwaks van
God is sterker dan mensen.n

26 Kijk maar naar jullie roe-
ping, broeders. Onder jullie zijn
er niet veel die naar menselij-
ke maatstaf� wijs zijn,o niet veel

1:17 �Of ‘geleerde woorden’. 1:17, 23
�Zie Woordenlijst. 1:19 �Of ‘negeren’.
1:20; 2:6 �Of ‘dit tijdperk’, ‘dit samen-
stel van dingen’. ZieWoordenlijst. 1:26
�Lett.: ‘naar het vlees’.

machtigen, niet velen van hoge
afkomst.�a 27 Maar wat voor de
wereld dwaas is, heeft God uit-
gekozen om de wijzen te bescha-
men en wat voor de wereld zwak
is, heeft God uitgekozen om het
sterke te beschamen.b 28 En wat
voor de wereld onbelangrijk is
en waarop wordt neergekeken, de
dingen die niet zijn, heeft God
uitgekozen om de dingen die zijn
teniet te doen.c 29 Zo kan nie-
mand� zich op iets beroemen�
tegenover God. 30 Jullie hebben
het aan hem te danken dat jullie
in eendracht met Christus Jezus
zijn, die voor ons wijsheid van God
is geworden, en ook rechtvaar-
digheidd en heiliginge en verlos-
sing door losprijs,f 31 zodat het
is zoals er staat geschreven: ‘Als
je trots wilt zijn, wees dan trots
op Jehovah.’�g

2 Broeders, toen ik het heili-
ge geheimh van God aan jul-

lie bekend kwam maken, ben ik
niet met hoogdravende woorden i

of wijsheid gekomen. 2 Want ik
had besloten jullie aandacht al-
leen te richten op Jezus Chris-
tus, die aan een paal gehangen
is. j 3 Toen ik bij jullie kwam, was
ik zwak en bang en beefde ik.
4 Ik sprak en predikte niet met
meeslepende woorden van wijs-
heid maar met een demonstratie
van geest en kracht,k 5 zodat jul-
lie geloof niet gebaseerd zou zijn
op wijsheid van mensen maar op
kracht van God.

6 We spreken over wijsheid te-
gen hen die geestelijk volwassen
zijn, l maar niet over de wijsheid
van deze wereld� of van de re-
geerders van deze wereld, die zul-
len verdwijnen.m 7 Waar we over
spreken is Gods wijsheid in een
heilig geheim,n de verborgen wijs-
heid, die God vóór de tijdperken�
heeft voorbestemd tot onze eer.

1:26 �Of ‘uit een belangrijke familie’.
1:29 �Lett.: ‘geen vlees’. �Of ‘trots
zijn’. 1:31 �Zie App. A5. 2:7 �Of ‘sa-
menstelsels van dingen’. Zie Woorden-
lijst.
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¨
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8 Geen van de regeerders van
deze wereld� kent deze wijsheid,
want als ze die hadden gekend,a
zouden ze de verheven Heer niet
aan een paal hebben gehangen.
9 Het is zoals er staat geschre-
ven: ‘Geen oog heeft gezien, geen
oor heeft gehoord en in geen men-
senhart is opgekomen wat God
heeft bereid voor degenen die van
hem houden.’b 10 Maar aan ons
heeft God dat onthuldc door zijn
geest,d want de geest onderzoekt
alle dingen, zelfs de diepe dingen
van God.e

11 Want wie van de mensen
weet wat er in een mens omgaat
behalve de geest van de mens in
hem? Zo is ook niemand te we-
ten gekomen wat er in God om-
gaat behalve de geest van God.
12 We hebben niet de geest van
de wereld gekregen, maar de geest
die van God komt,f zodat we de
dingen zouden kennen die God ons
in zijn goedheid heeft gegeven.
13 Over die dingen spreken we
ook, niet met woorden die ons
door menselijke wijsheidg zijn ge-
leerd, maar met woorden die ons
door de geest zijn geleerd.h Zo ver-
klaren� we geestelijke zaken met
geestelijke woorden.

14 Een fysiek mens aanvaardt
de dingen van de geest van God
niet, want voor hem zijn ze dwaas-
heid. Hij kan ze ook niet te weten
komen, omdat ze geestelijk moe-
ten worden onderzocht. 15 Maar
de geestelijke mens onderzoekt
alle dingen, i en zelf wordt hij door
geen mens onderzocht. 16 Want
‘wie heeft de denkwijze van Jeho-
vah� leren kennen, zodat hij hem
zou kunnen onderwijzen?’ j Maar
we hebben wel de denkwijze van
Christus.k

3 Daarom, broeders, kon ik niet
tot jullie spreken als tot gees-

telijke mensen. l Ik sprak tot jul-
lie als tot vleselijke mensen, klei-

2:8 �Of ‘dit tijdperk’, ‘dit samenstel van
dingen’. Zie Woordenlijst. 2:13 �Of
‘combineren’. 2:16 �Zie App. A5.

ne kinderen in Christus.a 2 Ik
heb jullie melk gegeven, geen vast
voedsel, want jullie waren nog niet
sterk genoeg. En ook nu zijn jullie
nog niet sterk genoeg,b 3 want
jullie zijn nog vleselijk.c Als er
jaloezie en ruzie onder jullie is,
zijn jullie dan niet vleselijkd en le-
ven� jullie dan niet als mensen?
4 Want als de een zegt ‘ik hoor bij
Paulus’, maar een ander zegt ‘ik
bij Apollos’,e gedragen jullie je dan
niet als alle andere mensen?

5 Wat is Apollos eigenlijk? En
wat is Paulus? Dienarenf dankzij
wie jullie gelovigen zijn geworden,
zoals de Heer aan elk gegeven
heeft. 6 Ik heb geplant,g Apol-
los heeft begoten,h maar God liet
het groeien. 7 Dus niet wie plant
of wie begiet is belangrijk, maar
God, die het laat groeien. i 8 Wie
plant en wie begiet zijn één,�
maar iedereen zal zijn eigen belo-
ning krijgen naar zijn eigen werk. j
9 Want wij zijn Gods medewer-
kers. Jullie zijn Gods akker die
wordt bewerkt, Gods bouwwerk.k

10 Overeenkomstig de onver-
diende goedheid van God die mij
is gegeven, heb ik als een kun-
dig bouwmeester� een fundament
gelegd, l en iemand anders bouwt
erop. Maar laat iedereen erop blij-
ven letten hoe hij daarop bouwt.
11 Want niemand kan een ander
fundament leggen dan wat al is
gelegd, namelijk Jezus Christus.m
12 Of iemand nu op het funda-
ment bouwt met goud, zilver of
edelstenen, of met hout, hooi of
stro, 13 van ieders werk zal dui-
delijk worden wat het waard is,�
want de dag zal het aan het licht
brengen. Het zal onthuld wor-
den door vuur,n en het vuur zelf
zal aantonen wat voor werk ieder
heeft geleverd. 14 Als iemands
bouwwerk standhoudt, zal hij een
beloning krijgen. 15 Als iemands

3:3 �Lett.: ‘wandelen’. 3:8 �Of ‘heb-
ben één doel’. 3:10 �Of ‘wijs bestuur-
der van werken’. 3:13 �Lett.: ‘zal open-
baar worden gemaakt’.
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werk verbrandt, zal hij verlies lij-
den. Hijzelf zal worden gered,
maar dan wel als door vuur heen.

16 Weten jullie niet dat jullie
zelf Gods tempela zijn en dat de
geest van God in jullie woont?b

17 Als iemand de tempel van
God vernietigt, zal God hem ver-
nietigen.Want de tempel van God
is heilig, en jullie zijn die tempel.c

18 Laat niemand zichzelf be-
driegen: als iemand van jullie
denkt dat hij wijs is in deze we-
reld,� laat hij dan dwaas worden,
zodat hij wijs kan worden. 19 De
wijsheid van deze wereld is dwaas-
heid bij God, want er staat ge-
schreven: ‘Hij vangt de wijzen in
hun eigen sluwheid.’d 20 En ook:
‘Jehovah� weet dat de gedach-
ten van de wijzen nutteloos zijn.’e
21 Laat daarom niemand zich op
mensen beroemen. Want alles is
van jullie: 22 of het nu Paulus is
of Apollos of C _efas�f of de wereld
of leven of dood of dingen nu of
in de toekomst, alles is van jullie.
23 En jullie zijn van Christusg en
Christus is van God.

4 Je moet ons bezien als bedien-
den� van Christus en beheer-

ders van Gods heilige geheimen.h
2 En van beheerders wordt ver-
wacht dat ze getrouw zijn. 3 Het
maakt mij heel weinig uit of door
jullie of een menselijke instan-
tie� onderzoek naar mij wordt ge-
daan. Ik onderzoek mijzelf niet
eens. 4 Want ik ben me er niet
van bewust dat er iets tegen me
is. Maar dat bewijst nog niet dat
ik rechtvaardig ben. Hij die me
onderzoekt is Jehovah.�i 5 Oor-
deel daarom nietj voorbarig, voor-
dat de Heer komt. Hij zal de ver-
borgen dingen van de duisternis
aan het licht brengen en de be-
doelingen van het hart bekend-
maken, en dan zal iedereen van

3:18 �Of ‘dit tijdperk’, ‘dit samenstel
van dingen’. Zie Woordenlijst. 3:20; 4:4
�Zie App. A5. 3:22 �Ook Petrus ge-
noemd. 4:1 �Of ‘ondergeschikten’. 4:3
�Of ‘rechtbank’.

God de lof krijgen die hem toe-
komt.a

6 Broeders, ik heb deze din-
gen op mijzelf en Apollosb toe-
gepast� voor jullie bestwil, zodat
jullie via ons deze regel leren: ‘Ga
niet buiten de dingen die geschre-
ven staan.’ Dan word je niet op-
geblazen van trotsc en zul je niet
de een boven de ander voortrek-
ken. 7 Want wat maakt jou an-
ders dan anderen? Wat heb je dat
je niet hebt gekregen?d En als je
het gekregen hebt, waarom schep
je dan op alsof je het niet hebt ge-
kregen?

8 Zijn jullie al verzadigd? Zijn
jullie al rijk? Zijn jullie al als ko-
ningen gaan regerene zonder ons?
Ik zou wel willen dat jullie al als
koningen waren gaan regeren, dan
konden ook wij met jullie als ko-
ningen regeren.f 9 Want volgens
mij heeft God ons, de apostelen,
als laatste tentoongesteld als men-
sen die ter dood zijn veroordeeld,g
want we zijn een theaterschouw-
spel geworden voor de wereldh

en voor engelen en voor mensen.
10 Wij zijn dwaasi ter wille van
Christus, maar jullie zijn verstan-
dig in Christus.Wij zijn zwak, maar
jullie zijn sterk. Jullie worden
geëerd, maar wij veracht. 11 Tot
op dit moment lijden we honger j

en dorst,k hebben we nauwelijks
kleren,� worden we afgeranseld,�l
zijn we dakloos 12 en doen we
zwaar werk met onze eigen han-
den.m Worden we beledigd, dan ze-
genen we.n Worden we vervolgd,
dan verdragen we het geduldig.o
13 Worden we belasterd, dan ant-
woorden we vriendelijk.�p Tot nu
toe worden we bezien als het uit-
schot� van de wereld, het uitvaag-
sel van de maatschappij.

14 Ik schrijf die dingen niet
om jullie tot schaamte te bren-
gen, maar om jullie als mijn ge-
liefde kinderen te waarschuwen.

4:6 �Of ‘overgebracht’. 4:11 �Lett.: ‘zijn
naakt’. �Of ‘toegetakeld’. 4:13 �Lett.:
‘smeken we’. �Of ‘afval’, ‘vuil’.

HFST. 3
a 2Kor 6:16

Ef 2:21
1Pe 2:5

b 1Kor 6:19

c 1Pe 2:5

d Job 5:13

e Ps 94:11

f 1Kor 1:12

g Jo 17:9
2Kor 10:7

��������������������

HFST. 4
h Mt 13:11

Ro 16:25, 26

i Sp 21:2
Ro 14:10
Heb 4:13

j Mt 7:1
��������������������

2de kolom
a Sp 10:9

2Kor 10:18
1Ti 5:24, 25

b 1Kor 1:12

c Ro 12:3
2Kor 12:20
3Jo 9

d Jo 3:27

e Opb 20:4, 6

f 2Ti 2:12
Opb 3:21

g Ro 8:36
1Kor 15:32
2Kor 6:4, 9

h Heb 10:33

i 1Kor 3:18

j Fil 4:12

k 2Kor 11:27

l Han 14:19
Han 23:2
2Kor 11:24

m Han 18:3
Han 20:34
1Th 2:9

n Ro 12:14
1Pe 3:9

o Mt 5:44

p 1Pe 2:23



1 KORINTHI
¨
ERS 4:15–6:2 1530

15 Want ook al hebben jullie
10.000 voogden� in Christus, veel
vaders hebben jullie niet. Ik ben
in Christus Jezus jullie vader ge-
worden door het goede nieuws.a
16 Ik vraag jullie daaromdringend
om mij na te volgen.b 17 Om die
reden stuur ik Timotheüs naar
jullie toe, want hij is mijn gelief-
de en trouwe kind in de Heer.
Hij zal jullie herinneren aan mijn
werkwijze� in verband met Chris-
tus Jezus,c zoals ik die overal in
elke gemeente onderwijs.

18 Sommigen zijn opgeblazen
van trots, want ze denken dat ik
niet naar jullie toe kom. 19 Maar
als Jehovah� het wil, zal ik bin-
nenkort naar jullie toe komen, niet
om te horen wat die opscheppers
zeggen maar om te weten te ko-
men of ze ook kracht hebben.
20 Want het Koninkrijk van God
is geen kwestie van woorden maar
van kracht. 21 Wat willen jullie
liever? Zal ik met de stok�d naar
jullie toe komen of met liefde en
een geest van zachtaardigheid?

5 Er wordt zowaar bericht dat
er seksuele immoraliteit�e bij

jullie voorkomt, en wel zo’n im-
moraliteit� als zelfs bij de heide-
nen� niet voorkomt — van een
man die leeft met� de vrouw van
zijn vader.f 2 En zijn jullie daar
trots op? Zouden jullie niet eer-
der bedroefd moeten zijng en de
man die deze daad heeft begaan
uit jullie midden moeten verwij-
deren?h 3 Hoewel ik lichamelijk
afwezig ben, ben ik in de geest
aanwezig, en ik heb het oordeel
over de man die dit heeft gedaan
al geveld alsof ik bij jullie was.
4 Wanneer jullie in de naam van
onze Heer Jezus bij elkaar zijn, in
de wetenschap dat ik in de geest
bij jullie ben met de kracht van
onze Heer Jezus, 5 dan moeten

4:15 �Of ‘leermeesters’. 4:17 �Lett.:
‘mijn wegen’. 4:19 �Zie App. A5. 4:21
�Of ‘roede’. 5:1 �Grieks: porneia. Zie
Woordenlijst. 5:1, 6, 9-11 �Zie Woor-
denlijst. 5:1 �Lett.: ‘heeft’.

jullie zo iemand aan Satana over-
geven voor de vernietiging van
het vlees, zodat de geest gered
wordt op de dag van de Heer.b

6 Het is niet goed dat jullie zo
trots zijn. Weten jullie niet dat
door een beetje zuurdesem� het
hele deeg gaat gisten?�c 7 Doe
de oude zuurdesem weg zodat
jullie nieuw deeg worden, onge-
zuurd,� zoals jullie in feite zijn.
Want Christus, ons paschalam,d is
geslacht.e 8 Laten we het feestf
daarom niet met oude zuurde-
sem vieren, of met zuurdesem
van slechtheid en boosaardig-
heid, maar met ongezuurd brood
van oprechtheid en waarheid.

9 In mijn brief heb ik jullie ge-
schreven niet meer om te gaan
met� mensen die seksueel immo-
reel� zijn. 10 Natuurlijk bedoel-
de ik niet alle seksueel immore-
le� mensen van deze wereldg of de
hebzuchtige mensen of afpersers
of afgodenaanbidders. Dan zou
je eigenlijk uit de wereld moeten
gaan.h 11 Maar nu schrijf ik jul-
lie dat jullie niet meer om moeten
gaani met� iemand die, terwijl hij
een broeder wordt genoemd, sek-
sueel immoreel� of hebzuchtig j

is, afgoden aanbidt, anderen uit-
scheldt,� of een dronkaardk of een
afperser l is. Met zo iemand moet
je zelfs niet eten. 12 Want wat
heb ik te maken met het oorde-
len van degenen die niet in de ge-
meente zijn? Jullie oordelen toch
degenen in de gemeente, 13 ter-
wijl God degenen daarbuiten oor-
deelt?m ‘Verwijder wie kwaad doet
uit jullie midden.’n

6 Als iemand van jullie een ge-
schil heeft met een ander,o

hoe durft hij dan naar onrecht-
vaardige rechters te gaan in plaats
van naar de heiligen? 2 Weten
jullie niet dat de heiligen de we-

5:6 �Of ‘zuur wordt’. 5:7 �Of ‘zonder
gist’. 5:9 �Of ‘niet langer in het gezel-
schap te verkeren van’. 5:11 �Of ‘niet
langer in het gezelschap moeten verke-
ren van’. �Of ‘verbaal mishandelt’.
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reld zullen oordelen?a En als jul-
lie de wereld zullen oordelen, zijn
jullie dan niet in staat om onbe-
duidende kwesties te berechten?
3 Weten jullie niet dat we engelen
zullen oordelen?b Waarom dan niet
zaken van dit leven? 4 Als jullie
dus zaken van dit leven te berech-
ten hebben,c waarom kiezen jul-
lie dan rechters uit mensen op wie
de gemeente neerkijkt? 5 Ik zeg
dat om jullie tot schaamte te bren-
gen. Is er bij jullie niet één wijze
man die tussen broeders kan oor-
delen? 6 Maar nu sleept de ene
broeder de andere voor de rech-
ter, en nog wel voor ongelovigen!

7 Echt, als jullie een rechts-
zaak met elkaar hebben, hebben
jullie al verloren. Waarom laten
jullie je niet liever onrecht aan-
doen?d Waarom laten jullie je niet
liever benadelen? 8 In plaats
daarvan begaan jullie zelf onrecht
en benadelen jullie anderen, en
dan nog wel jullie broeders!

9 Of weten jullie niet dat on-
rechtvaardige mensen Gods Ko-
ninkrijk niet zullen erven?e Maak
jezelf niets wijs.� Seksueel im-
morele� mensen,f afgodenaanbid-
ders,g overspelers,h mannen die
zich lenen voor homoseksuele han-
delingen, i mannen die homosek-
sualiteit bedrijven,�j 10 dieven,
hebzuchtige mensen,k dronkaards, l
mensen die anderen uitschelden�
en afpersers — zij zullen Gods
Koninkrijk niet erven.m 11 Toch
zijn sommigen van jullie dat ge-
weest. Maar jullie zijn rein ge-
wassen,n jullie zijn geheiligd,o jul-
lie zijn rechtvaardig verklaardp in
de naam van de Heer Jezus Chris-
tus en met de geest van onze
God.

12 Alles is voor mij geoor-
loofd,� maar niet alles leidt tot
iets goeds.q Alles is voor mij
geoorloofd, maar ik zal mij door

6:9 �Of ‘word niet misleid’. �ZieWoor-
denlijst. �Of ‘mannen die seks heb-
ben met mannen’. Lett.: ‘mannen die
bij mannen liggen’. 6:10 �Of ‘verbaal
mishandelen’. 6:12 �Of ‘toegestaan’.

niets laten beheersen.� 13 Het
voedsel is voor de maag en de
maag is voor het voedsel, maar
God zal aan beide een eind ma-
ken.a Het lichaam is niet voor
seksuele immoraliteit� maar voor
de Heer,b en de Heer is voor het
lichaam. 14 Maar God heeft de
Heer opgewektc en zal ook ons
uit de dood opwekkend door zijn
kracht.e

15 Weten jullie niet dat jullie li-
chamen lichaamsdelen van Chris-
tus zijn?f Zal ik dan de lichaams-
delen van de Christus wegnemen
en ze verenigen met een hoer? Na-
tuurlijk niet! 16 Weten jullie niet
dat wie zich met een hoer ver-
enigt één lichaam met haar is?
Want hij zegt: ‘De twee zullen één
vlees worden.’g 17 Maar wie zich
met de Heer verenigt, is één met
hem in de geest.h 18 Ontvlucht
seksuele immoraliteit!�i Elke an-
dere zonde die een mens kan be-
gaan, is buiten zijn lichaam, maar
wie seksuele immoraliteit bedrijft,
zondigt tegen zijn eigen lichaam. j
19 Weten jullie niet dat jullie li-
chaam de tempel isk van de heilige
geest in jullie, die jullie van God
hebben gekregen? l Ook zijn jul-
lie niet van jezelf,m 20 want jullie
zijn gekocht tegen een prijs.n Eer
Godo dus met jullie lichaam.p

7 Dan nu de puntenwaarover jul-
lie hebben geschreven. Het is

voor een man beter geen vrouw
aan te raken.� 2 Maar omdat sek-
suele immoraliteit� zo veel voor-
komt, moet iedere man zijn eigen
vrouw hebbenq en iedere vrouw
haar eigen man.r 3 Laat de man
aan zijn vrouw geven wat haar toe-
komt, en ook de vrouw aan haar
man.s 4 De vrouw heeft geen
autoriteit over haar eigen lichaam,
maar haar man. Zo heeft ook de
man geen autoriteit over zijn eigen

6:12 �Of ‘onder autoriteit laten brengen’.
6:13, 18 �Grieks: porneia. Zie Woorden-
lijst. 7:1 �D.w.z. geen seksueel contact
te hebben met. 7:2 �Meervoud van het
Griekse porneia. Zie Woordenlijst.
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lichaam, maar zijn vrouw. 5 Ont-
houd het elkaar niet, behalve
met wederzijdse instemming voor
een bepaalde periode zodat jul-
lie tijd aan gebed kunnen beste-
den. Kom daarna weer samen, an-
ders zal Satan jullie gebrek aan
zelfbeheersing gebruiken om jul-
lie te verleiden. 6 Ik zeg dat om
jullie tegemoet te komen, niet als
een bevel. 7 Ik zou wel willen dat
alle mensen waren zoals ik. Maar
iedereen heeft zijn eigen gavea

van God, de een deze, de ander
die.

8 Tegen de ongehuwden en de
weduwen zeg ik dat het beter
voor ze is als ze blijven zoals ik.b
9 Maar als ze geen zelfbeheer-
sing hebben, laten ze dan trou-
wen, want het is beter te trouwen
dan te branden van verlangen.c

10 De gehuwden geef ik, niet
ik maar de Heer, de instructie
dat een vrouw niet bij haar man
moet weggaan.d 11 Als ze wel
weggaat, dan moet ze ongehuwd
blijven of zich anders weer met
haar man verzoenen. En een man
moet zijn vrouw niet verlaten.e

12 Maar tegen de anderen zeg
ik, ja ik, niet de Heer:f Als een
broeder een ongelovige vrouw
heeft en zij het goedvindt bij hem
te blijven, dan moet hij haar niet
verlaten. 13 En als een vrouw
een ongelovige man heeft en hij
het goedvindt bij haar te blijven,
moet zij haar man niet verlaten.
14 Want de ongelovige man is ge-
heiligd in verband met zijn vrouw,
en de ongelovige vrouw is gehei-
ligd in verband met de broeder.
Anders zouden jullie kinderen on-
rein zijn, maar nu zijn ze heilig.
15 Maar als de ongelovige ervoor
kiest weg te gaan, laat hij dan
weggaan. Een broeder of een zus-
ter is onder zulke omstandigheden
niet gebonden, maar God heeft
jullie geroepen om in vrede te le-
ven.g 16 Trouwens, hoe weet je,
vrouw, of je je man niet zult red-
den?h Of hoe weet je, man, of je je
vrouw niet zult redden?

17 Laat iedereen zo leven� als
Jehovah� hem heeft toebedeeld
en zoals God hem heeft geroe-
pen.a Dat schrijf ik in alle ge-
meenten voor. 18 Was iemand al
besneden toen hij werd geroe-
pen?b Dan moet hij zijn besnij-
denis niet ongedaan laten ma-
ken. Is iemand geroepen terwijl
hij onbesneden was? Dan moet hij
zich niet laten besnijden.c 19 Be-
snijdenis en onbesnedenheid zijn
niet belangrijk.d Belangrijk is dat
je je aan Gods geboden houdt.e
20 Laat iedereen blijven zoals
hij was toen hij werd geroe-
pen.f 21 Ben je als slaaf geroe-
pen? Maak je daar dan geen zor-
gen over.g Maar als je vrij kunt
worden, grijp de kans dan aan.
22 Want iedereen die een slaaf
was toen hij in de Heer werd ge-
roepen, is een vrijgelatene van de
Heer.h En zo is iedereen die als vrij
man werd geroepen, een slaaf van
Christus. 23 Jullie zijn gekocht
tegen een prijs. i Wees geen sla-
ven van mensen meer. 24 Broe-
ders, laat iedereen voor God blij-
ven zoals hij was toen hij werd
geroepen.

25 Voor de maagden� heb ik
geen gebod van de Heer, maar ik
geef mijn mening j als iemand die
door de barmhartigheid van de
Heer betrouwbaar is. 26 Ik denk
dus dat het met het oog op deze
moeilijke tijd voor iemand het
beste is om te blijven zoals hij
is. 27 Ben je aan een vrouw ge-
bonden? Probeer niet meer vrij
te komen.k Ben je niet meer aan
een vrouw gebonden? Zoek dan
geen vrouw meer. 28 Maar ook
al zou je trouwen, dan zondig je
niet. En als een maagd zou trou-
wen, dan zondigt zo iemand niet.
Maar wie trouwt, haalt zich pro-
blemen op de hals,� en dat pro-
beer ik jullie te besparen.

7:17 �Lett.: ‘wandelen’. �Zie App. A5.
7:25 �Of ‘degenen die nooit zijn ge-
trouwd’. 7:28 �Lett.: ‘zullen verdruk-
king in het vlees hebben’.
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29 Bovendien zeg ik dit, broe-
ders: er is niet veel tijd meer.a
Laten voortaan zij die een vrouw
hebben, zijn als zij die er geen
hebben, 30 zij die huilen als zij
die niet huilen, zij die juichen als
zij die niet juichen, zij die kopen
als zij die niet bezitten, 31 en
zij die van de wereld gebruikma-
ken als zij die er niet volledig ge-
bruik van maken. Want het toneel
van deze wereld is aan het veran-
deren. 32 Ik wil dat jullie geen
zorgen hebben. De ongehuwde
man is bezorgd over de dingen
van de Heer, hoe hij de goed-
keuring van de Heer kan krijgen.
33 Maar de gehuwde man is be-
zorgd over de dingen van de we-
reld,b hoe hij de goedkeuring van
zijn vrouw kan krijgen. 34 Hij is
verdeeld. En zowel de ongehuw-
de vrouw als de maagd is bezorgd
over de dingen van de Heer,c om
in haar lichaam en in haar geest
heilig te zijn. Maar de gehuwde
vrouw is bezorgd over de dingen
van de wereld, hoe ze de goed-
keuring van haar man kan krij-
gen. 35 Ik zeg dat voor jullie
eigen bestwil, niet om jullie aan
banden te leggen,� maar om jul-
lie aan te zetten tot wat juist is
en tot constante toewijding aan
de Heer, zonder afleiding.

36 Maar als iemand denkt dat
hij zich ongepast gedraagt als hij
ongehuwd blijft,� en als hij voorbij
de bloei van de jeugd is, dan moet
het volgende gebeuren: Laat hij
doen wat hij wil, hij zondigt niet.
Laten ze trouwen.d 37 Maar als
iemand in zijn hart vastbesloten
is en niet de behoefte voelt, maar
zichzelf onder controle heeft en
in zijn hart de beslissing heeft ge-
nomen ongehuwd te blijven,� dan
doet hij daar goed aan.e 38 Ook
wie trouwt� doet daar goed aan,
maar wie niet trouwt, doet beter.f

7:35 �Lett.: ‘een strik om te werpen’.
7:36 �Of ‘ten opzichte van zijn maagde-
lijkheid’. 7:37 �Of ‘zijn maagdelijkheid
te bewaren’. 7:38 �Of ‘zijn maagdelijk-
heid uithuwelijkt’.

39 Een vrouw is gebonden zo-
lang haar man leeft.a Als haar
man sterft,� is ze vrij om te trou-
wen met wie ze wil, maar alleen
in de Heer.b 40 Maar naar mijn
mening is ze gelukkiger als ze
blijft zoals ze is. En ik ben ervan
overtuigd dat ook ik Gods geest
bezit.

8 Nu iets over het voedsel dat
aan afgoden is geofferd.c We

weten dat we allemaal kennis
hebben.d Kennis blaast op,� maar
liefde bouwt op.e 2 Als iemand
denkt iets te weten, kent hij het
nog niet zoals hij het zou moe-
ten kennen. 3 Maar als iemand
liefde voor God heeft, wordt die
door hem gekend.

4 Dus wat betreft het eten van
voedsel dat aan afgoden is ge-
offerd: we weten dat een afgod
niets isf in de wereld en dat er
maar één God is.g 5 Want ook
al zijn er zogenaamde goden in
de hemel of op aardeh — en er
zijn veel ‘goden’ en veel ‘heren’ —
6 in werkelijkheid is er voor ons
maar één God, i de Vader, j uit wie
alle dingen zijn ontstaan en voor
wie wij bestaan.k En er is één
Heer, Jezus Christus, via wie alle
dingen zijn ontstaan l en via wie wij
bestaan.

7 Maar niet iedereen heeft die
kennis.m Vanwege hun vroegere
banden met afgoden eten sommi-
gen voedsel als iets dat aan een af-
god is geofferd,n en zo verontrei-
nigen ze hun geweten,o dat zwak
is. 8 Voedsel zal ons niet dich-
ter bij God brengen.p We wor-
den er niet slechter van als we
niet eten, en we worden er ook
niet beter van als we wel eten.q
9 Maar blijf erop letten dat jul-
lie recht om te kiezen niet op de
een of andere manier een struikel-
blok wordt voor degenen die zwak
zijn.r 10 Want als iemand die
zwak is, ziet dat jij die kennis hebt
in een afgodstempel een maaltijd

7:39 �Lett.: ‘inslaapt’. 8:1 �Of ‘maakt
trots’.
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gebruikt, zal zijn geweten dan niet
zó worden beı̈nvloed dat hij voed-
sel gaat eten dat aan afgoden is
geofferd? 11 Zo gaat door jouw
kennis degene die zwak is ten on-
der, je broeder voor wie Christus
is gestorven.a 12 Als jullie op die
manier tegen je broeders zondigen
en hun zwakke geweten beschadi-
gen,b zondigen jullie tegen Chris-
tus. 13 Als voedsel mijn broe-
der laat struikelen, zal ik daarom
helemaal nooit meer vlees eten,
zodat ik mijn broeder niet laat
struikelen.c

9 Ben ik niet vrij? Ben ik geen
apostel? Heb ik Jezus, onze

Heer, niet gezien?d Zijn jullie niet
mijn werk in de Heer? 2 Ook al
ben ik voor anderen geen apos-
tel, voor jullie ben ik het toch ze-
ker wel! Want jullie zijn het zegel
dat mijn apostelschap in de Heer
bevestigt.

3 Dit is mijn verdediging tegen
hen die onderzoek naar mij doen:
4 Hebben wij niet het recht om
te eten en te drinken? 5 Hebben
wij niet het recht om een gelovi-
ge echtgenote�e met ons mee te
nemen, zoals de andere apostelen
en de broers van de Heerf en C _e-
fas?�g 6 Of zijn Barnabash en ik
dan de enigen die verplicht zijn om
te werken voor de kost? 7 Wel-
ke soldaat dient ooit op eigen kos-
ten? Wie plant een wijngaard en
eet niet van de vruchten? i Of wie
hoedt een kudde en neemt niet
wat van de melk van de kudde?

8 Zeg ik dat vanuit menselijk
standpunt? Zegt de wet niet het-
zelfde? 9 Want in de wet van
Mozes staat geschreven: ‘Je mag
een stier niet muilkorven als hij
graan dorst.’j Maakt God zich dan
druk om stieren? 10 Of zegt hij
het eigenlijk voor ons? Het is in-
derdaad voor ons opgeschreven,
omdat wie ploegen en wie dorsen
dat moeten doen in de hoop hun
deel te ontvangen.

9:5 �Of ‘een zuster als vrouw’. �Ook
Petrus genoemd.

11 Als wij geestelijke dingen
bij jullie hebben gezaaid, is het
dan te veel gevraagd als we ma-
teriële steun van jullie oogsten?a
12 Als anderen daar bij jullie al
aanspraak op kunnen maken, dan
kunnen wij dat toch des te meer?
Toch hebben wij geen gebruik ge-
maakt van dat recht,b maar we
verdragen alles zodat we het goe-
de nieuws over de Christus op
geen enkele manier belemmeren.c
13 Weten jullie niet dat de man-
nen die heilige taken doen hun
voedsel van de tempel krijgen? En
dat degenen die geregeld bij het
altaar dienen hun deel van het al-
taar ontvangen?d 14 Zo heeft de
Heer ook voor de verkondigers
van het goede nieuws bepaald dat
ze van het goede nieuws mogen
leven.e

15 Maar ik heb van geen enke-
le van die voorzieningen gebruik-
gemaakt.f Ik heb dit niet geschre-
ven zodat dit voor mij gedaan zou
worden, want het zou beter zijn
te sterven dan . . . Geen mens zal
mijn reden voor trots wegnemen!g
16 Als ik het goede nieuws be-
kendmaak, is dat geen reden voor
mij om trots te zijn, want ik ben
daartoe verplicht. Wee mij als ik
het goede nieuws niet zou be-
kendmaken!h 17 Als ik dat vrij-
willig doe, heb ik een beloning.
Maar zelfs als ik het tegen mijn wil
doe, is mij toch een beheer toever-
trouwd. i 18 Wat is mijn beloning
dan? Dat als ik het goede nieuws
bekendmaak, ik het goede nieuws
gratis mag aanbieden om te voor-
komen dat ik misbruik maak van
mijn bevoegdheid� wat het goede
nieuws betreft.

19 Want hoewel ik vrij ben van
alle mensen, heb ik mezelf tot
slaaf van iedereen gemaakt om zo
veel mogelijk mensen te winnen.
20 Voor de Joden ben ik gewor-
den als een Jood om Joden te win-
nen. j Voor hen die onder de wet
staan, ben ik geworden als iemand
die onder de wet staat — hoewel
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ik zelf niet onder de wet sta —
om hen die onder de wet staan te
winnen.a 21 Voor hen die zonder
wet zijn, ben ik geworden als ie-
mand zonder wet — hoewel ik niet
zonder de wet van God ben en ik
onder de wet van Christusb sta —
om hen die zonder wet zijn te win-
nen. 22 Voor de zwakken ben ik
zwak geworden om de zwakken te
winnen.c Ik ben voor alle soorten
mensen alles geworden om op alle
mogelijke manieren er enkelen te
redden. 23 Ik doe alles voor het
goede nieuws om het met anderen
te delen.d

24 Weten jullie niet dat de
hardlopers in een wedstrijd alle-
maal hardlopen, en er maar één
de prijs krijgt? Loop zo dat je
hem wint.e 25 Iedereen die aan
een wedstrijd meedoet,� beheerst
zich in alles. Zij doen het natuur-
lijk voor een krans� die vergaat, f
maar wij voor één die niet ver-
gaat.g 26 Daarom ren ik niet als
iemand zonder doelh en vecht ik
niet als iemand die in de lucht
slaat. 27 Maar ik beuk� mijn li-
chaam i en leid het als een slaaf,
zodat ik niet nadat ik tot anderen
heb gepredikt zelf op de een of an-
dere manier word afgekeurd.�

10 Broeders, ik wil dat jullie
weten dat onze voorouders

allemaal onder de wolk waren j

en allemaal door de zee trokken.k
2 Allemaal werden ze in Mozes
gedoopt door de wolk en de zee.
3 Ze aten allemaal hetzelfde gees-
telijke voedsel l 4 en dronken al-
lemaal dezelfde geestelijke drank.m
Want ze dronken uit de geestelij-
ke rots die hen volgde, en die rots
betekende� de Christus.n 5 Toch
was God niet tevreden over de
meesten van hen, want ze werden
gedood in de woestijn.o

6 Dat alles is een voorbeeld ge-
worden voor ons, zodat we niet
zouden verlangen naar slechte
dingen, zoals zij deden.p 7 Word

9:25 �Of ‘elke atleet’. �Of ‘kroon’.
9:27 �Of ‘straf’, ‘corrigeer’. �Of ‘ge-
diskwalificeerd’. 10:4 �Of ‘was’.

ook geen afgodenaanbidders, zo-
als sommigen van hen. Over hen
staat geschreven: ‘Het volk ging
zitten om te eten en te drinken.
Toen stonden ze op om plezier
te maken.’a 8 Laten we ook geen
seksuele immoraliteit� bedrijven,
zoals sommigen van hen deden,
waardoor er op één dag 23.000 van
hen stierven.b 9 En laten we Je-
hovah� niet op de proef stellen,c
zoals sommigen van hen deden,
waardoor ze omkwamen door de
slangen.d 10 Wees ook geen kla-
gers, zoals sommigen van hen wa-
ren,e waardoor ze omkwamen door
de vernietiger.f 11 Wat hun alle-
maal overkwam was een voor-
beeld en is opgeschreven als een
waarschuwing voor ons,g op wie
het einde van de tijdperken� af
komt.

12 Dus wie denkt te staan,
moet oppassen dat hij niet valt.h
13 De beproevingen die jullie
moeten doorstaan, maken ande-
re mensen ook mee. i Maar God is
trouw, en hij zal niet toelaten dat
je wordt beproefd boven wat je
aankunt, j maar met de beproeving
zal hij ook voor de uitweg zorgen,
zodat je het kunt doorstaan.k

14 Daarom, mijn lieve vrien-
den, ontvlucht afgoderij.l 15 Ik
spreek tegen verstandige men-
sen. Beoordeel zelf wat ik zeg.
16 Met de beker van de zegening
die we zegenen, delen we toch in
het bloed van de Christus?m Met
het brood dat we breken, delen we
toch in het lichaam van de Chris-
tus?n 17 Omdat er één brood is,
zijn wij één lichaamo hoewel we
met velen zijn, want we hebben al-
lemaal deel aan dat ene brood.

18 Kijk eens naar het natuurlij-
ke Israël.� Zij die de slachtoffers
eten, delen toch met het altaar?p

19 Wat wil ik daarmee zeggen?
Dat wat aan een afgod is ge-
offerd iets is? Of dat een afgod

10:8 �ZieWoordenlijst. 10:9 �Zie App.
A5. 10:11 �Of ‘de samenstelsels van
dingen’. ZieWoordenlijst. 10:18 �Lett.:
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iets is? 20 Nee, maar ik zeg dat
de heidenen� hun slachtoffers
aan demonen offeren en niet aan
God.a En ik wil niet dat jullie de-
len met de demonen.b 21 Je kunt
niet drinken uit de beker van Je-
hovah� en uit de beker van de
demonen. Je kunt niet eten aan
‘de tafel van Jehovah’�c en aan
de tafel van de demonen. 22 Of
‘zijn we Jehovah� jaloers aan het
maken’?d Zijn we soms sterker dan
hij?

23 Alles is geoorloofd,� maar
niet alles leidt tot iets goeds. Al-
les is geoorloofd, maar niet al-
les bouwt op.e 24 Laat iedereen
niet zijn eigen voordeel blijven
zoeken, maar dat van de ander.f

25 Eet alles wat op een vlees-
markt wordt verkocht, zonder van-
wege je geweten navraag te doen,
26 want ‘van Jehovah� is de aar-
de en alles daarop’.g 27 Als een
ongelovige je uitnodigt en je wilt
erheen gaan, eet dan alles wat
je wordt voorgezet, zonder van-
wege je geweten navraag te doen.
28 Maar als iemand tegen je zegt:
‘Dit is iets dat geofferd is’, eet
er dan niet van ter wille van de-
gene die het heeft gezegd en ter
wille van het geweten.h 29 Ik be-
doel niet je eigen geweten, maar
dat van de ander. Want waarom
zou ik mijn vrijheid gebruiken als
die geoordeeld zou worden door
het geweten van iemand anders? i

30 Waarom zou ik iets eten en
God daarvoor danken als ik dan
bekritiseerd zou worden om iets
waarvoor ik dank? j

31 Dus of je nu eet of drinkt
of iets anders doet, doe alles tot
eer van God.k 32 Word voor zo-
wel Joden als Grieken en voor
de gemeente van God geen strui-
kelblok. l 33 Ook ik probeer alle
mensen in alles tegemoet te ko-
men en zoek niet mijn eigen voor-
deelm maar dat van de anderen,
zodat ze worden gered.n

10:20 �Zie Woordenlijst. 10:21, 22, 26
�Zie App. A5. 10:23 �Of ‘toegestaan’.

11 Volg mij na, zoals ik Chris-
tus navolg.a

2 Ik prijs jullie omdat jullie bij
alles aan mij denken en vasthou-
den aan de tradities die ik aan jul-
lie heb doorgegeven. 3 Maar ik
wil dat jullie weten dat de Christus
het hoofd is van elke man.b En de
man is het hoofd van de vrouwc en
God het hoofd van de Christus.d
4 Elke man die bidt of profeteert
met iets op zijn hoofd, maakt zijn
hoofd te schande. 5 Maar een
vrouw maakt haar hoofd te schan-
de als ze met onbedekt hoofd
bidt of profeteert,e want ze is dan
precies hetzelfde als een vrouw
met een kaalgeschoren hoofd.
6 Want als een vrouw haar hoofd
niet bedekt, zou ze haar haar
moeten laten afknippen. Maar als
het voor een vrouw een schande
is dat haar haar wordt afgeknipt
of afgeschoren, dan moet ze haar
hoofd bedekken.

7 Een man moet zijn hoofd niet
bedekt hebben, omdat hij Gods
beeldf en heerlijkheid is. Maar de
vrouw is de heerlijkheid van de
man. 8 Want de man is niet uit
de vrouw voortgekomen, maar de
vrouw uit de man.g 9 Bovendien
is de man niet voor de vrouw ge-
schapen, maar de vrouw voor de
man.h 10 Daarom hoort de vrouw
een teken van gezag op haar
hoofd te hebben ter wille van de
engelen. i

11 Trouwens, in verband met
de Heer staat de vrouw niet los
van de man en de man niet los
van de vrouw. 12 Want zoals de
vrouw uit de man is voortgeko-
men, j zo is de man er door de
vrouw. Maar alles komt van God.k
13 Oordeel zelf: is het gepast dat
een vrouw met onbedekt hoofd
tot God bidt? 14 Leert de natuur
zelf jullie niet dat lang haar voor
een man een schande is, 15 maar
dat als een vrouw lang haar heeft,
het haar tot eer strekt? Want het
haar is haar gegeven in plaats
van een hoofdbedekking. 16 Als
iemand wil pleiten voor een ander
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gebruik: wij hebben geen ander ge-
bruik en de gemeenten van God
ook niet.

17 Nu ik toch deze instructies
geef: ik kan jullie niet prijzen,
want jullie bijeenkomsten doen
meer kwaad dan goed. 18 Om
te beginnen hoor ik dat er ver-
deeldheid onder jullie is als jullie
in een gemeente samenkomen, en
tot op zekere hoogte geloof ik dat.
19 Want er zullen zeker ook sek-
ten onder jullie zijn,a zodat duide-
lijk wordt wie van jullie zijn goed-
gekeurd.

20 Als jullie op één plaats sa-
menkomen, is dat niet echt om het
Avondmaal van de Heer te eten.b
21 Want als jullie het gaan eten,
gebruikt iedereen eerst zijn eigen
avondmaaltijd, en dan heeft de
een honger terwijl de ander dron-
ken is. 22 Hebben jullie soms
geen huis waar je kunt eten en
drinken? Of verachten jullie de
gemeente van God en maken jullie
degenen beschaamd die niets heb-
ben? Wat kan ik tegen jullie zeg-
gen? Moet ik jullie prijzen? In dit
geval prijs ik jullie niet.

23 Want wat ik van de Heer heb
ontvangen, heb ik ook aan jullie
doorgegeven, dat de Heer Jezus in
de nachtc waarin hij verraden zou
worden een brood nam, 24 een
dankgebed uitsprak, het brak en
zei: ‘Dit betekent mijn lichaam,d
dat voor jullie is. Blijf dit doen om
mij te gedenken.’e 25 Na de maal-
tijd deed hij hetzelfde met de be-
kerf en zei: ‘Deze beker betekent
het nieuwe verbond�g dat wordt
bekrachtigd door mijn bloed.h Blijf
dit, elke keer dat jullie eruit drin-
ken, doen om mij te gedenken.’ i
26 Want elke keer dat jullie dit
brood eten en uit deze beker drin-
ken, verkondigen jullie de dood
van de Heer, totdat hij komt.

27 Wie dus op een onwaardige
manier het brood eet of uit de be-
ker van de Heer drinkt, zal schul-
dig zijn wat betreft het lichaam en

11:25; 12:2 �Zie Woordenlijst.

het bloed van de Heer. 28 Laat
iemand zichzelf eerst toetsen,a en
laat hij dan pas van het brood eten
en uit de beker drinken. 29 Want
wie eet en drinkt zonder te besef-
fen dat het om het lichaam gaat,
eet en drinkt zichzelf een oor-
deel. 30 Daarom zijn velen van
jullie zwak en ziek, en vrij ve-
len slapen in de dood.�b 31 Maar
als we zouden beseffen wat wijzelf
zijn, zouden we niet worden geoor-
deeld. 32 Maar als we worden
geoordeeld, dan worden we door
Jehovah� gecorrigeerd,c zodat we
niet met de wereld veroordeeld
worden.d 33 Daarom, mijn broe-
ders, als jullie samenkomen om
het te eten, wacht dan op elkaar.
34 Als iemand honger heeft, laat
hij dan thuis eten, zodat jullie bij-
eenkomsten niet tot een oordeel
leiden.e De rest zal ik regelen wan-
neer ik kom.

12 Broeders, ik wil niet dat
jullie onwetend zijn over

de geestelijke gaven.f 2 Jullie
weten dat toen jullie nog heide-
nen� waren, jullie ertoe werden
gebracht stomme afgodeng te vol-
gen, waar ze jullie ook maar heen
leidden. 3 Nu wil ik dat jullie
weten dat niemand die door Gods
geest spreekt, zegt: ‘Jezus is ver-
vloekt!’ En niemand kan zeggen:
‘Jezus is Heer!’, behalve door hei-
lige geest.h

4 Er zijn verschillende gaven,
maar het is dezelfde geest. i 5 Er
zijn verschillende dienende taken, j
en toch is het dezelfde Heer.
6 Er zijn verschillende activitei-
ten,� en toch is het dezelfde God
die ze allemaal in iedereen tot
stand brengt.k 7 Maar de mani-
festatie van de geest wordt aan
iedereen gegeven voor een nuttig
doel. l 8 Want aan de een wordt
via de geest het spreken� van wijs-
heid gegeven, aan een ander via

11:30 �Kennelijk doelend op een geeste-
lijke dood. 11:32 �Zie App. A5. 12:6
�Of ‘werkingen’. 12:8 �Of ‘een bood-
schap’.
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dezelfde geest het spreken van
kennis, 9 aan de een via dezelf-
de geest geloof,a aan een ander via
die ene geest de gave om gezond
te maken,b 10 en aan weer ande-
ren het doen van krachtige wer-
ken,c of het profeteren, of het
herkennen van geı̈nspireerde uit-
spraken,d of verschillende talene

of het vertalen ervan.f 11 Maar
dat alles is het werk van één
en dezelfde geest, die deze gaven
aan iedereen afzonderlijk uitdeelt
zoals hij het wil.

12 Het lichaam is één geheel
maar heeft veel lichaamsdelen,
en alle delen van dat lichaam, ook
al zijn het er veel, zijn één li-
chaam.g Zo is het ook met de
Christus. 13 Want in één geest
werden we allemaal gedoopt om
één lichaam te worden, of we nu
Joden of Grieken, slaven of vrije
mensen zijn. En we kregen alle-
maal één geest te drinken.

14 Want het lichaam bestaat
niet uit één deel maar uit veel de-
len.h 15 Als de voet zou zeggen:
‘Omdat ik geen hand ben, ben ik
geen deel van het lichaam’, be-
tekent dat nog niet dat hij geen
deel van het lichaam is. 16 En
als het oor zou zeggen: ‘Omdat ik
geen oog ben, ben ik geen deel
van het lichaam’, betekent dat
nog niet dat het geen deel van
het lichaam is. 17 Als het hele
lichaam oog was, waar zou dan
het gehoor zijn? Als het helemaal
gehoor was, waar zou dan de reuk
zijn? 18 Maar God heeft alle li-
chaamsdelen de plaats gegeven
die hij wilde.

19 Als ze allemaal hetzelfde li-
chaamsdeel waren, waar zou dan
het lichaam zijn? 20 Er zijn veel
lichaamsdelen, en toch is er maar
één lichaam. 21 Het oog kan niet
tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je
niet nodig.’ En het hoofd kan niet
tegen de voeten zeggen: ‘Ik heb
jullie niet nodig.’ 22 Integendeel,
de lichaamsdelen die zwakker lij-
ken, zijn noodzakelijk. 23 En de
lichaamsdelen die we minder eer-

vol vinden, geven we meer eer.a
Zo worden onze onaantrekkelij-
ke delen met meer waardigheid
behandeld, 24 terwijl onze aan-
trekkelijke lichaamsdelen dat niet
nodig hebben. God heeft het li-
chaam zo samengesteld dat het
deel dat het nodig heeft meer
eer krijgt, 25 zodat er geen ver-
deeldheid in het lichaam zou zijn,
maar de lichaamsdelen wederzijd-
se zorg voor elkaar zouden heb-
ben.b 26 Als één lichaamsdeel
lijdt, lijden alle andere delen mee.c
Of als één lichaamsdeel wordt
geëerd, delen alle andere in de
vreugde.d

27 Jullie zijn Christus’ lichaame

en ieder afzonderlijk is een deel
van het lichaam.f 28 God heeft
de verschillende personen in de
gemeente aangesteld: ten eerste
apostelen,g ten tweede profeten,h
ten derde leraren. i Vervolgens zijn
er krachtige werken, j dan de gave
om gezond te maken,k vormen van
hulpverlening, bekwaamheden om
leiding te geven, l verschillende ta-
len.m 29 Is soms iedereen een
apostel? Is iedereen een profeet?
Is iedereen een leraar? Doet ieder-
een krachtige werken? 30 Heeft
soms iedereen de gave om ge-
zond te maken? Spreekt iedereen
in talen?n Kan iedereen vertalen?�o
31 Maar blijf streven� naar de gro-
tere gaven.p En toch zal ik jullie
eenweg wijzen die alles overtreft.q

13 Als ik de talen van mensen
en van engelen spreek maar

ik heb geen liefde, dan ben ik een
galmende gong of een schallen-
de cimbaal geworden. 2 Als ik de
gave van profeteren heb en alle
heilige geheimen en alle kennisr

begrijp, en als ik het geloof heb
dat bergen kan verzetten, maar ik
heb geen liefde, dan ben ik niets.�s
3 En als ik al mijn bezittingen
geef om anderen te eten te geven,t
en als ik mijn lichaam geef om te
kunnen opscheppen, maar ik heb

12:30 �Of ‘uitleggen’. 12:31 �Of ‘ijve-
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geen liefde,a dan heb ik er hele-
maal niets aan.

4 Liefdeb is geduldig�c en vrien-
delijk.d Liefde is niet jaloers.e Lief-
de schept niet op, wordt niet
opgeblazen,f 5 gedraagt zich niet
onfatsoenlijk,�g is niet zelfzuchtig,h
raakt niet geërgerd. i Liefde rekent
het kwaad� niet aan. j 6 Liefde is
niet blij met onrechtk maar is blij
met de waarheid. 7 Liefde ver-
draagt alles, l gelooft alles,m hoopt
alles,n verduurt alles.o

8 Liefde faalt� nooit. Maar als
er gaven van profeteren zijn, ze
zullen verdwijnen. Als er talen
zijn,� ze zullen ophouden. Als
er kennis is, ze zal verdwijnen.
9 Want we hebben gedeeltelijke
kennisp en we profeteren gedeel-
telijk, 10 maar als wat volledig
is komt, zal wat gedeeltelijk is
verdwijnen. 11 Toen ik een kind
was, sprak ik als een kind, dacht
ik als een kind, redeneerde ik
als een kind. Nu ik een man ben
geworden, heb ik het kinderlijke
weggedaan. 12 Want nu zien we
vage omtrekken� in een metalen
spiegel, maar dan staan we oog in
oog. Nu heb ik gedeeltelijke ken-
nis, maar dan zal ik nauwkeurig�
kennen, zoals ik nauwkeurig ge-
kend word. 13 Er zijn drie din-
gen die blijven: geloof, hoop, lief-
de. Maar de grootste daarvan is
liefde.q

14 Streef naar liefde, maar blijf
ook streven naar� de gees-

telijke gaven, bij voorkeur dat je
mag profeteren.r 2 Want wie in
talen spreekt, spreekt niet tegen
mensen maar tegen God. Niemand
verstaat het,s ook al spreekt hij
door de geest heilige geheimen.t
3 Maar wie profeteert, bouwt
mensen op, bemoedigt ze en troost
ze door wat hij zegt. 4 Wie in ta-

13:4 �Of ‘lankmoedig’. 13:5 �Of ‘is niet
grof’. �Of ‘onrecht’. 13:8 �Of ‘ver-
gaat’. �D.w.z. door een wonder spreken
in andere talen. 13:12 �Of ‘onduidelijk’.
�Of ‘volledig’. 14:1 �Of ‘je ook beijveren
voor’.

len spreekt, bouwt zichzelf op,
maar wie profeteert, bouwt een
gemeente op. 5 Ik zou wel willen
dat jullie allemaal in talen spra-
ken,a maar ik heb liever dat jul-
lie profeteren.b Wie profeteert, is
meer dan wie in talen spreekt,
tenzij hij het ook vertaalt, zo-
dat de gemeente wordt opge-
bouwd. 6 Maar stel nu, broeders,
dat ik bij jullie kwam en in talen
sprak. Wat zouden jullie daar dan
aan hebben als ik niet tegen jul-
lie sprak met een openbaring,c met
kennis,d met een profetie of met
een lering?

7 Het is net als met levenloze
dingen die geluid maken, bijvoor-
beeld een fluit of een harp. Als
er geen verschil tussen de tonen
is, hoe kan iemand dan herken-
nen wat er op de fluit of de harp
wordt gespeeld? 8 Als de trom-
pet een onduidelijk signaal geeft,
wie zal zich dan klaarmaken voor
de strijd? 9 Zo is het ook als jul-
lie met de tong geen woorden ge-
bruiken die makkelijk te begrij-
pen zijn. Hoe kan iemand dan
weten wat er wordt gezegd? Je
zult in feite maar wat in de lucht
praten. 10 Er zijn in de wereld
ik weet niet hoeveel verschillen-
de talen, en toch is geen enke-
le zonder betekenis. 11 Als ik
de betekenis van de taal niet be-
grijp, zal ik een buitenlander zijn
voor degene die spreekt, en dege-
ne die spreekt, zal een buitenlan-
der voor mij zijn. 12 Hetzelfde
geldt voor jullie: als jullie ijverig
naar de gaven van de geest stre-
ven, probeer dan zo veel moge-
lijk de gaven te gebruiken die de
gemeente opbouwen.e

13 Laat daarom degene die in
talen spreekt, bidden dat hij kan
vertalen.f 14 Want als ik in ta-
len bid, is het mijn gave van de
geest die bidt, maar mijn ver-
stand doet niets. 15 Wat moet
ik dan doen? Ik zal bidden met
de gave van de geest, maar ik zal
ook bidden met mijn verstand. Ik
zal lofzangen zingen met de gave
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van de geest, maar ik zal ook
lofzangen zingen met mijn ver-
stand. 16 Als je lof brengt met
een gave van de geest, hoe kun-
nen gewone mensen in jullie mid-
den dan amen zeggen op je dank-
zegging? Ze weten toch niet wat
je zegt? 17 Je spreekt dan wel
een goed dankgebed uit, maar de
anderen worden niet opgebouwd.
18 Ik dank God dat ik in meer
talen spreek dan jullie allemaal.
19 Toch zou ik in een gemeente
liever vijf woorden met mijn ver-
stand� spreken, zodat ik anderen
ook kan onderwijzen,� dan tien-
duizend woorden in een taal.a

20 Broeders, wees geen kin-
deren in je denken,b maar wees
kinderen in het slechte.c En word
volwassen in je denken.d 21 In
de wet staat geschreven: ‘“Met de
taal van buitenlanders en met de
lippen van vreemden zal ik tot dit
volk spreken, en zelfs dan zullen
ze weigeren naar me te luiste-
ren”, zegt Jehovah.’�e 22 Talen
zijn dus geen teken voor de gelo-
vigen maar voor de ongelovigen,f
terwijl profeteren niet voor de
ongelovigen is maar voor de ge-
lovigen. 23 Dus als de hele ge-
meente op één plaats samenkomt
en ze allemaal in talen spreken,
zullen gewone mensen of ongelo-
vigen die binnenkomen dan niet
zeggen dat jullie je verstand heb-
ben verloren? 24 Maar als jullie
allemaal profeteren en er komt
een ongelovige of gewone persoon
binnen, dan wordt hij door ieder-
een terechtgewezen en nauwkeu-
rig beoordeeld. 25 De geheimen
van zijn hart komen aan het licht,
zodat hij zich op de grond zal la-
ten vallen, God zal aanbidden en
zal verklaren: ‘God is inderdaad in
jullie midden.’g

26 Wat moeten jullie dus doen,
broeders? Als jullie samenkomen,
heeft de één een psalm, de ander
een lering, een ander een open-

14:19 �Of ‘met begrip’. �Of ‘mondeling
kan onderwijzen’. 14:21 �Zie App. A5.

baring, een ander een taal en
een ander een uitlegging.a Laat al-
les tot opbouw gebeuren. 27 Als
personen in talen spreken, mo-
gen dat er twee of hoogstens drie
zijn, iedereen op zijn beurt, en
iemand moet vertalen.b 28 Maar
als er geen vertaler is, moeten
ze zwijgen in de gemeente en te-
gen zichzelf en tegen God spre-
ken. 29 Laat twee of drie profe-
tenc spreken, en laat de anderen
dan achterhalen wat de betekenis
is. 30 Maar als een ander, ter-
wijl hij daar zit, een openbaring
krijgt, moet de eerste spreker
zwijgen. 31 Want zo kunnen jul-
lie allemaal een voor een profete-
ren, zodat iedereen kan leren en
opgebouwd kan worden.d 32 En
de profeten moeten controle heb-
ben over hun gave van de geest.
33 Want God is geen God van
wanorde, maar van vrede.e

Zoals in alle gemeenten van de
heiligen 34 moeten de vrouwen
zwijgen in de gemeente, want het
is hun niet toegestaan te spre-
ken.f In plaats daarvan moeten ze
onderworpen zijn,g zoals ook de
wet zegt. 35 Als ze iets willen
weten, moeten ze het thuis aan
hun man vragen, want het is voor
een vrouw een schande in de ge-
meente te spreken.

36 Is het woord van God soms
bij jullie ontstaan? Of heeft het
soms alleen jullie bereikt?

37 Als iemand denkt dat hij
een profeet is of een gave van
de geest heeft, moet hij erken-
nen dat de dingen die ik jullie
schrijf het gebod van de Heer zijn.
38 Maar als iemand dat niet er-
kent, zal hij zelf niet erkend
worden.� 39 Dus, mijn broeders,
streef ernaar te profeterenh maar
verbied het spreken in talen niet.i
40 Laat alles netjes en volgens
regeling� verlopen.j

14:38 �Of mogelijk ‘als iemand onwetend
is, zal hij onwetend blijven’. 14:40 �Of
‘ordelijk’.
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15 Broeders, ik herinner jullie
aan het goede nieuws dat

ik aan jullie heb bekendgemaakt,a
dat jullie ook hebben aanvaard
en waarvoor jullie een stand-
punt hebben ingenomen. 2 En
jullie worden erdoor gered als jul-
lie stevig vasthouden aan dat goe-
de nieuws dat ik aan jullie heb
bekendgemaakt. Anders zijn jullie
voor niets gelovigen geworden.

3 Een van de eerste dingen die
ik aan jullie heb doorgegeven, is
wat ik ook ontvangen heb, name-
lijk dat Christus voor onze zonden
is gestorven, zoals in de Schrift
staat,b 4 dat hij is begravenc en
op de derde dagd is opgewekt,e
zoals in de Schrift staat,f 5 en
dat hij aan C _efas�g is verschenen
en daarna aan de twaalf.h 6 Ver-
volgens is hij aan meer dan 500
broeders tegelijk verschenen, i van
wie de meesten nog in leven zijn,
maar sommigen zijn gestorven.�
7 Vervolgens is hij aan Jakobus
verschenen, j daarna aan alle apos-
telen.k 8 Maar als laatste van al-
lemaal verscheen hij ook aan mij, l
als aan iemand die te vroeg gebo-
ren is.

9 Want ik ben de minste van
de apostelen en ik ben het niet
waard een apostel genoemd te
worden, omdat ik de gemeente
van God heb vervolgd.m 10 Maar
door Gods onverdiende goedheid
ben ik wat ik ben. En zijn onver-
diende goedheid voor mij was niet
tevergeefs. Ik heb juist harder ge-
werkt dan zij allemaal. Toch was
ik dat niet, maar de onverdiende
goedheid van God die met mij is.
11 Maar of ik het nu ben of zij het
zijn, dit is de manier waarop we
prediken en dit is de manier waar-
op jullie hebben geloofd.

12 Als er wordt gepredikt dat
Christus uit de dood is opge-
wekt,n hoe kunnen sommigen van
jullie dan zeggen dat er geen op-
standing van de doden is? 13 Als

15:5 �Ook Petrus genoemd. 15:6, 18,
20 �Lett.: ‘gaan slapen’.

er inderdaad geen opstanding van
de doden is, dan is Christus niet
opgewekt. 14 Maar als Christus
niet is opgewekt, is onze predi-
king beslist tevergeefs en is jul-
lie geloof ook tevergeefs. 15 Dan
blijkt bovendien dat we valse ge-
tuigen van God zijn,a want dan
hebben we tegen God in getuigd
door te zeggen dat hij de Christus
heeft opgewekt,b die hij niet heeft
opgewekt als de doden in wer-
kelijkheid niet worden opgewekt.
16 Want als de doden niet wor-
den opgewekt, is ook Christus
niet opgewekt. 17 En als Chris-
tus niet is opgewekt, is jullie ge-
loof nutteloos. Jullie blijven in je
zonden.c 18 Dan zijn ook zij ver-
gaan die in eendracht met Chris-
tus zijn gestorven.�d 19 Als we
alleen in dit leven op Christus heb-
ben gehoopt, zijn we meer te be-
klagen dan alle andere mensen.

20 Maar Christus is wel uit
de dood opgewekt, als de eerste-
ling� van hen die zijn gestorven.�e
21 Omdat de dood er is gekomen
door een mens,f komt ook de op-
standing van de doden er door een
mens.g 22 Want zoals in Adam
iedereen sterft,h zo zal ook in
de Christus iedereen levend ge-
maakt worden. i 23 Maar ieder op
zijn beurt: Christus als eerstelingj

en daarna, tijdens zijn aanwezig-
heid, zij die bij de Christus horen.k
24 Vervolgens het einde, wanneer
hij het Koninkrijk aan zijn God en
Vader overdraagt, wanneer hij alle
regeringsautoriteit en alle gezag
en kracht heeft uitgeschakeld.l
25 Want hij moet als koning rege-
ren totdat God alle vijanden aan
zijn voeten heeft gelegd.m 26 De
laatste vijand die wordt uitgescha-
keld is de dood.n 27 Want God
‘heeft alles onder zijn voeten on-
derworpen’.o Maar als hij zegt dat
‘alles onderworpen is’,p is het dui-
delijk dat dit niet geldt voor dege-
ne die alles aan hem onderwierp.q
28 Als alles aan hem onderwor-
pen is, dan zal ook de Zoon zelf

15:20 �Zie Woordenlijst.
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zich onderwerpen aan degene die
alle dingen aan hem onderwierp,a
zodat God alles zal zijn voor ieder-
een.b

29 Wat zullen anders degenen
doen die worden gedoopt met het
doel doden te zijn?c Als de doden
helemaal niet worden opgewekt,
waarom worden zij dan met dat
doel gedoopt? 30 En waarom zijn
we elk uur� in gevaar?d 31 Da-
gelijks sta ik oog in oog met de
dood, broeders, zo waar als ik
trots op jullie ben, in Christus Je-
zus, onze Heer. 32 Wat heb ik er-
aan als ik net als andere mensen�
in _Efeze met wilde dieren heb ge-
vochten?e Als de doden niet wor-
den opgewekt, ‘laten we dan eten
en drinken, want morgen sterven
we’.f 33 Laat je niet misleiden.
Slechte omgang bederft goede
gewoonten.�g 34 Kom tot bezin-
ning en doe wat rechtvaardig is.
Beoefen geen zonde. Sommigen
van jullie hebben geen kennis
van God. Ik zeg dat om jullie tot
schaamte te brengen.

35 Nu zal iemand zeggen: ‘Maar
hoe worden de doden opgewekt?
Wat voor lichaam zullen ze heb-
ben?’h 36 Je bent onredelijk! Wat
je zaait, moet eerst sterven voor-
dat het levend wordt gemaakt.
37 En wat je zaait, is niet het li-
chaam dat zich zal ontwikkelen.
Het is nog maar een korrel, van
tarwe of een andere graansoort.
38 Maar God geeft er een lichaam
aan zoals hij het heeft gewild. Hij
geeft aan elk van de zaden zijn
eigen lichaam. 39 Niet alle vlees
is hetzelfde vlees, maar er is ver-
schil tussen dat van mensen, dat
van vee, dat van vogels en dat
van vissen. 40 En er zijn hemel-
se lichamen i en aardse lichamen, j
maar de pracht van de hemelse
lichamen verschilt van die van de
aardse lichamen. 41 De pracht
van de zon verschilt van die van de
maan,k en de pracht van de ster-

15:30 �Of ‘de hele tijd’. 15:32 �Ofmoge-
lijk ‘vanuit menselijk standpunt’. 15:33
�Of ‘tast goede zeden aan’.

ren is weer anders. De ene ster
verschilt zelfs in pracht van de an-
dere.

42 Zo is het ook met de opstan-
ding van de doden. Het lichaam
wordt gezaaid in vergankelijkheid,
het wordt opgewekt in onver-
gankelijkheid.a 43 Het wordt ge-
zaaid in oneer, het wordt opge-
wekt in pracht.b Het wordt gezaaid
in zwakheid, het wordt opgewekt
in kracht.c 44 Het wordt gezaaid
als een fysiek lichaam, het wordt
opgewekt als een geestelijk li-
chaam. Als er een fysiek lichaam
is, dan is er ook een geestelijk li-
chaam. 45 Zo staat er geschre-
ven: ‘De eerste mens, Adam,
werd een levend wezen.’�d De laat-
ste Adam werd een levengevende
geest.e 46 Maar wat geestelijk is,
is er niet als eerste. Wat fysiek
is, is er als eerste, en daarna wat
geestelijk is. 47 De eerste mens
is uit de aarde en is van stof ge-
maakt.f De tweede mens is uit de
hemel.g 48 Zij die van stof zijn
gemaakt, zijn als hij die van stof
is gemaakt. En zij die hemels zijn,
zijn als hij die uit de hemel is.h
49 Zoals wij het beeld zijn van de-
gene die van stof is gemaakt, i zo
zullen wij ook het beeld zijn van
degene die uit de hemel is. j

50 Maar dit zeg ik jullie, broe-
ders: vlees en bloed kunnen Gods
Koninkrijk niet erven, en de ver-
gankelijkheid erft geen onvergan-
kelijkheid. 51 Luister, ik vertel
jullie een heilig geheim: we zul-
len niet allemaal gaan slapen in
de dood, maar we zullen al-
lemaal veranderd worden,k 52 in
een ogenblik, in een oogwenk, tij-
dens de laatste trompet. Want de
trompet zal klinken l en de doden
zullen onvergankelijk worden op-
gewekt, en we zullen veranderd
worden. 53 Want dit vergankelij-
ke moet onvergankelijkheid aan-
doen,m en dit sterfelijke moet on-
sterfelijkheid aandoen.n 54 Maar
wanneer dit vergankelijke onver-

15:45 �Of ‘levende ziel’.
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gankelijkheid aandoet en dit ster-
felijke onsterfelijkheid aandoet,
dan zal in vervulling gaan wat ge-
schreven staat: ‘De dood is voor al-
tijd verslonden.’a 55 ‘Dood, waar
is je overwinning? Dood, waar is je
angel?’b 56 De angel die de dood
veroorzaakt,c is de zonde, en de
wet is de kracht van de zonde.�d
57 Maar God zij gedankt, want hij
geeft ons de overwinning via onze
Heer Jezus Christus!e

58 Dus, lieve broeders, wees
standvastigf en onwrikbaar. Zorg
dat je altijd volop te doen hebtg in
het werk van de Heer, want je weet
dat je werk voor de Heer niet te-
vergeefs is.h

16 Nu iets over de inzame-
ling voor de heiligen.i Volg

de richtlijnen die ik aan de ge-
meenten van Galatië heb gegeven.
2 Op elke eerste dag van de week
moet ieder van jullie naar ver-
mogen iets opzijleggen, zodat er
bij mijn komst geen inzamelingen
meer gehouden hoeven te wor-
den. 3 Als ik er eenmaal ben,
zal ik de mannen die jullie in je
brieven goedkeuren, j naar Jeru-
zalem sturen om jullie goede ga-
ven te bezorgen. 4 Maar als het
nodig lijkt dat ik er ook naartoe
ga, dan kunnen ze met mij daar-
heen gaan.

5 Ik zal naar jullie toe ko-
men als ik door Macedonië ben
getrokken. Ik ben namelijk van
plan door Macedonië te trekken.k
6 Misschien zal ik bij jullie blijven
of zelfs de winter bij jullie door-
brengen. Dan kunnen jullie een
eind met me meegaan naar mijn
volgende bestemming. 7 Want ik
wil jullie niet alleen op door-
reis zien, maar ik hoop een tijdje
bij jullie te blijven, l als Jehovah�
het toestaat. 8 Tot het pinkster-
feest blijf ik in _Efeze,m 9 want
de deur naar activiteit is voor mij
wijd opengezet,n maar er zijn veel
tegenstanders.

15:56 �Of ‘en de wet geeft zonde zijn
kracht’. 16:7, 10 �Zie App. A5.

10 Als Timotheüsa komt, zorg
er dan voor dat hij niets te vrezen
heeft als hij bij jullie is, want hij
doet net als ik het werk van Jeho-
vah.�b 11 Dus laat niemand op
hem neerkijken. Help hem in vre-
de weer op weg, zodat hij naar
mij toe kan komen, want ik wacht
op hem samen met de broeders.

12 En dan iets over onze broe-
der Apollos.c Ik heb hem drin-
gend gevraagd met de broeders
naar jullie toe te gaan. Hij was
niet van plan nu te komen, maar
hij komt zodra hij de gelegenheid
heeft.

13 Blijf wakker,d sta vast in
het geloof,e wees moedig,�f word
sterk.g 14 Doe alles wat je doet
met liefde.h

15 Ik heb nog een dringend
verzoek aan jullie, broeders. Jul-
lie weten dat St _efanas en zijn huis-
genoten de eerstelingen van Ach _a-
je zijn en dat zij altijd klaarstaan
om de heiligen van dienst te zijn.
16 Blijf je aan dat soort mensen
onderwerpen en aan iedereen die
meewerkt en zich inzet. i 17 Ik
ben blij dat St _efanas j en Fortun _a-
tus en Ach _aı̈kus hier zijn,� want
zij maken goed dat jullie hier niet
zijn. 18 Ze hebben mijn geest en
die van jullie opgebeurd. Jullie
moeten dat soort mensen dus res-
pecteren.

19 De gemeenten van _Asia
doen jullie de groeten. Aq _u _ila en
Priska en ook de gemeente in
hun huisk doen jullie de hartelij-
ke groeten in de Heer. 20 Alle
broeders doen jullie de groeten.
Groet elkaar met een heilige kus.

21 Dit is mijn groet, die van
Paulus, eigenhandig geschreven.

22 Laat wie geen liefde voor de
Heer heeft, vervloekt zijn. O onze
Heer, kom! 23 Mag de onver-
diende goedheid van de Heer Je-
zus met jullie zijn. 24 Mijn liefde
gaat uit naar jullie allemaal in een-
dracht met Christus Jezus.

16:13 �Of ‘gedraag je als mannen’. 16:17
�Lett.: ‘aanwezigheid’.
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1 Van Paulus, door Gods wil een
apostel van Christus Jezus, en

onze broeder Timotheüs.a Aan de
gemeente van God in Korinthe en
aan alle heiligen in heel Ach _aje.b

2 Ik wens jullie onverdiende
goedheid en vrede toe van God,
onze Vader, en van de Heer Je-
zus Christus.

3 Loof de God en Vader van
onze Heer Jezus Christus,c de Va-
der van tedere barmhartigheidd

en de God van alle troost,e 4 die
ons troost� bij al onze beproe-
vingen�f zodat wij anderen bij al-
lerlei beproevingen kunnen troos-

1:4 �Of ‘bemoedigt’. �Of ‘moeilijkhe-
den’.

tena met de troost die wij van
God krijgen.b 5 Want net zoals
we veel lijden voor de Christus,c
zo krijgen we ook veel troost via
de Christus. 6 Als wij beproe-
vingen meemaken, dan is het
voor jullie troost en redding. En
als wij worden getroost, dan is
het om jullie de troost te geven
die jullie helpt hetzelfde lijden te
doorstaan dat ook wij ondergaan.
7 Onze hoop voor jullie is onwan-
kelbaar, omdat we weten dat jul-
lie in de troost zullen delen zoals
jullie ook in het lijden delen.d

8 Broeders,� we willen dat jul-
lie op de hoogte zijn van de

1:8 �Soms gebruikt de Bijbel ‘broeders’
voor zowel mannen als vrouwen.
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1 Groet (1, 2)
Troost van God bij alle
beproevingen (3-11)
Paulus’ reisplannen veranderd (12-24)

2 Paulus wil vreugde geven (1-4)
Een zondaar vergeven en hersteld (5-11)
Paulus in Troas en Macedonië (12, 13)
De bediening, een triomftocht (14-17)

Niet aan Gods woord verdienen (17)

3 Aanbevelingsbrieven (1-3)
Dienaren van nieuwe verbond (4-6)
Grotere glans nieuwe verbond (7-18)

4 Licht van het goede nieuws (1-6)
Denken van ongelovigen verblind (4)

Schat in aarden kruik (7-18)

5 Hemelse huis aandoen (1-10)
Dienst van verzoening (11-21)

Een nieuwe schepping (17)
Gezanten voor Christus (20)

6 Gods goedheid niet misbruiken (1, 2)
Paulus’ dienst beschreven (3-13)
Kom niet onder ongelijk juk (14-18)

7 Ons reinigen van elke verontreiniging (1)
Paulus’ vreugde over de Korinthiërs (2-4)
Titus komt met goed bericht (5-7)
Verdriet op een manier die God wil
en berouw (8-16)

8 Inzameling voor Judese christenen (1-15)
Titus naar Korinthe gestuurd (16-24)

9 Motivatie om te geven (1-15)
Met vreugde geven (7)

10 Paulus verdedigt zijn dienst (1-18)
Onze wapens niet vleselijk (4, 5)

11 Paulus en de superapostelen (1-15)
Paulus’ ontberingen als apostel (16-33)

12 Paulus’ visioenen (1-7a)
‘Doorn in het vlees’ (7b-10)
Doet niet onder voor superapostelen (11-13)
Bezorgdheid over de Korinthiërs (14-21)

13 Laatste waarschuwingen en
aansporingen (1-14)
‘Blijf onderzoeken of je in
het geloof bent’ (5)
‘Breng verbeteringen aan,
wees eensgezind’ (11)
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moeilijkheden die we in _Asia heb-
ben meegemaakt.a We stonden on-
der extreme druk. Het ging onze
eigen kracht te boven, waardoor
we zelfs voor ons leven vreesden.b
9 We hadden echt het gevoel dat
we het doodvonnis hadden gekre-
gen. Dat gebeurde zodat we niet
op onszelf zouden vertrouwen
maar op de Godc die de doden op-
wekt. 10 Van zo’n groot doods-
gevaar heeft hij ons gered en
zal hij ons redden. Op hem heb-
ben we onze hoop gevestigd dat
hij ons ook zal blijven redden.d
11 Ook jullie kunnen ons helpen
door jullie smeekgebeden voor
ons.e Dan zullen velen dank bren-
gen voor de gunst die ons is bewe-
zen als verhoring van de gebeden
van velen.�f

12 Want hier zijn we trots op:
ons geweten getuigt dat we ons
in de wereld, en vooral tegenover
jullie, met heiligheid en godde-
lijke oprechtheid hebben gedra-
gen, niet met menselijke� wijs-
heidg maar met Gods onverdiende
goedheid. 13 We schrijven jullie
echt over niets anders dan wat
jullie kunnen lezen� en begrijpen.
Ik hoop dat jullie die dingen vol-
ledig� zullen begrijpen, 14 zoals
jullie ook tot op zekere hoogte
hebben begrepen dat jullie trots
op ons kunnen zijn, zoals wij dat
op jullie zullen zijn op de dag van
onze Heer Jezus.

15 Met dat vertrouwen was ik
van plan eerst naar jullie toe te
komen, zodat jullie een tweede
keer vreugde zouden hebben.�
16 Want het was mijn bedoeling
om jullie onderweg naar Mace-
donië te bezoeken, vanuit Mace-
donië bij jullie terug te komen en
dan door jullie op weg te worden
geholpen naar Judea.h 17 Toen

1:11 �Of ‘vanwege vele in gebed op-
geheven gezichten’. 1:12 �Lett.: ‘vlese-
lijke’. 1:13 �Of mogelijk ‘wat jullie al
goed weten’. �Lett.: ‘tot het einde toe’.
1:15 �Of mogelijk ‘zodat jullie twee keer
voordeel zouden hebben’.

ik dat plan had, dacht ik daar
toch niet te makkelijk over? Of
denk ik vleselijk over mijn plan-
nen, zodat ik ‘ja, ja’ zeg en daar-
na ‘nee, nee’? 18 God staat er
borg voor dat wat we tegen jul-
lie zeggen niet ja is en toch nee.
19 Want de Zoon van God, Je-
zus Christus, die wij, dat wil zeg-
gen Silv _anus,� Timotheüs en ik,
bij jullie hebben gepredikt,a is
niet ja en toch nee geworden,
maar ja is in zijn geval ja gewor-
den. 20 Want hoeveel beloften
van God er ook zijn, ze zijn ja
geworden via hem.b Daarom zeg-
gen we ook via hem amen tegen
God,c die daarmee wordt geëerd.
21 Maar het is God die garan-
deert dat jullie en wij bij Christus
horen en die ons heeft gezalfd.d
22 Hij heeft ook zijn zegel op ons
gedrukte en ons in ons hart de
geest gegeven als onderpand van
wat zal komen.�f

23 Nu roep ik God op als ge-
tuige tegen mij� dat ik om jullie
te sparen nog niet naar Korinthe
ben gekomen. 24 Natuurlijk zijn
we geen meesters over jullie ge-
loof,g maar we zijn medewerkers
voor jullie vreugde, want jullie
staan vast door jullie geloof.

2 Ik heb me namelijk voorgeno-
men niet bij jullie terug te ko-

men in droefheid. 2 Want als ik
jullie verdriet doe, wie is er dan
nog over om mij blij te maken?
Alleen degene die verdriet heeft.
3 Ik heb jullie juist geschreven
om te voorkomen dat ik bij mijn
komst verdriet over jullie zou
hebben terwijl ik eigenlijk blij zou
moeten zijn. Want ik heb er ver-
trouwen in dat wat mij vreug-
de geeft, jullie allemaal dezelfde
vreugde geeft. 4 Ik heb jullie ge-
schreven met een bezorgd en ver-
drietig hart en met veel tranen,
niet om jullie verdriet te doenh

1:19 �Ook Silas genoemd. 1:22 �Of
‘aanbetaling (handgeld)’, ‘garantie (toe-
zegging) van wat zal komen’. 1:23 �Of
‘mijn ziel’.
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maar om jullie te laten weten hoe-
veel ik van jullie houd.

5 Als iemand verdriet heeft
veroorzaakt,a dan heeft hij niet
mij verdriet gedaan maar tot op
zekere hoogte — ik wil me niet te
sterk uitdrukken — jullie allemaal.
6 Die straf die door de meerder-
heid is gegeven, is genoeg voor
zo iemand. 7 Nu moeten jullie
hem van harte vergeven en troos-
ten,b anders bezwijkt hij nog on-
der� al te groot verdriet.c 8 Ik
vraag jullie dan ook dringend jul-
lie liefde voor hem te bewijzen.d
9 Want daarom heb ik jullie juist
geschreven: om te weten te ko-
men of jullie je gehoorzaamheid
in alles zouden bewijzen. 10 Als
jullie iemand iets vergeven, doe
ik dat ook. Trouwens, alles wat ik
heb vergeven (als ik iets vergeven
heb) heb ik gedaan ter wille van
jullie, voor de ogen van Christus,
11 zodat we niet door Satan wor-
den overmeesterd,�e want we ken-
nen zijn plannen.�f

12 Toen ik in Tr _oas aankwamg

om het goede nieuws over de
Christus bekend te maken en er
een deur voor mij werd geopend in
het werk van de Heer, 13 kreeg
mijn geest geen rust omdat ik mijn
broeder Titush niet aantrof. Daar-
om nam ik afscheid van hen en
vertrok naar Macedonië.i

14 Maar God zij gedankt, die
ons altijd met de Christus in een
triomftocht meevoert en die via
ons overal de geur van de kennis
over hem verspreidt!� 15 Want
voor God zijn wij een aangename
geur van Christus, zowel onder de-
genen die worden gered als onder
degenen die vergaan. 16 Voor de
laatsten is het een geur van dood
die tot de dood leidt, j voor de eer-
sten een geur van leven die tot le-
ven leidt. En wie is geschikt voor
zo’n taak? 17 Wij, want we willen

2:7 �Of ‘wordt hij nog verzwolgen door’.
2:11 �Of ‘bedrogen’. �Of ‘bedoelin-
gen’, ‘streken’. 2:14 �Of ‘waarneem-
baar maakt’.

niet aan het woord van God ver-
dienen�a zoals veel andere men-
sen, maar we spreken in alle op-
rechtheid — door God gestuurd,
voor de ogen van God en samen
met Christus.

3 Beginnen we onszelf weer
aan te bevelen? Of hebben we

net als sommige anderen aanbe-
velingsbrieven voor jullie of van
jullie nodig? 2 Jullie zijn zelf
onze brief,b die geschreven is op
ons hart en die alle mensen ken-
nen en lezen. 3 Want het is dui-
delijk dat jullie een brief van
Christus zijn, die wij als diena-
ren hebben geschreven,c niet met
inkt maar met de geest van een
levende God, niet op stenen pla-
tend maar op harten.�e

4 We hebben zo’n vertrouwen
tegenover God dankzij de Chris-
tus. 5 Niet dat we uit onszelf zo
bekwaam zijn dat we dit als ons
eigenwerk kunnen bezien.We zijn
bekwaam dankzij God,f 6 die
ons inderdaad geschikt heeft ge-
maakt om dienaren te zijn van
een nieuw verbond,�g niet van een
geschreven weth maar van geest.
Want de geschreven wet veroor-
deelt tot de dood, i maar de geest
maakt levend. j

7 De wet die de dood brengt
en die met letters in stenen werd
gegrift,k kwam met zo veel glans�
dat de Israëlieten� Mozes niet
konden aankijken door de stra-
lende glans van zijn gezicht, l een
glans die zou verdwijnen. 8 Zou
dan de geestm niet met nog meer
glans worden gebracht?n 9 Want
als wat tot veroordeling leidto al
glans had,p dan zou wat tot
rechtvaardigheid leidt dat des te
meer hebben!q 10 Zelfs wat eerst
glans had, verbleekt bij de over-
weldigende glans die later kwam.r

2:17 �Of ‘zijn geen venters van het
woord van God’. 3:3 �Lett.: ‘maar op
vleselijke platen, op harten’. 3:6 �Zie
Woordenlijst. 3:7 �Of ‘heerlijkheid’.
�Lett.: ‘zonen van Israël’.
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11 Want als wat zou verdwijnen al
met glans was gebracht,a hoeveel
groter moet dan de glans zijn van
wat blijft!b

12 Omdat we zo’n hoop heb-
ben,c spreken we met veel vrij-
moedigheid 13 en doen we niet
wat Mozes deed, die steeds zijn
gezicht met een sluier bedekted

zodat de Israëlieten niet het ein-
de konden zien van wat zou ver-
dwijnen. 14 Maar hun denken
was afgestompt.e Want tot op de
dag van vandaag blijft hun denken
met dezelfde sluier bedekt wan-
neer het oude verbond wordt ge-
lezen,f omdat hij alleen via Chris-
tus wordt weggenomen.g 15 Tot
nu toe ligt er steeds als Mozes
wordt gelezenh een sluier over
hun hart. i 16 Maar als iemand
zich tot Jehovah� keert, wordt
de sluier weggenomen. j 17 Je-
hovah� is de Geest,k en waar de
geest van Jehovah� is, daar is vrij-
heid. l 18 Met ongesluierde ge-
zichten weerkaatsen wij allemaal
als spiegels de glans van Jeho-
vah.� We worden veranderd in
hetzelfde beeld, met meer en meer
glans,� precies zoals dat wordt ge-
daan door Jehovah,� de Geest.�m

4 Omdat deze dienst ons uit
barmhartigheid is toever-

trouwd, gevenwe de moed niet op.
2 Maar we hebben de schande-
lijke dingen verworpen die in het
geheim worden gedaan, we gaan
niet sluw te werk� en we verval-
sen het woord van God niet.n Maar
door de waarheid openlijk bekend
te maken bevelen we ons voor
het oog van God aan het gewe-
ten van alle mensen aan.o 3 Als
er in werkelijkheid een sluier ligt
over het goede nieuws dat we be-
kendmaken, dan is het gesluierd
voor hen die vergaan, 4 voor de
ongelovigen. De god van deze we-

3:16-18 �Zie App. A5. 3:18 �Lett.: ‘van
heerlijkheid tot heerlijkheid’. �Of mo-
gelijk ‘door de geest van Jehovah’. 4:2
�Lett.: ‘wandelen’.

reld�a heeft hun denken verblindb

zodat ze het licht� niet zienc van
het glorieuze goede nieuws over
de Christus, die het beeld van God
is.d 5 We prediken niet over ons-
zelf maar over Jezus Christus als
Heer en over onszelf als jullie sla-
ven om Jezus’ wil. 6 Het is God
die heeft gezegd: ‘Laat het licht
uit de duisternis schijnen.’e Hij
heeft op ons hart geschenen om
het te verlichtenf met de glorieu-
ze kennis van God via het gezicht
van Christus.

7 Maar we hebben deze schatg
in een aarden kruik,�h zodat dui-
delijk is dat de kracht die wat nor-
maal is te boven gaat van God
komt en niet van onszelf. i 8 We
worden van alle kanten zwaar on-
der druk gezet, maar zitten niet in
het nauw. We zijn ten einde raad,
maar niet totaal zonder uitweg.�j
9 We worden vervolgd, maar niet
in de steek gelaten.k We worden
neergeslagen, maar niet vernie-
tigd. l 10 In ons lichaam door-
staan we altijd de dodelijke be-
handeling die Jezus onderging,m
zodat ook het leven van Jezus
in ons lichaam zichtbaar wordt.
11 Want wij die leven, worden om
Jezus’ wil altijd met de dood ge-
confronteerd,n zodat ook het le-
ven van Jezus in ons sterfelijke
lichaam� zichtbaar wordt. 12 Zo
is in ons de dood aan het werk,
maar in jullie het leven.

13 We hebben die geest van ge-
loof waarover geschreven staat:
‘Ik heb geloofd, daarom heb ik
gesproken.’o Ook wij geloven en
daarom spreken we. 14 We we-
ten namelijk dat hij die Jezus
heeft opgewekt, ook ons met Je-
zus zal opwekken en ons samen
met jullie vóór hem zal brengen.p
15 Want dit alles gebeurt ter wil-
le van jullie, zodat de onverdiende

4:4 �Of ‘dit tijdperk’, ‘dit samenstel van
dingen’. Zie Woordenlijst. �Of ‘de ver-
lichting’. 4:7 �Of ‘aardewerken pot’.
4:8 �Of mogelijk ‘niet tot wanhoop ge-
bracht’. 4:11 �Lett.: ‘vlees’.
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goedheid steeds meer toeneemt
omdat veel meer mensen dank
brengen tot eer van God.a

16 Daarom geven we de moed
niet op. Ook al vervalt de mens
die we uiterlijk zijn, de mens die
we innerlijk zijn wordt van dag
tot dag vernieuwd. 17 Want de
beproeving,� die maar kort duurt
en licht is, leidt voor ons tot een
glorie die alles overtreft� en eeu-
wig duurt.b 18 We houden onze
ogen niet gericht op de zichtba-
re dingen maar op de onzichtbare
dingen.c Want de zichtbare dingen
zijn tijdelijk, maar de onzichtbare
dingen zijn eeuwig.

5 We weten namelijk dat als ons
aardse huis, deze tent, wordt

afgebroken,�d we van God een ge-
bouw zullen krijgen dat niet met
handen is gemaakt,e een eeuwig
huis in de hemel. 2 In dit huis
zuchten we inderdaad, vol verlan-
gen om ons hemelse huis aan te
doen,�f 3 zodat als we het aan-
doen, we niet naakt zullen zijn.
4 Wij die in deze tent zijn zuch-
ten en hebben het zwaar. Dat is
niet omdat we die willen uitdoen;
we willen het andere aandoen.g
Zo wordt het sterfelijke door het
leven verslonden.h 5 Het is God
die ons juist hiervoor heeft voor-
bereid, i die ons de geest heeft ge-
geven als onderpand van wat zal
komen.�j

6 We zijn dus altijd vol goede
moed. We weten dat zolang dit li-
chaam ons huis is, we ver bij de
Heer vandaan zijn.k 7 Want we
laten ons leiden� door geloof, niet
door wat we zien. 8 We zijn vol
goede moed en willen liever ver
bij het lichaam vandaan zijn en bij
de Heer gaan wonen. l 9 Of we
nu bij hem wonen of ver van hem

4:17 �Of ‘verdrukking’. �Of ‘die van een
allesovertreffend gewicht is’. 5:1 �Of
‘ontbonden’. 5:2 �Of ‘om aan te doen
wat voor ons bestemd is uit de hemel’.
5:5 �Of ‘aanbetaling (handgeld)’, ‘garan-
tie (toezegging) van wat zal komen’. 5:7
�Lett.: ‘wandelen’.

zijn, we stellen ons ten doel zijn
goedkeuring te hebben. 10 Want
we moeten allemaal voor de rech-
terstoel van de Christus verschij-
nen,� zodat iedereen krijgt wat
hij verdient voor de dingen die hij
heeft gedaan toen hij in het li-
chaam was, goed of slecht.�a

11 Omdat we weten dat we ont-
zag moeten hebben voor de Heer,
proberen we mensen te overtui-
gen, maar God weet wie we zijn.�
En ik hoop dat jullie geweten ook
weet wie we zijn.� 12 We beve-
len ons niet weer bij jullie aan,
maar geven jullie een reden om
trots op ons te zijn, zodat jul-
lie degenen kunnen antwoorden
die trots zijn op uiterlijke din-
genb maar niet op wat in het hart
is. 13 Want hadden we ons ver-
stand verloren,c dan was het voor
God. Zijn we gezond van verstand,
dan is het voor jullie. 14 De lief-
de van de Christus motiveert ons,
want we zijn tot de conclusie ge-
komen dat één mens voor allen is
gestorven;d dus waren alle men-
sen gestorven. 15 En hij is voor
allen gestorven zodat zij die leven
niet meer voor zichzelf zouden le-
ven,e maar voor hem die voor hen
gestorven is en werd opgewekt.

16 Vanaf nu bezien we dus
niemand vanuit menselijk� stand-
punt.f Zelfs als we Christus ooit
vanuit menselijk standpunt heb-
ben bezien,� dan doen we dat nu
zeker niet meer.g 17 Als iemand
in eendracht met Christus is, dan
is hij dus een nieuwe schepping.h
De oude dingen zijn voorbijge-
gaan. Kijk! Er zijn nieuwe din-
gen ontstaan. 18 Maar alle din-
gen komen van God, die ons door
Christus met zich heeft verzoendi

en ons de dienst van de verzoe-
ning heeft gegeven, j 19 dat wil

5:10 �Of ‘openbaar gemaakt worden’.
�Of ‘kwaad’. 5:11 �Of ‘we zijn voor God
openbaar gemaakt’. �Of ‘we ook voor
jullie geweten openbaar zijn gemaakt’.
5:16 �Of ‘vleselijk’. �Lett.: ‘naar het
vlees hebben gekend’.
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zeggen: God heeft via Christus
een wereld met zichzelf verzoenda

en ze hun overtredingen niet aan-
gerekend,b en hij heeft aan ons
de boodschap van de verzoening
toevertrouwd.c

20 We zijn daarom gezantend in
de plaats van Christus.e God doet
door ons een verzoek. Als plaats-
vervangers van Christus smeken
we: ‘Word met God verzoend.’
21 Hij maakte degene die geen
zonde kendef voor ons tot zon-
de,� zodat we via hem recht-
vaardig zouden worden in Gods
ogen.g

6 Als medewerkers van hemh

vragen we jullie ook dringend
om niet eerst de onverdiende
goedheid van God te aanvaarden
en dan het doel ervan te missen. i
2 Want hij zegt: ‘In een tijd van
aanvaarding heb ik je verhoord en
op een dag van redding ben ik je
te hulp gekomen.’ j Nu is het de tijd
van aanvaarding. Nu is het de dag
van redding.

3 We geven in geen enkel op-
zicht aanstoot, zodat er geen aan-
merkingen op onze dienst ge-
maakt kunnen worden.k 4 Maar
in elk opzicht bevelen we ons als
Gods dienaren aan: l door te vol-
harden onder beproevingen, in
ellende, in tijden van nood, bij
moeilijkheden,m 5 bij afranselin-
gen, in gevangenschap,n bij op-
roer, bij zwaar werk, bij slapeloze
nachten, in tijden zonder voed-
sel,o 6 maar ook door zuiver-
heid, door kennis, door geduld,p
door goedheid,q door heilige
geest, door ongehuichelde liefde,r
7 door woorden van waarheid,
door Gods kracht,s met de wapens
van rechtvaardigheidt in de rech-
terhand� en in de linker,� 8 door
eer en oneer, door slecht bericht
en goed bericht. We worden be-
zien als bedriegers maar spreken

5:21 �Of ‘een zondeoffer’. 6:7 �Moge-
lijk voor de aanval. �Mogelijk voor de
verdediging.

de waarheid. 9 Het is alsof we
onbekend zijn maar wel worden
herkend, alsof we sterven� maar
toch leven,a alsof we worden ge-
straft� maar niet worden gedood,b
10 alsof we bedroefd zijn maar
ons altijd verheugen, alsof we arm
zijn maar velen rijk maken, alsof
we niets hebben maar toch alles
bezitten.c

11 We hebben onze mond ge-
opend om tegen jullie te spre-
ken,� Korinthiërs, en we hebben
ons hart wijd opengezet. 12 Wij
zijn niet beperkt� in onze gene-
genheid voor jullie,d maar jul-
lie zijn beperkt in jullie gene-
genheid voor ons. 13 Ik spreek
jullie toe als mijn kinderen: doe
hetzelfde als wij en zet je hart
ook wijd open.�e

14 Kom niet onder een onge-
lijk juk� met ongelovigen.f Want
wat heeft rechtvaardigheid te ma-
ken met wetteloosheid?g Wat heeft
licht met duisternis gemeen?h

15 Welke overeenstemming is er
tussen Christus en B _elial?�i Wat
heeft een gelovige gemeen� met
een ongelovige?j 16 Welke over-
eenkomst heeft Gods tempel met
afgoden?k Want wij zijn een tem-
pel van een levende God, l zoals
God heeft gezegd: ‘Ik zal onder
hen wonenm en onder hen wan-
delen, en ik zal hun God zijn en
zij zullen mijn volk zijn.’n 17 ‘“Ga
daarom uit hun midden weg en
scheid je van hen af,” zegt Jeho-
vah,� “raak het onreine niet meer
aan”’,o ‘“en ik zal jullie aanne-
men.”’p 18 ‘“Ik zal een vader
voor jullie wordenq en jullie zullen
mijn zonen en dochters worden”,r
zegt Jehovah,� de Almachtige.’

6:9 �Of ‘de dood verdienen’. �Of ‘ge-
corrigeerd’. 6:11 �Of ‘hebben vrijuit te-
gen jullie gesproken’. 6:12 �Of ‘eng be-
huisd’. 6:13 �Of ‘verruim je ook’. 6:14
�Of ‘vorm geen verbintenis’. 6:15 �Van
een Hebreeuws woord dat ‘nietswaar-
dig’ betekent. Een verwijzing naar Satan.
�Of ‘wat deelt een gelovige’. 6:17, 18
�Zie App. A5.
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7 Omdat we die beloften heb-
ben,a lieve vrienden, moeten

we ons reinigen van elke veront-
reiniging van lichaam� en geest,b
en met ontzag voor God heilig-
heid perfectioneren.

2 Maak plaats voor ons in jul-
lie hart.c We hebben niemand on-
recht aangedaan, niemand ver-
dorven, niemand uitgebuit.d 3 Ik
zeg dat niet om jullie te veroor-
delen. Want ik heb al eerder ge-
zegd dat we jullie in ons hart heb-
ben gesloten, of we nu leven of
sterven. 4 Ik kan met veel vrij-
moedigheid tegen jullie spreken.
Ik ben trots op jullie. Ik ben met
troost vervuld. Ik loop over van
vreugde in al onze ellende.e

5 Toen we in Macedonië kwa-
men, f kregen we� geen rust
maar werden we van alle kan-
ten bestookt: van buitenaf door
strijd, van binnenuit door zorgen.
6 Maar God, die troost geeft aan
degenen die ontmoedigd zijn,g
heeft ons getroost door de aan-
wezigheid van Titus. 7 En niet
alleen door zijn aanwezigheid,
maar ook doordat hij vol goede
moed over jullie was. Want hij
deed ons verslag van jullie ver-
langen om mij te zien, jullie die-
pe verdriet en jullie oprechte be-
zorgdheid� voor mij. Daardoor
kreeg ik nog meer vreugde.

8 Ook al heb ik jullie met mijn
brief verdriet gedaan,h ik heb er
geen spijt van. Eerst had ik er wel
spijt van (omdat ik merkte dat de
brief jullie verdriet deed, al was
het maar voor even). 9 Maar nu
ben ik blij, niet omdat jullie ver-
driet hebben gehad, maar omdat
jullie verdriet jullie tot berouw
heeft gebracht. Want jullie heb-
ben verdriet gehad op een manier
die God wil, en dus hebben jul-
lie geen schade geleden door ons.
10 Want verdriet op een manier
die God wil, veroorzaakt berouw
dat tot redding leidt en waarvan

7:1 �Lett.: ‘vlees’. 7:5 �Lett.: ‘ons vlees’.
7:7 �Lett.: ‘jullie ijver’.

je geen spijt krijgt.a Maar het ver-
driet van de wereld leidt tot de
dood. 11 Jullie hadden verdriet
op een manier die God wil, en kijk
eens waar dat bij jullie toe heeft
geleid: wat een inzet, wat een zui-
vering van schuld, wat een ver-
ontwaardiging, wat een ontzag,
wat een oprecht verlangen, wat
een ijver, wat een herstel van het
onrecht!b In elk opzicht hebben
jullie bewezen zuiver� te zijn in
deze zaak. 12 Ook al heb ik jul-
lie geschreven, ik heb het niet ge-
daan voor degene die het onrecht
had begaanc en ook niet voor de-
gene die het onrecht had geleden,
maar zodat jullie voor God jullie
inzet voor ons kunnen bewijzen.
13 Daarom zijn wij getroost.

Maar daarnaast hadden we nog
meer vreugde omdat Titus blij
was, want jullie hebben allemaal
zijn geest opgebeurd. 14 Want
als ik hem met trots over jullie
heb verteld, dan hoef ik me daar
niet voor te schamen. Maar zoals
alles wat we jullie hebben ver-
teld waar is, zo is ook wat we Ti-
tus trots hebben verteld waar ge-
bleken. 15 En zijn genegenheid
voor jullie groeit als hij terug-
denkt aan de gehoorzaamheid van
jullie allemaal,d aan hoe jullie hem
met diep respect hebben ontvan-
gen. 16 Ik ben blij dat ik in elk
opzicht op jullie kan vertrouwen.�

8 Nu willen we jullie inlichten,
broeders, over de onverdiende

goedheid van God die de gemeen-
ten van Macedonië is gegeven.e
2 Ze werden door ellende zwaar
beproefd, maar vervuld van gro-
te vreugde toonden ze ondanks
hun diepe armoede royale vrij-
gevigheid.� 3 Ik verzeker jullie
dat ze naar vermogen hebben ge-
geven,f zelfs boven hun vermo-
gen.g 4 Want uit eigen beweging

7:11 �Of ‘rein’, ‘onschuldig’. 7:16 �Of
mogelijk ‘dat ik vanwege jullie vol goe-
de moed kan zijn’. 8:2 �Of ‘toonden ze
dat ze (...) rijk waren door hun royale
vrijgevigheid’.
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smeekten ze ons dringend om te
mogen geven, om mee te doen aan
de hulpactie voor� de heiligen.a
5 En ze deden meer dan we had-
den verwacht: om te beginnen
hebben ze door Gods wil zichzelf
aan de Heer en aan ons gegeven.
6 Daarom hebben we Titus aan-
gemoedigdb om het inzamelen van
jullie goede gaven te voltooien,
omdat hij dit werk ook bij jul-
lie begonnen is. 7 Jullie hebben
aan alles een overvloed: aan ge-
loof, aan spreken, aan kennis, aan
volledige inzet en aan onze liefde
voor jullie. Streef er dus ook naar
overvloedig te geven.c

8 Ik zeg dat niet als bevel,
maar om jullie bewust te maken
van de inzet van anderen en om
de echtheid van jullie liefde te
testen. 9 Want jullie kennen de
onverdiende goedheid van onze
Heer Jezus Christus: hij was rijk
maar is ter wille van jullie arm
geworden,d zodat jullie door zijn
armoede rijk zouden worden.

10 En ik geef jullie mijn me-
ning hierover:e jullie zullen er
voordeel van hebben, want al een
jaar geleden hebben jullie je goe-
de bedoelingen getoond door met
de actie te beginnen. 11 Maak
nu ook af wat jullie begonnen
zijn. Doe dat met dezelfde be-
reidheid als eerst, naar de mid-
delen die jullie hebben. 12 Want
als de bereidheid er is, wordt
het graag aanvaard — maar naar
wat je hebt,f niet naar wat je
niet hebt. 13 Het is niet zo dat
ik het voor anderen makkelijk wil
maken maar voor jullie moeilijk.
14 Er moet juist gelijkheid komen
doordat jullie teveel nu hun te-
kort compenseert en hun teveel
ook jullie tekort compenseert. Zo
ontstaat er gelijkheid. 15 Zoals
er staat geschreven: ‘Hij die veel
had, had niet te veel, en hij die
weinig had, had niet te weinig.’g

16 God zij gedankt dat hij er-
voor heeft gezorgd dat Titus in

8:4 �Of ‘dienst ter ondersteuning van’.

zijn hart dezelfde oprechte be-
zorgdheid voor jullie heeft als
wij.a 17 Want hij heeft op onze
aanmoediging gereageerd, en in
zijn grote ijver komt hij zelfs uit
eigen beweging naar jullie toe.
18 Maar wij sturen ook de broe-
der met hem mee die in alle ge-
meenten wordt geprezen in ver-
band met het goede nieuws.
19 Bovendien is hij door de ge-
meenten aangesteld als onze reis-
genoot bij het brengen van deze
goede gaven tot eer van de Heer
en als bewijs van onze bereid-
heid om te helpen. 20 Zo voor-
komen we dat iemand aanmerkin-
gen op ons zou kunnen maken
in verband met deze royale bij-
drage waar we zorg voor dragen.b
21 Want we ‘dragen overal eer-
lijk zorg voor, niet alleen voor het
oog van Jehovah,� maar ook voor
het oog van de mensen’.c

22 Bovendien sturen we onze
broeder met hen mee die vaak
aan ons heeft bewezen dat hij
in veel dingen ijverig is, maar
die nu nog veel ijveriger is door
zijn grote vertrouwen in jullie.
23 Maar als er enige twijfel is
over Titus: hij is mijn metgezel�
en werkt met ons mee in jul-
lie belang. En als er twijfels zijn
over onze broeders: ze zijn apos-
telen van gemeenten en strek-
ken Christus tot eer. 24 Bewijs
daarom jullie liefde voor hend en
laat de gemeenten zien waarom
we zo trots op jullie zijn.

9 Over de hulp� voor de hei-
ligene hoef ik jullie eigenlijk

niet te schrijven, 2 want ik weet
hoe bereidwillig jullie zijn. Ik ver-
tel de Macedoniërs met trots dat
jullie in Ach _aje er een jaar gele-
den al klaar voor waren. En de
meesten van hen zijn door jul-
lie ijver aangestoken. 3 Maar ik
stuur de broeders om ervoor te
zorgen dat we niet ten onrech-
te met trots over jullie hebben

8:21 �Zie App. A5. 8:23 �Lett.: ‘deel-
genoot’. 9:1 �Of ‘dienst’.

HFST. 8
a Ro 15:25, 26

1Kor 16:1
2Kor 9:1, 2

b 2Kor 12:18

c 1Ti 6:18

d Mt 8:20
Fil 2:7

e 1Kor 7:25

f De 16:10, 17
Sp 3:27, 28

g Ex 16:18
��������������������

2de kolom
a 2Kor 12:18

b 1Kor 16:1

c Sp 3:4
1Pe 2:12

d 1Pe 1:22
1Pe 2:17

��������������������

HFST. 9
e Ro 15:26

1Kor 16:1
2Kor 9:12



2 KORINTHI
¨
ERS 9:4–10:10 1552

gesproken en dat jullie er ook
echt klaar voor zijn, zoals ik heb
gezegd. 4 Want anders, als de
Macedoniërs met mij zouden mee-
komen en zouden zien dat jullie
nog niet zover zijn, zouden wij ons
moeten schamen over ons ver-
trouwen in jullie — en jullie zelf
ook. 5 Daarom vond ik het nodig
de broeders aan te moedigen om
alvast naar jullie toe te gaan en de
gave die jullie hebben beloofd van
tevoren in te zamelen. Dan ligt die
klaar als een royale gave en niet
als iets dat is afgedwongen.

6 Maar hiervoor geldt: wie zui-
nig zaait, zal ook zuinig oogsten,
en wie royaal zaait, zal ook royaal
oogsten.a 7 Laat iedereen doen
wat hij in zijn hart heeft beslo-
ten, zonder tegenzin� of dwang,b
want God houdt van mensen die
met vreugde geven.c

8 En God is in staat jullie te
overladen met al zijn onverdiende
goedheid zodat jullie altijd en in
alles van het nodige zijn voorzien
en ook genoeg hebben voor elk
goed werk.d 9 (Zoals er staat ge-
schreven: ‘Gul� deelt hij uit. Hij
geeft aan de armen. Eeuwig duurt
zijn rechtvaardigheid.’e 10 Hij
die de zaaier volop zaad geeft en
brood om te eten, zal jullie zaad
geven om te zaaien, zal het ver-
menigvuldigen en zal de oogst
van jullie rechtvaardigheid laten
toenemen.) 11 Jullie worden in
elk opzicht rijk gemaakt om op al-
lerlei manieren vrijgevig te kun-
nen zijn, wat via ons tot dank-
zegging aan God leidt. 12 Want
deze dienst� voorziet niet alleen
ruim in de behoeften van de hei-
ligen,f maar is ook een rijke bron
van dankzegging aan God. 13 Ze
geven God eer omdat deze hulp-
actie bewijst dat jullie je onder-
werpen aan het goede nieuws
over de Christus dat jullie ver-
kondigen en omdat jullie vrijgevig

9:7 �Of ‘aarzelen’. 9:9 �Of ‘wijd en
zijd’. 9:12 �Of ‘de bediening van deze
openbare dienst’.

zijn in jullie bijdrage aan hen en
aan allen.a 14 Met hun smeekge-
beden voor jullie uiten ze hun ge-
negenheid voor jullie wegens de
buitengewone onverdiende goed-
heid die God jullie heeft getoond.

15 God zij gedankt voor zijn
vrije gave, die niet in woorden te
vatten is.

10 Maar ikzelf, Paulus, doe
jullie bij de zachtaardig-

heid en goedheid van de Chris-
tusb een verzoek — ik die zwak lijk
als ik bij jullie benc maar krach-
tig als ik niet bij jullie ben.d 2 Ik
smeek jullie: zorg ervoor dat als
ik aanwezig ben, ik niet zo streng
hoef te zijn als ik verwacht en
geen krachtige maatregelen hoef
te nemen tegen sommigen die
denken dat we op een vleselij-
ke manier leven.� 3 Ook al le-
ven� we in het vlees, we voeren
geen oorlog op een vleselijke ma-
nier. 4 Want de wapens van onze
oorlogvoering zijn niet vleselijk,e
maar krachtig door Godf om bol-
werken af te breken. 5 We ha-
len redeneringen onderuit en ook
elke barrière die wordt opgetrok-
ken tegen de kennis van God,g en
we nemen elke gedachte gevan-
gen om die gehoorzaam te maken
aan de Christus. 6 We staan pa-
raat om straf toe te dienen voor
elke ongehoorzaamheid,h zodra
jullie volledig gehoorzaam zijn.

7 Jullie gaan op uiterlijke din-
gen af. Als iemand er zelf van
overtuigd is dat hij bij Chris-
tus hoort, moet hij hier nog eens
over nadenken: wij horen even-
goed bij Christus als hij. 8 Want
ook al zou ik me wat te veel beroe-
men op het gezag dat de Heer ons
heeft gegeven om jullie op te bou-
wen en niet om jullie af te breken, i
dan zou ik me nog niet hoeven te
schamen. 9 Ik wil niet de indruk
wekken dat ik jullie bang wil ma-
ken met mijn brieven. 10 Want
ze zeggen: ‘Zijn brieven zijn ge-
wichtig en krachtig, maar zijn per-

10:2, 3 �Lett.: ‘wandelen’.
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soonlijk optreden� is zwak en zijn
spreken waardeloos.’ 11 Laat zo
iemand dit bedenken: wat we in
brieven zeggen� als we er niet
zijn, zullen we ook doen� als we
er zijn.a 12 Want we durven ons
niet te vergelijken met of gelijk te
stellen aan degenen die zichzelf
aanprijzen.b Door zichzelf naar
hun eigen maatstaven te beoorde-
len en zich met zichzelf te vergelij-
ken, laten ze zien hoe dom ze zijn.c

13 Wij zullen niet met groot-
spraak onze grenzen overschrij-
den maar blijven binnen de gren-
zen van het gebied dat God ons
heeft toegewezen� en dat ook jul-
lie omvat.d 14 We overschrijden
onze grenzen dus niet, wat het
geval zou zijn als ons gebied jul-
lie niet zou omvatten. We waren
immers de eersten die jullie be-
reikten met het goede nieuws
over de Christus.e 15 Nee, we
overschrijden geen grenzen met
grootspraak over het werk van
iemand anders. Maar we hopen
dat jullie geloof blijft groeien, en
daardoor ook wat wij hebben ge-
daan binnen ons gebied. Dan zul-
len we nog meer doen 16 en het
goede nieuws verkondigen in de
landen die nog verder weg zijn
dan jullie, in plaats van trots te
zijn op wat er in het gebied van ie-
mand anders is gedaan. 17 ‘Als
je trots wilt zijn, wees dan trots
op Jehovah.’�f 18 Want niet wie
zichzelf aanprijst, wordt goedge-
keurd,g maar wie door Jehovah�
wordt aangeprezen.h

11 Ik wilde dat jullie een beet-
je dwaasheid van mij zou-

den verdragen! Maar dat doen jul-
lie ook wel. 2 Mijn jaloezie over
jullie is als Gods jaloezie,� want
ik heb jullie persoonlijk aan één
man ten huwelijk beloofd en ik wil
jullie als een eerbare� maagd aan

10:10 �Lett.: ‘aanwezigheid’. 10:11
�Lett.: ‘in woorden zijn’. �Lett.: ‘ook
in daden zijn’. 10:13 �Of ‘toegemeten’.
10:17, 18 �Zie App. A5. 11:2 �Lett.:
‘ijver’. �Of ‘zuivere’.

de Christus aanbieden.a 3 Maar
ik ben bang dat, zoals Eva op een
sluwe manier door de slang werd
verleid,b jullie denken op de een
of andere manier verdorven zou
kunnen worden en jullie de op-
rechtheid en de eerbaarheid� zou-
den verliezen waar de Christus
recht op heeft.c 4 Want als er
iemand komt die een andere Je-
zus predikt dan wij hebben gepre-
dikt, of als jullie een andere geest
krijgen dan jullie hebben gekre-
gen of ander goed nieuws dan jul-
lie hebben aanvaard,d dan nemen
jullie dat klakkeloos aan. 5 Toch
denk ik dat ik in geen enkel op-
zicht onderdoe voor die super-
apostelen van jullie.e 6 Maar ook
al ben ik geen goede spreker, f
kennis heb ik wel. Dat hebben
we op elke manier en in alles aan
jullie duidelijk gemaakt.

7 Of heb ik gezondigd door
mij te vernederen om jullie te
verheffen en door jullie het goe-
de nieuws van God kosteloos
bekend te maken?g 8 Andere ge-
meenten heb ik benadeeld� door
ondersteuning van hen aan te ne-
men om jullie te kunnen dienen.h
9 Maar toen ik bij jullie was en
gebrek leed, ben ik niemand tot
last geworden, want de broeders
die uit Macedonië kwamen, heb-
ben rijkelijk voorzien in wat ik
nodig had.i Ik heb er alles aan ge-
daan om jullie niet tot last te wor-
den en dat zal ik blijven doen. j
10 Zo zeker als de waarheid van
Christus in mij is, zal ik er in heel
Ach _aje trots over blijven spre-
ken.k 11 Om welke reden? Om-
dat ik niet van jullie houd? God
weet dat dit wel zo is.

12 Maar ik zal doorgaan met
wat ik doe l om degenen die aan
ons gelijk willen zijn in de din-
gen� waarover ze opscheppen,
niet de aanleiding� te geven die ze
zoeken. 13 Want zulke mensen

11:3 �Of ‘zuiverheid’. 11:8 �Lett.: ‘be-
roofd’. 11:12 �Of ‘het ambt’. �Of ‘het
voorwendsel’.
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zijn valse apostelen. Ze bedrie-
gen anderen door zich voor te
doen als apostelen van Christus.a
14 En geen wonder, want Satan
zelf blijft zich voordoen als een
engel van het licht.b 15 Dus is
het niets bijzonders als ook zijn
dienaren zich blijven voordoen
als dienaren van rechtvaardig-
heid. Maar ze zullen een einde
krijgen dat bij hun daden past.c

16 Nogmaals, laat niemand
denken dat ik dwaas ben. Maar
denken jullie dat toch, accepteer
me dan als een dwaas en laat
ook mij een beetje opscheppen.
17 Wat ik nu vol zelfvertrouwen
zeg, is opschepperig. Hierin volg
ik niet het voorbeeld van de Heer,
maar spreek ik als een dwaas.
18 Omdat velen opscheppen over
menselijke zaken,� zal ik dat
ook doen. 19 Omdat jullie zo
‘verstandig’ zijn, verdragen jullie
de onverstandige personen mak-
kelijk. 20 Want jullie verdragen
iedereen die je tot slaaf maakt,
je bezittingen afpakt, grijpt wat je
hebt, zich boven je verheft of je
in het gezicht slaat.

21 We schamen ons om dit te
zeggen, want het kan de indruk
wekken dat we te slap hebben
opgetreden.

Maar als anderen krachtig op-
treden— ik spreek als een dwaas —
doe ik dat ook. 22 Zijn zij He-
breeën? Ik ook.d Zijn zij Israë-
lieten? Ik ook. Zijn zij Abrahams
nageslacht?� Ik ook.e 23 Zijn zij
dienaren van Christus? Het klinkt
alsof ik gek ben, maar ik nog
meer: ik heb meer werk ge-
daan, f heb vaker gevangengeze-
ten,g ben heel wat afgeranseld
en ben vaak bijna dood geweest.h
24 Vijf keer heb ik van de Jo-
den 40 slagen min één gekregen, i
25 drie keer kreeg ik stokslagen, j
één keer ben ik gestenigd,k drie
keer heb ik schipbreuk geleden, l
een dag en een nacht heb ik

11:18 �Lett.: ‘naar het vlees’. 11:22
�Lett.: ‘zaad’.

op volle zee rondgedreven. 26 Ik
was altijd onderweg, bedreigd
door rivieren, struikrovers, mijn
eigen volksgenotena en heide-
nen,�b in gevaar in de stad,c in
de woestijn, op zee en bij valse
broeders. 27 Ik heb geploeterd
en gezwoegd, vaak zonder slaap,d
met honger en dorst,e vaak zon-
der iets te eten, f koud en onvol-
doende gekleed.�

28 Behalve die dingen die van
buitenaf komen, sta ik dag in
dag uit onder druk� door de zorg
voor alle gemeenten.g 29 Als
iemand zwak is, voel ik me toch
ook zwak? Als iemand struikelt,
laat dat me toch niet koud?

30 Als ik moet opscheppen,
zal ik opscheppen over de din-
gen waaruit mijn zwakheid blijkt.
31 De God en Vader van de Heer
Jezus, degene die voor eeuwig
geprezen moet worden, weet dat
ik niet lieg. 32 Toen ik in Da-
maskus was, liet de gouverneur
onder koning Ar _etas de stad be-
waken om mij gevangen te ne-
men, 33 maar ik ontsnapte aan
zijn handen doordat ze me door
een venster in de stadsmuur in
een mand� naar beneden lieten
zakken.h

12 Ik moet wel opscheppen.
Nuttig is het niet, maar

ik zal het nog hebben over vi-
sioeneni en openbaringen van de
Heer. j 2 Ik ken een volgeling van
Christus die 14 jaar geleden werd
weggevoerd naar de derde hemel
— in het lichaam of buiten het li-
chaam, dat weet ik niet, dat weet
God. 3 Ja, ik ken zo iemand — in
het lichaam of los van het li-
chaam, dat weet ik niet, dat
weet God — 4 die werd wegge-
voerd tot in het paradijs en woor-
den hoorde die een mens niet kan
en mag uitspreken. 5 Over zo
iemand zal ik opscheppen, maar
ik zal niet over mijzelf opschep-

11:26 �Zie Woordenlijst. 11:27 �Lett.:
‘en naakt’. 11:28 �Of ‘word ik dagelijks
bestormd’. 11:33 �Of ‘tenen mand’.
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pen, behalve dan over mijn zwak-
heden. 6 En zelfs al wil ik op-
scheppen, dan nog ben ik geen
dwaas, want ik spreek de waar-
heid. Maar ik zie ervan af, zo-
dat ik alleen maar eer krijg voor
wat anderen me zien doen of ho-
ren zeggen, 7 en niet vanwege
de bijzondere openbaringen.

Om te voorkomen dat ik me-
zelf zou verheffen, kreeg ik een
doorn in het vlees,a een engel van
Satan, die me voortdurend slaat�
zodat ik mezelf niet te veel ver-
hef. 8 Drie keer heb ik de Heer
gesmeekt om hem te verwijderen.
9 Maar hij zei: ‘Je hebt genoeg
aan mijn onverdiende goedheid,
want in zwakheid wordt mijn
kracht volmaakt.’b Daarom schep
ik graag op over mijn zwakheden,
zodat de kracht van de Christus
mij als een tent omgeeft. 10 Ter
wille van Christus ben ik daar-
om blij met zwakheden, beledigin-
gen, nood, vervolging en moeilijk-
heden. Want als ik zwak ben, ben
ik sterk.c

11 Ik ben dwaas geworden.
Jullie hebben me ertoe gedwon-
gen, want eigenlijk had ik door
jullie aanbevolen moeten worden.
Ook al stel ik niets voor, ik
doe in geen enkel opzicht onder
voor die superapostelen van jul-
lie.d 12 Jullie hebben de bewij-
zen van mijn apostelschap gezien:
veel volharding,e tekenen, wonde-
ren en krachtige werken.f 13 In
welk opzicht zijn jullie achter-
gesteld bij de andere gemeenten?
Alleen hierin: dat ik jullie niet tot
last ben geworden.g Alsjeblieft,
vergeef me dat onrecht.

14 Dit is de derde keer dat
ik klaarsta om naar jullie toe te
komen, en ik zal geen last wor-
den. Want het gaat mij niet om
jullie bezittingen,h maar om jul-
lie. Kindereni horen niet voor hun
ouders te sparen, maar ouders
voor hun kinderen. 15 Wat mij
betreft, voor jullie� geef ik graag

12:7 �Of ‘kwelt’. 12:15 �Of ‘jullie ziel’.

alles wat ik heb, en ook mezelf
geef ik helemaal.a Als ik zo veel
van jullie houd, moeten jullie dan
minder van mij houden? 16 Maar
hoe het ook zij, ik ben jullie niet
tot last geweest.b Toch zeggen jul-
lie dat ik ‘sluw’ was en jullie ‘door
bedrog’ heb gevangen. 17 Ik heb
jullie toch niet uitgebuit door ie-
mand van degenen die ik naar jul-
lie toe heb gestuurd? 18 Ik heb
Titus aangespoord naar jullie toe
te gaan en ik heb de broeder met
hem mee gestuurd. Titus heeft
jullie toch helemaal niet uitge-
buit?c We hebben toch in dezelfde
geest gewandeld, hetzelfde voet-
spoor gevolgd?

19 Denken jullie de hele tijd dat
we ons aan het verdedigen zijn
tegenover jullie? Nee, we spreken
ten overstaan van God en in een-
heid met Christus en, lieve vrien-
den, alles wat we doen is om jul-
lie op te bouwen. 20 Want ik ben
bang dat ik jullie bij mijn komst
niet zo aantref als ik zou wil-
len en dat ik niet zo ben als jul-
lie zouden willen, maar dat er in
plaats daarvan ruzie is, jaloezie,
woede-uitbarstingen, meningsver-
schillen, achterklap, geroddel,�
trots enwanorde. 21 Ik ben bang
dat mijn God me voor jullie zal
vernederen als ik weer kom en dat
ik verdriet moet hebben om velen
die eerder hebben gezondigd maar
geen berouw hebben gehad over
hun schaamteloze gedrag� en de
onreinheid en seksuele immorali-
teit� die ze hebben bedreven.

13 Dit is de derde keer dat ik
naar jullie toe kom. ‘Elke

kwestie moet worden bevestigd
door de verklaringen� van twee
of drie getuigen.’d 2 Hoewel ik
er nu niet ben, is het net alsof ik
er voor de tweede keer ben. De-
genen die eerder gezondigd heb-
ben en alle anderen waarschuw

12:20 �Of ‘ influisteringen’. 12:21
�Grieks: aselgeia. Zie Woordenlijst.
�Grieks: porneia. Zie Woordenlijst.
13:1 �Lett.: ‘mond’.
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ik van tevoren dat als ik ooit
weer kom, ik ze niet zal spa-
ren. 3 Want jullie willen bewijs
dat Christus, die tegenover jullie
niet zwak is maar sterk, echt via
mij spreekt. 4 Vanwege zwak-
heid werd hij aan een paal gehan-
gen, maar vanwege Gods kracht
leeft hij.a En ook wij zijn zwak net
als hij, maar net als hij zullen ook
wij levenb vanwege Gods kracht,
die in jullie werkt.c

5 Blijf onderzoeken of je in
het geloof bent, blijf jezelf toet-
sen.d Jullie weten toch dat Jezus
Christus in eendracht met jul-
lie is? Anders zouden jullie afge-
keurd zijn. 6 Ik hoop van harte
dat jullie te weten zullen komen
dat wij niet afgekeurd zijn.

7 We bidden tot God dat jullie
niets verkeerds doen, niet zodat
wij goedgekeurd lijken maar zo-
dat jullie doen wat goed is, ook
al lijkt het dat wij afgekeurd zijn.
8 Want we kunnen niets tégen de

waarheid doen, alleen vóór de
waarheid. 9 Het maakt ons blij
als jullie sterk zijn, ook al zijn
wij zwak. En we bidden dat
jullie verbeteringen aanbrengen.
10 Daarom schrijf ik deze din-
gen terwijl ik er niet ben, zodat ik
bij mijn bezoek niet streng hoef te
zijn als ik het gezag gebruik dat
de Heer mij heeft gegevena om op
te bouwen en niet om af te breken.

11 Tot slot, broeders, behoud
je vreugde, blijf verbeteringen
aanbrengen, laat je bemoedi-
gen,b blijf eensgezind,c bewaar
de vrede,d en de God van liefde
en van vredee zal met jullie zijn.
12 Groet elkaar met een heilige
kus. 13 Alle heiligen doen jul-
lie de groeten.

14 Ik bid dat de onverdien-
de goedheid van de Heer Jezus
Christus en de liefde van God
met jullie zal zijn en dat jullie al-
lemaal zullen delen in de heilige
geest.
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1 Van Paulus, een apostel die
niet is aangesteld door men-

sen of via een mens, maar door
Jezus Christusa en God, de Va-
der,b die hem uit de dood heeft
opgewekt, 2 en ook van alle
broeders die bij mij zijn. Aan de
gemeenten van Galatië.

3 Ik wens jullie onverdiende
goedheid en vrede toe van God,
onze Vader, en van de Heer Jezus
Christus. 4 Hij heeft zichzelf ge-
geven voor onze zondenc om ons
te bevrijden uit deze slechte we-
reld.�d Dat is de wil van onze
God en Vader.e 5 Aan hem komt
de eer toe, voor altijd en eeuwig.
Amen.

6 Het verbaast me dat jullie
je zo snel afkeren� van dege-
ne die jullie door Christus’ onver-
diende goedheid heeft geroepen
en dat jullie je tot een ander goed
nieuws keren.f 7 Niet dat er an-
der goed nieuws is, maar er zijn
bepaalde personen die jullie in
verwarring brengeng en het goe-
de nieuws over de Christus wil-
len verdraaien. 8 Maar zelfs als
een van ons of een engel uit de he-
mel jullie iets anders bekend zou
maken dan het goede nieuws dat
wij jullie hebben bekendgemaakt
— vervloekt is hij! 9 We hebben
het al eerder gezegd en ik zeg het
nu weer: wie jullie iets anders be-
kendmaakt dan het goede nieuws
dat jullie hebben aanvaard — ver-
vloekt is hij!

10 Probeer ik nu eigenlijk men-
sen te overtuigen of God? Pro-
beer ik het mensen naar de zin
te maken? Als ik het mensen nog
steeds naar de zin zou maken, zou
ik geen slaaf van Christus zijn.
11 Ik laat jullie weten, broeders,�
dat het goede nieuws dat ik jul-
lie heb bekendgemaakt, niet van
mensen afkomstig is.h 12 Want

1:4 �Of ‘dit slechte tijdperk’, ‘dit slech-
te samenstel van dingen’. Zie Woorden-
lijst. 1:6 �Of ‘snel laten afbrengen’.
1:11 �Soms gebruikt de Bijbel ‘broeders’
voor zowel mannen als vrouwen.

ik heb het niet ontvangen of ge-
leerd van een mens maar via
een openbaring van Jezus Chris-
tus.

13 Jullie hebben natuurlijk ge-
hoord hoe ik me heb gedra-
gen, vroeger in het Jodendom,a
dat ik de gemeente van God fana-
tiek� vervolgde en probeerde uit
te roeien.b 14 Ik maakte grote-
re vorderingen in het Jodendom
dan veel leeftijdgenoten onder
mijn volk, omdat ik veel ijveri-
ger was voor de tradities van mijn
voorvaders.c 15 Maar toen be-
sloot God, die mijn geboorte heeft
veroorzaakt� en me door zijn on-
verdiende goedheid heeft geroe-
pen,d 16 om zijn Zoon via mij
te openbaren zodat ik het goe-
de nieuws over hem aan de hei-
denen� zou bekendmaken.e Ik heb
toen geen mens� om raad ge-
vraagd 17 en ben ook niet naar
Jeruzalem gegaan, naar hen die
al apostelen waren voordat ik het
was. Maar ik ben naar Arabië ver-
trokken en daarna naar Damas-
kus teruggegaan.f

18 Vervolgens ben ik drie jaar
later naar Jeruzalem gegaang

om C _efas�h op te zoeken, en ik
ben 15 dagen bij hem gebleven.
19 Maar ik heb geen van de an-
dere apostelen gezien, alleen Ja-
kobus, i de broer van de Heer.
20 Ik verzeker jullie voor God dat
wat ik schrijf niet gelogen is.

21 Daarna ben ik naar het ge-
bied van Syrië en Cil _icië gegaan. j
22 Maar de gemeenten van Chris-
tus in Judea kenden mij niet
persoonlijk. 23 Ze hadden alleen
horen zeggen: ‘De man die ons
vroeger vervolgde,k verkondigt nu
het goede nieuws over het ge-
loof dat hij eerst probeerde uit te
roeien.’ l 24 En ze gaven God eer
vanwege mij.

1:13 �Lett.: ‘tot het uiterste’. 1:15 �Of
‘mij van de schoot van mijn moeder
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�Ook Petrus genoemd.

HFST. 1
a Han 9:15

Han 26:15, 16

b Han 22:14, 15

c 1Jo 2:1, 2

d Jo 15:19

e 1Ti 2:3, 4

f 2Kor 11:3, 4
Ga 5:7

g Ga 5:10

h 1Th 2:13
��������������������

2de kolom
a Han 23:6

b Han 8:3
Han 9:1, 2
Han 22:4
Han 26:9-11

c Han 22:3
Fil 3:4-6

d 1Kor 15:10

e Han 9:15
Ro 11:13

f Han 9:19

g Han 9:26

h Jo 1:42
1Kor 15:5

i Mt 13:55
Han 12:17

j Han 9:29, 30

k Ga 1:13

l Han 8:3



GALATEN 2:1-20 1558

2 Na 14 jaar ben ik weer naar
Jeruzalem gegaan, samen met

Barnabas.a Ook Titus nam ik
mee.b 2 Ik ging omdat me dat
in een openbaring was gezegd.
Ik legde de broeders het goede
nieuws voor dat ik onder de heide-
nen� predik. Dat deed ik in beslo-
ten kring, voor de gerespecteerde
mannen. Ik wilde namelijk zeker
weten dat ik niet voor niets liep
of had gelopen. 3 Maar zelfs Ti-
tus,c die bij me was, werd niet ge-
dwongen zich te laten besnijden,d
hoewel hij een Griek is. 4 Die
kwestie kwam aan de orde van-
wege de valse broeders die waren
binnengeslopene om de vrijheidf

te bespioneren die we dankzij
Christus Jezus hebben. Ze wil-
den weer slaven van ons maken.g
5 We zijn geen moment� voor hen
gezwicht,h zodat de waarheid van
het goede nieuws bij jullie zou
blijven bestaan.

6 Maar degenen die belangrijk
leken i — het maakt me niet uit wat
ze vroeger waren, want God gaat
niet af op menselijk aanzien — die
gerespecteerde broeders hebben
mij niet iets anders aangeraden.
7 Integendeel, ze zagen in dat
aan mij het goede nieuws voor de
onbesnedenen j was toevertrouwd,
net zoals aan Petrus voor de
besnedenen. 8 Want degene die
Petrus in staat stelde een apos-
tel te zijn voor de besnedenen,
stelde mij in staat een apostel te
zijn voor de heidenen.�k 9 Toen
ze beseften hoe mij onverdien-
de goedheid was getoond, l heb-
ben Jakobus,m C _efas� en Johan-
nes, degenen die als steunpilaren
golden, Barnabas en mijn de rech-
terhand gegeven als teken van
partnerschap: wij zouden naar
de heidenen� gaan en zij naar de
besnedenen. 10 Alleen moesten
we wel aan de armen blijven den-

2:2, 8, 9, 12, 14 �Zie Woordenlijst. 2:5
�Lett.: ‘uur’. 2:9 �Ook Petrus genoemd.

ken, en dat heb ik ook echt gepro-
beerd te doen.a

11 Maar toen C _efasb in Antio-
ch _iëc kwam, zei ik hem recht in
zijn gezicht dat hij duidelijk fout
zat. 12 Want eerst at hij altijd
met heidenen,�d maar toen er be-
paalde mensen van Jakobus kwa-
men,e stopte hij daarmee en hield
hij zich afzijdig, uit angst voor
hen die van de besnijdenis wa-
ren.f 13 De andere Joden waren
net zo hypocriet als hij, en zelfs
Barnabas liet zich erin meeslepen.
14 Maar toen ik zag dat hun ge-
drag niet overeenkwam met� de
waarheid van het goede nieuws,g
zei ik tegen C _efas waar iedereen
bij was: ‘Jij bent een Jood, maar
je leeft als de heidenen� en niet als
de Joden. Hoe kun je dan heide-
nen dwingen naar Joods gebruik
te leven?’h

15 Wij die Joden van geboor-
te zijn en geen zondaars uit ande-
re volken, 16 beseffen dat een
mens niet rechtvaardig wordt ver-
klaard door werken van de wet,
maar alleen door geloof i in Jezus
Christus. j Daarom geloven we in
Christus Jezus, zodat we recht-
vaardig worden verklaard door
geloof in Christus en niet door
werken van de wet, want nie-
mand� zal rechtvaardig worden
verklaard door werken van de
wet.k 17 Als wij, die proberen
rechtvaardig te worden verklaard
via Christus, ook zondaars blij-
ken te zijn, betekent dat dan dat
Christus een dienaar van de zon-
de is? Natuurlijk niet! 18 Als ik
weer zou opbouwen wat ik ooit
heb afgebroken, dan toon ik
aan dat ik een overtreder ben.
19 Want dankzij de wet ben ik ge-
storven voor de wetl om te leven
voor God. 20 Ik ben met Chris-
tus aan de paal gehangen.m Ik leef
niet meer zelf,n maar Christus
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leeft in mij. Mijn huidige leven in
het vlees leef ik door geloof in de
Zoon van God,a die van mij hield
en zich voor mij heeft overge-
geven.b 21 Ik verwerp Gods on-
verdiende goedheid niet,c want
als je door de wet rechtvaardig
wordt, dan is Christus eigenlijk
voor niets gestorven.d

3 O domme Galaten! Wie heeft
jullie bedrogen?�e Jezus Chris-

tus werd toch duidelijk aan jul-
lie beschreven als iemand die
aan een paal is gehangen?f 2 Ik
wil jullie één ding vragen:� heb-
ben jullie de geest gekregen door
werken van de wet of door ge-
loof in wat jullie hebben gehoord?g

3 Zijn jullie echt zo dom? Jul-
lie begonnen op een geestelijk
pad,� en nu eindigen jullie op een
vleselijk pad?�h 4 Hebben jullie
voor niets zo veel lijden onder-
gaan? Het kan niet voor niets zijn
geweest! 5 Doet degene die jul-
lie de geest geeft en wonderen�i
bij jullie doet dat vanwege jullie
werken van de wet of vanwege
jullie geloof in wat jullie hebben
gehoord? 6 Het is net als met
Abraham: hij ‘geloofde in Jeho-
vah� en het werd hem als recht-
vaardigheid toegerekend’. j

7 Jullie weten dus dat juist
degenen die geloof hebben� zo-
nen van Abraham zijn.k 8 Het
Schriftgedeelte voorzag dat God
heidenen� rechtvaardig zou ver-
klaren door geloof en heeft daar-
om vooraf aan Abraham het goede
nieuws bekendgemaakt, namelijk:
‘Via jou zullen alle volken ge-
zegend worden.’l 9 Degenen die
geloof hebben,� worden dus geze-
gend samen met Abraham, die ge-
loof had.m

3:1 �Of ‘onder deze kwade invloed ge-
bracht’. 3:2 �Lett.: ‘van jullie verne-
men’. 3:3 �Lett.: ‘begonnen in de geest’.
�Lett.: ‘worden jullie voltooid in het
vlees’. 3:5 �Of ‘krachtige werken’. 3:6
�Zie App. A5. 3:7, 9 �Of ‘aan geloof
vasthouden’. 3:8, 15 �Zie Woordenlijst.

10 Iedereen die vertrouwt op
het naleven van de wet, valt on-
der een vloek, want er staat ge-
schreven: ‘Vervloekt is iedereen
die zich niet voortdurend houdt
aan alles wat in de boekrol van de
wet geschreven staat.’a 11 Bo-
vendien is het duidelijk dat door
de wet niemand rechtvaardig
wordt verklaard bij God,b want
‘de rechtvaardige zal leven door
geloof’.c 12 De wet is niet geba-
seerd op geloof. Maar ‘wie deze
dingen doet, zal daardoor leven’.d
13 Christus heeft ons gekochte en
ons verlostf van de vloek van de
wet door in onze plaats een vloek
te worden, want er staat geschre-
ven: ‘Vervloekt is iedereen die aan
een paal is gehangen.’g 14 Zo
zou de zegen van Abraham via
Christus Jezus aan de volken wor-
den gegeven,h zodat we door ons
geloof de beloofde geesti zouden
krijgen.

15 Broeders, ik gebruik een
voorbeeld uit het dagelijks leven:
als een verbond� eenmaal is be-
krachtigd, ook al is het maar door
een mens, zal niemand het ongel-
dig verklaren of er iets aan toe-
voegen. 16 De beloften werden
aan Abraham en zijn nageslacht�
gedaan.j Er staat niet ‘je nakome-
lingen’� in de betekenis van ve-
len. Maar er staat ‘je nageslacht’�
in de betekenis van één, en dat
is Christus.k 17 Bovendien zeg
ik dit: de wet, die 430 jaar la-
ter kwam, l maakt het verbond
dat eerder door God was geslo-
ten niet ongeldig zodat de belof-
te zou vervallen. 18 Want als de
erfenis gebaseerd is op een wet,
dan is ze niet meer gebaseerd op
een belofte. Maar in zijn goedheid
heeft God ze via een belofte aan
Abraham gegeven.m

19 Waarom dan de wet? Die
is toegevoegd om overtredingen
zichtbaar te makenn totdat het

3:16 �Lett.: ‘zaad’. �Lett.: ‘zaden’.
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nageslacht� zou komena aan wie
de belofte was gedaan. De wet
werd via engelen door een be-
middelaarb overgebracht.c 20 Er
is geen bemiddelaar als het maar
om één partij gaat, en God is
maar één partij. 21 Gaat de wet
dan in tegen de beloften van
God? Natuurlijk niet! Als er een
wet was gegeven die leven kon ge-
ven, dan zou rechtvaardigheid in-
derdaad door de wet worden be-
reikt. 22 Maar de Schrift heeft
iedereen als gevangene overgele-
verd aan de zonde, zodat de belof-
te die gebaseerd is op geloof in
Jezus Christus, gegeven zou wor-
den aan hen die geloven.

23 Maar voordat het geloof
kwam, werden we bewaakt onder
de wet en zaten we gevangen, in
afwachting van het geloof dat ge-
openbaard zou worden.d 24 De
wet werd dus onze oppasser�
die naar Christus leidde,e zodat
we door geloof rechtvaardig ver-
klaard zouden worden.f 25 Maar
nu het geloof is gekomen,g staan
we niet meer onder toezicht van
een oppasser.�h

26 In feite zijn jullie allemaal
zonen van God i door jullie geloof
in Christus Jezus.j 27 Want jul-
lie die in Christus werden ge-
doopt, hebben je allemaal met
Christus bekleed.k 28 Er zijn
geen Joden of Grieken, l geen sla-
ven of vrije mensen,m geen man-
nen of vrouwen,n want in een-
dracht met Christus Jezus zijn
jullie allemaal één.o 29 En als
jullie bij Christus horen, zijn jullie
echt Abrahams nageslacht,�p erf-
genamenq volgens een belofte.r

4 Ik zeg jullie dat zolang de erf-
genaam nog een kind is, hij

niet van een slaaf verschilt, ook
al is alles zijn eigendom. 2 Tot
op de dag die zijn vader van te-
voren heeft bepaald, staat hij on-

3:19, 29 �Lett.: ‘zaad’. 3:24, 25 �Of
‘leermeester’.

der toezicht van verzorgers en
beheerders. 3 Zo waren ook wij,
toen we kinderen waren, een slaaf
van de basisprincipes van de we-
reld.a 4 Maar toen de termijn
volledig verstreken was, stuurde
God zijn Zoon, die uit een vrouw
werd geborenb en onder de wet
stond,c 5 om degenen los te ko-
pen die onder de wet stonden,d
zodat we als zonen geadopteerd
zouden worden.e

6 Omdat jullie zonen zijn, heeft
God ons in ons hartf de geestg van
zijn Zoon gegeven, die uitroept:
‘Abba,� Vader!’h 7 Je bent dus
geen slaaf meer, maar een zoon.
En als je een zoon bent, ben je
ook een erfgenaam dankzij God. i

8 Toen jullie God nog niet ken-
den, waren jullie een slaaf van
goden die geen echte goden zijn.
9 Maar nu hebben jullie God le-
ren kennen, of liever gezegd, wor-
den jullie door God gekend. Hoe
komt het dan dat jullie weer
teruggaan naar de zwakke j en
armzalige basisprincipes en daar
weer een slaaf van willen zijn?k

10 Jullie houden je strikt aan da-
gen, maanden, l seizoenen en ja-
ren. 11 Ik ben bang dat mijn in-
spanningen voor jullie voor niets
zijn geweest.

12 Broeders, ik smeek jullie:
word zoals ik, want ik ben vroe-
ger zoals jullie geweest.m Jullie
hebben me niet slecht behandeld.
13 Jullie weten dat ik door een
ziekte voor het eerst de gelegen-
heid kreeg om het goede nieuws
aan jullie bekend te maken.
14 Hoewel mijn aandoening voor
jullie een beproeving was, heb-
ben jullie me niet behandeld met
minachting of afkeer.� Jullie heb-
ben me ontvangen als een en-
gel van God, als Christus Jezus.
15 Jullie waren toen zo geluk-
kig. Wat is daar nu nog van over?
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Want ik weet zeker dat, als het
had gekund, jullie je ogen had-
den uitgerukt en aan mij hadden
gegeven.a 16 Ben ik nu jullie vij-
and geworden omdat ik jullie de
waarheid zeg? 17 Zij doen alles
om jullie aan hun kant te krijgen,
maar niet voor een goed doel.
Ze proberen jullie van mij te ver-
vreemden, zodat jullie hén willen
volgen. 18 Het is natuurlijk al-
tijd goed als iemand probeert jul-
lie te winnen zolang het voor
een goed doel is en niet alleen
als ik bij jullie ben. 19 Mijn lie-
ve kinderen,b vanwege jullie voel
ik weer weeën, net zolang tot jul-
lie naar Christus gevormd zijn.�
20 Ik wilde dat ik nu bij jullie was
en op een andere toon kon pra-
ten, want ik weet niet wat ik met
jullie aan moet.

21 Jullie willen toch onder de
wet staan? Vertel me dan eens:
luisteren jullie wel naar de wet?
22 Er staat bijvoorbeeld geschre-
ven dat Abraham twee zonen had:
één bij de slavinc en één bij de
vrije vrouw.d 23 Maar de zoon
van de slavin werd op de na-
tuurlijke manier� geborene en die
van de vrije vrouw dankzij een
belofte.f 24 Deze dingen kun-
nen symbolisch opgevat worden,
want de vrouwen staan voor twee
verbonden. Dat van de berg Si-
naı̈g brengt slaven voort en dat is
H _agar. 25 H _agar staat voor Si-
naı̈,h een berg in Arabië, en komt
overeen met het huidige Jeruza-
lem, want ze is met haar kinderen
in slavernij. 26 Maar het Jeru-
zalem dat boven is, is vrij, en dat
is onze moeder.

27 Want er staat geschre-
ven: ‘Wees vrolijk, onvruchtbare
vrouw, die niet baart. Barst los
in gejuich, vrouw die geen weeën
heeft, want de eenzame vrouw
heeft veel meer kinderen dan
zij die de man heeft.’ i 28 Broe-

4:19 �Of ‘tot Christus in jullie gevormd
is’. 4:23, 29 �Lett.: ‘naar het vlees’.

ders, jullie zijn kinderen van de
belofte, net als Isaäk.a 29 Toen
ging degene die op de natuurlij-
ke manier� was geboren degene
vervolgen die door de geest was
geboren,b en dat gebeurt nu ook.c
30 Maar wat zegt de Schrift?
‘Jaag de slavin en haar zoon weg,
want de zoon van de vrije vrouw
zal zijn erfenis beslist niet de-
len met de zoon van de slavin.’d
31 Dus broeders, wij zijn niet
de kinderen van een slavin maar
van de vrije vrouw.

5 Voor zo’n vrijheid heeft Chris-
tus ons vrijgemaakt. Houd

daarom stande en laat je niet op-
nieuw een slavenjuk opleggen.f

2 Luister! Ik, Paulus, zeg jullie
dat als je je laat besnijden, je niets
aan Christus hebt.g 3 Ik herin-
ner elke man die zich laat be-
snijden er nog eens aan dat hij
zich dan aan de hele wet moet
houden.h 4 Jullie zijn geschei-
den van Christus, jullie die probe-
ren via de wet rechtvaardig ver-
klaard te worden. i Jullie vallen
buiten zijn onverdiende goedheid.
5 Wat ons betreft, door geest ho-
pen en wachten we vol verlangen
op rechtvaardigheid door geloof.
6 Want in eendracht met Chris-
tus Jezus heeft besnijdenis of on-
besnedenheid geen enkele waar-
de, j maar geloof dat werkt via
liefde wel.

7 Jullie liepen zo goed.k Wie
heeft jullie verhinderd de waar-
heid te blijven gehoorzamen?
8 Dit soort redenaties komt niet
van degene die jullie roept.
9 Door een beetje zuurdesem�
gaat het hele deeg gisten. l 10 Ik
ben ervan overtuigd dat jullie die
in eendracht met de Heer zijnm er
niet anders over zullen gaan den-
ken. Maar degene die jullie in ver-
warring brengt,n wie het ook is,
zal de straf krijgen die hij ver-
dient. 11 Broeders, als ik nog
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steeds de besnijdenis zou pre-
diken, waarom word ik dan ver-
volgd? In dat geval zou de mar-
telpaal�a geen struikelblok meer
zijn. 12 Ik wilde dat de mannen
die jullie in de war proberen te
brengen, zichzelf zouden castre-
ren.�

13 Jullie zijn geroepen om
vrij te zijn, broeders. Misbruik
die vrijheid alleen niet om je
vleselijke verlangens te bevredi-
gen,b maar dien elkaar door lief-
de.c 14 Want de hele wet wordt
in één gebod vervuld,� namelijk:
‘Je moet je naaste liefhebben als
jezelf.’d 15 Pas op: als jullie el-
kaar blijven bijten en verscheu-
ren,e zullen jullie elkaar naar de
ondergang helpen.f

16 Maar ik zeg: blijf de leiding
van de geest volgen,�g dan zul je
nooit toegeven aan vleselijke ver-
langens.h 17 Want het vlees gaat
met zijn verlangens in tegen de
geest, en de geest tegen het vlees.
Ze staan tegenover elkaar, zodat
je niet doet wat je wilt doen. i
18 En als je door geest wordt ge-
leid, sta je niet onder de wet.

19 Dewerken van het vlees zijn
duidelijk te zien: seksuele immora-
liteit,�j onreinheid, schaamteloos
gedrag,�k 20 afgoderij, spiritis-
me,�l vijandschap, ruzie, jaloezie,
woede-uitbarstingen, meningsver-
schillen, verdeeldheid, sekten,
21 afgunst, dronkenschap,m wilde
feesten en dat soort dingen.n Ik
waarschuw jullie van tevoren voor
die dingen, zoals ik jullie al eer-
der heb gewaarschuwd: wie zul-
ke dingen doet, zal Gods Konink-
rijk niet erven.o

5:11 �ZieWoordenlijst. 5:12 �Of ‘eunuch
zouden worden’, waardoor ze zich niet
meer konden houden aan de wet die ze
zo belangrijk vonden. 5:14 �Of moge-
lijk ‘samengevat’. 5:16 �Lett.: ‘blijf door
geest wandelen’. 5:19 �Grieks: porneia.
Zie Woordenlijst. �Grieks: aselgeia. Zie
Woordenlijst. 5:20 �Of ‘toverij’, ‘gebruik
van verdovende middelen of geneesmid-
delen’.

22 Maar de vrucht van de
geest is liefde, vreugde, vrede, ge-
duld,� vriendelijkheid, goedheid,a
geloof, 23 zachtaardigheid, zelf-
beheersing.b Er is geen wet die
tegen zulke dingen is. 24 Bo-
vendien hebben degenen die bij
Christus Jezus horen, het vlees
met zijn hartstochten en begeer-
ten aan de paal gehangen.c

25 Als we naar de geest leven,
laten we ons dan ook naar de
geest blijven gedragen.�d 26 La-
ten we niet verwaand worden,e
geen competitiegeest aanwakke-
renf en niet jaloers op elkaar
worden.

6 Broeders, als iemand een mis-
stap doet, ook al is dat onbe-

wust, dan moeten jullie die gees-
telijk goed toegerust zijn� hem
zachtaardigg weer op het rechte
pad brengen. Maar houd ook je-
zelf in de gaten,h dat jij niet in
verleiding komt. i 2 Blijf elkaars
lasten dragen, j want zo vervul je
de wet van de Christus.k 3 Als
iemand denkt dat hij heel wat
is terwijl hij niets voorstelt, l dan
houdt hij zichzelf voor de gek.
4 Maar laat iedereen zijn eigen
daden overdenken,m dan zal hij
blij kunnen zijn met wat hij zelf
doet zonder zich met anderen te
vergelijken.n 5 Want iedereen
heeft zijn eigen vracht� te dra-
gen.o

6 Bovendien moet iedereen die
onderwijs� krijgt in het woord,
alle goede dingen met zijn onder-
wijzer delen.p

7 Maak jezelf niets wijs:� God
laat niet met zich spotten. Want
wat je zaait, zul je ook oogsten.q
8 Wie naar zijn vlees zaait, oogst
uit zijn vlees verderf, maar wie
naar de geest zaait, oogst uit de

5:22 �Of ‘lankmoedigheid’. 5:25 �Of
‘door geest ordelijk blijven wandelen’.
6:1 �Of ‘die geestelijke kwalificaties heb-
ben’. 6:5 �Of ‘verantwoordelijkheid’.
6:6 �Of ‘mondeling onderwijs’. 6:7 �Of
‘word niet misleid’.

HFST. 5
a 1Kor 1:23
b 1Pe 2:16
c 1Kor 9:19
d Le 19:18

Mt 7:12
Mt 22:39
Ro 13:8, 9
Jak 2:8

e Jak 3:14
f Jak 4:1, 2
g Ro 8:5, 13
h Ro 6:12

1Pe 2:11
i Ro 7:15, 19
Ro 7:23

j 1Kor 5:9
Ef 5:3
Kol 3:5
Opb 2:20

k Mr 7:21, 22
Ef 4:19
2Pe 2:2
Ju 4

l Le 19:26, 31
De 18:10, 11

m De 21:20, 21
Jes 5:11

n 1Pe 4:3
o 1Kor 6:9, 10
��������������������

2de kolom
a Ef 5:9
b Jak 3:17
c Ro 6:6
d Ro 8:4
e Fil 2:3
f Pr 4:4
1Kor 4:7
Ga 6:4

��������������������

HFST. 6
g Sp 15:1

Kol 3:12
1Ti 6:11
Tit 3:2

h 1Kor 10:12
i Jak 3:2
j 1Th 5:14
k Jo 13:34

Jo 15:12
1Jo 4:21

l Ro 12:3
m 2Kor 13:5
n Ga 5:26
o Ro 14:4

2Kor 5:10
p Mt 10:9, 10

Lu 10:7
Ro 15:27
1Kor 9:11, 14

q Ro 2:6-8
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1 Groet (1, 2)
Geestelijke zegeningen (3-7)
In Christus alle dingen verzamelen (8-14)

Een ‘bestuur’ op de vastgestelde
tijd (10)
Verzegeld met de geest als een
‘onderpand’ (13, 14)

Paulus dankt God voor geloof Efeziërs
en bidt voor ze (15-23)

2 Levend gemaakt met Christus (1-10)
Scheidsmuur vernietigd (11-22)

3 Heilige geheim omvat ook heidenen (1-13)
Heidenen mede-erfgenamen
met Christus (6)
Gods eeuwige voornemen (11)

Gebed om inzicht voor Efeziërs (14-21)

4 Eenheid in lichaam van Christus (1-16)
Gaven in mensen (8)

Oude en nieuwe persoonlijkheid (17-32)

5 Spraak en gedrag rein (1-5)
‘Ga de weg van de kinderen van
het licht’ (6-14)
Vervuld zijn met geest (15-20)

‘Gebruik je tijd zo goed mogelijk’ (16)
Advies voor mannen en vrouwen (21-33)

6 Advies voor kinderen en ouders (1-4)
Advies voor slaven en meesters (5-9)
Complete wapenrusting van God (10-20)
Afscheidsgroet (21-24)

geest eeuwig leven.a 9 Laten we
er dus nooit mee ophouden het
goede te doen, want te zijner tijd
zullen we oogsten als we het niet
opgeven.�b 10 Laten we zolang
de gelegenheid� er nog is, goed
zijn voor iedereen, maar vooral
voor degenen die aan ons verwant
zijn in het geloof.

11 Kijk eens wat een grote
letters! Ik heb jullie eigenhandig
geschreven.

12 Iedereen die naar buiten
toe� een goede indruk wil maken,
probeert jullie ertoe te dwingen
je te laten besnijden, en dat alleen
maar om niet vervolgd te wor-
den vanwege de martelpaal� van
de Christus. 13 Want degenen
die zich laten besnijden, houden
zich zelf niet eens aan de wet,c
maar ze willen dat jullie je laten

6:9 �Of ‘het niet moe worden’. 6:10
�Lett.: ‘vastgestelde tijd’. 6:12 �Lett.:
‘in het vlees’. �Zie Woordenlijst.

besnijden om over jullie� te kun-
nen opscheppen. 14 Ik hoop dat
ik nooit ga opscheppen, behalve
over de martelpaal van onze Heer
Jezus Christus.a Door hem is de
wereld dood� voor mij en ben
ik het voor de wereld. 15 Want
het maakt niet uit of je besneden
bent of nietb — een nieuwe schep-
ping,c daar gaat het om. 16 Al-
len die volgens deze gedragsregel
leven,� wens ik vrede en barm-
hartigheid toe. Zij zijn het Israël
van God.d

17 Laat nu niemand het me
nog moeilijk maken, want op mijn
lichaam draag ik de brandmerken
van een slaaf van Jezus.e

18 Broeders, mag de onver-
diende goedheid van onze Heer
Jezus Christus met de geest zijn
die jullie tonen. Amen.

6:13 �Lett.: ‘jullie vlees’. 6:14 �Of ‘aan
een paal gehangen’. 6:16 �Of ‘ordelijk
wandelen’.

HFST. 6
a Ro 8:6, 13

b Heb 3:14
Heb 12:3
Opb 2:10

c Jak 2:10
��������������������

2de kolom
a 1Kor 2:2

b 1Kor 7:19
Ga 5:6
Kol 3:10, 11

c 2Kor 5:17
Ef 2:10

d Ro 9:6

e 2Kor 4:10
Fil 3:10
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1 Van Paulus, door Gods wil een
apostel van Christus Jezus.

Aan de heiligen in _Efezea die trouw
zijn in eendracht met Christus Je-
zus.

2 Ik wens jullie onverdiende
goedheid en vrede toe van God,
onze Vader, en van de Heer Jezus
Christus.

3 Loof de God en Vader van
onze Heer Jezus Christus, want hij
heeft ons gezegend met alle gees-
telijke zegeningen in de hemelse
gewesten in eendracht met Chris-
tus.b 4 Hij heeft ons namelijk
vóór de grondlegging� van de we-
reld uitgekozen om in eendracht
met hem� te zijn, zodat we voor
hem heilig en zonder smetc zou-
den zijn in liefde. 5 Hij heeft ons
voorbestemdd om via Jezus Chris-
tus als zijn eigen zonene te wor-
den geadopteerd, want dat was
wat hij graag wilde.f 6 Zo zou hij
geëerd worden voor zijn glorieuze
onverdiende goedheidg die hij ons
via zijn geliefde Zoon welwillend
heeft gegeven.h 7 Via hem, door
zijn bloed, hebben we de verlos-
sing door losprijs, i de vergeving
van onze overtredingen, j dankzij
de overvloed van zijn onverdiende
goedheid.

8 Hij heeft ons overladen met
deze onverdiende goedheid door
ons alle wijsheid en begrip� te
geven. 9 Hij heeft ons name-
lijk het heilige geheimk van zijn
wil bekendgemaakt. Volgens zijn
wens heeft hij zich voorgenomen
10 om als de vastgestelde tijd tot
voltooiing komt een bestuur te
hebben� om in de Christus alle
dingen te verzamelen, de dingen in
de hemel en de dingen op aarde. l
Ja, in hem 11 met wie we in een-
dracht zijn en met wie we als erf-
genamen zijn aangesteld.m We zijn
voorbestemd overeenkomstig het
voornemen van degene die alles
tot stand brengt zoals hij volgens
zijn wil heeft besloten. 12 Zo

1:4 �Of ‘het begin’. �D.w.z. met Chris-
tus. 1:8 �Of ‘gezond verstand’. 1:10
�Of ‘dingen te besturen’.

zouden wij, de eersten die op de
Christus hoopten, hem tot lof en
eer zijn. 13 Maar ook jullie gin-
gen op hem hopen toen jullie het
woord van waarheid hoorden, het
goede nieuws over jullie redding.
Nadat jullie gingen geloven, wer-
den jullie via hem verzegelda met
de beloofde heilige geest, 14 een
van tevoren gegeven onderpand�
van onze erfenis.b Dat was om
Gods eigen bezitc door een los-
prijsd te verlossen, tot zijn lof en
eer.

15 Dat is ook de reden waarom
ik, sinds ik heb gehoord van jullie
geloof in de Heer Jezus en jullie
liefde voor alle heiligen, 16 God
onophoudelijk dank voor jullie. In
mijn gebeden voor jullie blijf ik
vragen 17 of de God van onze
Heer Jezus Christus, de glorieuze
Vader, jullie een geest van wijsheid
en openbaring geeft om hem goed
te leren kennen.�e 18 Hij heeft
de ogen van jullie hart geopend,�
zodat jullie inzien tot wat voor
hoop hij jullie heeft geroepen, wat
voor glorieuze rijkdom hij als erfe-
nis voor de heiligen heeftf 19 en
hoe allesovertreffend de groots-
heid van zijn kracht is in ons gelo-
vigen.g Die grootsheid blijkt uit de
werking van zijn geweldige kracht,
20 die hij gebruikte toen hij Chris-
tus uit de dood opwekte en hem
een plaats gaf aan zijn rechter-
handh in de hemelse gewesten,
21 hoog boven alle regeringen,
autoriteiten, krachten en heersers
en boven elke naam die wordt
genoemd, i niet alleen in dit tijd-
perk� maar ook in het tijdperk dat
nog moet komen. 22 Ook heeft
hij alles onder zijn voeten onder-
worpen j en hem hoofd gemaakt
over alles wat te maken heeft
met de gemeente,k 23 die zijn li-
chaam is l en die vol is van hem die
alles in allen vervult.

1:14 �Of ‘aanbetaling (handgeld)’, ‘ga-
rantie (toezegging) van wat zal komen’.
1:17 �Of ‘nauwkeurige kennis van hem te
krijgen’. 1:18 �Lett.: ‘verlicht’. 1:21 �Of
‘samenstel van dingen’. Zie Woordenlijst.

HFST. 1
a Opb 2:1, 3

b Ef 2:6

c Ef 5:25-27

d 2Th 2:13
1Pe 1:2

e Ro 8:15, 29
Ro 8:23

f Ro 8:28

g Ro 3:24

h Jo 3:35

i Han 20:28
Ro 3:25
Opb 5:9

j Han 13:38
Kol 1:14
Kol 2:13

k Ro 16:25, 26

l Fil 2:9, 10
Kol 1:19, 20

m Ro 8:17
Ef 3:5, 6

��������������������

2de kolom
a 2Kor 1:22

Ef 4:30
Opb 7:4

b 2Kor 5:5
1Pe 1:3, 4

c 1Pe 2:9

d Ro 8:23
1Ti 2:5, 6

e Kol 1:9
1Ti 2:3, 4

f 1Pe 1:3, 4

g 2Kor 13:4

h Ps 110:1
Han 7:55

i Han 4:12
Fil 2:9-11

j Ps 8:6
1Kor 15:27
Heb 2:8

k Mt 28:18
Ef 5:23
Kol 1:18

l Ro 12:5
Ef 4:16
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2 Bovendien heeft God jullie le-
vend gemaakt, hoewel jullie

dood waren door jullie overtredin-
gen en zonden.a 2 Jullie volgden
daarmee eens de weg van deze we-
reld�b en de heerser over de macht
van de lucht,c de geestd die nu ac-
tief is in ongehoorzame mensen.
3 Net als zij hebben wij allemaal
ons ooit laten leiden door de ver-
langens van ons vlees.e We de-
den wat het vlees en onze gedach-
ten wilden.f Net als alle anderen
verdienden we van nature Gods
woede.�g 4 Maar omdat God zo
barmhartig ish en omdat zijn lief-
de voor ons zo groot is, i 5 heeft
hij ons samen met de Christus le-
vend gemaakt toen we dood waren
door overtredingen. j Jullie zijn ge-
red dankzij onverdiende goedheid.
6 Bovendien heeft hij ons samen
met hem opgewekt en een plaats
gegeven in de hemelse gewesten
in eendracht met Christus Jezus.k
7 Zo kan hij in de komende tijd-
perken� laten zien hoe oneindig
groot zijn onverdiende goedheid
is door ons als volgelingen van
Christus Jezus zijn gunst te tonen.

8 Dankzij deze onverdiende
goedheid zijn jullie door geloof ge-
red. l Dat hebben jullie niet aan
jezelf te danken, het is een gave
van God. 9 Het is niet het re-
sultaat van jullie daden,m en dus
heeft niemand reden om op te
scheppen. 10 We zijn het werk
van God� en werden in eendracht
met Christus Jezusn geschapeno

voor goede daden, waarvan God
van tevoren heeft bepaald dat we
ze moeten doen.�

11 Bedenk daarom dat jullie,
van afkomst� heidenen,� eens de-
genen waren die onbesneden wer-
den genoemd door degenen die in

2:2 �Of ‘het samenstel van dingen van
deze wereld’. Zie Woordenlijst. 2:3
�Lett.: ‘waren we van nature kinderen
van woede’. 2:7 �Of ‘komende samen-
stelsels van dingen’. Zie Woordenlijst.
2:10 �Of ‘een product van Zijn werk’.
�Lett.: ‘erin wandelen’. 2:11 �Lett.: ‘in
het vlees’. 2:11, 12, 16; 3:1 �Zie Woor-
denlijst.

het vlees besneden zijn door men-
senhanden. 12 In die tijd waren
jullie zonder Christus, vervreemd
van de staat Israël. Als vreemdelin-
gen hadden jullie geen deel aan de
verbonden� van de belofte.a Jullie
hadden geen hoop en waren zon-
der God in de wereld.b 13 Maar
nu zijn jullie, die eens veraf wa-
ren, in eendracht met Christus
Jezus dichtbij gekomen, door het
bloed van de Christus. 14 Want
hij is onze vrede.c Hij heeft de
twee groepen één gemaaktd en
de scheidsmuur ertussen vernie-
tigd.e 15 Met zijn lichaam� heeft
hij een eind gemaakt aan de vij-
andschap, de wet met zijn gebo-
den en voorschriften, om van de
twee groepen in eendracht met
zichzelf één nieuwe mens te ma-
ken.f Zo bracht hij vrede 16 en
verzoende hij door de martelpaal�g
beide groepen in één lichaam vol-
ledig met God. Hij heeft met zijn
lichaam de vijandschaph gedood.
17 Hij is gekomen en heeft het
goede nieuws van vrede bekend-
gemaakt aan jullie die veraf wa-
ren en aan hen die dichtbij waren,
18 want via hem hebben wij, bei-
de groepen, door één geest vrije
toegang tot de Vader.

19 Jullie zijn dus geen vreem-
delingen en buitenlanders meeri

maar medeburgers j van de heili-
gen en leden van het huisgezin van
God.k 20 Jullie zijn gebouwd op
het fundament van de apostelen
en profeten, l terwijl Christus Je-
zus zelf de fundament-hoeksteenm

is. 21 Het hele gebouw, harmo-
nieus samengevoegd,n groeit in
eendracht met hem uit tot een
heilige tempel voor Jehovah.�o
22 In eendracht met hem worden
ook jullie samen opgebouwd tot
een plaats waarin God door geest
woont.p

3 Vandaar dat ik, Paulus, de ge-
vangeneq van Christus Jezus

ter wille van jullie, de heide-
nen� . . . 2 Jullie hebben vast wel
gehoord dat mij ter wille van jullie

2:15 �Lett.: ‘vlees’. 2:21 �Zie App. A5.

HFST. 2
a Kol 2:13

b Ro 12:2
Ef 4:17

c Jo 12:31

d 1Kor 2:12

e 1Kor 6:9-11

f 1Pe 4:3

g Jo 3:36

h Ps 145:9

i Ro 5:8
1Jo 4:9, 19

j Kol 2:12, 13

k Ef 1:3

l Ro 4:16

m Ro 3:20

n Ef 1:3, 4

o Ga 6:15
��������������������

2de kolom
a Ro 9:4

b Jes 65:1

c Kol 1:19, 20

d Kol 3:11

e Le 20:26
Kol 2:13, 14

f 1Kor 12:12
Ga 3:28

g Heb 12:2

h Han 10:28

i Ef 2:12

j Fil 3:20

k 1Ti 3:15
Heb 3:6

l 1Kor 12:28

m Jes 28:16

n Kol 2:19

o 1Kor 3:16
1Kor 6:19

p 1Pe 2:5
��������������������

HFST. 3
q Ef 4:1
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het beheera van Gods onverdien-
de goedheid is gegeven. 3 Door
een openbaring is mij het heili-
ge geheim bekendgemaakt, zoals
ik al in het kort heb geschreven.
4 Dus als jullie dit lezen, kun-
nen jullie je een beeld vormen van
mijn inzicht in het heilige geheimb

van de Christus. 5 In vorige ge-
neraties is dit geheim niet aan de
mensen� bekendgemaakt zoals het
nu door de geest aan zijn heilige
apostelen en profeten is onthuld:c
6 dat heidenen� door het goede
nieuws en in eendracht met Chris-
tus Jezus mede-erfgenamen en le-
den van hetzelfde lichaam zouden
zijnd en met ons in de belofte zou-
den delen. 7 Daarvan ben ik een
dienaar geworden dankzij de vrije
gave van Gods onverdiende goed-
heid die mij is gegeven door de
werking van zijn kracht.e

8 Aan mij, de allerminste van
alle heiligen,f is deze onverdien-
de goedheid gegeveng om het goe-
de nieuws over de onvoorstelbare
rijkdom van de Christus bekend te
maken aan de heidenen� 9 en om
iedereen te laten zien hoe de ont-
hulling wordt beheerd van het hei-
lige geheimh dat eeuwenlang ver-
borgen is geweest in God, die alles
heeft geschapen. 10 Zo zou nu
door de gemeente i de rijkgescha-
keerde wijsheid van God bekend
worden gemaakt aan de regerin-
gen en de autoriteiten in de hemel-
se gewesten. j 11 Dat stemt over-
een met het eeuwige voornemen
dat hij heeft opgevat in verband
met de Christus,k onze Heer Jezus.
12 Door hem hebben we deze vrij-
moedigheid van spreken en vrije
toegang l vol vertrouwen, dank-
zij ons geloof in hem. 13 Daarom
vraag ik jullie de moed niet op te
geven nu ik voor jullie moeilijk-
heden moet doorstaan, want die
betekenen eer voor jullie.m

14 Vandaar dat ik mijn knie-
en buig voor de Vader, 15 aan
wie elke familie in de hemel en op

3:5 �Lett.: ‘mensenzonen’. 3:6, 8 �Zie
Woordenlijst.

aarde haar naam te danken heeft.
16 Ik bid dat hij vanuit zijn over-
vloedige majesteit� de mens die
jullie innerlijk zijna door de kracht
van zijn geest sterk laat wor-
den 17 en dat dankzij jullie ge-
loof de Christus met liefde in jullie
hart mag wonen.b Ook bid ik dat
jullie stevig geworteldc en gefun-
deerd zullen zijn.d 18 Dan zullen
jullie samen met alle heiligen goed
in staat zijn te bevatten wat de
breedte en lengte en hoogte en
diepte is, 19 en in staat zijn de
liefde van de Christus te kennen,e
die alle kennis te boven gaat, zo-
dat jullie vervuld worden met alle
volheid die God geeft.

20 Aan hem die door zijn
kracht die in ons actief isf onein-
dig veel meer kan doen dan alles
wat wij vragen of ons voor kun-
nen stellen,g 21 aan hem komt
de eer toe via de gemeente en via
Christus Jezus, tot in alle genera-
ties, voor altijd en eeuwig. Amen.

4 Ik, die gevangenzith ter wille
van de Heer, vraag jullie dan

ook dringend om de weg te gaan
die past bij i de roeping die jul-
lie hebben ontvangen: 2 wees al-
tijd nederig�j en zachtaardig, wees
geduldig,k verdraag elkaar in lief-
de, l 3 doe oprecht moeite om de
eenheid van de geest te bewa-
ren in de verenigende band van
vrede.m 4 Er is één lichaamn en
één geest,o zoals jullie werden ge-
roepen tot de ene hoopp van jullie
roeping, 5 één Heer,q één geloof,
één doop, 6 één God en Vader
van allen, die boven allen en door
allen en in allen is.

7 Aan elk van ons werd on-
verdiende goedheid gegeven zoals
de Christus de vrije gave heeft
verdeeld.r 8 Want er staat: ‘Toen
hij opsteeg naar boven, heeft
hij gevangenen meegevoerd, hij
heeft gaven in mensen gegeven.’s
9 Wat kan de uitspraak ‘hij steeg
op’ anders betekenen dan dat hij
ook is afgedaald naar beneden,

3:16 �Of ‘heerlijkheid’. 4:2 �Of ‘oot-
moedig van geest’.

HFST. 3
a 1Kor 9:16, 17

Kol 1:25, 26

b 1Kor 4:1
Ef 6:19

c Ro 11:25
Ro 16:25, 26

d Ef 2:15, 16

e Kol 1:25-27

f 1Kor 15:9

g 1Ti 1:13, 14

h Ef 1:9, 10

i 1Pe 1:10, 12

j 1Pe 2:9

k Ef 1:11

l Jo 14:6
Heb 4:15, 16

m 2Ti 2:10
��������������������

2de kolom
a 2Kor 4:16

b Jo 14:23

c Kol 2:6, 7

d Kol 1:23

e Ro 8:35

f Kol 1:29

g Mr 11:24
��������������������

HFST. 4
h Flm 9

i Fil 1:27

j Mt 11:29
Ro 12:3
Fil 2:3
1Pe 5:5

k 1Th 5:14

l 1Kor 13:4

m 1Kor 1:10
Kol 3:15

n Ro 12:5

o 1Kor 12:4

p 1Pe 1:3, 4

q 1Kor 8:6
1Kor 12:5, 6

r 1Kor 12:11

s Ps 68:18
1Kor 12:28
Ef 4:11



1567 EFEZI
¨
ERS 4:10-32

dat wil zeggen naar de aarde?
10 Hij die is afgedaald, is ook de-
gene die tot hoog boven alle he-
melena is opgestegenb om aan alle
dingen volheid te geven.

11 En hij heeft sommigen ge-
geven als apostelen,c sommigen
als profeten,d sommigen als evan-
geliepredikers,�e sommigen als
herders en leraren, f 12 met het
doel de heiligen te corrigeren,� om
te dienen, om het lichaam van de
Christus op te bouwen,g 13 tot-
dat we allemaal de eenheid van
geloof en van nauwkeurige kennis
van de Zoon van God bereiken, en
we als een volwassene� wordenh

en de mate van rijpheid bereiken
die bij de volheid van de Christus
hoort. 14 We moeten dus geen
kinderen meer zijn, heen en weer
geslingerd door de golven en mee-
gesleurd door elke wind van lerin-
geni afkomstig van mensen die be-
drog en gemene listen gebruiken.
15 Maar laten we de waarheid
spreken en in alle dingen door
liefde naar hem toe groeien die
het hoofd is, Christus. j 16 Van-
uit hem is het hele lichaamk harmo-
nieus samengevoegd en gemaakt
om samen te werken doordat elk
gewricht doet wat nodig is. Als
elk afzonderlijk deel goed functio-
neert, draagt dat bij tot de groei
van het lichaam terwijl het zich-
zelf in liefde opbouwt. l

17 Daarom zeg ik en getuig ik
dit in de Heer: ga niet meer de weg
die de heidenen� volgen,m met hun
doelloze� manier van denken.n
18 Hun verstand is verduisterd en
ze zijn vervreemd van het leven
dat van God komt, omdat ze onwe-
tend zijn en een ongevoelig� hart
hebben. 19 Omdat ze elk moreel
besef hebben verloren, hebben ze
zich overgegeven aan schaamte-
loos gedrag�o om hebzuchtig aller-
lei onreinheid te beoefenen.

4:11 �Of ‘verkondigers van het goede
nieuws’. 4:12 �Of ‘op te leiden’. 4:13
�Of ‘rijp’. 4:17 �Zie Woordenlijst. �Of
‘lege’, ‘ijdele’. 4:18 �Lett.: ‘afgestompt’.
4:19 �Grieks: aselgeia. Zie Woordenlijst.

20 Maar dat is niet wat jullie
over de Christus hebben geleerd,
21 als jullie hem tenminste heb-
ben gehoord en door hem zijn
onderwezen in overeenstemming
met de waarheid die in Jezus
is. 22 Jullie hebben geleerd dat
je de oude persoonlijkheid moet
wegdoen,a die bij jullie vroege-
re manier van leven hoort en
die door haar bedrieglijke verlan-
gens wordt verdorven.b 23 En
jullie moeten je mentaliteit� blij-
ven vernieuwenc 24 en de nieu-
we persoonlijkheid aandoen,d die
naar Gods wil werd geschapen in
ware rechtvaardigheid en loyali-
teit.

25 Jullie hebben bedrog weg-
gedaan. Spreek daarom allemaal
de waarheid tegen je naaste,e want
we zijn als lichaamsdelen die bij
elkaar horen.f 26 Als je kwaad
wordt, zondig dan niet.g Laat de
zon niet ondergaan terwijl je nog
boos bent.h 27 Geef de Duivel
geen kans.�i 28 Laat wie steelt,
niet meer stelen maar hard wer-
ken en met zijn handen eerlijk
werk doen,j zodat hij iets kan de-
len met mensen die het nodig heb-
ben.k 29 Laat geen slecht� woord
uit je mond komen, l maar zeg iets
goeds dat opbouwt, waar dat maar
nodig is. Zo vertel je de ander iets
waar hij wat aan heeft.m 30 En
bedroef Gods heilige geest niet,�n
waarmee jullie verzegeld zijno voor
een dag van verlossing door los-
prijs.p

31 Doe alle verbittering,q boos-
heid, woede, geschreeuw en be-
ledigende taalr weg, en ook alles
wat kwetsend is.s 32 Wees juist
vriendelijk voor elkaar, heb in-
tens medegevoelt en vergeef el-
kaar van harte, net zoals God jullie
door Christus van harte vergeven
heeft.u

4:23 �Of ‘de kracht die je denken aan-
drijft’. Lett.: ‘de geest van je denken’.
4:27 �Of ‘sta de Duivel geen plaats toe’.
4:29 �Lett.: ‘bedorven’. 4:30 �Of ‘doe
(...) geen verdriet’.
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5 Volg daarom God na,a als ge-
liefde kinderen, 2 en bewan-

del de weg van de liefde,b zoals ook
de Christus ons� heeft liefgehadc

en zich voor ons� heeft gegeven als
een offer en een slachtoffer, een
aangename geur voor God.d

3 Laat seksuele immoraliteit�
en allerlei onreinheid of hebzucht
onder jullie zelfs niet ter spra-
ke komen,e want dat past niet bij
heiligen.f 4 Ook schandelijk ge-
drag, dom gepraat en obscene
grappeng zijn ongepast. Breng lie-
ver dank aan God.h 5 Want jul-
lie moeten weten en goed be-
seffen dat niemand die seksueel
immoreel� is i of onrein of heb-
zuchtig, j wat wil zeggen dat hij af-
goden aanbidt, een erfdeel heeft
in het Koninkrijk van de Christus
en van God.k

6 Laat je door niemand met hol-
le woorden bedriegen, want door
zulke dingen komt de woede van
God over ongehoorzame mensen.
7 Laat je daarom niet met hen in.
8 Want eens waren jullie duister-
nis, maar nu zijn jullie lichtl in een-
heid met de Heer.m Ga de weg van
de kinderen van het licht, 9 want
de vrucht van het licht is elke
soort van goedheid en rechtvaar-
digheid en waarheid.n 10 Blijf on-
derzoeken wat aanvaardbaaro is
voor de Heer. 11 En doe niet
meer mee met de vruchteloze
praktijken die bij de duisternis
horen,p maar ontmasker ze juist.
12 Want de dingen die zij in het ge-
heim doen, zijn te schandelijk om
zelfs maar te noemen. 13 Alle
dingen die worden ontmaskerd,�
worden door het licht zichtbaar,
want alles wat zichtbaar wordt,
is licht. 14 Daarom wordt er ge-
zegd: ‘Word wakker, jij die slaapt.
Sta op uit de dood,q en de Chris-
tus zal op je schijnen.’ r

15 Let er dus goed op wel-
ke weg je gaat, dat jullie je niet
als dwazen maar als wijzen ge-

5:2 �Of mogelijk ‘jullie’. 5:3 �Grieks:
porneia. ZieWoordenlijst. 5:5 �ZieWoor-
denlijst. 5:13 �Of ‘terechtgewezen’.

dragen. 16 En gebruik je tijd zo
goed mogelijk,�a want we leven in
een slechte tijd. 17 Wees daarom
niet onverstandig, maar probeer
te begrijpen wat de wil van Jeho-
vah� is.b 18 Bedrink je ook niet
aan wijn,c wat leidt tot losbandig-
heid,� maar zorg dat je altijd ver-
vuld bent met geest. 19 Spreek
tot elkaar� met psalmen, lofzan-
gen voor God en geestelijke liede-
ren. Zingd en maak muzieke voor
Jehovah� in je hart.f 20 Dankg

onze God en Vader altijd voor al-
les in de naam van onze Heer Je-
zus Christus.h

21 Wees aan elkaar onderwor-
pen i uit ontzag voor Christus.
22 Laten vrouwen onderworpen
zijn aan hun man j als aan de Heer,
23 want de man is het hoofd van
zijn vrouw,k net zoals de Chris-
tus het hoofd is van de gemeen-
te, l het lichaam dat hij heeft gered.
24 En zoals de gemeente onder-
worpen is aan de Christus, zo moe-
ten vrouwen in alles onderworpen
zijn aan hun man. 25 Mannen,
blijf van je vrouw houden,m net
zoals de Christus van de gemeen-
te heeft gehouden en zich voor
haar heeft opgeofferdn 26 om
haar te heiligen, haar te reinigen
door haar te baden in het water
van het woord.o 27 Zo kon hij de
gemeente in haar pracht aan zich-
zelf aanbieden, zonder vlek of rim-
pel of iets dergelijks,p maar heilig
en zonder smet.q

28 Op dezelfde manier moeten
mannen van hun vrouw houden als
van hun eigen lichaam. Een man
die van zijn vrouw houdt, houdt
van zichzelf. 29 Niemand heeft
ooit zijn eigen lichaam� gehaat,
maar hij voedt en koestert het,
zoals de Christus dat doet met
de gemeente, 30 omdat wij delen
van zijn lichaam zijn.r 31 ‘Daar-
om zal een man zijn vader en zijn
moeder verlaten en zich aan zijn

5:16 �Lett.: ‘koop de vastgestelde tijd
uit’. 5:17, 19 �Zie App. A5. 5:18 �Of
‘onhandelbaarheid’. 5:19 �Of mogelijk
‘jezelf’. 5:29 �Lett.: ‘vlees’.
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vrouw hechten,� en de twee zullen
één vlees worden.’a 32 Dit heili-
ge geheimb is groot. Ik heb het
nu over Christus en de gemeen-
te.c 33 Hoe dan ook, elk van jul-
lie moet net zo van zijn vrouw hou-
dend als van zichzelf, en de vrouw
moet diep respect voor haar man
hebben.e

6 Kinderen, gehoorzaam je ou-
dersf in eendracht met de

Heer, want dat is rechtvaardig.
2 ‘Eer� je vader en je moeder’g
is het eerste gebod met een be-
lofte: 3 ‘Dan zal het goed met
je gaan� en zul je lang op aarde
blijven.’ 4 En vaders, irriteer je
kinderen niet,h maar voed ze op
met de correctie�i en de verma-
ningen� van Jehovah.�j

5 Slaven, gehoorzaam je aard-
se� meesters,k met respect en
ontzag en met een oprecht hart,
zoals je de Christus gehoorzaamt.
6 Dus niet alleen als anderen je
zien, om bij mensen in de gunst
te komen,�l maar als slaven van
Christus die met hart en ziel�
Gods wil doen.m 7 Dien met een
goede instelling, alsof het voor Je-
hovah� isn en niet voor mensen.
8 Want jullie weten dat je al het
goede dat je doet terugkrijgt van
Jehovah,�o of je nu een slaaf bent
of een vrij mens. 9 En mees-
ters, jullie moeten hen op dezelfde
manier behandelen. Gebruik geen
dreigementen, want je weet dat zij
dezelfde Meester in de hemel heb-
ben als jij,p en hij is niet partijdig.

10 Tot slot, blijf kracht put-
tenq uit de Heer en uit zijn grote
macht. 11 Trek de complete wa-
penrustingr van God aan, zodat je
stand kunt houden tegen de lis-
ten� van de Duivel. 12 Want we
hebben een strijd� te voeren,s niet

5:31 �Of ‘bij zijn vrouw blijven’. 6:2 �Of
‘toon respect voor’. 6:3 �Of ‘zul je suc-
ces hebben’. 6:4, 6 �Zie Woordenlijst.
6:4 �Of ‘het onderwijs’, ‘de leiding’. Lett.:
‘het inbrengen van denkwijze’. 6:4, 7,
8 �Zie App. A5. 6:5 �Lett.: ‘vleselijke’.
6:6 �Lett.: ‘niet met ogendienst als men-
senbehagers’. 6:11 �Of ‘complotten’.
6:12 �Lett.: ‘worsteling’.

tegen vlees en bloed, maar tegen
de regeringen, tegen de autoritei-
ten, tegen de wereldheersers van
deze duisternis, tegen de slech-
te geestenmachtena in de hemel-
se gewesten. 13 Doe daarom de
complete wapenrusting van God
aanb om weerstand te kunnen bie-
den op de dag van het kwaad en
om goed voorbereid stand te kun-
nen houden.

14 Houd dus stand, met de
waarheid als gordel om je middel,c
met rechtvaardigheid als borsthar-
nasd 15 en met de bereidheid om
het goede nieuws van vrede be-
kend te makene als sandalen aan je
voeten. 16 Draag daarnaast het
grote schild van het geloof,f waar-
mee je alle brandende pijlen� van
de goddeloze zult kunnen uit-
doven.g 17 Draag ook de helm
van reddingh en het zwaard van
de geest, Gods woord. i 18 Bid
steeds bij elke gelegenheid j door
geest, met gebeden en smeek-
beden in elke vorm.k Blijf daar-
om wakker en smeek voortdurend
voor alle heiligen. 19 Bid ook
voor mij: dat als ik mijn mond
opendoe, ik de woorden vind om
vrijmoedig het heilige geheim van
het goede nieuws bekend te kun-
nen maken, l 20 waarvoor ik een
gezantm in boeien ben, en dat ik
er zo vrijmoedig over mag spreken
als ik zou moeten.

21 T _ychikus,n een geliefde
broeder en trouwe dienaar in de
Heer, zal jullie alles over me ver-
tellen, hoe het met me gaat.o
22 Juist met dat doel stuur ik
hem naar jullie toe, om jullie te
laten weten hoe het met ons gaat
en om jullie te bemoedigen.�

23 Ik wens de broeders� zowel
vrede als liefde met geloof toe van
God, de Vader, en de Heer Jezus
Christus. 24 Mag de onverdien-
de goedheid met iedereen zijn die
onvergankelijke liefde heeft voor
onze Heer Jezus Christus.

6:16 �Of ‘projectielen’. 6:22 �Of ‘jullie
hart te troosten’. 6:23 �Soms gebruikt
de Bijbel ‘broeders’ voor zowel mannen
als vrouwen.
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1 Van Paulus en Timotheüs, sla-
ven van Christus Jezus. Aan

alle heiligen in Fil _ippia die in een-
dracht met Christus Jezus zijn,
en aan de opzieners en dienaren
in de bediening.b

2 Ik wens jullie onverdiende
goedheid en vrede toe van God,
onze Vader, en van de Heer Je-
zus Christus.

3 Elke keer als ik aan jullie
denk, dank ik mijn God. 4 In al
mijn smeekgebeden voor jullie al-
lemaal dank ik hem met vreugde,c
5 omdat jullie vanaf de eerste dag
tot nu toe een bijdrage hebben
gegeven aan� het goede nieuws.
6 Want ik ben ervan overtuigd
dat hij die een goed werk in jullie
is begonnen, het ook af zal ma-
kend tot op de dag van Christus
Jezus.e 7 Het spreekt vanzelf
dat ik zo over jullie denk, want
ik draag jullie allemaal in mijn
hart. Jullie delen met mij in de
onverdiende goedheid, zowel tij-
dens mijn gevangenisboeienf als
tijdens het verdedigen en wet-

1:5 �Of ‘een aandeel hebben gehad aan
de bevordering van’.

telijk bevestigen van het goede
nieuws.a

8 God is mijn getuige dat ik
echt naar jullie allemaal ver-
lang, met dezelfde genegenheid
als Christus Jezus heeft. 9 En ik
blijf bidden dat jullie liefde steeds
meer toeneemt,b met nauwkeuri-
ge kennisc en volledig inzicht,d
10 en dat jullie kunnen vaststel-
len wat echt belangrijk is.e Dan
zullen jullie tot op de dag van
Christus onberispelijk zijn en
anderen geen aanstoot geven.f
11 En ik bid dat jullie dankzij Je-
zus Christus veel rechtvaardige
vruchten voortbrengen,g tot lof
en eer van God.

12 Ik wil jullie laten weten,
broeders,� dat mijn situatie juist
goed is geweest voor de vooruit-
gang van het goede nieuws.
13 Zo is onder de hele preto-
riaanse lijfwacht en alle ande-
ren algemeen bekend gewordenh

dat ik gevangenisboeien draagi

vanwege Christus. 14 De meeste
broeders in de Heer hebben door

1:12 �Soms gebruikt de Bijbel ‘broe-
ders’ voor zowel mannen als vrouwen.

AAN DE

F I LIPPENZEN
I N H O U D

1 Groet (1, 2)
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Vooruitgang goede nieuws ondanks
problemen (12-20)
Leven is Christus, sterven is winst (21-26)
Gedrag dat goede nieuws
waardig is (27-30)

2 Christelijke nederigheid (1-4)
Christus’ nederigheid en verheven
positie (5-11)
Werken aan eigen redding (12-18)

Schijnen als lichtgevers (15)

Timotheüs en Epafroditus naar
Filippi (19-30)

3 Niet op het vlees vertrouwen (1-11)
Door Christus alles als verlies
zien (7-9)

Zich uitstrekken naar het doel (12-21)
Burgerschap in de hemel (20)

4 Eenheid, vreugde, juiste gedachten (1-9)
‘Maak je nergens zorgen over’ (6, 7)

Waardering voor wat Filippenzen
gaven (10-20)
Afscheidsgroet (21-23)
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mijn gevangenisboeien meer ver-
trouwen gekregen, en ze hebben
nog meer moed om het woord van
God zonder angst bekend te ma-
ken.

15 Het is waar dat sommigen
de Christus uit jaloezie� en ri-
valiteit prediken, maar anderen
doen dat met goede bedoelingen.
16 Zij verkondigen de Christus
uit liefde, want ze weten dat ik
ben aangesteld om het goede
nieuws te verdedigen.a 17 Maar
de eersten doen het uit rivali-
teit, niet met zuivere motieven,
want ze willen het mij moeilijk
maken in mijn gevangenisboeien.
18 Wat is het resultaat? Dat op
elke manier, met of zonder bij-
bedoelingen, Christus wordt ver-
kondigd, en daar ben ik blij
om. Mijn blijdschap is blijvend,
19 want ik weet dat dit zal uitlo-
pen op mijn redding dankzij jul-
lie smeekgebedenb en de hulp
van de geest van Jezus Chris-
tus.c 20 Dat stemt overeen met
mijn vurige verwachting en hoop
dat ik me in geen enkel opzicht
zal hoeven te schamen, maar
dat Christus nu net als voor-
heen door alle vrijmoedigheid
van spreken geprezen zal worden
via mijn lichaam, of ik nu in le-
ven blijf of sterf.d

21 Want voor mij geldt: leven
is Christuse en sterven is winst.f
22 Als ik verder moet leven in
het vlees, dan is dat� een vrucht
van mijn werk. Toch maak ik niet
bekend wat ik zou kiezen. 23 Ik
sta in tweestrijd, want ik ver-
lang er echt naar verlost te wor-
den om bij Christus te zijn,g wat
natuurlijk het beste is.h 24 Maar
voor jullie bestwil is het beter dat
ik in het vlees blijf. 25 Omdat
ik daarvan overtuigd ben, weet ik
dat ik zal blijven leven en bij jul-
lie allemaal zal blijven voor jul-
lie vooruitgang en vreugde in het

1:15 �Of ‘afgunst’. 1:22 �D.w.z. dat
Christus wordt geprezen.

geloof, 26 zodat jullie overlopen
van vreugde in Christus Jezus als
ik weer bij jullie ben.�

27 Alleen, gedraag je� op een
manier die het goede nieuws over
de Christus waardig is.a Of ik jul-
lie nu kom opzoeken of niet,� ik
zou graag horen dat jullie vast-
staan in één geest, dat jullie één
van ziel�b zij aan zij strijden voor
het geloof in het goede nieuws
28 en dat jullie je op geen enke-
le manier bang laten maken door
jullie tegenstanders. Voor hen is
dat een teken dat ze vernietigd
worden,c maar voor jullie dat jul-
lie gered worden;d en het komt
van God. 29 Want jullie hebben
het voorrecht gekregen niet al-
leen in Christus te geloven, maar
ook voor hem te lijden.e 30 Jul-
lie hebben dezelfde strijd te voe-
ren die jullie mij hebben zien voe-
renf en die ik, zoals jullie nu
horen, nog steeds voer.

2 Als jullie elkaar aanmoedi-
gen in Christus, elkaar troos-

ten uit liefde, geestelijk ver-
bonden zijn� en genegenheid en
medegevoel hebben, 2 maak me
dan volmaakt gelukkig door eens-
gezind te zijn, dezelfde liefde te
hebben en saamhorig� en één
van geest te zijn.g 3 Doe niets
uit rivaliteith of eigendunk, i maar
wees nederig� en bezie anderen
als superieur aan jezelf. j 4 Heb
niet alleen oog voor je eigen be-
langenk maar ook voor de belan-
gen van anderen.l

5 Behoud dezelfde mentaliteit
die ook Christus Jezus had.m
6 Hoewel hij in Gods gedaante
bestond,n heeft hij geen machts-
greep overwogen om aan God
gelijk te zijn.o 7 Nee, hij heeft

1:26 �Lett.: ‘aanwezigheid’. 1:27 �Of ‘ga
ermee door je als burger te gedragen’.
�Lett.: ‘afwezig ben’. �Of ‘eensgezind’.
2:1 �Lett.: ‘enig delen in geest’. 2:2 �Of
‘in ziel samengevoegd’. 2:3 �Of ‘oot-
moedig van geest’.

HFST. 1
a Fil 1:7

b 2Kor 1:11

c Jo 15:26

d Ro 14:8
1Pe 4:16

e Ga 2:20

f 1Th 4:14
2Ti 4:8
Opb 14:13

g 2Ti 4:6

h 2Kor 5:6, 8
��������������������

2de kolom
a Ef 4:1, 3

Kol 1:10

b Ro 15:5, 6
1Kor 1:10

c 2Th 1:6

d Lu 21:19
2Th 1:4, 5

e Han 5:41

f Han 16:22, 23
1Th 2:2

��������������������

HFST. 2
g 1Kor 1:10

2Kor 13:11
1Pe 3:8

h Fil 1:15, 17
Jak 3:14, 16

i Ga 5:26

j Mt 23:11
Ef 4:1, 2
Ef 5:21

k 1Kor 13:4, 5

l 1Kor 10:24
1Kor 10:32, 33

m Mt 11:29
Jo 13:14, 15

n Kol 1:15
Heb 1:3

o Jo 14:28



FILIPPENZEN 2:8-30 1572
alles opgegeven, heeft de gedaan-
te van een slaaf aangenomena en
is mens� geworden.b 8 En toen
hij als mens kwam,� heeft hij zich
vernederd en werd hij gehoor-
zaam tot de doodc — de dood aan
een martelpaal.�d 9 Om die re-
den heeft God hem tot een hogere
positie verhevene en hem in zijn
goedheid de naam gegeven die bo-
ven elke andere naam is,f 10 zo-
dat in de naam van Jezus elke
knie zich zou buigen — van dege-
nen in de hemel, op aarde en on-
der de grondg — 11 en elke tong
openlijk zou erkennen dat Jezus
Christus Heer ish tot eer van God,
de Vader.

12 Mijn lieve vrienden, jul-
lie zijn altijd gehoorzaam geweest
toen ik bij jullie was,� en nu ik
er niet ben zijn jullie dat nog
veel meer. Blijf met vrees en be-
ven aan je eigen redding wer-
ken. 13 God zelf zet jullie vol-
gens zijn wens tot actie aan en
geeft jullie zowel de wil als de
kracht om te handelen. 14 Blijf
alles doen zonder te klageni of
tegen te spreken. j 15 Dan zullen
jullie onberispelijk en onschuldig
zijn, kinderen van God,k onbe-
smet in een generatie die scheef-
gegroeid en ontwricht is. l In hun
midden schijnen jullie als licht-
gevers in de wereld,m 16 terwijl
jullie stevig vasthouden aan het
woord dat leven geeft.n Dan heb
ik op de dag van Christus re-
den om blij te zijn omdat ik weet
dat ik niet voor niets heb gelo-
pen en niet voor niets hard heb
gewerkt. 17 Maar ook al word
ik als een drankoffer uitgegoteno

op het slachtofferp van de heili-
ge dienst� waartoe jullie geloof
jullie heeft gebracht, toch ben ik
blij en verheug ik me met jullie al-

2:7 �Lett.: ‘aan de mensen gelijk’. 2:8
�Lett.: ‘toen hij zich in de gedaante van
een mens bevond’. �Zie Woordenlijst.
2:12 �Lett.: ‘aanwezigheid’. 2:17 �Of
‘de openbare dienst’.

lemaal. 18 Zo moeten jullie ook
blij zijn en je met mij verheugen.

19 In vertrouwen op de Heer
Jezus hoop ik binnenkort Timo-
theüsa naar jullie toe te sturen,
zodat ik opgebouwd word als ik
iets over jullie hoor. 20 Want ik
heb niemand anders die dezelf-
de instelling heeft als hij en die
echt jullie belangen zal behar-
tigen. 21 Alle anderen zoeken
hun eigen belangen, niet die van
Jezus Christus. 22 Maar jullie
weten dat hij zich heeft bewe-
zen: als een kindb met een va-
der heeft hij met mij gediend om
het goede nieuws te bevorderen.
23 Hem hoop ik dus te sturen,
zodra ik weet wat er met me zal
gebeuren. 24 Ik vertrouw op de
Heer dat ik ook zelf binnenkort
zal komen.c

25 Het lijkt me nodig Epafrod _i-
tus alvast naar jullie toe te sturen,
mijn broeder, medewerker en me-
destrijder, en de afgezant die jul-
lie hebben gestuurd als persoon-
lijke dienaar voor mij.d 26 Want
hij wil jullie allemaal graag zien
en zit in de put omdat jullie heb-
ben gehoord dat hij ziek was ge-
worden. 27 Hij is inderdaad ziek
geweest en is zelfs bijna gestor-
ven. Maar God had medelijden
met hem,� en niet alleen met
hem maar ook met mij, zodat ik
niet nog meer verdriet zou heb-
ben. 28 Daarom stuur ik hem
met de grootste spoed, zodat jul-
lie weer blij zijn als jullie hem
zien en ik minder bezorgd ben.
29 Geef hem dus zoals gebruike-
lijk een hartelijke ontvangst in de
Heer. Houd dat soort mannen in
ere,e 30 want hij is bijna gestor-
ven voor het werk van Christus.�
Hij heeft zijn leven op het spel ge-
zet� om goed te maken dat jullie
hier niet waren om mij te dienen.f

2:27 �Of ‘was barmhartig voor hem’.
2:30 �Of mogelijk ‘het werk van de
Heer’. �Of ‘zijn ziel aan gevaar bloot-
gesteld’.
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3 Tot slot, mijn broeders, wees
altijd verheugd in de Heer.a

Ik heb er geen moeite mee jullie
dezelfde dingen te schrijven, en
het is voor jullie bestwil.�

2 Pas op voor de honden,
pas op voor degenen die ande-
ren kwaad doen, pas op voor hen
die het vlees verminken.b 3 Wij
zijn degenen met de ware besnij-
denis,c wij die door Gods geest
heilige dienst doen, die trots zijn
op Christus Jezusd en die niet op
het vlees vertrouwen. 4 Toch
zou juist ik alle reden hebben om
op het vlees te vertrouwen.

Denkt iemand anders dat hij
redenen heeft om op het vlees
te vertrouwen? Ik heb er meer:
5 besneden op de achtste dag,e
uit het volk Israël, uit de stam
Benjamin, een geboren Hebreeër,f
wat de wet betreft een farizeeër,g
6 wat ijver betreft een vervolger
van de gemeente,h wat rechtvaar-
digheid op basis van de wet be-
treft iemand die heeft laten zien
onberispelijk te zijn. 7 Maar wat
winst voor me was, ben ik door de
Christus als verlies gaan zien.�i
8 Sterker nog, ik bezie echt al-
les als verlies omdat de kennis
van Christus Jezus, mijn Heer,
van allesovertreffende waarde is.
Ter wille van hem heb ik alles op-
gegeven. Ik bezie het als afval�
om zo Christus te winnen 9 en
in eendracht met hem te kun-
nen zijn — niet door mijn eigen
rechtvaardigheid omdat ik de wet
volg, maar door rechtvaardigheid
via geloofj in Christus,k de recht-
vaardigheid die van God komt op
basis van geloof.l 10 Ik wil hem
en de kracht van zijn opstandingm

kennen. Ik wil delen in zijn lij-
denn en me onderwerpen aan een
dood als die van hem.o 11 Dat
wil ik om zo mogelijk de eerdere

3:1 �Of ‘veiligheid’. 3:7 �Of mogelijk
‘heb ik (...) graag achtergelaten’. 3:8
�Of ‘vuilnis’, ‘vuiligheid’.

opstanding uit de dood te ontvan-
gen.a

12 Niet dat ik het al heb ge-
kregen of al volmaakt ben gewor-
den. Maar ik doe mijn uiterste
bestb om te bereiken� waarvoor
Christus Jezus mij heeft uitgeko-
zen.�c 13 Broeders, ik denk niet
van mezelf dat ik het al bereikt�
heb, maar één ding is zeker: ik
vergeet wat achter me ligtd en
strek me uit naar� wat vóór me
ligt.e 14 Zo streef ik naar het
doel om de prijsf van de roe-
ping naar boveng te ontvangen,
die God via Christus Jezus geeft.
15 Laat dus iedereen van ons die
geestelijk volwassen is,h die in-
stelling hebben. En als je in een
bepaald opzicht anders geneigd
bent, zal God je die instelling dui-
delijk maken. 16 Laten we in ie-
der geval, welke vorderingen we
ook hebben gemaakt, op deze weg
verdergaan.�

17 Broeders, volg mij eensge-
zind na i en kijk goed naar dege-
nen die leven� naar het voorbeeld
dat wij jullie hebben gegeven.
18 Want er zijn er velen die als
vijanden van de martelpaal� van
de Christus leven.� Ik heb het al
vaak over ze gehad maar nu met
tranen in mijn ogen. 19 Hun ein-
de is vernietiging, hun god is hun
buik, hun eer is eigenlijk hun
schande en ze denken alleen maar
aan aardse zaken. j 20 Maar wij
hebben een burgerschapk in de
hemel l en vandaaruit verwachten
we vurig een redder, de Heer Je-
zus Christus.m 21 Met zijn gro-
te kracht waarmee hij alles aan
zich kan onderwerpen,n zal hij ons
nederige lichaam veranderen om
het gelijk� te maken aan zijn ver-
heven lichaam.o

3:12 �Lett.: ‘grijpen’. 3:12, 13 �Lett.:
‘gegrepen’. 3:13 �Of ‘richt me hele-
maal op’. 3:16 �Of ‘ordelijk wandelen’.
3:17, 18 �Lett.: ‘wandelen’. 3:18 �Zie
Woordenlijst. 3:21 �Lett.: ‘gelijkvormig’.
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4 Zo moeten jullie dus vast-
staana in de Heer, mijn gelief-

de broeders, van wie ik houd en
naar wie ik verlang, mijn vreug-
de en kroon.b

2 Eu _odia en S _yntyche vraag
ik dringend eensgezind te zijn in
de Heer.c 3 En ik vraag ook jou,
als een echte medewerker,� om
deze vrouwen te blijven bijstaan.
Ze hebben zij aan zij met mij ge-
streden� voor het goede nieuws,
net als Cl _emens en mijn andere
medewerkers, van wie de namen
in het boek van het levend staan.

4 Wees altijd verheugd in de
Heer. Ik zal het nog eens zeg-
gen: wees verheugd!e 5 Laat je
redelijkheidf bij alle mensen be-
kend worden. De Heer is dicht-
bij. 6 Maak je nergens zorgen
over,g maar maak bij alles je ver-
zoeken aan God bekendh door te
bidden, te smeken en te danken.
7 Dan zal de vrede i van God,
die alle begrip te boven gaat,
je hart j en je verstand� bescher-
men door Christus Jezus.

8 Tot slot, broeders, blijf aan-
dacht besteden aan� alles wat
waar is, alles wat echt waarde
heeft, alles wat rechtvaardig is,
alles wat eerbaar� is, alles wat
lieflijk is, alles wat prijzenswaar-
dig is, alles wat deugdzaam is en
alles wat lof verdient.k 9 Doe
wat je van mij geleerd en aan-
vaard hebt, wat je gehoord en ge-
zien hebt, l en de God van vrede
zal met jullie zijn.

10 Ik ben erg blij in de Heer
dat jullie zorg voor mij weer is
opgebloeid.m Jullie dachten wel
aan me, maar jullie hadden geen
gelegenheid om dat te laten zien.
11 Ik zeg dat niet omdat ik iets
tekortkom, want ik heb geleerd
om in alle omstandigheden tevre-

4:3 �Lett.: ‘jukgenoot’. �Of ‘veel moei-
te gedaan’. 4:7 �Of ‘gedachten’. 4:8
�Of ‘nadenken over’, ‘mediteren over’.
�Of ‘zuiver’.

den te zijn.�a 12 Ik weet wat het
is om weinig te hebbenb en om
overvloed te hebben. In alles en
in alle omstandigheden heb ik van
allebei het geheim geleerd: volop
te eten te hebben en honger te lij-
den, overvloed te hebben en niets
te hebben. 13 Voor alles ben ik
sterk genoeg dankzij hem die mij
kracht geeft.c

14 Toch hebben jullie er goed
aan gedaan me te helpen in mijn
moeilijkheden. 15 Jullie weten
trouwens zelf ook, Filippenzen,
dat toen jullie het goede nieuws
voor het eerst hadden gehoord en
ik uit Macedonië vertrok, geen en-
kele gemeente met mij deelde in
het geven en ontvangen, behalve
jullie.d 16 Want toen ik in Thes-
salon _ika was, hebben jullie mij tot
twee keer toe iets gestuurd toen
ik het nodig had. 17 Niet dat ik
eropuit ben iets te krijgen, maar
ik wil dat jullie de opbrengst krij-
gen die het tegoed op jullie reke-
ning doet toenemen. 18 Ik heb
alles wat ik nodig heb en zelfs
meer. Ik ben van alles voorzien nu
ik van Epafrod _ituse heb gekregen
wat jullie hebben gestuurd, een
aangename geur,f een aanvaard-
baar slachtoffer waar God blij
mee is. 19 En mijn God zal jullie
uit zijn grote rijkdom via Christus
Jezus alles geven wat jullie nodig
hebben.g 20 Aan onze God en
Vader komt de eer toe, voor altijd
en eeuwig. Amen.

21 Breng mijn groeten over
aan alle heiligen in eendracht
met Christus Jezus. De broeders
die bij me zijn, doen jullie de
groeten. 22 Alle heiligen, maar
vooral die van het huis van cae-
sar,h doen jullie de groeten.

23 Mag de onverdiende goed-
heid van de Heer Jezus Christus
met de geest zijn die jullie to-
nen.
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1 Van Paulus, door Gods wil
een apostel van Christus Je-

zus, en onze broeder Timotheüs.a
2 Aan de heiligen in Kolosse,
broeders� die trouw zijn in een-
dracht met Christus.

Ik wens jullie onverdiende
goedheid en vrede toe van God,
onze Vader.

3 Wij danken God, de Vader
van onze Heer Jezus Christus, al-
tijd als we voor jullie bidden,
4 want we hebben gehoord over
jullie geloof in Christus Jezus
en jullie liefde voor alle heiligen,
5 die jullie hebben omdat jullie
hopen op wat in de hemel voor
jullie is weggelegd.b Jullie hebben
al eerder over deze hoop gehoord
toen de boodschap over de waar-
heid van het goede nieuws 6 jul-
lie bereikte. In de hele wereld
draagt het goede nieuws vrucht
en neemt het toe.c En zo gaat
het ook bij jullie, al vanaf de dag
dat jullie de waarheid over Gods
onverdiende goedheid hebben ge-
hoord en nauwkeurig hebben le-
ren kennen. 7 Jullie zijn daar-
in onderwezen door onze geliefde

1:2 �Soms gebruikt de Bijbel ‘broeders’
voor zowel mannen als vrouwen.

medeslaaf _Epafras,a die een trou-
we dienaar van de Christus is in
onze plaats. 8 Hij heeft ons ook
verteld over de liefde die jullie in
geestelijk opzicht� hebben.

9 Daarom bidden we onophou-
delijk voor jullie,b vanaf de dag
dat we ervan hoorden. We vra-
gen dat jullie volop nauwkeuri-
ge kennis van zijn wil krijgen,c
met alle wijsheid en geestelijk in-
zicht.d 10 Dan zullen jullie een
leven leiden� dat Jehovah� waar-
dig is en hem in alles blij maken,
terwijl jullie vrucht blijven dra-
gen met allerlei goede daden en
steeds meer nauwkeurige kennis
van God krijgen.e 11 Mogen jul-
lie door zijn verheven macht
sterk worden gemaaktf en veel
kracht krijgen om in alles� met
geduld en vreugde te volharden.
12 Dank de Vader, die jullie ge-
schikt heeft gemaakt om te delen
in de erfenis van de heiligeng die
in het licht zijn.

13 Hij heeft ons gered van de
macht van de duisternish en ons
overgebracht naar het koninkrijk

1:8 �Lett.: ‘in geest’. 1:10 �Lett.: ‘wan-
delen’. �Zie App. A5. 1:11 �Of ‘volle-
dig’.
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van zijn geliefde Zoon, 14 door
wie wij onze verlossing door los-
prijs hebben, de vergeving van
onze zonden.a 15 Hij is het beeld
van de onzichtbare God,b de
eerstgeborene van de hele schep-
ping.c 16 Want via hem zijn alle
andere dingen in de hemel en op
aarde geschapen, de zichtbare en
de onzichtbare,d of het nu tronen,
heersers, regeringen of autoritei-
ten zijn. Alle andere dingen zijn
via heme en voor hem geschapen.
17 Hij bestond vóór alle andere
dingenf en via hem zijn alle an-
dere dingen tot bestaan gebracht,
18 en hij is het hoofd van het li-
chaam, de gemeente.g Hij is het
begin, de eerstgeborene van de
doden,h zodat hij in alles de eerste
zou worden. 19 Want God wilde
graag alle volheid in hem laten
wonen i 20 en via hem alle ande-
re dingen weer met zich verzoe-
nen, j zowel de dingen op aarde als
de dingen in de hemel, door vrede
te maken via het bloedk dat hij aan
de martelpaal� heeft vergoten.

21 Jullie waren eens vervreemd
en waren vijanden omdat jullie
denken gericht was op slechte da-
den. 22 Maar nu heeft hij jul-
lie verzoend door het vleselijke
lichaam van degene die is gestor-
ven, om jullie heilig, onbesmet en
vrij van enige beschuldiging l voor
zich te plaatsen. 23 Dan moeten
jullie natuurlijk wel in het ge-
loof blijven,m stevig gefundeerdn

en standvastig,o en je niet laten af-
brengen van de hoop van het goe-
de nieuws dat jullie hebben ge-
hoord en dat in de hele schepping
onder de hemel is gepredikt.p Van
dat goede nieuws ben ik, Paulus,
een dienaar geworden.q

24 Ik ben blij dat ik nu voor
jullie mag lijden.r Ik doorsta in
mijn vlees de beproevingen van
de Christus die nog ontbreken,
en dat doe ik voor zijn lichaam,s
de gemeente.t 25 Ik ben een die-
naar van deze gemeente gewor-

1:20 �Zie Woordenlijst.

den omdat God mij in jullie
belang het beheera heeft toever-
trouwd om het woord van God vol-
ledig te prediken, 26 het heilige
geheimb dat verborgen was in de
vroegere tijdperken�c en genera-
ties. Maar nu is het onthuld aan
zijn heiligen.d 27 Aan hen wilde
God onder de volken de glorieu-
ze rijkdom bekendmaken van dit
heilige geheim,e namelijk Christus
in eendracht met jullie, de hoop
om te delen in zijn majesteit.f
28 Hem verkondigen wij, terwijl
we iedereen waarschuwen en in
alle wijsheid onderwijzen, zodat
we iedereen als een geestelijk
volwassen volgeling van Chris-
tus kunnen aanbieden.g 29 Daar-
voor werk ik dan ook hard en
span ik mij in met zijn kracht, die
machtig in mij werkt.h

2 Ik wil dat jullie weten hoe
zwaar de strijd is die ik voer

voor jullie, voor degenen die in
Laodic _ea i zijn en voor iedereen
die mij niet persoonlijk heeft ge-
zien.� 2 Ik hoop dat ze bemoe-
digd worden�j en dat ze in liefde
harmonieus samengevoegd wor-
denk en dat ze alle rijkdom zul-
len hebben: begrip waar ze volle-
dig zeker van zijn en nauwkeurige
kennis van het heilige geheim van
God, namelijk Christus. l 3 In
hem liggen alle schatten van wijs-
heid en kennism zorgvuldig ver-
borgen. 4 Dat zeg ik om te voor-
komen dat iemand jullie misleidt
met overtuigend klinkende argu-
menten. 5 Hoewel ik lichamelijk
afwezig ben, ben ik in de geest bij
jullie, en ik ben blij te zien hoe
ordelijk alles bij jullie verlooptn
en hoe sterk jullie geloof in
Christus is.o

6 Jullie hebben de Heer Chris-
tus Jezus aanvaard, en zo moe-
ten jullie ook zijn weg blijven
volgen. 7 Zoals jullie hebben ge-

1:26 �Of ‘samenstelsels van dingen’.
Zie Woordenlijst. 2:1 �Lett.: ‘mijn ge-
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�Of ‘hun hart getroost wordt’.
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leerd, moeten jullie in hem gewor-
teld en opgebouwd zijn,a stabiel
in het geloof.b En breng ook over-
vloedig dank.c

8 Pas op dat niemand je vangt�
met filosofie en bedrieglijke, hol-
le ideeënd gebaseerd op mense-
lijke tradities, op de basisprin-
cipes van de wereld en niet op
Christus. 9 Want hij belichaamt
de hele volheid van de goddelij-
ke aard.e 10 Zo hebben jullie vol-
heid gekregen door hem, degene
die het hoofd is van alle regerings-
autoriteit en gezag.f 11 Dankzij
hem zijn jullie ook besneden met
een besnijdenis die werd verricht
zonder handen, doordat het zondi-
ge� lichaamwerd verwijderd.g Dat
is de besnijdenis die bij de Chris-
tus hoort.h 12 Jullie werden met
hem begraven in zijn doop, i en
dankzij hemwerden jullie ook met
hem opgewektj door jullie geloof
in het krachtige werk van God, die
hem uit de dood heeft opgewekt.k

13 Jullie waren dood door jul-
lie overtredingen en onbesneden
in het vlees, maar God heeft jul-
lie met hem levend gemaakt. l
Hij heeft ons al onze overtredin-
gen van harte vergeven.m 14 Het
handgeschreven documentn met
zijn voorschrifteno dat tegen ons
was,p heeft hij uitgewist. Hij
heeft het verwijderd door het
aan de martelpaal� te nagelen.q
15 Door middel daarvan� heeft
hij de regeringen en de autori-
teiten helemaal uitgekleed, ze als
overwonnenr in het openbaar te
kijk gezet en ze in een triomftocht
meegevoerd.

16 Laat niemand jullie oorde-
len om wat je eet en drinkts of
om de viering van een feestdag
of de nieuwemaant of een sabbat.u
17 Die dingen zijn een schaduw
van toekomstige dingen,v maar
de werkelijkheid is de Chris-
tus.w 18 Laat je niet beroven van

2:8 �Of ‘als zijn buit meeneemt’. 2:11
�Of ‘vleselijke’. 2:14 �Zie Woordenlijst.
2:15 �Of mogelijk ‘via hem’.

de prijsa door iemand die opgaat
in schijnnederigheid en een vorm
van engelenaanbidding, en die ‘in-
treedt’� in de dingen die hij heeft
gezien. Door zijn vleselijke manier
van denken is hij zonder goede re-
den opgeblazen van trots, 19 en
hij volgt niet het hoofd,b degene
die het hele lichaam van het nodi-
ge voorziet, het door gewrichten
en gewrichtsbanden harmonieus
samenvoegt en het laat groeien
met de groei die van God komt.c

20 Jullie zijn met Christus ge-
storven ten opzichte van de basis-
principes van de wereld.d Waar-
om leven jullie dan alsof je nog bij
de wereld hoort? Waarom onder-
werpen jullie je aan de voorschrif-
ten:e 21 ‘Niet vastpakken, niet
proeven, niet aanraken’? 22 Die
voorschriften gaan over dingen
die door gebruik vergaan. Het
zijn geboden die mensen leren.f
23 Dat alles gaat door voor wijs-
heid, maar het is een zelfgekozen
vorm van aanbidding en schijn-
nederigheid, hard zijn voor het
lichaam.g Het heeft geen enkele
waarde in de strijd tegen vlese-
lijke verlangens.

3 Maar als jullie met de Chris-
tus zijn opgewekt,h blijf dan

de dingen zoeken die boven zijn,
waar de Christus aan de rech-
terhand van God zit. i 2 Richt je
op de dingen die boven zijn, j niet
op de dingen op aarde.k 3 Want
jullie zijn gestorven en jullie le-
ven is verborgen met de Christus
in eendracht met God. 4 Wan-
neer de Christus, ons leven, l ge-
openbaard wordt, dan zullen ook
jullie met hem in majesteit ge-
openbaard worden.m

5 Dood daarom je aardse li-
chaamsdelenn als het gaat om sek-
suele immoraliteit,� onreinheid,
onbeheerste hartstocht,o schade-
lijke verlangens en ook hebzucht,
een vorm van afgoderij. 6 Die

2:18 �Aangehaald uit heidense geheime
initiatieriten. 3:5 �Grieks: porneia. Zie
Woordenlijst.
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dingen wekken de woede van God
op. 7 In jullie vroegere leefwij-
ze� hebben jullie je ook zo ge-
dragen.�a 8 Maar nu moeten jul-
lie dit allemaal wegdoen: woede,
boosheid, slechtheid,b beledigin-
genc en obscene taald uit je mond.
9 Lieg niet tegen elkaar.e Trek de
oude persoonlijkheid�f met haar
praktijken uit 10 en doe de nieu-
we persoonlijkheid aan,g die door
nauwkeurige kennis steeds wordt
vernieuwd naar het beeld van de-
gene die haar schiep.h 11 Daar-
bij maakt het niet uit of je Griek
of Jood bent, besneden of on-
besneden, buitenlander, Scyth,�
slaaf of vrije. Maar Christus is
alles en in allen. i

12 Jullie zijn uitverkorenen
van God, j jullie zijn heilig en ge-
liefd. Bekleed je daarom met te-
der medegevoel,k goedheid, ne-
derigheid,�l zachtaardigheidm en
geduld.n 13 Blijf elkaar verdra-
gen en elkaar van harte verge-
ven,o ook als iemand een reden
heeft om over een ander te kla-
gen.p Zoals Jehovah� jullie van
harte vergeven heeft, zó moeten
jullie vergeven.q 14 En bekleed
je bij dat alles met liefde, r want
liefde is een volmaakte band van
eenheid.s

15 Laat de vrede van de Chris-
tus in je hart heersen,t want voor
die vrede werden jullie in één li-
chaam geroepen. En laat zien dat
je dankbaar bent. 16 Laat het
woord van de Christus met al zijn
wijsheid rijkelijk in jullie wonen.
Blijf elkaar onderwijzen en op-
bouwen� met psalmen,u lofzangen
voor God en geestelijke liederen
die met dankbaarheid� worden
gezongen. Zing voor Jehovah�
in je hart.v 17 Wat je ook zegt of

3:7 �Of ‘toen jullie zo leefden’. �Lett.:
‘gewandeld’. 3:9 �Lett.: ‘mens’. 3:11
� ‘Scyth’ was een aanduiding voor een on-
beschaafd mens. 3:12 �Of ‘ootmoedig-
heid van geest’. 3:13, 16, 22-24 �Zie
App. A5. 3:16 �Of ‘raad geven’. �Of
‘minzaamheid’.

doet, doe alles in de naam van de
Heer Jezus, en dank God, de Va-
der, via hem.a

18 Vrouwen, wees aan je man
onderworpen,b zoals dat past in
de Heer. 19 Mannen, blijf van
je vrouw houdenc en wees niet
hard� tegen haar.d 20 Kinderen,
gehoorzaam je ouders in alles,e
want daar is de Heer blij mee.
21 Vaders, erger� je kinderen
niet, f anders worden ze moede-
loos.� 22 Slaven, gehoorzaam je
aardse� meesters in alles.g Dus
niet alleen als ze je zien, om bij ze
in de gunst te komen,� maar met
een oprecht hart, met ontzag voor
Jehovah.� 23 Wat je ook doet,
doe je werk met hart en ziel�
alsof het voor Jehovah� ish en niet
voor mensen. 24 Want je weet
dat je van Jehovah� als beloning
de erfenis zult krijgen. i Werk als
slaven voor de Meester, Christus.
25 Iedereen die onrecht doet,
zal zeker krijgen wat hij verdient
voor het onrecht dat hij heeft ge-
daan, j en daarbij wordt geen on-
derscheid gemaakt.k

4 Meesters, behandel je slaven
rechtvaardig en eerlijk, want

je weet dat je zelf ook een Mees-
ter hebt in de hemel. l

2 Volhard in gebed,m blijf daar-
bij wakker en breng dank.n 3 En
bid dan ook voor onso dat God
een deur voor het woord opent
zodat we het heilige geheim over
de Christus bekend kunnen ma-
ken, waarvoor ik gevangenis-
boeien draag,p 4 en dat ik het
zo duidelijk mag verkondigen als
ik zou moeten.

5 Blijf je wijs gedragen� te-
genover buitenstaanders en ge-
bruik je tijd zo goed mogelijk.�q
6 Laat je woorden altijd vriende-

3:19 �Of ‘bitter kwaad’. 3:21 �Of ‘terg’,
‘irriteer’. �Of ‘ontmoedigd’. 3:22 �Lett.:
‘vleselijke’. �Lett.: ‘niet met ogendienst
als mensenbehagers’. 3:23 �Zie Woor-
denlijst. 4:5 �Lett.: ‘wandelen’. �Lett.:
‘koop de vastgestelde tijd uit’.
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lijk zijn, gekruid met zout,a zodat
je weet hoe je iedereen moet ant-
woorden.b

7 T _ychikus,c mijn geliefde
broeder, mijn trouwe dienaar en
medeslaaf in de Heer, zal jul-
lie alles over me vertellen. 8 Ik
stuur hem naar jullie toe om jul-
lie te laten weten hoe het met ons
gaat en om jullie te bemoedigen.�
9 Hij komt met On _esimus,d mijn
trouwe en geliefde broeder, die
bij jullie vandaan komt. Zij zul-
len jullie vertellen wat hier alle-
maal gebeurt.

10 Jullie krijgen de groeten
van Arist _archus,e mijn medege-
vangene, en ook van Barnabas’
neef Markusf (over wie jullie de
instructie hebben gekregen om
hem vriendelijk te ontvangeng als
hij bij jullie komt), 11 en Jezus,
die J _ustus wordt genoemd. Zij
zijn uit de besnedenen. Alleen zij
zijn mijn medewerkers voor Gods
Koninkrijk en ze zijn voor mij een
grote troost� geworden. 12 _Epa-
fras,h een slaaf van Christus Je-

4:8 �Of ‘jullie hart te troosten’. 4:11
�Of ‘een versterkende hulp’.

zus die bij jullie vandaan komt,
doet jullie de groeten. Hij bidt al-
tijd intens voor jullie, zodat jullie
uiteindelijk als geestelijk volwas-
sen personen� en met volle over-
tuiging zullen vaststaan in de hele
wil van God. 13 Ik getuig over
hem dat hij veel moeite doet voor
jullie en voor degenen in Laodi-
c _ea en in Hiër _apolis.

14 Lukas,a de geliefde arts, en
ook D _emasb doen jullie de groe-
ten. 15 Breng mijn groeten over
aan de broeders in Laodic _ea en
aan N _ymfa en aan de gemeente in
haar huis.c 16 Als deze brief bij
jullie is voorgelezen, zorg er dan
voor dat hij ook in de gemeente
van de Laodicenzen wordt voor-
gelezend en dat jullie ook die uit
Laodic _ea lezen. 17 En zeg tegen
Arch _ippus:e ‘Let erop dat je de
dienst die je in de Heer hebt aan-
vaard, ook vervult.’

18 Dit is mijn groet, die van
Paulus, eigenhandig geschreven.f
Blijf aan mijn gevangenisboeien
denken.g Mag de onverdiende
goedheid met jullie zijn.

4:12 �Of ‘in volkomenheid’.
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1 Van Paulus, Silv _anus�a en Ti-
motheüs.b Aan de gemeente

van de Thessalonicenzen in een-
dracht met God, de Vader, en de
Heer Jezus Christus.

Ik wens jullie onverdiende
goedheid en vrede toe.

2 Wij danken God altijd als
we jullie allemaal in onze gebe-
den noemen.c 3 Want we den-
ken onophoudelijk aan jullie trou-
we werk, jullie liefdevolle inzet
en jullie volharding door jullie
hoopd op onze Heer Jezus Chris-
tus in de aanwezigheid van onze
God en Vader. 4 God houdt van
jullie, broeders,� en we weten
dat hij jullie heeft uitgekozen,
5 want het goede nieuws dat we
prediken, bereikte jullie niet al-
leen met woorden maar ook met
kracht, met heilige geest en met
sterke overtuiging. Jullie weten
wat voor mensen wij voor jul-
lie zijn geworden toen we bij jul-
lie waren. 6 Jullie volgen onse

en de Heer na:f jullie hebben het
woord onder grote beproevin-
geng aangenomen met de vreug-
de van de heilige geest. 7 Zo
zijn jullie een voorbeeld gewor-
den voor alle gelovigen in Mace-
donië en Ach _aje.

8 Sterker nog, het woord van
Jehovah� is dankzij jullie niet al-
leen in Macedonië en Ach _aje ge-
hoord, maar jullie geloof in God
heeft zich overal verspreid,h zo-
dat wij niets hoeven te zeggen.
9 Want ze blijven praten over
ons eerste contact met jullie en
hoe jullie je afgoden hebben ver-
worpen i en je tot God hebben ge-
keerd om een levende en ware
God als slaven te dienen 10 en
om uit de hemel zijn Zoon te
verwachten, j namelijk Jezus, die
hij uit de dood heeft opgewekt

1:1 �Ook Silas genoemd. 1:4 �Soms
gebruikt de Bijbel ‘broeders’ voor zo-
wel mannen als vrouwen. 1:8 �Zie
App. A5.

en die ons redt van het komen-
de oordeel.a

2 Jullie weten zelf, broeders,
dat ons bezoek aan jullie niet

zonder resultaten is geweest.b
2 En zoals jullie bekend is, heb-
ben we daarvóór in Fil _ippic gele-
den en zijn we vernederd, maar
met de hulp van onze God von-
den we de vrijmoedigheid� om
jullie ondanks veel tegenstand�
het goede nieuws van God te
vertellen.d 3 De aansporing die
we geven is niet gebaseerd op
verkeerde ideeën, op onzuivere
motieven of op bedrog. 4 Maar
omdat God ons heeft goedge-
keurd en ons het goede nieuws
heeft toevertrouwd, spreken we
niet om mensen te behagen
maar God, die ons hart onder-
zoekt.e

5 Jullie weten dat we nooit
vleiende woorden hebben ge-
bruikt of ons met hebzuchtige
motievenf anders hebben voor-
gedaan. God is getuige! 6 Ook
waren we niet uit op eer van
mensen, van jullie of van ande-
ren, hoewel we als apostelen van
Christus een financiële last voor
jullie hadden kunnen zijn.g 7 We
zijn bij jullie juist vriendelijk ge-
weest, zoals een zogende moeder
die haar eigen kinderen teder ver-
zorgt.� 8 We waren zo innig aan
jullie gehecht dat we jullie niet al-
leen het goede nieuws van God
wilden geven, maar ook onszelf,�h
omdat we zo veel van jullie zijn
gaan houden.i

9 Jullie herinneren je vast wel,
broeders, hoe we hebben geploe-
terd en gezwoegd. We werkten
dag en nacht om niemand van
jullie op kosten te jagen j terwijl
we het goede nieuws van God
tot jullie predikten. 10 Jullie
kunnen getuigen, en ook God,

2:2 �Of ‘moed’. �Of mogelijk ‘onder
veel strijd’. 2:7 �Of ‘koestert’. 2:8 �Of
‘onze eigen ziel’.
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hoe loyaal, rechtvaardig en on-
berispelijk we ons hebben ge-
dragen tegenover jullie, gelovi-
gen. 11 Jullie weten heel goed
dat we elk van jullie bleven aan-
sporen en bemoedigen en in-
strueren,a zoals een vaderb met
zijn kinderen doet, 12 om een
leven te leiden� dat God waardig
is.c Hij roept jullie tot zijn Ko-
ninkrijkd en glorie.e

13 We danken God dan ook
onophoudelijk, f want toen jullie
Gods woord ontvingen, dat jul-
lie van ons te horen kregen, heb-
ben jullie het niet als het woord
van mensen aangenomen maar
als wat het echt is: het woord
van God, dat ook aan het werk
is in jullie, gelovigen. 14 Broe-
ders, jullie hebben het voor-
beeld gevolgd van Gods gemeen-
ten in Judea, die in eendracht
met Christus Jezus zijn, want
jullie hebben door toedoen van
jullie eigen landgenoten hetzelf-
de te lijden gehadg als zij door
toedoen van de Joden. 15 Die
hebben zelfs de Heer Jezush en
de profeten gedood en ons ver-
volgd. i Bovendien behagen ze
God niet en gaan ze in te-
gen de belangen van alle men-
sen, 16 want ze proberen ons
te verhinderen tegen mensen uit
andere volken te spreken waar-
door die gered zouden worden. j
Zo maken ze altijd de maat van
hun zonden vol. Maar zijn woe-
de is ten slotte over hen geko-
men.k

17 Broeders, toen we een kor-
te tijd van jullie gescheiden� wa-
ren (jullie waren uit het oog,
niet uit het hart), verlangden we
zo naar jullie dat we ons uiter-
ste best hebben gedaan om jul-
lie� te zien. 18 Daarom wilden
we naar jullie toe komen. Ik,
Paulus, heb dat zelfs twee keer

2:12 �Lett.: ‘wandelen’. 2:17 �Of ‘be-
roofd’. �Lett.: ‘jullie gezicht’.

geprobeerd. Maar Satan heeft
het ons belet.� 19 Wat is onze
hoop of vreugde of kroon van
gejuich voor onze Heer Jezus bij
zijn aanwezigheid? Dat zijn jullie
toch?a 20 Jullie zijn inderdaad
onze eer en vreugde.

3 Toen we het niet langer kon-
den uithouden, leek het ons

het beste om zelf in Athene ach-
ter te blijven.b 2 En we hebben
Timotheüsc gestuurd, onze broe-
der en Gods dienaar� in het goe-
de nieuws over de Christus. Hij
moest jullie versterken� en jul-
lie aanmoedigen in jullie geloof,
3 zodat niemand door die be-
proevingen van slag zou ra-
ken.� Want jullie weten zelf dat
we zulke dingen niet kunnen
vermijden.�d 4 Toen we bij jul-
lie waren, zeiden we jullie al
van tevoren dat we beproevin-
gen zouden meemaken, en zo-
als jullie weten is dat ook ge-
beurd.e 5 Daarom heb ik, toen
ik het niet langer kon uithou-
den, iemand gestuurd om te in-
formeren naar jullie trouw.f Ik
was bang dat de Beproeverg jul-
lie misschien op de een of an-
dere manier op de proef had
gesteld en ons harde werk tever-
geefs was geweest.

6 Maar nu is Timotheüs net
weer bij ons terugh met het goe-
de nieuws over jullie trouw en
liefde. Hij heeft verteld dat jul-
lie nog steeds goede herinnerin-
gen aan ons hebben en dat jul-
lie er net zo naar verlangen ons
te zien als wij jullie. 7 Daar-
om, broeders, zijn we in al
onze moeilijkheden� en ellen-
de gerustgesteld door jullie en
door jullie trouw. i 8 Want wij

2:18 �Of ‘ons de pas afgesneden’. 3:2
�Of mogelijk ‘en Gods medewerker’.
�Of ‘standvastig maken’. 3:3 �Lett.:
‘aan het wankelen gebracht zou worden’.
�Of ‘dat we daarvoor bestemd zijn’. 3:7
�Lett.: ‘nood’.

HFST. 2
a Han 20:31

b 1Kor 4:15

c Ef 4:1
Kol 1:10
1Pe 1:15

d Lu 22:28-30

e 1Pe 5:10

f 1Th 1:2, 3

g Han 17:5

h Han 2:22, 23
Han 7:52

i Mt 23:34

j Lu 11:52
Han 13:49, 50

k Ro 1:18
��������������������

2de kolom
a 1Th 5:23

2Th 1:4
��������������������

HFST. 3
b Han 17:15

c Han 16:1, 2
Ro 16:21
1Kor 16:10

d Han 14:22
1Kor 4:9
1Pe 2:21

e 1Th 2:14

f 1Th 3:2

g Mt 4:3
2Kor 11:3

h Han 18:5

i 2Th 1:4



1 THESSALONICENZEN 3:9–4:17 1582
leven op� als jullie vaststaan
in de Heer. 9 Hoe kunnen we
God ooit bedanken voor jullie en
voor alle vreugde die we dankzij
jullie tegenover onze God heb-
ben? 10 Dag en nacht smeken
we intens om jullie� te mogen
zien en om te kunnen aanvul-
len wat aan jullie geloof ont-
breekt.a

11 We bidden dat onze God
en Vader zelf en onze Heer Je-
zus voor ons de weg vrijmaken
om bij jullie te komen. 12 En
we bidden dat de Heer jullie lief-
de voor elkaarb en voor alle an-
deren laat groeien en overvloe-
dig laat zijn, net als onze liefde
voor jullie, 13 en dat hij jullie
hart standvastig maakt, zuiver�
en heilig voor onze Godc en Va-
der bij de aanwezigheid van onze
Heer Jezusd met al zijn heili-
gen.

4 Broeders, jullie hebben van
ons geleerd wat je moet doen

om te leven� zoals God het graag
wil.e Zo leven� jullie ook, maar
we vragen jullie dringend in de
naam van de Heer Jezus om dat
nog meer te doen. 2 Jullie ken-
nen de instructies� die we jullie
op gezag van de Heer Jezus heb-
ben gegeven.

3 Want dit is de wil van God:
dat jullie heilig zijnf en je onthou-
den van seksuele immoraliteit.�g
4 Ieder van jullie moet weten hoe
hij zijn eigen lichaam� moet be-
heersenh in heiligheid i en eer.
5 Laat je niet leiden door heb-
zuchtige, onbeheerste hartstocht j
zoals de volken die God niet ken-
nen.k 6 Niemand mag op dat ge-
bied te ver gaan en misbruik
maken van zijn broeder, want Je-

3:8 �Lett.: ‘wij leven’. 3:10 �Lett.: ‘jullie
gezicht’. 3:13 �Of ‘onberispelijk’. 4:1,
12 �Lett.: ‘wandelen’. 4:2 �Of ‘voor-
schriften’. 4:3 �Grieks: porneia. Zie
Woordenlijst. 4:4 �Lett.: ‘vat’.

hovah� bestraft al die dingen,
zoals we jullie eerder hebben ge-
zegd en nadrukkelijk hebben ge-
waarschuwd. 7 God heeft ons
niet geroepen voor onreinheid
maar voor heiligheid.a 8 Wie dat
naast zich neerlegt, minacht niet
een mens maar God,b die jullie
zijn heilige geest geeft.c

9 Maar over broederlijke lief-
ded hoeven we jullie niet te schrij-
ven, want jullie hebben zelf van
God geleerd elkaar lief te heb-
ben.e 10 En jullie doen dat al
voor alle broeders in heel Mace-
donië. Maar we vragen jullie drin-
gend, broeders, het nog veel meer
te doen. 11 Stel je ten doel rus-
tig te leven,f je met je eigen za-
ken bezig te houdeng en met je
handen te werken,h zoals we jullie
hebben opgedragen. 12 Dan zul-
len jullie een fatsoenlijk leven lei-
den� in de ogen van buitenstaan-
ders i en niets nodig hebben.

13 Broeders, we willen niet
dat jullie onwetend zijn over de-
genen die slapen in de dood, j zo-
dat jullie niet treuren zoals de-
genen die geen hoop hebben.k
14 Want als we geloven dat Je-
zus is gestorven en weer is op-
gestaan, l dan moeten we ook ge-
loven dat God de volgelingen van
Jezus die slapen in de dood bij
hem zal brengen.m 15 Dit zeg-
gen we jullie op basis van Je-
hovah’s� woord: wij die in le-
ven blijven� tot de aanwezigheid
van de Heer, zullen degenen die
slapen in de dood in geen ge-
val voorgaan. 16 Want de Heer
zelf zal uit de hemel neerda-
len met een bevelende roep, met
de stem van een aartsengeln en
met Gods trompet, en dan zul-
len eerst de gestorven volge-
lingen van Christus opstaan.o
17 Daarna zullen wij die nog in

4:6, 15 �Zie App. A5. 4:15 �Lett.: ‘wij,
de levenden, die in leven blijven’.
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j 1Kor 6:18
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k Ps 79:6
Ef 4:17, 19
1Pe 4:3

��������������������
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2Th 3:10
1Ti 5:8

i Ro 12:17

j Jo 11:11
Han 7:59, 60
1Kor 15:6

k 1Kor 15:32

l Ro 14:9
1Kor 15:3, 4

m 1Kor 15:22, 23
Fil 3:20, 21
2Th 2:1
Opb 20:4

n Ju 9

o 1Kor 15:51, 52



1583 1 THESSALONICENZEN 4:18–5:28
leven zijn� samen met hen in
wolken worden weggerukt,a de
Heer tegemoetb in de lucht. Zo
zullen we altijd bij de Heer zijn.c
18 Blijf elkaar dus met deze
woorden troosten.

5 Broeders, over de tijden en
de tijdperken hoeven we jul-

lie niet te schrijven. 2 Want jul-
lie weten zelf heel goed dat Je-
hovah’s� dagd precies zo komt
als een dief in de nacht.e 3 Als
ze zeggen: ‘Vrede en veiligheid!’,
dan worden ze plotseling getrof-
fen door een onverwachte vernie-
tiging,f zoals een zwangere vrouw
door weeën, en ze zullen er be-
slist niet aan ontkomen. 4 Maar
jullie, broeders, zijn niet in duis-
ternis, zodat de dag jullie zou
kunnen overvallen zoals hij een
dief zou overvallen, 5 want jul-
lie zijn allemaal zonen van het
licht en zonen van de dag.g Wij
horen niet bij de nacht of bij de
duisternis.h

6 Laten we dus niet doorsla-
pen zoals de rest, i maar laten
we wakker blijven j en ons ver-
stand erbij houden.k 7 Want zij
die slapen, slapen ’s nachts, en
zij die zich bedrinken, zijn
’s nachts dronken. l 8 Maar wij
die bij de dag horen, moeten ons
verstand erbij houden, met ge-
loof en liefde als borstharnas en
de hoop op redding als helm.m
9 Want God heeft ons niet be-
stemd voor zijn woede, maar
voor reddingn via onze Heer Je-
zus Christus. 10 Hij is voor ons
gestorven,o zodat wij, of we nu
wakker blijven of slapen,� samen
met hem zouden leven.p 11 Blijf
elkaar daarom aanmoedigen� en
opbouwen,q zoals jullie trouwens
al doen.

4:17 �Lett.: ‘wij, de levenden, die in leven
blijven’. 5:2 �Zie App. A5. 5:10 �Of
‘slapen in de dood’. 5:11 �Of ‘troos-
ten’.

12 Broeders, wij vragen jul-
lie respect te hebben voor de-
genen die bij jullie hard werken,
de leiding hebben in de Heer en
raad geven. 13 En geef hun om
hun werk buitengewone waarde-
ring en liefde.a Bewaar de vrede
met elkaar.b 14 We sporen jullie
aan, broeders, om de wanordelij-
ken te waarschuwen,�c de moede-
lozen� te bemoedigen, de zwak-
ken te ondersteunen en geduldig
te zijn met iedereen.d 15 Let
erop dat niemand kwaad met
kwaad vergeldt,e maar streef al-
tijd naar wat goed is voor elkaar
en voor alle anderen.f

16 Wees altijd verheugd.g
17 Bid zonder ophouden.h
18 Breng voor alles dank. i Dat
is Gods wil voor jullie in Chris-
tus Jezus. 19 Doof het vuur van
de geest niet uit.j 20 Behandel
profetieën niet met verachting.k
21 Onderzoek alles, l houd vast
aan wat goed is. 22 Vermijd
elke vorm van slechtheid.m

23 Mag de God van vrede zelf
jullie volledig heiligen. En broe-
ders, mag jullie geest, ziel�
en lichaam in elk opzicht zon-
der gebrek en onberispelijk be-
waard zijn bij de aanwezigheid
van onze Heer Jezus Christus.n
24 Hij die jullie roept is trouw,
en hij zal het zeker doen.

25 Broeders, blijf voor ons
bidden.o

26 Groet alle broeders met
een heilige kus.

27 Ik leg jullie in de naam van
de Heer de verplichting op deze
brief aan alle broeders te laten
voorlezen.p

28 Mag de onverdiende goed-
heid van onze Heer Jezus Chris-
tus met jullie zijn.

5:14 �Of ‘terecht te wijzen’. �Of ‘dege-
nen die ontmoedigd zijn’. Lett.: ‘dege-
nen die klein van ziel zijn’. 5:23 �Of
‘leven’. Zie Woordenlijst.
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j Ef 4:30
k 1Kor 14:1
l 1Jo 4:1
m Job 2:3
n 1Kor 1:8
o Ro 15:30
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1 Van Paulus, Silv _anus� en Ti-
motheüs.a Aan de gemeente

van de Thessalonicenzen in een-
dracht met God, onze Vader, en
de Heer Jezus Christus.

2 Ik wens jullie onverdiende
goedheid en vrede toe van God,
de Vader, en van de Heer Jezus
Christus.

3 Wij moeten God altijd voor
jullie danken, broeders.� Daar is
alle reden toe, want jullie geloof
groeit heel sterk en de liefde die
jullie allemaal voor elkaar heb-
ben wordt groter.b 4 We spre-
ken dan ook vol trots over julliec

in de gemeenten van God vanwege
jullie volharding en geloof onder
alle vervolging en onderdrukking
die jullie meemaken.�d 5 Dat al-
les bewijst dat God rechtvaardig
oordeelt en leidt ertoe dat jullie
waardig worden bevonden voor
het Koninkrijk van God, waarvoor
jullie lijden.e

6 Het is namelijk rechtvaardig
van God om degenen die jullie on-
derdrukken te straffen met onder-
drukking.f 7 Maar jullie die on-
derdrukt worden, zullen samen
met ons verlichting krijgen bij de
openbaring van de Heer Jezus.g

1:1 �Ook Silas genoemd. 1:3 �Soms
gebruikt de Bijbel ‘broeders’ voor zowel
mannen als vrouwen. 1:4 �Of ‘door-
staan’.

Dan verschijnt hij vanuit de hemel
met zijn krachtige engelena 8 in
een vlammend vuur en neemt hij
wraak op hen die God niet kennen
en hen die het goede nieuws over
onze Heer Jezus niet gehoorza-
men.b 9 Zij zullen de gerechtelij-
ke straf van eeuwige vernietigingc

ondergaan, ver van de Heer en van
zijn geweldige kracht. 10 Dat zal
gebeuren op de dag dat hij komt
om geëerd te worden in verband
met zijn heiligen en om bewonderd
te worden door iedereen die ge-
loof heeft getoond, en jullie heb-
ben het getuigenis dat we hebben
gegeven, in geloof aanvaard.

11 Daarom bidden we altijd
voor jullie dat onze God jul-
lie zijn roeping waardig mag ach-
tend en dat hij met zijn kracht al
het goede dat hij wil en alle da-
den van geloof tot een goed ein-
de zal brengen. 12 Dan zal de
naam van onze Heer Jezus in
jullie geëerd worden en jullie in
eendracht met hem, in overeen-
stemming met de onverdiende
goedheid van onze God en van de
Heer Jezus Christus.

2 Broeders, over de aanwezig-
heid van onze Heer Jezus

Christuse en onze hereniging met
hem�f vragen we jullie 2 je den-

2:1 �Lett.: ‘ons bijeengebracht worden
tot hem’.

DE TWEEDE BRIEF AAN DE

THESSALONICENZEN
I N H O U D

1 Groet (1, 2)
Groeiende geloof Thessalonicenzen (3-5)
Wraak op wie niet gehoorzamen (6-10)
Gebed voor de gemeente (11, 12)

2 Mens van wetteloosheid (1-12)
Aansporing om stand te houden (13-17)

3 Bid altijd (1-5)
Waarschuwing voor wanordelijk
gedrag (6-15)
Afscheidsgroet (16-18)
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1585 2 THESSALONICENZEN 2:3–3:6
ken niet vlug in de war te laten
brengen en niet in paniek te ra-
ken door de bewering dat de dag
van Jehovah�a al is aangebroken,
of het nu gaat om een geı̈nspi-
reerde uitspraak,�b een monde-
linge boodschap of een brief die
van ons afkomstig lijkt te zijn.

3 Laat je door niemand mislei-
den, op geen enkele manier. Want
voordat die dag komt, moet eerst
nog de geloofsafvalc komen en
moet de mens van wetteloosheidd

worden geopenbaard, de zoon van
vernietiging.e 4 Hij verzet zich
en verheft zich boven elke zoge-
naamde god of elk voorwerp van
aanbidding,� waardoor hij in de
tempel van God gaat zitten en
zich in het openbaar als een god
presenteert. 5 Herinneren jullie
je niet dat ik die dingen steeds zei
toen ik nog bij jullie was?

6 En nu weten jullie wat als
een barrière werkt waardoor hij
pas geopenbaard zal worden als
het zijn tijd is. 7 Deze wetteloos-
heid is in het geheim al aan het
werk,f maar dat duurt alleen tot-
dat degene die nu als een barrière
werkt, niet meer in de weg staat.
8 Want dan zal de wetteloze ge-
openbaard worden. De Heer Je-
zus zal hem door de geest van zijn
mondg uit de weg ruimen en door
de manifestatieh van zijn aanwe-
zigheid uitschakelen. 9 Maar de
aanwezigheid van de wetteloze is
het werk van Satan, i met allerlei
krachtige werken, leugenachtige
tekenen, wonderen j 10 en aller-
lei onrechtvaardig bedrog,k be-
doeld voor degenen die vernietigd
worden. Dat verdienen ze, want ze
hebben de liefde voor de waarheid
niet aanvaard, wat ze had kun-
nen redden. 11 Daarom laat God
ze misleiden door een bedrieglijke
invloed, zodat ze de leugen gaan
geloven.l 12 Zo zullen ze alle-
maal geoordeeld worden omdat ze

2:2, 13; 3:1 �Zie App. A5. 2:2 �Of ‘een
geest’. Zie Woordenlijst. 2:4 �Of ‘ver-
ering’.

de waarheid niet geloofden maar
plezier hadden in onrechtvaardig-
heid.

13 Maar we moeten God al-
tijd danken voor jullie, broe-
ders, van wie Jehovah� houdt.
God heeft jullie vanwege jullie ge-
loof in de waarheid vanaf het be-
gin uitgekozena voor redding door
jullie met zijn geest te heiligen.b
14 Hij heeft jullie daarvoor geroe-
pen door het goede nieuws dat we
bekendmaken, zodat jullie de glo-
rie� van onze Heer Jezus Chris-
tus zouden verkrijgen.c 15 Broe-
ders, houd daarom standd en houd
vast aan de tradities die jullie
hebben geleerd,e of dat nu door
een mondelinge boodschap was of
door een brief van ons. 16 Mo-
gen onze Heer Jezus Christus zelf
en God, onze Vader, die ons heeft
liefgehadf en eeuwige troost en
goede hoop heeft gegeveng door
onverdiende goedheid, 17 jullie
aanmoedigen� en jullie sterk� ma-
ken in al het goede dat jullie doen
en zeggen.

3 Tot slot, broeders, blijf voor
ons bidden.h Bid dat het woord

van Jehovah� zich snel blijft ver-
spreiden i en steeds wordt ge-
prezen, zoals bij jullie, 2 en dat
we bevrijd worden van kwaad-
aardige en slechte mensen, j want
niet alle mensen hebben geloof.k
3 Maar de Heer is trouw, en hij
zal jullie sterk maken en jul-
lie beschermen tegen de godde-
loze. 4 Bovendien hebben we in
de Heer het vertrouwen dat jullie
onze instructies opvolgen en dat
ook blijven doen. 5 Mag de Heer
steeds jullie hart richten op de
liefde voor God l en op de volhar-
dingm voor de Christus.

6 Broeders, in de naam van
de Heer Jezus Christus geven
we jullie instructies om je te-
rug te trekken van iedere broeder
die zich wanordelijk gedraagt�n

2:14 �Of ‘heerlijkheid’. 2:17 �Of ‘jullie
hart troosten’. �Of ‘standvastig’. 3:6
�Lett.: ‘wandelt’.
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b 1Jo 4:1
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e 2Pe 2:1, 3
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1Kor 11:18, 19
1Jo 2:18
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h Ro 15:30

1Th 5:25
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j Jes 25:4

k Han 28:24
Ro 10:16
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m Lu 21:19
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en die niet de traditie� volgt die
jullie� van ons hebben ontvan-
gen.a 7 Jullie weten zelf hoe jul-
lie ons horen na te volgen,b want
we hebben ons bij jullie niet wan-
ordelijk gedragen, 8 en we heb-
ben niemands voedsel gegeten
zonder ervoor te betalen.�c We
hebben juist geploeterd en ge-
zwoegd, dag en nacht gewerkt,
om niemand van jullie op kos-
ten te jagen.d 9 Niet dat we er
geen recht op hebben,e maar we
wilden een voorbeeld voor jullie
zijn om na te volgen.f 10 Toen
we bij jullie waren, hebben we
jullie herhaaldelijk deze regel ge-
geven: ‘Wie niet wil werken, zal
ook niet eten.’g 11 Want we ho-
ren dat sommigen bij jullie zich
wanordelijk gedragen,�h doordat
ze helemaal niet werken maar
zich bemoeien met wat hun niet

3:6 �Of ‘instructie’. �Of mogelijk ‘zij’.
3:8 �Of ‘gratis gegeten’. 3:11 �Lett.:
‘wandelen’.

aangaat.a 12 Zulke mensen ge-
ven we de instructie en aanspo-
ring in de Heer Jezus Christus
dat ze rustig moeten werken en
zelf de kost moeten verdienen.b

13 En jullie, broeders, doe het
goede en geef het niet op.
14 Maar als iemand niet gehoor-
zaam is aan ons woord via deze
brief, houd hem dan getekend en
ga niet meer met hem om,c zo-
dat hij zich gaat schamen. 15 Be-
zie hem echter niet als een vij-
and maar blijf hem raad gevend

als een broeder.
16 Ik bid dat de Heer van vre-

de zelf jullie altijd in elk opzicht
vrede geeft.e Mag de Heer met
jullie allemaal zijn.

17 Dit is mijn groet, die van
Paulus, eigenhandig geschreven.f
Dat is in elke brief een teken; zo
schrijf ik.

18 Mag de onverdiende goed-
heid van onze Heer Jezus Chris-
tus met jullie allemaal zijn.

HFST. 3
a 1Kor 11:2

2Th 2:15
2Th 3:14

b 1Kor 4:16
1Th 1:6

c Han 20:34
d Han 18:3

1Kor 9:14, 15
2Kor 11:9
1Th 2:9

e Mt 10:9, 10
1Kor 9:6, 7

f 1Kor 11:1
Fil 3:17

g 1Th 4:11, 12
1Ti 5:8

h 1Th 5:14
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2de kolom
a 1Ti 5:13

1Pe 4:15
b Ef 4:28
c 2Th 3:6
d 1Th 5:14
e Jo 14:27
f 1Kor 16:21
Kol 4:18

DE EERSTE BRIEF AAN
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I N H O U D

1 Groet (1, 2)
Waarschuwing voor valse leraren (3-11)
Onverdiende goedheid voor Paulus (12-16)
Koning van de eeuwigheid (17)
‘Voer de goede strijd’ (18-20)

2 Gebed voor alle soorten mensen (1-7)
Eén God, één bemiddelaar (5)
Overeenkomstige losprijs voor
iedereen (6)

Instructies voor mannen en
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1 Van Paulus, een apostel van
Christus Jezus op bevel van

God, onze Redder, en van Chris-
tus Jezus, onze hoop.a 2 Aan
Timotheüs,�b een echt kindc in
het geloof.

Ik wens je onverdiende goed-
heid, barmhartigheid en vrede
toe van God, de Vader, en van
Christus Jezus, onze Heer.

3 Toen ik op het punt stond
naar Macedonië te gaan, heb ik
je aangemoedigd in _Efeze te blij-
ven, en dat doe ik nu weer. Dan
kun je bepaalde personen gebie-
den om geen andere leer te bren-
gen 4 en geen aandacht te be-
steden aan verzinselsd en aan
geslachtsregisters. Zulke dingen
lopen op niets uit.e Ze leiden al-
leen maar tot speculaties en bie-
den niet iets van God tot opbouw
van geloof. 5 Ik geef je die op-
dracht met als doel liefdef uit een
rein hart, uit een goed geweten
en uit geloofg zonder huichelarij.
6 Sommigen zijn daarvan afge-
weken en hebben zich tot zin-
loos gepraat gekeerd.h 7 Ze wil-
len leraren i van de wet zijn, maar
ze begrijpen niet eens wat ze zeg-
gen of wat ze zo stellig beweren.

8 Maar wij weten dat de wet
goed is als je die correct� toepast,
9 en we beseffen dat de wet niet
voor rechtvaardige mensen is ge-
maakt maar voor wetteloze j en
opstandige mensen, goddelozen
en zondaars, mensen die ontrouw
zijn� en spotten met wat heilig is,
degenen die hun vader of moeder
of anderen vermoorden, 10 sek-
sueel immorele� mensen, man-
nen die homoseksualiteit bedrij-
ven,� ontvoerders, leugenaars en
plegers van meineed.� De wet
is voor alles wat in strijd is
met de gezonde� leer,k 11 die
in overeenstemming is met het

1:2 �Bet.: ‘vereerder van God’. 1:8 �Lett.:
‘wettig’. 1:9 �Of ‘geen loyale liefde heb-
ben’. 1:10, 20 �Zie Woordenlijst. 1:10
�Of ‘mannen die seks hebben met man-
nen’. Lett.: ‘mannen die bij mannen liggen’.
�Of ‘zij die vals zweren’. �Of ‘nuttige’.

glorieuze goede nieuws van de
gelukkige God dat mij werd toe-
vertrouwd.a

12 Ik ben Christus Jezus, onze
Heer, dankbaar. Hij heeft me
kracht gegeven en me een dienst
toegewezenb omdat hij me trouw
heeft bevonden, 13 hoewel ik
vroeger een lasteraar, een ver-
volger en een onbeschaamd mens
was.c Toch werd mij barmhartig-
heid bewezen omdat ik in onwe-
tendheid en ongeloof handelde.
14 De onverdiende goedheid van
onze Heer is buitengewoon groot
geweest, samen met geloof en de
liefde die in Christus Jezus is.
15 Deze woorden zijn betrouw-
baar en verdienen volledige in-
stemming: Christus Jezus is in de
wereld gekomen om zondaars te
redden.d Van hen ben ik de erg-
ste.e 16 Maar mij werd barm-
hartigheid bewezen zodat Chris-
tus Jezus via mij als het ergste
geval al zijn geduld zou kunnen
tonen. Zo ben ik een voorbeeld
geworden voor degenen die hun
geloof op hem zullen bouwen om
eeuwig leven te krijgen.f

17 Aan de Koning van de eeu-
wigheid,g onvergankelijk,h onzicht-
baar, i de enige God, j komt voor al-
tijd en eeuwig eer en glorie toe.
Amen.

18 Timotheüs, mijn kind, ik
vertrouw je deze opdracht toe in
harmonie met de profetieën die
over jou zijn uitgesproken. Blijf
op grond daarvan de goede strijd
voerenk 19 en behoud het geloof
en een goed geweten. l Sommigen
hebben hun geweten opzijgescho-
ven, waardoor hun geloof schip-
breuk heeft geleden. 20 Onder
hen bevinden zich Hymen _eüsm en
Alexander. Ik heb ze aan Satan
overgeleverdn zodat ze door cor-
rectie� leren niet te lasteren.

2 Allereerst dring ik erop aan
dat er smeekbeden, gebe-

den, voorbeden en dankzeggin-
gen worden gedaan voor alle
soorten mensen, 2 ook voor ko-
ningen en iedereen met een hoge
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positie,�a zodat we een kalm en
rustig leven kunnen blijven leiden
met volledige toewijding aan God
en ernst.b 3 Dat is goed en aan-
genaam in de ogen van God, onze
Redder.c 4 Het is zijn wil dat alle
soorten mensen worden geredd en
nauwkeurige kennis van de waar-
heid krijgen. 5 Want er is één
Gode en één bemiddelaarf tussen
God en mensen,g een mens, Chris-
tus Jezus,h 6 die zichzelf ge-
geven heeft als een overeen-
komstige losprijs voor iedereen.�i

Daarvan zal worden getuigd op de
juiste tijd ervoor. 7 Om daarvan
te getuigen j ben ik aangesteld als
prediker en apostelk — ik spreek
de waarheid, ik lieg niet — als le-
raar van de heidenen�l om ze ge-
loof en waarheid te onderwijzen.

8 Daarom wil ik dat in elke
plaats de mannen zich bezighou-
den met gebed, waarbij ze loyaal
hun handen opheffen,m zonder
woeden of ruzie.o 9 En de vrou-
wen moeten gepaste� kleding dra-
gen en zich sieren met beschei-
denheid en gezond verstand,�
niet met kunstig gevlochten haar,
goud, parels of heel dure kleding,p
10 maar met goede daden, zo-
als past bij vrouwen die zeggen
dat ze toegewijd zijn aan God.q

11 Een vrouw moet zich stil�
en in alle onderdanigheidr laten
onderwijzen. 12 Ik sta een vrouw
niet toe te onderwijzen of gezag
over een man te hebben. Ze moet
stil� zijn.s 13 Want Adam werd
het eerst gevormd, pas daarna
Eva.t 14 En Adam werd niet be-
drogen, maar de vrouw werd gron-
dig bedrogenu en overtrad Gods
gebod. 15 Maar een vrouw zal
beschermd worden door kinderen
te krijgen,v als ze� tenminste vol-
hardt in geloof en liefde en heilig-
heid, met gezond verstand.�w

2:2 �Of ‘met gezag’. 2:6 �Of ‘alle soor-
tenmensen’. 2:7 �ZieWoordenlijst. 2:9
�Of ‘nette’. �Of ‘en een goed oordeel’.
2:11, 12 �Of ‘rustig’, ‘kalm’. 2:15 �Lett.:
‘ze’ in het meervoud. �Of ‘een goed oor-
deel’.

3 Deze verklaring is betrouw-
baar: als iemand opzienera wil

worden, streeft hij naar een goed
werk. 2 De opziener moet daar-
om onberispelijk zijn, de man van
één vrouw, matig in gewoonten,
verstandig,�b ordelijk, gastvrij,c
een goede onderwijzer,d 3 geen
dronkaard,e niet gewelddadig,�
maar redelijk, f geen ruziezoeker,g
niet iemand die van geld houdt,h
4 iemand die zijn eigen huisge-
zin goed leidt en zijn kinde-
ren in alle ernst in onderworpen-
heid heefti 5 (want als iemand
zijn eigen huisgezin niet kan lei-
den, hoe zal hij dan voor de ge-
meente van God kunnen zorgen?)
6 en niet iemand die pas bekeerd
is, j zodat hij niet opgeblazen van
trots wordt en onder hetzelfde
oordeel valt als de Duivel. 7 Hij
moet ook een goede reputatie�
hebben bij buitenstaanders,k zodat
hij geen smaad� veroorzaakt en
in een strik van de Duivel valt.

8 Ook dienaren in de bedie-
ning moeten ernstig zijn, niet be-
drieglijk spreken,� zich niet te bui-
ten gaan aan veel wijn, niet uit
zijn op oneerlijke winst l 9 en
met een rein gewetenm vasthou-
den aan het heilige geheim van
het geloof.

10 Ze moeten ook eerst ge-
test worden op hun geschiktheid.
Daarna, als ze vrij van beschul-
diging zijn,n kunnen ze als diena-
ren werken.

11 Ook vrouwen moeten ern-
stig zijn, geen lasteraars,o matig
in gewoonten, trouw in alles.p

12 Dienaren in de bediening
moeten de man van één vrouw
zijn en hun kinderen en hun eigen
huisgezin goed leiden. 13 Want
degenen die op een goede manier
dienen, krijgen een goede reputa-
tie en kunnen met veel vrijmoe-
digheid spreken over het geloof in
Christus Jezus.

3:2 �Of ‘met een goed oordeel’. 3:3
�Of ‘niet iemand die slaat’. 3:7 �Of
‘een goed getuigenis’. �Of ‘schande’.
3:8 �Lett.: ‘niet met twee tongen’.
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14 Ik hoop binnenkort naar je
toe te komen, maar ik schrijf je
deze dingen 15 voor het geval
ik word opgehouden. Dan weet
je hoe je je hoort te gedragen
in Gods huisgezin,a de gemeente
van de levende God, een steunpi-
laar en fundament van de waar-
heid. 16 Ja, het heilige geheim
van deze toewijding aan God is
inderdaad groot: ‘Hij is geopen-
baard in het vlees,b rechtvaardig
verklaard in geest,c verschenen
aan engelen,d gepredikt onder de
volken,e geloofd in de wereld,f op-
genomen in majesteit.’

4 Maar het geı̈nspireerde woord�
zegt duidelijk dat in latere tij-

den sommigen zullen afvallen van
het geloof, omdat ze luisteren naar
misleidende geı̈nspireerde uitspra-
ken�g en leringen van demonen,
2 onder invloed van de huichelarij
van leugenaarsh die een geweten
hebben dat is dichtgeschroeid.�
3 Ze verbieden het huwelijk i en
het gebruik van voedsel j dat
God heeft geschapen om onder
dankzegging te worden gegetenk

door hen die geloof hebben l en
die de waarheid nauwkeurig
kennen. 4 Want elke schepping
van God is goed,m en niets moet
worden afgekeurdn als het met
dankzegging wordt aangenomen,
5 want het is geheiligd door Gods
woord en het gebed.

6 Als je de broeders die raad
geeft, zul je een goede dienaar
van Christus Jezus zijn, gevoed
met de woorden van het geloof
en van de goede leer die je trouw
hebt gevolgd.o 7 Maar verwerp
oneerbiedige verzinselsp en dat
soort oudevrouwenpraat. Oefen je
in toewijding aan God. 8 Want
lichamelijke oefening� is nuttig
voor weinig, maar toewijding aan
God is nuttig voor alles, omdat ze
een belofte inhoudt voor het leven
nu en het leven dat zal komen.q

4:1 �Lett.: ‘de geest’. �Lett.: ‘misleiden-
de geesten’. 4:2 �Of ‘als met een brand-
ijzer is dichtgeschroeid’. 4:8 �Of ‘trai-
ning’.

9 Die verklaring is betrouwbaar
en verdient volledige instemming.
10 Hiervoor werken we hard en
spannen we ons in,a omdat we
onze hoop hebben gevestigd op
een levende God, die een Redderb

is van alle soorten mensen,c voor-
al van hen die trouw zijn.

11 Blijf die geboden geven en
onderwijzen. 12 Laat niemand
ooit neerkijken op je jeugd. Maar
word voor degenen die trouw
zijn een voorbeeld in spreken,
in gedrag, in liefde, in geloof, in
eerbaarheid.� 13 Blijf je tot ik
kom toeleggen op het voorlezen,d
het aansporen� en het onderwij-
zen. 14 Verwaarloos de gave in
je niet, die je werd gegeven via
een profetie toen het lichaam van
ouderlingen je de handen opleg-
de.e 15 Denk diep na� over deze
dingen, ga er helemaal in op, zo-
dat iedereen je vooruitgang kan
zien. 16 Let constant op jezelf
en je onderwijs.f Blijf deze din-
gen doen, want zo zul je zowel je-
zelf redden als degenen die naar
je luisteren.g

5 Tegen een oude man mag je
niet uitvallen.h Maar geef hem

raad alsof hij je vader is. Behan-
del jonge mannen als je broers,
2 oude vrouwen als je moeder,
jonge vrouwen als je zussen, in
alle eerbaarheid.

3 Heb aandacht voor� wedu-
wen die echt weduwen zijn.�i

4 Maar als een weduwe kinderen
of kleinkinderen heeft, moeten
die in de eerste plaats leren om
in hun eigen familie toewijding
aan God te tonen.j Ze moeten
hun ouders en grootouders te-
rugbetalen wat ze hun verschul-
digd zijn,k want dat is aangenaam
in Gods ogen. l 5 De vrouw die
echt weduwe is en behoeftig is
achtergebleven, heeft haar hoop
op God gevestigdm en blijft dag

4:12 �Of ‘zuiverheid’. 4:13 �Of ‘bemoe-
digen’, ‘vermanen’. 4:15 �Of ‘mediteer’.
5:3 �Lett.: ‘eer’. �Of ‘weduwen die echt
behoeftig zijn’, d.w.z. die niemand heb-
ben die ze ondersteunt.
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en nacht smeken en bidden.a
6 Maar de weduwe die erop los
leeft,� is dood hoewel ze leeft.
7 Blijf daarom deze instructies�
geven, zodat er niets op ze aan
te merken zal zijn. 8 Als iemand
niet zorgt voor zijn familie, voor-
al zijn gezinsleden, heeft hij het
geloof verloochend en is hij erger
dan een ongelovige.b

9 Een weduwe moet op de lijst
worden gezet als ze ten minste
60 jaar oud is, de vrouw van één
man was 10 en bekendstaat om
haar goede daden:c dat ze kinde-
ren heeft opgevoed,d gastvrij is
geweest,e de voeten van heiligen
heeft gewassen,f mensen in moei-
lijkheden heeft ondersteundg en
zich heeft ingezet voor allerlei
goed werk.

11 Maar zet jonge weduwen
niet op de lijst, want als hun
seksuele verlangens tussen hen
en de Christus komen, willen ze
trouwen. 12 En ze halen een
oordeel over zich omdat ze te-
rugkomen op hun eerdere uiting
van geloof.� 13 Daarnaast ont-
wikkelen ze de gewoonte hun tijd
te verdoen door van het ene huis
naar het andere te gaan. En dat
niet alleen, ze roddelen ook en
bemoeien zich met andermans za-
kenh en praten over dingen waar-
over ze niet horen te praten.
14 Daarom wil ik dat jonge we-
duwen trouwen, i kinderen krijgen, j
voor het huishouden zorgen en
een tegenstander geen kans geven
om kritiek te leveren. 15 Som-
migen van hen hebben zich in fei-
te al afgekeerd om Satan te vol-
gen. 16 Als een gelovige vrouw
weduwen in de familie heeft, dan
moet zij hen helpen, zodat de
gemeente er niet mee wordt be-
last. Die kan dan degenen helpen
die echt weduwen zijn.�k

5:6 �Of ‘die eropuit is haar zinnen te
bevredigen’. 5:7 �Of ‘geboden’. 5:12
�Of ‘eerdere belofte’. 5:16 �Of ‘wedu-
wen die echt behoeftig zijn’, d.w.z. die
niemand hebben die ze ondersteunt.

17 De ouderlingen die op een
goede manier leiding geven,a ver-
dienen dubbele eer,b vooral dege-
nen die hard werken wat be-
treft spreken en onderwijzen.c
18 Want de Schrift zegt: ‘Je mag
een stier niet muilkorven als hij
graan dorst’,d en ook: ‘De wer-
ker is zijn loon waard.’e 19 Aan-
vaard een beschuldiging tegen een
oudere man� alleen op basis van
de verklaring van twee of drie
getuigen.f 20 Degenen die zonde
beoefenen,g moet je in het bijzijn
van iedereen terechtwijzen,h als
waarschuwing voor de anderen.�
21 Ik beveel je plechtig voor God,
Christus Jezus en de uitverko-
ren engelen, die instructies zon-
der vooroordeel en partijdigheid
op te volgen.i

22 Leg nooit iemand overhaast
de handen op�j en word niet mede-
plichtig aan de zonden van ande-
ren. Blijf eerbaar.

23 Drink geen water meer,�
maar neem wat wijn vanwege je
maag en omdat je vaak ziek bent.

24 De zonden van sommige
mensen zijn algemeen bekend en
leiden direct tot een oordeel, maar
die van andere mensen worden
later zichtbaar.k 25 Zo zijn ook
de goede daden algemeen bekend l

en als ze dat niet zijn, kunnen ze
niet verborgen blijven.m

6 Degenen die het slavenjuk
dragen, moeten hun eigenaar

hoogachten,n zodat er nooit slecht
over de naam van God en de leer
wordt gesproken.o 2 En degenen
die een gelovige eigenaar hebben,
mogen hem niet respectloos be-
handelen omdat hij een broeder
is. Ze moeten hem juist ijveriger
dienen, omdat hij die voordeel
heeft van hun goede dienst, een
gelovige en een geliefde broe-
der is.

5:19 �Of ‘een ouderling’. 5:20 �Lett.:
‘zodat de anderen ontzag zullen hebben’.
5:22 �D.w.z. stel iemand niet overhaast
aan. 5:23 �Of ‘drink niet alleen maar
water’.
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Blijf deze dingen onderwijzen en
deze aansporingen geven. 3 Als
iemand een andere leer verkon-
digt en het niet eens is met het
gezonde� onderwijs,a dat van onze
Heer Jezus Christus komt, en ook
niet met de leer die toewijding
aan God omvat,b 4 dan is hij op-
geblazen van trots en begrijpt hij
niets.c Hij is geobsedeerd door�
discussies en debatten over woor-
den.d Dat leidt tot jaloezie,� ruzie,
laster,� boze vermoedens 5 en
constant gekibbel over kleinighe-
den van mensen die een verdor-
ven geest hebben,e de waarheid
zijn kwijtgeraakt en denken dat ze
voordeel kunnen halen uit toewij-
ding aan God.f 6 Toewijding aan
God heeft inderdaad veel voor-
deleng als die samengaat met te-
vredenheid.� 7 We hebben niets
in de wereld meegebracht en kun-
nen er ook niets uit meenemen.h
8 Dus als we voedsel en kleding�
hebben, zullen we daar tevreden
mee zijn. i

9 Maar degenen die vastbeslo-
ten zijn om rijk te worden, val-
len ten prooi aan verleiding, ra-
ken in een strik j en zwichten voor
veel dwaze en schadelijke verlan-
gens, die mensen in verderf en
ondergang storten.k 10 Want de
liefde voor geld is een wortel van
allerlei schadelijke dingen. Door
zich aan die liefde over te geven,
zijn sommigen van het geloof
afgedwaald en hebben ze zich-
zelf overal met veel pijnen door-
boord.l

11 Maar jij, man van God, moet
die dingen ontvluchten. Streef
juist naar rechtvaardigheid, toe-
wijding aan God, geloof, liefde,
volharding en zachtaardigheid.m
12 Strijd de goede strijd van het
geloof. Grijp het eeuwige leven

6:3 �Of ‘nuttige’. 6:4 �Of ‘heeft een
ziekelijke belangstelling voor’. �Of ‘af-
gunst’. �Of ‘beledigende taal’. 6:6 �Of
‘het genoegen nemenmet wat men heeft’,
‘het zelfvoorzienend zijn’. 6:8 �Of ‘on-
derdak’. Lett.: ‘bedekking’.

stevig vast waarvoor je werd ge-
roepen en waarvan je in het bij-
zijn van veel getuigen een goede
openbare bekendmaking hebt ge-
daan.

13 Voor God, die alles in le-
ven houdt, en Christus Jezus, die
als een getuige voor P _ontius Pila-
tusa een goede openbare bekend-
making heeft gedaan, beveel ik
je 14 om je onbesmet en onbe-
rispelijk aan het gebod te hou-
den tot de manifestatie van onze
Heer Jezus Christus,b 15 die de
gelukkige en enige Machthebber
op de daarvoor vastgestelde tijd
zal tonen. Hij is de Koning van
hen die als koningen regeren en
Heer van hen die als heren re-
geren,c 16 degene die als enige
onsterfelijkheid heeft,d die in een
ontoegankelijk licht woont,e die
door geen mens gezien is of ge-
zien kan worden.f Hem komt eer
en eeuwige macht toe. Amen.

17 Geef degenen die rijk zijn in
de huidige wereld� de instructie�
niet arrogant� te zijn en hun hoop
niet op onzekere rijkdom te vesti-
geng maar op God, die ons rijke-
lijk voorziet van alles waarvan we
genieten.h 18 Draag ze op goed
te doen, rijk te zijn in goede da-
den, vrijgevig� te zijn en bereid
te zijn om te delen. i 19 Zo verza-
melen ze voor zichzelf een schat:
een goed fundament voor de toe-
komst, j zodat ze het echte leven
stevig kunnen vastgrijpen.k

20 Timotheüs, bescherm wat
je is toevertrouwd.l Keer je af
van de holle woorden die spotten
met wat heilig is en van de te-
genstrijdigheden van wat ten on-
rechte ‘kennis’ wordt genoemd.m
21 Door met die kennis te pron-
ken, zijn sommigen van het ge-
loof afgedwaald.

Mag de onverdiende goedheid
met jullie zijn.

6:17 �Of ‘dit tijdperk’, ‘dit samenstel van
dingen’. Zie Woordenlijst. �Of ‘het be-
vel’. �Of ‘hooghartig’. 6:18 �Of ‘gul’.
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1 Van Paulus, een apostel van
Christus Jezus door de wil

van God, in overeenstemming
met de belofte van het leven
via Christus Jezus.a 2 Aan Ti-
motheüs, mijn geliefd kind.b

Ik wens je onverdiende goed-
heid, barmhartigheid en vrede
toe van God, de Vader, en van
Christus Jezus, onze Heer.

3 Ik ben God dankbaar, voor
wie ik net als mijn voorouders
met een rein geweten heilige
dienst doe. En in mijn smeekge-
beden denk ik altijd aan je, dag
en nacht. 4 Als ik aan je tranen
denk, verlang ik ernaar je te zien.
Dat zou me veel vreugde geven.
5 Want ik denk aan je oprechte�
geloof,c dat eerst in je grootmoe-
der Loı̈s en je moeder Eun _ice leef-
de en dat — daarvan ben ik over-
tuigd — ook in jou leeft.

6 Om die reden herinner ik je
eraan het vuur aan te wakkeren
van de gave van God die je kreeg
toen ik je de handen oplegde.d
7 Want God heeft ons niet een
geest van lafhartigheid gegeven,e

1:5 �Of ‘ongehuichelde’.

maar van kracht,a liefde en ge-
zond verstand. 8 Schaam je dus
niet voor het getuigenis over
onze Heer,b en ook niet voor mij,
die ter wille van hem gevangen-
zit.c Maar draag je deel in het lij-
den voor het goede nieuws door
op de kracht van God te vertrou-
wen.d 9 Hij heeft ons gered en
ons geroepen met een heilige roe-
ping,e niet op basis van onze da-
den maar vanwege zijn eigen voor-
nemen en onverdiende goedheid.f
Die is al vóór het verre verle-
den aan ons gegeven via Christus
Jezus, 10 maar is nu duidelijk
zichtbaar geworden door de mani-
festatie van onze Redder, Christus
Jezus.g Hij heeft de dood vernie-
tigdh en heeft licht geworpen op
leveni en onvergankelijkheid j door
het goede nieuws,k 11 waarvoor
ik als prediker, apostel en leraar
ben aangesteld. l

12 En daarommoet ik deze din-
gen ondergaan,m maar ik schaam
me er niet voor.n Want ik ken de-
gene in wie ik geloof, en ik ben er
zeker van dat hij tot die dag kan
beschermen wat ik hem heb toe-
vertrouwd.o 13 Blijf vasthouden
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aan de norm� van gezonde� woor-
dena die je van mij hebt gehoord,
met het geloof en de liefde die het
gevolg zijn van eenheid met Chris-
tus Jezus. 14 Bescherm met be-
hulp van de heilige geest, die in
ons woont, deze schat die je is toe-
vertrouwd.b

15 Zoals je weet heeft iedereen
in _Asiac zich van mij afgekeerd,
ook F _ygelus en Herm _ogenes.
16 Mag de Heer barmhartig zijn
voor het huis van Ones _iforus,d
want hij heeft mij vaak nieuwe
kracht gegeven en hij schaamde
zich niet voor mijn gevangenis-
boeien. 17 Maar toen hij in
Rome was, heeft hij juist ijverig
naar me gezocht en me gevonden.
18 Ik bid dat de Heer hem op die
dag barmhartigheid bij Jehovah�
laat vinden. En je weet heel goed
welke diensten hij allemaal in _Efe-
ze heeft verleend.

2 Mijn kind,e blijf daarom kracht
putten uit de onverdiende

goedheid die in Christus Jezus is.
2 De dingen die je van mij hebt
gehoord en die door veel getuigen
zijn bevestigd,f moet je toever-
trouwen aan betrouwbare men-
sen, die vervolgens bekwaam
zullen zijn om anderen te onder-
wijzen. 3 Draag je deel in het lij-
deng als een goede soldaath van
Christus Jezus. 4 Iemand die als
soldaat dient, zal zich niet bezig-
houden met� de zakelijke aange-
legenheden� van het leven, want
hij wil de goedkeuring krijgen
van degene die hem als soldaat
in dienst heeft genomen. 5 Bij de
spelen wordt een deelnemer niet
gekroond als hij niet volgens de re-
gels heeft gespeeld. i 6 De hard-
werkende boer moet de eerste zijn
die van de opbrengst eet. 7 Denk
steeds aan wat ik zeg. De Heer zal
je inzicht� geven in alles.

1:13 �Of ‘schets’. �Of ‘nuttige’. 1:18;
2:19 �Zie App. A5. 2:4 �Lett.: ‘niet ver-
wikkeld raken in’. �Ofmogelijk ‘dagelijk-
se bezigheden’. 2:7 �Of ‘begrip’.

8 Houd in gedachte dat Jezus
Christus uit de dood is opgewekta

en Davids nageslacht�b was. Dat is
het goede nieuws dat ik predik,c
9 en daarvoor moet ik lijden en zit
ik gevangen als een misdadiger.d
Maar het woord van God laat zich
niet gevangenzetten.e 10 Daar-
om blijf ik alles verduren voor de
uitverkorenen, f zodat ook zij via
Christus Jezus gered worden en
eeuwige glorie krijgen. 11 Deze
woorden zijn betrouwbaar: Als we
met hem zijn gestorven, zullen
we ook met hem leven.g 12 Als
we blijven volharden, zullen we
ook met hem als koningen rege-
ren.h Als we zeggen dat we hem
niet kennen, zal hij ook zeggen dat
hij ons niet kent. i 13 Als we on-
trouw zijn, blijft hij trouw, want hij
kan zichzelf niet verloochenen.

14 Blijf ze daaraan herinneren
en instrueer� ze ten overstaan
van God om niet te ruziën over
woorden. Dat heeft totaal geen
nut omdat het schadelijk is voor�
wie luisteren. 15 Doe je uiterste
best om je aan God aan te bieden
als iemand die is goedgekeurd,
als een werkman die zich nergens
over hoeft te schamen, als ie-
mand die het woord van de waar-
heid juist hanteert. j 16 Maar
verwerp de holle woorden die
spotten met wat heilig is,k want ze
leiden tot steeds meer goddeloos-
heid 17 en verspreiden zich als
gangreen. Ook Hymen _eüs en Fi-
l _etus hebben zulke woorden ver-
spreid. l 18 Die mannen zijn van
de waarheid afgeweken door te
zeggen dat de opstanding al heeft
plaatsgevonden,m en ze onder-
mijnen het geloof van sommigen.
19 Toch blijft het stevige funda-
ment van God staan, met dit ze-
gel: ‘Jehovah� kent degenen die
bij hem horen’n en ‘Laat ieder-
een die de naam van Jehovah�

2:8 �Lett.: ‘uit Davids zaad’. 2:14 �Lett.:
‘geef grondig getuigenis’. �Of ‘vernie-
tigt’, ‘te gronde richt’.

HFST. 1
a 1Ti 6:3, 4

Tit 1:7, 9

b Ro 8:11

c Han 19:10

d 2Ti 4:19
��������������������

HFST. 2
e 1Ti 1:2

f 2Ti 3:14

g 2Ti 1:8

h 1Ti 1:18

i 1Kor 9:25
��������������������

2de kolom
a Han 2:24

b Han 2:29-32
Ro 1:3

c Han 13:23

d Han 9:16
Fil 1:7

e Kol 4:3, 4

f 2Kor 1:6
Ef 3:13
Kol 1:24

g Ro 6:5, 8

h Opb 3:21
Opb 20:4, 6

i Mt 10:33
Lu 12:9

j 2Ti 4:2

k 1Ti 4:7
1Ti 6:20

l 1Ti 1:20

m 1Kor 15:12

n Nu 16:5



aanroept,a zich afkeren van on-
rechtvaardigheid’.

20 In een groot huis zijn niet
alleen voorwerpen� van goud en
zilver maar ook van hout en aar-
dewerk. Sommige zijn voor eer-
vol gebruik maar andere voor on-
eervol gebruik. 21 Als iemand
de laatste uit de weg blijft, zal
hij een instrument� zijn voor eer-
vol gebruik, geheiligd, bruikbaar
voor zijn eigenaar, geschikt voor
elk goed werk. 22 Ontvlucht
dus de verlangens van de jeugd.
Streef naar rechtvaardigheid, ge-
loof, liefde en vrede, samen met
degenen die de Heer aanroepen
uit een zuiver hart.

23 Verwerp dwaze en domme
discussies,b want je weet dat ze
tot ruzies leiden. 24 Een slaaf
van de Heer hoort niet te ru-
ziën. Hij moet juist vriendelijk�
zijn tegen iedereen.c Hij moet een
goede onderwijzer zijn. Hij moet
zich beheersen als hem onrecht
wordt aangedaan.d 25 Hij moet
met zachtaardigheid degenen on-
derwijzen die een opstandige hou-
ding hebben.e Misschien geeft
God hun berouw,� wat tot nauw-
keurige kennis van de waarheid
leidt,f 26 en komen ze tot bezin-
ning en ontsnappen ze uit de strik
van de Duivel, want ze zijn levend
door hem gevangen om te doen
wat hij wil.g

3 Maar weet dat er in de laat-
ste dagenh zware tijden zullen

aanbreken die moeilijk te door-
staan zijn. 2 Want de mensen
zullen alleen om zichzelf geven en
om geld. Ze zullen verwaand zijn,
arrogant, lasteraars, ongehoor-
zaam aan ouders, ondankbaar en
ontrouw. 3 Ze zullen geen na-
tuurlijke genegenheid hebben,
voor geen enkele overeenkomst
openstaan en kwaadsprekers zijn.
Ze zullen onbeheerst en wreed
zijn en geen liefde voor het goede

2:20 �Lett.: ‘vaten’. 2:21 �Of ‘voor-
werp’, ‘vat’. 2:24 �Of ‘tactvol’. 2:25
�Of ‘een verandering van denken’.

hebben. 4 Ze zullen verraders
zijn, roekeloos en opgeblazen van
trots, met meer liefde voor genot
dan liefde voor God. 5 Ze zullen
een schijn van vroomheid hebben
maar de kracht ervan niet blijken
te bezitten.a Keer je af van hen.
6 Uit hun midden komen man-
nen die zich op een sluwe manier
bij gezinnen indringen en zwakke
vrouwen in hun macht krijgen die
met zonden beladen zijn en zich
door allerlei verlangens laten lei-
den, 7 die zich altijd laten on-
derwijzen en toch nooit tot nauw-
keurige kennis van de waarheid
kunnen komen.

8 Zoals J _annes en J _ambres
zich tegen Mozes hebben verzet,
zo blijven zij zich tegen de waar-
heid verzetten. Zulke mensen heb-
ben een totaal verdorven geest en
zijn afgekeurd wat het geloof be-
treft. 9 Maar ze zullen niet ver-
der komen, want iedereen zal dui-
delijk zien hoe dwaas� ze zijn. Zo
ging het ook bij die twee man-
nen.b 10 Maar jij hebt mij trouw
gevolgd in mijn leer, mijn levens-
wandel,c mijn doel, mijn geloof,
mijn geduld, mijn liefde, mijn vol-
harding 11 en in vervolgingen
en lijden, in wat mij is overko-
men in Antioch _ië,d Ik _oniume en
Lystra.f Ik heb die vervolgingen
doorstaan, en de Heer heeft me
daar steeds uit gered.g 12 Trou-
wens, iedereen die toegewijd aan
God en als volgeling van Christus
Jezus wil leven, zal vervolgd wor-
den.h 13 Maar slechte mensen
en bedriegers zullen van kwaad
tot erger vervallen. Ze misleiden
anderen en worden zelf misleid.i

14 Jij moet echter blijven bij
wat je hebt geleerd en waar-
in je bent gaan geloven doordat
je daarvan overtuigd werd. j Want
je weet van wie je het hebt ge-
leerd 15 en je kent van jongs af
aank de heilige geschriften, l die
je wijs kunnen maken voor red-
ding door geloof in Christus Je-

3:9 �Of ‘dom’.
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zus.a 16 De hele Schrift is door
God geı̈nspireerdb en nuttig om
te onderwijzen,c terecht te wij-
zen, dingen recht te zetten en te
corrigeren in rechtvaardigheid,d
17 zodat een man van God vol-
ledig bekwaam is, helemaal toe-
gerust voor elk goed werk.

4 Ten overstaan van God en
Christus Jezus, die de leven-

den en de dodene zal oorde-
len,f en krachtens zijn manifesta-
tieg en zijn Koninkrijk,h beveel ik
je plechtig: 2 Predik het woord. i
Doe het zonder uitstel,� in gunsti-
ge tijd en in moeilijke tijd. Wijs te-
recht, j berisp en spoor aan, met
veel geduld en onderwijskunst.k
3 Want er komt een tijd dat ze
de gezonde� leer l niet verdragen
maar hun eigen verlangens volgen
en leraren om zich heen verzame-
len die hun vertellen wat ze graag
willen horen.�m 4 Ze zullen niet
meer naar de waarheid luisteren
en zullen aandacht besteden aan
verzinsels. 5 Maar jij moet in al-
les je verstand erbij houden, lij-
den doorstaan,n het werk van een
evangelieprediker doen� en je
dienst grondig uitvoeren.o

6 Want ik word al als een
drankoffer uitgegotenp en de tijd
voor mijn verlossingq nadert.
7 Ik heb de goede strijd gestre-
den, r ik heb de wedstrijd tot de
finish gelopen,s ik heb het geloof
behouden. 8 Van nu af is de
kroon van de rechtvaardigheidt

voor mij weggelegd. De Heer, de
rechtvaardige rechter,u zal die op
die dag als beloning aan mij ge-
ven,v en niet alleen aan mij, maar
aan iedereen die vol verlangen
naar zijn manifestatie heeft uit-
gekeken.

9 Doe je uiterste best om bin-
nenkort naar me toe te komen.
10 Want D _emasw heeft me verla-

4:2 �Of ‘met een gevoel van urgentie’,
‘ijverig’. 4:3 �Of ‘nuttige’. �Lett.: ‘oren
kietelen’. 4:5 �Of ‘het goede nieuws blij-
ven prediken’.

ten omdat hij deze wereld� lief-
had. Hij is naar Thessalon _ika ver-
trokken. Cr _escens is naar Galatië
gegaan en Titus naar Dalm _atië.
11 Alleen Lukas is bij me. Neem
Markus met je mee, want ik kan
hem goed gebruiken in de dienst.
12 En ik heb T _ychikusa naar _Efeze
gestuurd. 13 Als je komt, neem
dan de mantel mee die ik in Tr _oas
bij K _arpus heb laten liggen, en de
boekrollen, vooral de perkamen-
ten.�

14 Alexander, de kopersmid,
heeft me veel kwaad gedaan. Je-
hovah� zal hem geven wat hij voor
zijn daden verdient.b 15 Ook jij
moet voor hem oppassen, want
hij heeft onze boodschap hevig
tegengewerkt.

16 Bij mijn eerste verdediging
heeft niemand me geholpen, maar
ze hebben me allemaal in de
steek gelaten — mag het hun niet
worden aangerekend. 17 Maar
de Heer stond me bij en gaf me
kracht, zodat via mij de predi-
king grondig uitgevoerd zou wor-
den en alle volken die zouden ho-
ren.c En ik werd uit de muil
van de leeuw gered.d 18 De Heer
zal me bevrijden van alle slecht-
heid en me redden voor zijn he-
melse Koninkrijk.e Aan hem komt
de eer toe, voor altijd en eeuwig.
Amen.

19 Breng mijn groeten over
aan Priska en Aq _u _ilaf en het huis
van Ones _iforus.g

20 Er _astush is in Korinthe ge-
bleven, maar Tr _ofimusi heb ik ziek
in Mil _ete achtergelaten. 21 Doe
je uiterste best om vóór de winter
te komen.

Eub _ulus doet je de groeten, en
ook P _udens, L _inus, Claudia en
alle broeders.

22 Mag de Heer met de geest
zijn die je toont en mag zijn onver-
diende goedheid met jullie zijn.

4:10 �Of ‘dit tijdperk’, ‘dit samenstel van
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1 Van Paulus, een slaaf van
God en een apostel van Jezus

Christus met het geloof van Gods
uitverkorenen en een nauwkeu-
rige kennis van de waarheid. Die
waarheid omvat toewijding aan
God 2 en is gebaseerd op de
hoop op het eeuwige levena dat
God, die niet kan liegen,b lang
geleden heeft beloofd. 3 Op de
tijd die hij had bepaald, heeft hij
zijn woord bekendgemaakt door
de prediking die mij werd toe-
vertrouwdc op bevel van God,
onze Redder. 4 Aan Titus, een
echt kind in het geloof dat we
delen.

Ik wens je onverdiende goed-
heid en vrede toe van God, de
Vader, en van Christus Jezus,
onze Redder.

5 Ik heb je op Kreta achterge-
laten om wat er nog mankeert in
orde te brengen en om in stad na
stad ouderlingen aan te stellen
volgens de instructies die ik je
heb gegeven: 6 zo iemand moet
vrij zijn van beschuldiging, de
man zijn van één vrouw en gelo-
vige kinderen hebben die niet be-
schuldigd worden van losbandig-
heid� of opstandigheid.d 7 Een

1:6 �Of ‘onhandelbaarheid’.

opziener moet als Gods beheer-
der vrij van beschuldiging zijn,
niet eigenzinnig,a niet opvlie-
gend,b geen dronkaard, niet ge-
welddadig� en niet uit op on-
eerlijke winst. 8 Hij moet juist
gastvrij zijn,c het goede liefheb-
ben en verstandig,�d rechtvaar-
dig en loyaale zijn. Hij moet zelf-
beheersing hebbenf 9 en stevig
vasthouden aan het betrouwbare
woord� in zijn onderwijskunst,g
zodat hij in staat is om anderen
door de gezonde� leerh op te bou-
wen� en om tegensprekers te-
recht te wijzen. i

10 Want er zijn veel opstan-
dige personen, zinloze praters
en bedriegers, vooral onder hen
die aan de besnijdenis vast-
houden.j 11 Het is noodzake-
lijk hun de mond te snoeren,
want juist die personen ma-
ken telkens hele gezinnen kapot
door dingen te onderwijzen die
ze niet horen te onderwijzen, al-
leen maar om oneerlijke winst
te maken. 12 Iemand van hen,
hun eigen profeet, heeft ge-
zegd: ‘Kretenzers zijn altijd leu-

1:7 �Of ‘iemand die slaat’. 1:8 �Of
‘met een goed oordeel’. 1:9 �Of ‘de be-
trouwbare boodschap’. �Of ‘nuttige’.
�Of ‘te vermanen’.

AAN

T ITUS
I N H O U D

1 Groet (1-4)
Ouderlingen aanstellen op Kreta (5-9)
Opstandige personen
terechtwijzen (10-16)

2 Goede raad voor jong en oud (1-15)
Goddeloosheid afwijzen (12)
Zich inzetten voor goed werk (14)

3 Juiste onderworpenheid (1-3)
Gericht zijn op goed werk (4-8)
Domme discussies en sekten
verwerpen (9-11)
Persoonlijke instructies en
groeten (12-15)

HFST. 1
a Ro 6:23

b Nu 23:19

c Han 9:15

d 1Ti 3:2-7
��������������������

2de kolom
a 2Pe 2:10

b Jak 1:19

c 1Pe 4:9

d Ro 12:3
1Ti 3:2

e 1Ti 2:8

f 2Ti 2:24
Jak 3:13

g 1Ti 4:16
1Ti 6:3, 4

h 1Ti 1:9, 10
2Ti 1:13

i 1Ti 5:20
2Ti 4:2
Tit 1:13
Opb 3:19

j Han 15:1
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1597 TITUS 1:13–3:2
genaars, schadelijke wilde bees-
ten, luie� veelvraten.’

13 Dat getuigenis is waar.
Blijf ze daarom streng terecht-
wijzen, zodat ze een gezond ge-
loof krijgen 14 en zich niet be-
zighouden met Joodse fabels en
regels van mensen die zich van
de waarheid afkeren. 15 Voor
wie rein zijn, is alles rein.a Maar
voor wie verontreinigd en on-
gelovig zijn, is niets rein, want
zowel hun verstand als hun ge-
weten is verontreinigd.b 16 Ze
beweren in het openbaar dat ze
God kennen, maar ze verwer-
pen hem met hun daden.c Ze zijn
walgelijk, ongehoorzaam en on-
geschikt voor welk goed werk
maar ook.

2 Maar jij moet spreken wat
overeenkomt met de gezon-

de� leer.d 2 Oudere mannen
moeten matig in gewoonten,
ernstig en verstandig zijn, en
gezond in geloof, liefde en vol-
harding. 3 En oudere vrouwen
moeten zich eerbiedig gedragen,
geen lasteraars zijn, niet ver-
slaafd zijn aan veel wijn en het
goede onderwijzen. 4 Dan kun-
nen ze de jongere vrouwen de
raad geven� om van hun man en
kinderen te houden, 5 verstan-
dig en eerbaar te zijn, thuis te
werken,� goed te zijn en zich
aan hun eigen man te onderwer-
pen,e zodat er niet spottend over
het woord van God wordt ge-
praat.

6 Blijf ook de jongere man-
nen aansporen verstandig te
zijn.f 7 Geef zelf in elk opzicht
met goede daden het voorbeeld.
Onderwijs met alle ernst wat
zuiver is.�g 8 Gebruik daarbij

1:12 �Of ‘werkeloze’. 2:1, 8 �Of ‘nut-
tige’. 2:4 �Of ‘tot bezinning brengen’,
‘opleiden’. 2:5 �Of ‘voor hun huishou-
den te zorgen’. 2:7 �Of mogelijk ‘on-
derwijs (...) met zuiverheid’.

gezonde� woorden waar niets
op aan te merken is,a zodat te-
genstanders beschaamd komen
te staan omdat ze niets nega-
tiefs� over ons te zeggen heb-
ben.b 9 Slaven moeten in alles
aan hun eigenaar onderworpen
zijnc en proberen het hem naar
de zin te maken, zonder tegen-
spreken. 10 Ze mogen niet van
hem stelen,d maar moeten laten
zien dat ze volkomen betrouw-
baar zijn, zodat ze in elk opzicht
een sieraad zijn voor de leer van
God, onze Redder.e

11 Want de onverdiende goed-
heid van God is geopenbaard en
leidt tot redding van alle soor-
ten mensen.f 12 Ze leert ons
dat we goddeloosheid en wereld-
se verlangensg moeten afwijzen
en met gezond verstand, recht-
vaardigheid en toewijding aan
God in deze wereld�h moeten le-
ven, 13 in afwachting van de
gelukkige hoop i en glorieuze ma-
nifestatie van de grote God en
van Christus Jezus, onze Red-
der. 14 Hij heeft zich voor ons
gegeven j om ons van elke soort
van wetteloosheid te bevrijden�k
en om voor zichzelf een volk te
reinigen dat zijn speciale eigen-
dom is en zich inzet voor goed
werk. l

15 Blijf met alle autoriteit
daarover spreken en anderen
aansporen� en terechtwijzen.m
Laat niemand op je neerkijken.

3 Blijf ze eraan herinneren on-
derworpen en gehoorzaam

te zijn aan regeringen en auto-
riteiten,n altijd bereid te zijn
goed werk te doen, 2 over nie-
mand negatief te spreken, geen
ruzie te zoeken maar redelijk

2:8 �Of ‘verachtelijks’. 2:12 �Of ‘dit
tijdperk’, ‘dit samenstel van dingen’.
Zie Woordenlijst. 2:14 �Lett.: ‘ons los
te kopen’, ‘ons te verlossen’. 2:15 �Of
‘opbouwen’.

HFST. 1
a Ro 14:14

b Mt 15:11

c Mt 7:16-18
��������������������

HFST. 2
d 1Ti 4:16

2Ti 1:13

e 1Kor 14:34, 35
1Pe 3:1, 2

f Ro 12:3
1Pe 5:5

g 2Ti 2:15
��������������������

2de kolom
a Kol 3:8

b 1Pe 2:15

c Ef 6:5
1Ti 6:1
1Pe 2:18

d Ef 4:28

e Mt 5:16

f Ro 5:18

g 1Jo 2:16

h Ro 12:2

i 1Pe 1:13

j Mt 20:28
1Ti 2:5, 6

k Ef 1:7
Kol 1:13, 14

l Ef 2:10
Heb 9:14

m 2Ti 4:2
��������������������

HFST. 3
n Mr 12:17

Ro 13:1
1Pe 2:13, 14
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te zijna en zich altijd tegen-
over iedereen zachtaardig te ge-
dragen.b 3 Want ook wij waren
eens onverstandig, ongehoor-
zaam, misleid en slaven van al-
lerlei verlangens en genoegens.
We leefden in slechtheid en ja-
loezie,� waren walgelijk en haat-
ten elkaar.

4 Maar toen de goedheid van
God,c onze Redder, en zijn lief-
de voor de mensen werden ge-
openbaard 5 (niet dankzij onze
rechtvaardige dadend maar dank-
zij zijn eigen barmhartigheid),e
heeft hij ons gered door het
bad dat ons tot leven brachtf
en door ons nieuw te maken met
heilige geest.g 6 Hij heeft die
geest via Jezus Christus, onze
Redder, overvloedig� op ons uit-
gestort,h 7 zodat we, na door
zijn onverdiende goedheid recht-
vaardig te zijn verklaard, i erf-
genamen zouden worden j over-
eenkomstig de hoop op eeuwig
leven.k

8 Deze woorden zijn betrouw-
baar. Ik wil dat je deze dingen
blijft benadrukken, zodat dege-
nen die in God geloven er al-
tijd op gericht zijn goed werk te
doen. Deze dingen zijn goed en
nuttig voor de mensen.

3:3 �Of ‘afgunst’. 3:6 �Of ‘vrijgevig’.

9 Maar houd je niet bezig
met domme discussies en ge-
slachtsregisters en gekibbel en
geruzie over de wet, want dat
levert niets op en is zinloos.a
10 Iemand die een sekte be-
vordertb moet je na een eerste
en tweede vermaning�c verwer-
pen,d 11 omdat je weet dat zo
iemand van de weg is afgeweken
en zondigt. Hij veroordeelt zich-
zelf.

12 Doe je uiterste best om,
zodra ik _Artemas of T _ychikuse

naar je toe stuur, naar mij toe te
komen in Nik _opolis, want ik heb
besloten daar de winter door te
brengen. 13 Geef Z _enas, een
kenner van de wet, en Apollos
alles wat ze nodig hebben, zodat
ze voor hun reis niets tekort-
komen.f 14 En ook onze men-
sen moeten leren goed werk te
doen en te helpen in tijden van
nood,g zodat ze niet onproduc-
tief� zijn.h

15 Iedereen die bij me is,
doet je de groeten. Breng mijn
groeten over aan degenen die
aan ons gehecht zijn in het ge-
loof.

Mag de onverdiende goedheid
met jullie allemaal zijn.

3:10 �Of ‘waarschuwing’. 3:14 �Lett.:
‘onvruchtbaar’.

HFST. 3
a Fil 4:5

Jak 3:17
b Sp 15:1

Ga 6:1
Ef 4:1, 2
1Ti 6:11
2Ti 2:24, 25
1Pe 3:15

c Lu 6:35
Ro 2:4
Ef 4:32

d De 9:5
Ro 3:10
Ga 3:21

e Ro 5:15, 21
Ro 6:23

f Ro 5:18
g Jo 3:5

Ro 8:23
2Kor 5:17

h Han 2:33
i Ro 3:24
Ga 2:15, 16

j Ro 8:17
k Ro 6:23
��������������������

2de kolom
a 1Ti 1:3, 4

1Ti 6:3-5
b 1Kor 11:19

Opb 2:6
c 2Ti 4:2
d Ro 16:17

2Jo 10
e Han 20:4

Ef 6:21
2Ti 4:12

f 1Kor 9:14
Ga 6:6
Heb 13:16

g 1Kor 9:11
h Kol 1:10
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Groet (1-3)
Filemons liefde en geloof (4-7)
Paulus’ verzoek voor Onesimus (8-22)
Afscheidsgroet (23-25)



1 Van Paulus, een gevange-
nea ter wille van Christus Jezus,
en van onze broeder Timotheüs.b
Aan onze geliefde medewerker
Fil _emon, 2 aan onze zuster _Ap-
fia, aan onze medestrijder Ar-
ch _ippusc en aan de gemeente die
in je huis is.d

3 Ik wens jullie onverdiende
goedheid en vrede toe van God,
onze Vader, en van de Heer Je-
zus Christus.

4 Ik dank mijn God altijd als
ik je in mijn gebeden noem,e
5 want ik hoor steeds van je ge-
loof en de liefde die je hebt voor
de Heer Jezus en voor alle hei-
ligen. 6 Ik bid dat je door het
geloof dat je met ons deelt,
leert inzien hoeveel goede din-
gen we via Christus hebben.
7 Want het gaf me veel vreug-
de en troost te horen van je lief-
de, omdat dankzij jou, broeder,
het hart� van de heiligen is ver-
sterkt.

8 Daarom, ook al heb ik
in verband met Christus grote
autoriteit� om je te bevelen te
doen wat juist is, 9 doe ik veel
liever een beroep op je op basis
van liefde. Want ik, Paulus, ben
een oudere man en zit nu ook
gevangen ter wille van Christus
Jezus. 10 Ik doe een beroep
op je voor On _esimus,f mijn kind,
van wie ik in de gevangenis� va-
der ben geworden.g 11 Hij was
vroeger onbruikbaar voor je,
maar nu is hij bruikbaar voor jou
en voor mij. 12 Ik stuur hem
naar je terug, hoewel hij me zo
na aan het hart ligt.�

13 Ik zou hem graag hier bij
me houden, zodat hij me in jouw
plaats kan dienen tijdens mijn
gevangenschap voor het goede

7 �Lett.: ‘de ingewanden’. 8 �Of ‘vrij-
moedigheid van spreken’. 10 �Lett.: ‘in
de boeien’. 12 �Lett.: ‘mijn ingewan-
den is’.

nieuws.a 14 Maar ik wil niets
doen zonder je toestemming,
want ik wil dat je je goede daad
niet onder dwang maar uit vrije
wil doet.b 15 Misschien ben je
hem daarom voor een korte tijd�
kwijt geweest: om hem voor eeu-
wig terug te krijgen, 16 niet
meer als slaaf,c maar als meer
dan een slaaf, als een geliefde
broeder.d Als hij dat voor mij
in het bijzonder al is, hoeveel
te meer moet hij dat dan zijn
voor jou, zowel in het vlees
als in de Heer. 17 Als je me
dus als een vriend� beziet, ont-
vang hem dan vriendelijk zoals
je mij zou ontvangen. 18 En als
hij je onrecht heeft aangedaan
of je iets schuldig is, breng het
mij dan in rekening. 19 Ik, Pau-
lus, schrijf eigenhandig dat ik
het zal terugbetalen. En dan heb
ik het er maar niet over dat jij
me je eigen leven schuldig bent.
20 Ja, broeder, ik hoop dat je
dat voor mij wilt doen ter wille
van de Heer. Versterk mijn hart�
ter wille van Christus.

21 Ik schrijf je in de overtui-
ging dat je zult meewerken, en
ik weet dat je zelfs meer zult
doen dan wat ik zeg. 22 Regel
daarnaast ook onderdak voor
mij, want ik hoop dat ik dankzij
jullie gebeden aan jullie terug-
gegeven� zal worden.e

23 _Epafras,f mijn medegevan-
gene in eendracht met Christus
Jezus, doet je de groeten, 24 en
ook Markus, Arist _archus,g D _e-
mash en Lukas, i mijn medewer-
kers.

25 Mag de onverdiende goed-
heid van de Heer Jezus Chris-
tus met de geest zijn die jullie
tonen.

15 �Lett.: ‘een uur’. 17 �Lett.: ‘deel-
genoot’. 20 �Lett.: ‘mijn ingewanden’.
22 �Of ‘voor jullie vrijgelaten’.

a Ef 4:1

b Han 16:1, 2
Heb 13:23

c Kol 4:17

d Ro 16:5
1Kor 16:19

e Ef 1:15, 16
1Th 1:2

f Kol 4:9

g 1Kor 4:15
��������������������

2de kolom
a Ef 6:19, 20

Fil 1:7

b 2Kor 9:7

c 1Kor 7:22

d 1Ti 6:2

e Fil 2:24

f Kol 1:7
Kol 4:12, 13

g Han 19:29
Han 27:2
Kol 4:10

h 2Ti 4:10

i Kol 4:14
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I N H O U D

1 God spreekt via zijn Zoon (1-4)

Zoon hoger dan engelen (5-14)

2 Meer dan gewone aandacht
besteden (1-4)

Alles aan Jezus onderworpen (5-9)

Jezus en zijn broeders (10-18)

Voornaamste Bewerker van hun
redding (10)

Een barmhartige hogepriester (17)

3 Jezus groter dan Mozes (1-6)

Alles gebouwd door God (4)

Waarschuwing voor ongeloof (7-19)

‘Als jullie vandaag zijn stem
horen’ (7, 15)

4 Gevaar Gods rust niet binnen
te gaan (1-10)

Aansporing Gods rust binnen
te gaan (11-13)

Gods woord is levend (12)

Jezus, de grote hogepriester (14-16)

5 Jezus beter dan menselijke
hogepriesters (1-10)

Hogepriester zoals Melchizedek (6, 10)

Gehoorzaamheid geleerd door
lijden (8)

Verantwoordelijk voor eeuwige
redding (9)

Waarschuwing voor
onvolwassenheid (11-14)

6 Streven naar volwassenheid (1-3)

Zij die afvallen hangen Zoon opnieuw
aan paal (4-8)
Zeker zijn van je hoop (9-12)

Zekerheid van Gods belofte (13-20)

Gods belofte en eed onveranderlijk
(17, 18)

7 Melchizedek, unieke koning en
priester (1-10)

Christus’ priesterschap beter (11-28)

Christus kan volledig redden (25)

8 Tabernakel heeft hemelse
betekenis (1-6)

Contrast oude en nieuwe verbond (7-13)

9 Heilige dienst in heiligdom
op aarde (1-10)

Christus gaat hemel binnen met
zijn bloed (11-28)

Bemiddelaar nieuw verbond (15)

10 Dierenoffers niet effectief (1-4)

Wet is een schaduw (1)

Christus’ slachtoffer eens en voor
altijd (5-18)

Een nieuwe en levende weg (19-25)

‘Sla onze bijeenkomsten niet
over’ (24, 25)

Waarschuwing voor opzettelijke
zonde (26-31)

Vertrouwen en geloof om te
volharden (32-39)

11 Definitie geloof (1, 2)

Voorbeelden van geloof (3-40)

Zonder geloof onmogelijk God
blij te maken (6)

12 Jezus, Volmaker van ons geloof (1-3)

Grote wolk van getuigen (1)

Correctie van Jehovah niet
negeren (4-11)

Paden voor voeten rechtmaken (12-17)

Bij het hemelse Jeruzalem
komen (18-29)

13 Laatste aansporingen en groeten (1-25)

‘Vergeet niet gastvrij te zijn’ (2)
Huwelijk als kostbaar bezien (4)

Gehoorzaam degenen die leiding
nemen (7, 17)

Slachtoffer van lof brengen (15, 16)
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1601 HEBREE
¨
EN 1:1–2:8

1 Lang geleden sprak God bij
veel gelegenheden en op veel

manieren tot onze voorvaders via
de profeten.a 2 Maar nu, aan
het eind van deze dagen, heeft hij
tot ons gesproken via zijn Zoon,b
die hij heeft aangesteld als erf-
genaam van alle dingenc en via
wie hij de samenstelsels van din-
gen� heeft gemaakt.d 3 Hij is de
weerspiegeling van Gods glorie�e

en zijn volmaakte evenbeeld,f en
door zijn krachtige woord houdt
hij alle dingen in stand. Nadat
hij ons van onze zonden had ge-
reinigd,g heeft hij plaatsgenomen
aan de rechterhand van de Majes-
teit hoog daarboven.h 4 Hij is
dus beter geworden dan de enge-
len i in die mate dat hij een naam
heeft geërfd die hun naam over-
treft. j

5 Tegen wie van de engelen
heeft God bijvoorbeeld ooit ge-
zegd: ‘Jij bent mijn zoon, vandaag
ben ik je vader geworden’?k Of:
‘Ik zal zijn vader worden, en hij
zal mijn zoon worden’?l 6 Maar
als hij zijn Eerstgeborenem de be-
woonde aarde weer binnenleidt,
zegt hij: ‘En al Gods engelen moe-
ten hem eer bewijzen.’�

7 Over de engelen zegt hij: ‘Hij
maakt zijn engelen geesten en zijn
dienaren�n een vlammend vuur.’o
8 Maar over de Zoon zegt hij: ‘God
is je troon,p voor altijd en eeu-
wig, en de scepter van je Konink-
rijk is de scepter van recht. 9 Je
hebt rechtvaardigheid liefgehad
en wetteloosheid gehaat. Daarom
heeft God, jouw God, je gezalfdq

met de olie van vreugde, meer dan
je metgezellen.’r 10 En: ‘In het
begin, o Heer, hebt u de funda-
menten gelegd van de aarde, en de
hemel is het werk van uw handen.
11 Die zullen vergaan, maar u
zult blijven bestaan. Ze zullen al-

1:2 �Of ‘tijdperken’. Zie Woordenlijst.
1:3 �Of ‘heerlijkheid’. 1:6 �Of ‘zich voor
hem neerbuigen’. 1:7 �Of ‘openbare die-
naren’.

lemaal verslijten net als kleding
12 en u zult ze oprollen als een
mantel, als een gewaad, en u zult
ze verwisselen. Maar u blijft de-
zelfde, en aan uw jaren zal nooit
een einde komen.’a

13 En over wie van de enge-
len heeft hij ooit gezegd: ‘Ga aan
mijn rechterhand zitten totdat ik
je vijanden aan je voeten leg als
een voetenbank’?b 14 Zijn ze
niet allemaal geesten voor heilige
dienst,�c die worden uitgezonden
om degenen te dienen die redding
zullen erven?

2 Daarom moeten we meer dan
gewone aandacht besteden

aan wat we hebben gehoord,d zo-
dat we nooit afdrijven.e 2 Want
als het woord dat via engelenf

werd gesproken zo’n gezag bleek
te hebben dat elke overtreding
en ongehoorzame daad rechtma-
tig werd bestraft,g 3 hoe zullen
wij dan ontkomen als we voor-
bijgaan aan zo’n grote redding?h

Die is namelijk eerst bekendge-
maakt door onze Heer i en is voor
ons bevestigd door degenen die
hem hebben gehoord, 4 terwijl
ook God getuigde, met tekenen
en wonderen en allerlei krachti-
ge werken j en door de heilige
geest overeenkomstig zijn wil uit
te delen.k

5 Want hij heeft het gezag over
de toekomstige bewoonde aarde, l
waar we over spreken, niet aan
engelen gegeven. 6 Maar iemand
heeft ergens getuigd: ‘Wat is de
mens dat u aan hem denkt, of
de mensenzoon dat u voor hem
zorgt?m 7 U maakte hem iets la-
ger dan engelen. U kroonde hem
met eer en majesteit, en stelde
hem aan over het werk van uw
handen. 8 U hebt alles onder
zijn voeten onderworpen.’n Door
alles aan hem te onderwerpen,o
heeft God niets overgelaten dat
niet aan hem onderworpen is.p Al-
leen zien we nu nog niet dat

1:14 �Of ‘openbare dienst’.

HFST. 1
a Ex 24:3

Nu 12:8
Jer 7:25

b Mt 17:5
c Ps 2:8
d Jo 1:3

1Kor 8:6
Kol 1:16

e Jo 1:14
Jo 17:5

f Kol 1:15
g Heb 9:26
h Ps 110:1

Han 2:32, 33
Han 7:55

i Ef 1:20, 21
1Pe 3:22

j Han 4:12
Fil 2:9, 10

k Ps 2:7
l 2Sa 7:14
Mr 1:11
Lu 9:35
2Pe 1:17

m Jo 1:14
Ro 8:29
Kol 1:15

n Ps 91:11
Lu 22:43

o Ps 104:4
p Mt 28:18

Opb 3:21
q Jes 61:1

Lu 3:21, 22
Lu 4:18

r Ps 45:6, 7
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2de kolom
a Ps 102:25-27
b Ps 110:1

Mt 22:44
c Ps 34:7

Ps 91:11
Han 5:18, 19
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HFST. 2
d Lu 8:15
e Ps 73:2

Heb 3:12
2Pe 3:17

f Ga 3:19
g De 4:3

Ju 5
h Heb 10:28, 29
i Mr 1:14
j Han 2:22
k 1Kor 12:11
l Han 17:31
2Pe 3:13

m Ps 144:3
n Ps 8:4-6
o Mt 28:18

1Kor 15:27
Ef 1:22

p 1Pe 3:22
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alles aan hem onderworpen is.a
9 Maar we zien wel dat Jezus,
die iets lager dan engelen ge-
maakt was,b nu met eer en majes-
teit gekroond is omdat hij de dood
heeft ondergaan.c Door Gods on-
verdiende goedheid heeft hij voor
iedereen de dood geproefd.d

10 Om veel zonen tot majesteit
te kunnen brengene vond degene
voor wie en door wie alles be-
staat, het passend de Voornaam-
ste Bewerker van hun redding�f

tot volmaaktheid te brengen via
lijden.g 11 Want degene die hei-
ligt en degenen die worden ge-
heiligdh hebben allemaal dezelfde
afkomst, i en daarom schaamt hij
zich er niet voor om ze broeders
te noemenj 12 wanneer hij zegt:
‘Ik zal uw naam aan mijn broe-
ders bekendmaken. In het mid-
den van de gemeente zal ik u lo-
ven met een lied.’k 13 En ook: ‘Ik
zal op hem vertrouwen.’l En ver-
der: ‘Hier ben ik met de kinderen
die Jehovah� me heeft gegeven.’m

14 Omdat de ‘kinderen’ van
vlees en bloed zijn, werd ook
hij vlees en bloedn om door zijn
dood degene uit te schakelen die
het vermogen heeft om de dood
te veroorzaken,o namelijk de Dui-
vel,p 15 en om allen te bevrijden
die hun leven lang slaven waren
door hun angst voor de dood.q
16 Want het zijn in feite niet de
engelen die hij helpt, hij helpt
het nageslacht� van Abraham.r
17 Daarom moest hij in elk op-
zicht aan zijn ‘broeders’ gelijk
worden.s Zo kon hij een barmhar-
tige en trouwe hogepriester wor-
den in de dienst voor God om
een zoenoffer te brengen�t voor
de zonden van het volk.u 18 Om-
dat hij zelf heeft geleden toen hij
op de proef werd gesteld,v kan hij
degenen die op de proef worden
gesteld te hulp komen.w

2:10 �Of ‘degene die ze tot redding
leidt’. 2:13 �Zie App. A5. 2:16 �Lett.:
‘zaad’. 2:17 �Of ‘verzoening te doen’.

3 Daarom, heilige broeders,� die
deelhebben aan de hemelse

roeping,�a denk diep na over
de apostel en hogepriester die
we erkennen:� Jezus.b 2 Hij was
trouw aan degene die hem heeft
aangesteld,c zoals ook Mozes dat
was in Gods hele huis.d 3 Hij�
verdient meer eer dan Mozes,e
want degene die het huis bouwt,
krijgt meer eer dan het huis zelf.
4 Natuurlijk wordt elk huis door
iemand gebouwd, maar degene
die alles heeft gebouwd, is God.
5 Mozes was trouw als dienaar
in Zijn hele huis, en zijn dienst
was een getuigenis van de din-
gen die later onthuld zouden wor-
den. 6 Maar Christus was trouw
als zoonf over Gods huis. Wij zijn
Zijn huisg als we tot het einde
toe vrijmoedig blijven en stevig
vasthouden aan de hoop waar we
trots over spreken.

7 De heilige geest zegth dan
ook: ‘Als jullie vandaag zijn stem
horen, 8 verhard je hart dan
niet zoals toen mijn woede werd
uitgelokt, zoals op de dag van be-
proeving in de woestijn. i 9 Daar
stelden jullie voorvaders me op
de proef en daagden ze me uit,
ook al hadden ze 40 jaar lang
mijn werken gezien. j 10 Daarom
kreeg ik een afkeer van die gene-
ratie en ik zei: “In hun hart dwa-
len ze altijd af, ze hebben mijn
weg niet leren kennen.” 11 En
in mijn woede heb ik gezworen:
“Zij zullen mijn rust niet binnen-
gaan.”’k

12 Pas op, broeders, dat bij
niemand van jullie ooit een slecht,
ongelovig hart ontstaat doordat
hij zich terugtrekt van de levende
God. l 13 Maar blijf elkaar elke
dag opbouwen, zolang het ‘van-
daag’m wordt genoemd, zodat nie-
mand van jullie verhardt door de

3:1 �Soms gebruikt de Bijbel ‘broe-
ders’ voor zowel mannen als vrouwen.
�Of ‘uitnodiging’. �Of ‘belijden’. 3:3
�D.w.z. Jezus.
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verleiding� van zonde. 14 Want
we hebben alleen deel aan� de
Christus als we tot het einde toe
stevig vasthouden aan het ver-
trouwen dat we in het begin had-
den.a 15 Zoals er wordt gezegd:
‘Als jullie vandaag zijn stem ho-
ren, verhard je hart dan niet zo-
als toen mijn woede werd uitge-
lokt.’b

16 Want wie hoorden zijn stem
en maakten hem toch woedend?
Waren het in feite niet al de-
genen die onder leiding van Mo-
zes uit Egypte waren weggetrok-
ken?c 17 En van wie kreeg God
40 jaar lang een afkeer?d Was het
niet van degenen die zondigden,
van wie de lijken neervielen in de
woestijn?e 18 En aan wie zwoer
hij dat ze zijn rust niet zouden
binnengaan? Was het niet aan de-
genen die ongehoorzaam waren?
19 Zo zien we dat ze er niet kon-
den binnengaan omdat ze geen
geloof hadden.f

4 Aangezien de belofte om zijn
rust binnen te gaan nog

steeds geldt, moeten we oppas-
sen� dat er nooit iemand van
jullie tekort blijkt te schieten.g
2 Want ook aan ons is het goe-
de nieuws bekendgemaakt,h net
als aan hen. Maar zij hadden
niets aan het woord dat ze hoor-
den, want ze hadden niet hetzelf-
de geloof als degenen die luis-
terden. 3 Wij die geloven, gaan
wél binnen in die rust, waarvan
hij heeft gezegd: ‘En in mijn woe-
de heb ik gezworen: “Zij zullen
mijn rust niet binnengaan”’ i — en
dat terwijl zijn werk al klaar was
sinds de grondlegging� van de
wereld. j 4 Want over de zeven-
de dag heeft hij ergens het vol-
gende gezegd: ‘En op de zevende
dag rustte God van al zijn werk.’k

3:13 �Of ‘bedrieglijke kracht’. 3:14 �Of
‘worden alleen deelgenoten van’. 4:1
�Lett.: ‘ervoor vrezen’. 4:3 �Of ‘het be-
gin’.

5 En hier zegt hij weer: ‘Zij zul-
len mijn rust niet binnengaan.’a

6 Aangezien sommigen er dus
nog zullen binnengaan en dege-
nen aan wie het goede nieuws het
eerst bekend is gemaakt, vanwe-
ge hun ongehoorzaamheid niet
zijn binnengegaan,b 7 stelt hij
opnieuw een dag vast door lan-
ge tijd later in Davids psalm ‘van-
daag’ te zeggen. Zoals al eerder
is gezegd: ‘Als jullie vandaag zijn
stem horen, verhard je hart dan
niet.’c 8 Want als Jozuad ze in
een plaats van rust had binnen-
geleid, zou God later niet over
een andere dag hebben gespro-
ken. 9 Er blijft dus een sabbats-
rust over voor het volk van God.e
10 Want wie Gods rust is bin-
nengegaan, heeft ook gerust van
zijn eigen werk, zoals God van
het zijne.f

11 Laten we daarom ons uiter-
ste best doen die rust binnen te
gaan, en zo voorkomen dat ook
maar iemand hetzelfde voorbeeld
van ongehoorzaamheid volgt.g
12 Want het woord van God is
levend en er gaat kracht van uit.h
Het is scherper dan een twee-
snijdend zwaardi en dringt diep
door: het scheidt ziel� en geest,�
en gewrichten van het merg.
Het kan gedachten en bedoelin-
gen van het hart onderscheiden.
13 Geen enkele schepping is ver-
borgen voor zijn ogen, j maar al-
les ligt open en bloot voor de
ogen van hem aan wie we verant-
woording moeten afleggen.k

14 Omdat we een grote ho-
gepriester hebben die de hemel
is binnengegaan, Jezus, de Zoon
van God, l moeten we vasthou-
den aan onze openbare bekend-
making van hem.m 15 We hebben
geen hogepriester die niet mee
kan voelen met onze zwakheden,n
want net als wij is hij in alle op-
zichten op de proef gesteld, alleen
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heeft hij niet gezondigd.a 16 La-
ten we dus met vrijmoedigheid
van spreken naderen tot de troon
van onverdiende goedheid.b Dan
zullen we barmhartigheid en on-
verdiende goedheid vinden als we
hulp nodig hebben.

5 Elke hogepriester die wordt
genomen uit de mensen, wordt

ten behoeve van hen aangesteld
in de dienst voor God,c om gaven
en slachtoffers voor zonden te
brengen.d 2 Hij kan meevoelen
met� degenen die uit onwetend-
heid fouten maken,� want ook hij
wordt geconfronteerd met� zijn
eigen zwakheden. 3 En daarom
moet hij niet alleen offers bren-
gen voor de zonden van het volk
maar ook voor die van hem-
zelf.e

4 Niemand kan zichzelf die eer
geven, maar iemand krijgt die al-
leen als hij door God wordt geroe-
pen, zoals Aäron.f 5 Zo heeft
ook de Christus niet zichzelf de
eer gegeveng hogepriester te wor-
den. Dat deed degene die tegen
hem zei: ‘Jij bent mijn zoon, van-
daag ben ik je vader geworden.’h
6 Ergens anders zegt hij ook: ‘Jij
bent voor eeuwig een priester
zoals� Melchiz _edek.’ i

7 Tijdens zijn leven op aarde�
heeft Christus met sterk geroep
en tranen gesmeekt en gebeden j

tot degene die hem uit de dood
kon redden, en hij werd verhoord
vanwege zijn ontzag voor God.
8 Hoewel hij een zoon was, heeft
hij gehoorzaamheid geleerd door
wat hij heeft geleden.k 9 En
toen hij volmaakt was geworden, l
werd hij verantwoordelijk voor
de eeuwige redding van iedereen
die hem gehoorzaamt,m 10 om-
dat hij door God is benoemd tot

5:2 �Of ‘vriendelijk zijn voor’, ‘zich mati-
gen tegenover’. �Of ‘dwalen’. �Of ‘is
onderhevig aan’. 5:6 �Of ‘naar de wijze
van’. 5:7 �Lett.: ‘in de dagen van zijn
vlees’.

een hogepriester zoals Melchi-
z _edek.a

11 We hebben veel over hem
te zeggen, maar het is moei-
lijk uit te leggen, want jullie
zijn traag van begrip� geworden.
12 Jullie hadden inmiddels� lera-
ren moeten zijn, maar in plaats
daarvan hebben jullie opnieuw
iemand nodig die je van het be-
gin af de basisprincipesb van de
heilige uitspraken van God leert.
Jullie hebben weer melk no-
dig in plaats van vast voedsel.
13 Iedereen die van melk leeft,
is onbekend met het woord van
rechtvaardigheid, want hij is een
klein kind.c 14 Maar vast voed-
sel is voor volwassen mensen,
voor degenen die door gebruik
hun waarnemingsvermogen� heb-
ben geoefend om te kunnen on-
derscheiden wat goed of slecht is.

6 Laten we daarom, nu we de
grondleerd over de Christus

achter ons hebben gelaten, stre-
ven naar geestelijke volwassen-
heid.e We moeten niet opnieuw
een fundament leggen, namelijk
berouw over dode werken,� ge-
loof in God, 2 de leer over do-
pen, het opleggen van de handen,f
de opstanding van de dodeng en
het eeuwige oordeel. 3 En dat
zullen we doen, als God het toe-
staat.

4 Want wie eens verlicht zijn
geweest,h geproefd hebben van de
hemelse vrije gave en deel hebben
gehad aan heilige geest, 5 wie
het goede woord van God en de
kracht van de komende wereld�
hebben geproefd 6 maar zijn
afgevallen, i die kunnen onmoge-
lijk weer tot berouw worden ge-
bracht. Ze hangen namelijk zelf

5:11 �Of ‘afgestompt van gehoor’. 5:12
�Lett.: ‘met het oog op de tijd’. 5:14
�Of ‘onderscheidingsvermogen’. 6:1
�Of ‘zinloze daden’. 6:5 �Of ‘het ko-
mende tijdperk’, ‘het komende samen-
stel van dingen’. Zie Woordenlijst.
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de Zoon van God opnieuw aan
een paal en stellen hem bloot aan
openbare schande.a 7 Een stuk
land krijgt een zegen van God
als het steeds regen opneemt en
dan planten voortbrengt die nut-
tig zijn voor degenen die het be-
werken. 8 Maar als het doorns
en distels voortbrengt, wordt het
afgekeurd en zal het al gauw
vervloekt worden. Uiteindelijk zal
het worden afgebrand.

9 Dat zeggen we nu wel, lie-
ve vrienden, maar we zijn in jul-
lie geval overtuigd van iets be-
ters, iets dat tot redding leidt.
10 Want God is niet onrecht-
vaardig, hij zal niet vergeten wat
jullie hebben gedaan en hoeveel
liefde jullie voor zijn naam heb-
ben getoondb doordat jullie de
heiligen hebben gediend en blij-
ven dienen. 11 Maar we willen
graag dat jullie allemaal dezelf-
de inzet blijven tonen zodat jul-
lie tot het einde toec volledig ze-
ker zijn van de hoop.d 12 Word
dus niet lui,e maar volg degenen
na die dankzij geloof en geduld
de beloften erven.

13 Toen God zijn belofte aan
Abraham deed, kon hij bij nie-
mand zweren die groter was, en
dus zwoer hij bij zichzelff 14 en
zei: ‘Ik zal je beslist zegenen en
ik zal je beslist talrijk maken.’g
15 Zo kreeg Abraham die belofte
nadat hij geduldig had gewacht.
16 Mensen zweren bij iemand die
groter is, en hun eed is het einde
van elke discussie, omdat die een
wettelijke waarborg voor ze is.h
17 Toen God de erfgenamen van
zijn belofte i ervan wilde door-
dringen hoe onveranderlijk zijn
doel� is, heeft hij op dezelfde ma-
nier met een eed een waarborg
gegeven.� 18 Met deze twee on-
veranderlijke dingen waarin God
onmogelijk kan liegen, j krijgen

6:17 �Of ‘raad’. �Of ‘is (...) tussenbei-
de gekomen’. Lett.: ‘heeft (...) bemid-
deld’.

wij die naar de veilige plaats zijn
gevlucht een krachtige aanmoedi-
ging om de hoop vast te grijpen
die ons in het vooruitzicht is ge-
steld. 19 Die hoopa is voor ons
als een anker voor de ziel,� is ze-
ker en vast en leidt ons tot voor-
bij het gordijn.b 20 Daar is voor
ons een voorloper binnengegaan,
Jezus,c die voor eeuwig een hoge-
priester zoals Melchiz _edek is ge-
worden.d

7 Want deze Melchiz _edek, ko-
ning van S _alem en priester

van de allerhoogste God, kwam
Abraham tegemoet toen die te-
rugkwam van zijn overwinning op
de koningen. Hij zegende hem,e
2 waarna Abraham hem een tien-
de deel van alles gaf.� In de eerste
plaats is hij ‘koning van recht-
vaardigheid’ — volgens de verta-
ling van zijn naam — en verder is
hij ook koning van S _alem, dat wil
zeggen ‘koning van vrede’. 3 Hij
heeft geen vader of moeder, geen
stamboom, geen begin van dagen
en geen einde van leven, maar hij
is aan de Zoon van God gelijkge-
maakt: hij blijft priester voor al-
tijd.f

4 Kijk eens hoe groot deze
man was: Abraham, het familie-
hoofd,� gaf hem een tiende van
het beste van de buit.g 5 Het is
waar dat degenen uit de zonen
van Levih die het priesterambt
ontvangen, volgens de wet tien-
den moeten heffen van het volk, i
dat wil zeggen van hun broeders,
die toch ook afstammelingen� van
Abraham zijn. 6 Maar deze man
die niet van hen� afstamt, kreeg
tienden van Abraham en zegende
degene aan wie de beloften zijn
gedaan.j 7 Niemand kan ontken-
nen dat de mindere wordt ge-
zegend door de meerdere. 8 In
het ene geval worden tienden

6:19 �Of ‘voor ons leven’. 7:2 �Lett.:
‘toebedeelde’. 7:4 �Of ‘de patriarch’.
7:5 �Lett.: ‘zijn voortgekomen uit de len-
denen’. 7:6 �D.w.z. de zonen van Levi.
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ontvangen door mensen die ster-
ven, maar in het andere geval
door iemand van wie wordt ge-
tuigd dat hij leeft.a 9 En er kan
gezegd worden dat zelfs Levi, die
tienden ontvangt, tienden heeft
betaald, en wel via Abraham,
10 want hij was al aanwezig in�
zijn voorvader toen Melchiz _edek
hem tegemoetkwam.b

11 Als via het Levitische pries-
terschapc (een kenmerk van de
wet die aan het volk was ge-
geven) volmaaktheid bereikt kon
worden, waarom zou het dan no-
dig zijn dat er een andere pries-
ter opstaat, namelijk een priester
zoals Melchiz _edekd en niet zo-
als Aäron? 12 Omdat het pries-
terschap wordt veranderd, moet
ook de wet worden veranderd.e
13 Want degene over wie deze
dingen worden gezegd, komt uit
een andere stam, waarvan nie-
mand dienst bij het altaar heeft
gedaan.f 14 Het is duidelijk dat
onze Heer van Juda afstamt,g
maar Mozes heeft nooit gezegd
dat er priesters uit die stam zou-
den komen.

15 En dat wordt nog duidelij-
ker als er een andere priesterh

opstaat die als Melchiz _edek is, i
16 die het niet is geworden op
basis van de vleselijke afstam-
ming die de wet vereist, maar
op basis van de kracht van een
onvernietigbaar leven.j 17 Want
over hem wordt getuigd: ‘Jij bent
voor eeuwig een priester zoals�
Melchiz _edek.’k

18 Het eerdere gebod wordt
dus afgeschaft omdat het zwak
is en geen nut heeft.l 19 Want
de wet heeft niets volmaakt ge-
maaktm maar het invoeren van
een betere hoop wel,n waar-
door we dichter bij God komen.o
20 Ook is dat niet zonder een
gezworen eed gebeurd. 21 (Er

7:10 �Of ‘een toekomstige nakomeling
van’. Lett.: ‘in de lendenen van’. 7:17
�Of ‘naar de wijze van’.

zijn wel mannen die zonder een
gezworen eed priester zijn ge-
worden, maar deze man is het ge-
worden via een eed die over hem
is gezworen door degene die zei:
‘Jehovah� heeft gezworen en hij
zal niet van gedachten verande-
ren:� “Jij bent voor eeuwig een
priester.”’)a 22 En zo is Jezus
de waarborg� geworden van een
beter verbond.�b 23 Bovendien
moesten velen elkaar als pries-
ter opvolgen,c omdat de dood
hun belette in functie te blijven.
24 Maar omdat hij eeuwig blijft
leven,d heeft zijn priesterschap
geen opvolgers. 25 Zo kan hij
degenen die via hem tot God na-
deren, volledig redden, omdat hij
altijd blijft leven om voor ze te
pleiten.e

26 Want het is passend dat
we zo’n hogepriester hebben die
loyaal is, onschuldig, onbesmet, f
afgescheiden van de zondaars en
verheven boven de hemel.g 27 In
tegenstelling tot de hogepries-
ters hoeft hij niet dagelijks eerst
slachtoffers te brengenh voor zijn
eigen zonden en daarna voor die
van het volk, i want dat heeft hij
eens en voor altijd gedaan toen
hij zichzelf offerde.j 28 De wet
stelt mensen met zwakheden aan
als hogepriester,k maar het woord
van de eed l die na de wet werd
gezworen, stelt een Zoon aan,
die voor eeuwig volmaakt is ge-
maakt.m

8 De kern van ons betoog is dat
wij zo’n hogepriester hebbenn

en dat hij heeft plaatsgenomen
aan de rechterhand van de troon
van de Majesteit in de hemel.o
2 Hij is een dienaar� van de hei-
lige plaatsp en van de ware tent,
die is opgezet door Jehovah� en
niet door mensen. 3 Nu wordt
elke hogepriester aangesteld om

7:21; 8:2 �Zie App. A5. 7:21 �Of ‘zal
geen spijt voelen’. 7:22 �Of ‘degene
die als borg is gegeven’. �Zie Woor-
denlijst. 8:2 �Of ‘openbare dienaar’.
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gaven en slachtoffers te brengen.
En dus moest ook deze iets heb-
ben om te offeren.a 4 Als hij op
aarde was, zou hij geen pries-
ter zijn,b want daar zijn al pries-
ters die de gaven offeren zoals
de wet voorschrijft. 5 Zij doen
heilige dienst in een afbeelding
en een schaduwc van de hemel-
se dingen.d Dat blijkt ook uit de
opdracht die God aan Mozes gaf
toen die de tent wilde gaan op-
bouwen: ‘Houd je bij het maken
van alle dingen aan het voor-
beeld dat je op de berg is ge-
toond.’e 6 Maar nu heeft Jezus
een verhevener dienst� gekregen
omdat hij ook de bemiddelaarf

is van een eveneens beter ver-
bond,g dat wettelijk gegrond is
op betere beloften.h

7 Als op dat eerste verbond
niets aan te merken viel, dan was
er geen tweede nodig geweest. i
8 Maar hij heeft iets aan te mer-
ken op het volk als hij zegt: ‘“Er
komt een dag”, zegt Jehovah,�
“dat ik een nieuw verbond zal
sluiten met het huis van Israël
en met het huis van Juda. 9 Het
zal anders zijn dan het ver-
bond dat ik met hun voorouders
sloot op de dag dat ik hen bij
de hand nam om hen uit Egyp-
te te leiden, j want ze hebben zich
niet aan mijn verbond gehouden.
Daarom heb ik niet meer naar
hen omgekeken”, zegt Jehovah.�

10 “Dit is het verbond dat ik
na die dagen met het huis van Is-
raël zal sluiten”, zegt Jehovah.�
“Ik zal mijn wetten in hun ver-
stand leggen en in hun hart
schrijven.k Ik zal hun God worden
en zij zullen mijn volk worden. l

11 En niemand zal zijn mede-
burger en zijn broeder nog onder-
wijzen door te zeggen: ‘Ken Jeho-
vah!’� Want ze zullen mij allemaal
kennen, van de kleinste tot de
grootste onder hen. 12 Ik zal

8:6 �Of ‘verhevener openbare dienst’.
8:8-11 �Zie App. A5.

hun onrechtvaardige daden ver-
geven� en aan hun zonden zal ik
niet meer denken.”’a

13 Door over ‘een nieuw ver-
bond’ te spreken, heeft hij het
vroegere verouderd gemaakt.b
Nu staat wat verouderd is en oud
wordt op het punt te verdwij-
nen.c

9 Het vroegere verbond had
wettelijke vereisten voor hei-

lige dienst en een heilige plaatsd

op aarde. 2 Er werd een tent
gemaakt, en in het eerste gedeel-
te stonden de lampenstandaard,e
de tafel en de toonbroden.�f En
dat werd het heiligeg genoemd.
3 Achter het tweede gordijnh

was het gedeelte van de tent dat
het allerheiligste werd genoemd. i
4 Daar stonden een gouden wie-
rookvatj en de ark van het ver-
bond,k die helemaal met goud
was overtrokken. l Daarin bevon-
den zich de gouden kruik met
het manna,m Aärons staf die
was uitgebotn en de plateno van
het verbond. 5 En daarop ston-
den de glorieuze cherubs die
het verzoendeksel� overschaduw-
den.p Maar het is nu niet de tijd
om in detail over die dingen te
spreken.

6 Sinds die dingen zo gemaakt
zijn, gaan de priesters regelma-
tig het eerste gedeelte van de tent
binnen om de heilige diensten te
verrichten.q 7 Maar in het twee-
de gedeelte gaat alleen de ho-
gepriester binnen, één keer per
jaarr en niet zonder bloed,s dat hij
offert voor zichzelft en voor de
zonden die het volku uit onwetend-
heid heeft begaan. 8 Hiermee
maakt de heilige geest duidelijk
dat de weg naar de heilige plaats
nog niet was onthuld zolang de
eerste tent bestond.v 9 Deze tent
is een illustratie voor de huidige

8:12 �Of ‘barmhartig zijn’. 9:2 �Of ‘bro-
den van de voorzetting’. 9:5 �Of ‘de
plaats van verzoening’.
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tijd,a en volgens deze regeling
worden er gaven en slachtoffers
gebracht.b Maar die kunnen het
geweten van degene die heilige
dienst doet niet volmaakt maken.c
10 Ze hebben alleen te maken
met eten en drinken en verschil-
lende rituele wassingen.�d Het wa-
ren wettelijke vereisten voor het
lichaame die opgelegd waren tot
aan de vastgestelde tijd om din-
gen recht te zetten.

11 Maar toen Christus kwam
als hogepriester van de goede
dingen die al gebeurd zijn, ging
hij door de grotere en volmaak-
tere tent die niet met handen is
gemaakt, dat wil zeggen die niet
van deze schepping is. 12 Hij is
eens en voor altijd de heilige
plaats binnengegaan, niet met het
bloed van bokken en jonge stie-
ren maar met zijn eigen bloed,f
en hij heeft voor ons een eeuwige
bevrijding� verkregen.g 13 Want
als het bloed van bokken en stie-
renh en de as van een jonge koe,�
waarmee verontreinigde perso-
nen bestrooid worden, het vlees
al reinigt en heiligt, i 14 hoeveel
te meer zal dan het bloed van
de Christus, j die door een eeu-
wige geest zichzelf onbesmet aan
God heeft geofferd, ons geweten
reinigen van dode werken�k zodat
we heilige dienst voor de levende
God kunnen doen?l

15 Daarom is hij bemiddelaar
van een nieuw verbond.m Dat
werd hij zodat degenen die geroe-
pen zijn, de belofte van de eeu-
wige erfenis zouden ontvangen.n
Hij is gestorven om hen door een
losprijs te verlosseno van de over-
tredingen onder het vroegere ver-
bond. 16 Want bij een verbond
moet de dood van de menselij-
ke verbondssluiter plaatsvinden.

9:10 �Lett.: ‘verschillende dopen’. 9:12
�Lett.: ‘loskoping’, ‘verlossing’. 9:13
�Of ‘een vaars’. 9:14 �Of ‘zinloze da-
den’.

17 Een verbond treedt namelijk
pas in werking bij overlijden, het
is niet van kracht zolang de men-
selijke verbondssluiter nog leeft.
18 Daarom is ook het vroege-
re verbond niet zonder bloed van
kracht geworden.� 19 Want toen
Mozes het hele volk alle gebo-
den van de wet had meegedeeld,
nam hij het bloed van de jonge
stieren en de bokken, en water,
scharlakenrode wol en hysop, en
besprenkelde het boek� en het
hele volk, 20 en zei: ‘Dit is het
bloed van het verbond dat God
jullie heeft opgelegd.’a 21 Op
dezelfde manier heeft hij de tent
en alle voorwerpen van de heili-
ge dienst� besprenkeld met het
bloed.b 22 Volgens de wet wordt
bijna alles met bloed gereinigd,c
en als er geen bloed wordt ver-
goten, vindt er geen vergeving
plaats.d

23 Het was dus noodzakelijk
de afbeeldingene van de dingen in
de hemel op die manier te reini-
gen,f maar de hemelse dingen zelf
vereisen veel betere slachtoffers.
24 Want Christus is niet binnen-
gegaan in een heilige plaats die
met handen is gemaakt,g een ko-
pie van de werkelijkheid,h maar
in de hemel zelf, i zodat hij nu
ten behoeve van ons voor� God
verschijnt. j 25 Hij heeft zichzelf
niet telkens opnieuw geofferd,
zoals de hogepriester elk jaark

de heilige plaats binnengaat met
bloed dat niet zijn eigen bloed is.
26 Anders zou hij sinds de grond-
legging� van de wereld steeds op-
nieuw moeten lijden. Maar nu
heeft hij zich aan het einde van
de tijdperken� eens en voor altijd
geopenbaard om door zijn slacht-

9:18 �Lett.: ‘ingewijd’. 9:19 �Of ‘de
boekrol’. 9:21 �Of ‘de openbare dienst’.
9:24 �Lett.: ‘voor het gezicht van’. 9:26
�Of ‘het begin’. �Of ‘tijdens het besluit
van de samenstelsels van dingen’. Zie
Woordenlijst.
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offer zonde weg te doen.a 27 En
net zoals mensen eens en voor
altijd sterven en daarna geoor-
deeld worden, 28 zo werd ook
de Christus eens en voor altijd
geofferd om de zonden van velen
te dragen.b De tweede keer dat
hij komt, zal het niet zijn om zon-
de weg te nemen.� Hij zal ge-
zien worden door degenen die vol
verlangen naar hem uitzien voor
hun redding.c

10 De wet is een schaduwd van
de toekomstige goede din-

gene maar niet de werkelijkheid
zelf. Daarom kan hij� aanbidders
nooit met dezelfde slachtoffers
die elk jaar opnieuw worden ge-
bracht tot volmaaktheid bren-
gen.f 2 Anders zou het brengen
van de slachtoffers toch zijn op-
gehouden? Want als degenen die
heilige dienst doen eenmaal ge-
reinigd waren, zouden ze zich
niet meer bewust zijn van zon-
den. 3 Maar deze slachtoffers
zijn juist elk jaar een herinne-
ring aan zonden,g 4 want het is
niet mogelijk dat het bloed van
stieren en bokken zonden weg-
neemt.

5 Daarom zegt hij bij zijn komst
in de wereld: ‘“Offer en slacht-
offer hebt u niet gewild, maar
u hebt een lichaam voor mij ge-
reedgemaakt. 6 Volledige brand-
offers en zondeoffers hebt u
niet goedgekeurd.”h 7 Toen zei
ik: “Zie! Ik ben gekomen (in de
boekrol staat over mij geschre-
ven) om uw wil te doen, o God.”’i
8 Eerst zegt hij: ‘Offers, slacht-
offers, volledige brandoffers en
zondeoffers hebt u niet gewild en
niet goedgekeurd.’ Dat zijn slacht-
offers die volgens de wet wor-
den gebracht. 9 Daarna zegt hij:
‘Zie! Ik ben gekomen om uw wil
te doen.’ j Hij doet het eerste
weg om het tweede in te stellen.

9:28 �Of ‘zal het los van de zonde zijn’.
10:1 �Of mogelijk ‘kunnen mensen’.

10 Dankzij deze ‘wil’a zijn wij
door het offer van het lichaam
van Jezus Christus eens en voor
altijd geheiligd.b

11 Elke priester neemt dage-
lijks zijn plaats in om heilige
dienst� te doenc en telkens dezelf-
de slachtoffers te brengen,d die
zonden nooit helemaal weg kun-
nen nemen.e 12 Maar hij heeft
voor altijd één slachtoffer voor
zonden gebracht en is aan de
rechterhand van God gaan zit-
ten.f 13 Vanaf die tijd wacht hij
totdat zijn vijanden aan zijn voe-
ten worden gelegd als een voeten-
bank.g 14 Door één slachtoffer
heeft hij hen die worden ge-
heiligd voor altijd volmaakt ge-
maakt.h 15 We hebben ook het
getuigenis van de heilige geest,
die eerst zegt: 16 ‘“Dit is het
verbond dat ik na die dagen met
hen zal sluiten”, zegt Jehovah.�
“Ik zal mijn wetten in hun hart
leggen en in hun verstand schrij-
ven.”’i 17 Daarna zegt de geest:
‘En aan hun zonden en hun wet-
teloze daden zal ik niet meer den-
ken.’j 18 Waar die vergeven zijn,
daar is geen offer voor zonde
meer nodig.

19 Broeders, door het bloed
van Jezus hebben we de vrij-
moedigheid� om de weg te gaan
die toegang geeft tot de heili-
ge plaats.k 20 Hij heeft die voor
ons geopend� als een nieuwe en
levende weg door het gordijn, l dat
wil zeggen zijn vlees. 21 We heb-
ben nu een grote priester over
het huis van God.m 22 Laten we
God dus naderen met een oprecht
hart en een rotsvast geloof, nu
ons hart door besprenkeling ge-
zuiverd is van een slecht gewetenn

en ons lichaam gewassen is met
zuiver water.o 23 Laten we on-
wankelbaar vasthoudenp aan de

10:11 �Of ‘openbare dienst’. 10:16 �Zie
App. A5. 10:19 �Of ‘het vertrouwen’.
10:20 �Lett.: ‘ingewijd’.
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openbare bekendmaking van onze
hoop, want degene die de belof-
te heeft gedaan, is trouw. 24 En
laten we op elkaar letten� om el-
kaar aan te sporen� liefde te
tonen en het goede te doen.a
25 Sla onze bijeenkomsten niet
over,b zoals de gewoonte van som-
migen is, maar moedig elkaar
aan,c en dat des te meer naar-
mate je de dag dichterbij ziet ko-
men.d

26 Als we met opzet zonde
beoefenen nadat we de nauw-
keurige kennis van de waarheid
hebben gekregen,e blijft er geen
slachtoffer voor zonden meer
over.f 27 Dan is er beslist een
vreselijk vooruitzicht op een oor-
deel en een vurige verontwaar-
diging die de tegenstanders zal
verteren.g 28 Wie de wet van
Mozes naast zich neerlegt, wordt
op het getuigenis van twee of
drie personen zonder pardon ter
dood gebracht.h 29 Wat denken
jullie? Wat voor straf verdient
iemand dan wel als hij de Zoon
van God vertrapt, het bloed van
het verbondi waardoor hij gehei-
ligd is als niets bijzonders be-
ziet en de geest van onverdien-
de goedheid veracht? j 30 Want
we kennen degene die heeft ge-
zegd: ‘Het is aan mij om wraak te
nemen. Ik zal vergelden.’ En ook:
‘Jehovah� zal zijn volk oorde-
len.’k 31 Het is iets vreselijks in
de handen van de levende God te
vallen.

32 Blijf terugdenken aan vroe-
ger, toen jullie net verlicht wa-
ren. l Toen hebben jullie een zwa-
re strijd en veel lijden doorstaan.
33 Soms werden jullie openlijk
blootgesteld� aan beledigingen
en beproevingen, en soms heb-

10:24 �Of ‘ons om elkaar bekommeren’,
‘aandacht voor elkaar hebben’. �Of ‘te
motiveren’, ‘aan te vuren’. 10:30 �Zie
App. A5. 10:33 �Lett.: ‘tentoongesteld
als in een theater’.

ben jullie degenen bijgestaan� die
zoiets meemaakten. 34 Want jul-
lie voelden mee met degenen die
in de gevangenis zaten en jul-
lie verloren je vreugde niet toen
jullie van je bezittingen werden
beroofd,a omdat jullie wisten dat
jullie iets bezitten dat beter en
blijvend is.b

35 Doe daarom je vrijmoedig-
heid� niet weg, want die zal rij-
kelijk beloond worden.c 36 Jul-
lie hebben volharding nodig,d
want als je de wil van God blijft
doen, zul je de vervulling van de
belofte ontvangen. 37 Want nog
maar ‘een heel korte tijd’e en
‘degene die komt, zal komen en
niet op zich laten wachten’.f
38 ‘Maar mijn rechtvaardige zal
leven door geloof’g en ‘als hij te-
rugdeinst, heb ik� geen behagen
in hem’.h 39 Wij horen niet bij
het soort mensen dat terugdeinst
en vernietigd wordt, i maar bij het
soort dat geloof heeft en daar-
door in leven blijft.�

11 Geloof is zeker weten dat
waar je op hoopt uitkomt.j

Het is het overtuigende bewijs�
dat wat je niet ziet toch bestaat.
2 Want op grond daarvan werd
van de mannen uit de oudheid�
een goed getuigenis gegeven.

3 Door geloof zien we dat de
wereld� is geordend door Gods
woord, dat dus het zichtbare is
ontstaan uit het onzichtbare.

4 Door geloof bracht Abel een
slachtoffer aan God dat meer
waarde had dan dat van Kaı̈n.k
En door dat geloof kreeg hij het
getuigenis dat hij rechtvaardig
was, want God keurde zijn gaven

10:33 �Of ‘waren jullie deelgenoten
met’. 10:35 �Lett.: ‘vrijmoedigheid van
spreken’. 10:38 �Of ‘mijn ziel’. 10:39
�Of ‘de ziel behoudt’. 11:1 �Of ‘de
duidelijke demonstratie’. 11:2 �Of ‘onze
voorouders’. 11:3 �Of ‘de tijdperken’,
‘de samenstelsels van dingen’. Zie Woor-
denlijst.
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goed.�a Hoewel hij gestorven is,
spreekt hij nogb steeds door zijn
geloof.

5 Door geloof werd H _enochc

overgebracht zodat hij de dood
niet zou zien. En hij was nergens
te vinden, omdat God hem had
overgebracht.d Voordat hij werd
overgebracht, kreeg hij het getui-
genis dat God blij met hem was.
6 Zonder geloof is het trouwens
onmogelijk God blij te maken.
Om tot God te naderen, moet je
geloven dat hij bestaat en dat hij
de beloner wordt van wie hem
echt zoeken.e

7 Door geloof toonde Noachf

ontzag voor God nadat hij Gods
waarschuwing had gekregen over
dingen die nog niet waren ge-
zieng en bouwde hij een arkh om
zijn gezin te redden. Door dat ge-
loof veroordeelde hij de wereld, i
en hij werd een erfgenaam van
de rechtvaardigheid die voort-
komt uit geloof.

8 Door geloof gehoorzaamde
Abraham, j toen hij werd geroe-
pen, door naar een plaats te trek-
ken die hij als erfenis zou krijgen.
Hij vertrok zonder te weten waar
hij naartoe ging.k 9 Door geloof
woonde hij als vreemdeling in het
land van de belofte, alsof het niet
zijn land was.l Met Isaäk en Ja-
kob, erfgenamen van precies de-
zelfde belofte,m woonde hij in ten-
ten.n 10 Want hij keek uit naar
de stad die echte fundamenten
heeft, waarvan God de ontwer-
per� en bouwer is.o

11 Door geloof kreeg Sara de
kracht om nageslacht� voort te
brengen, ook al was ze daar te
oud voor,p want ze vertrouwde op
degene die de belofte had gedaan.
12 Daarom zijn er uit één man
die zo goed als dood was,q kin-
deren voortgekomen, r zo veel als

11:4 �Of ‘getuigde door zijn gaven
te accepteren’. 11:10 �Of ‘architect’.
11:11, 18 �Lett.: ‘zaad’.

de sterren aan de hemel en zo
ontelbaar als de zandkorrels aan
de zee.a

13 Ze zijn allemaal in geloof
gestorven, hoewel ze de vervul-
ling van de beloften niet hebben
gekregen.b Maar ze hebben die uit
de verte gezienc en begroet en
hebben in het openbaar bekend-
gemaakt dat ze vreemdelingen en
tijdelijke inwoners in het land
waren. 14 Wie zo spreken, laten
duidelijk merken dat ze ijverig op
zoek zijn naar een eigen plaats.
15 En toch zouden ze, als ze wa-
ren blijven denken aan de plaats
waar ze vandaan waren geko-
men,d gelegenheid hebben gevon-
den om terug te gaan. 16 Maar
ze streefden naar een betere
plaats, namelijk een die bij de he-
mel hoort. Daarom schaamt God
zich er niet voor om als hun God
te worden aangeroepen,e want
hij heeft een stad voor hen klaar-
gemaakt.f

17 Door geloof heeft Abra-
ham, toen hij op de proef werd
gesteld,g Isaäk zo goed als ge-
offerd. Hij die de beloften met
vreugde had ontvangen, stond op
het punt zijn enige� zoon te offe-
ren,h 18 hoewel er tegen hem
gezegd was: ‘Wat je nageslacht�
genoemd zal worden, zal via Isaäk
zijn.’ i 19 Maar hij redeneerde
dat God hem zelfs uit de dood
kon opwekken, en daaruit kreeg
hij hem ook terug, ter illustratie. j

20 Door geloof sprak Isaäk
een zegen uit over Jakobk en
Esau l die op de toekomst betrek-
king had.

21 Door geloof zegende Ja-
kob beide zonen van Jozefm toen
hij op sterven lag.n En leunend
op het uiteinde van zijn staf aan-
bad hij God.o

22 Door geloof sprak Jozef
aan het eind van zijn leven over
de uittocht van de Israëlieten�

11:17 �Lett.: ‘eniggeboren’. 11:22 �Lett.:
‘zonen van Israël’.
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en gaf hij instructies� in verband
met zijn lichaam.�a

23 Door geloof hielden Mozes’
ouders hem na zijn geboorte drie
maanden lang verborgen.b Ze za-
gen dat het een mooi kind wasc

en waren niet bang voor het be-
vel van de koning.d 24 Door ge-
loof weigerde Mozes,e toen hij
volwassen was, de zoon van de
dochter van de farao genoemd te
worden.f 25 Hij wilde liever met
het volk van God slecht behan-
deld worden dan korte tijd genie-
ten van de zonde, 26 omdat hij
de smaad van de Christus meer
waard vond dan de schatten van
Egypte, want hij hield de belo-
ning goed in het oog. 27 Door
geloof trok hij weg uit Egypte,g
zonder angst voor de woede van
de koning.h Hij bleef standvas-
tig, alsof hij de Onzichtbare zag. i
28 Door geloof vierde hij het Pa-
scha en spatte hij het bloed, zo-
dat de vernietiger hun eerstge-
borenen niets zou aandoen.�j

29 Door geloof trokken ze
door de Rode Zee als over droog
land,k maar toen de Egyptenaren
dat probeerden, verdronken ze.l

30 Door geloof stortten de
muren van Jericho in nadat het
volk er zeven dagen lang om-
heen getrokken was.m 31 Door
geloof is Rachab, de prostituee,
niet omgekomen met degenen
die ongehoorzaam waren, want
ze had de verkenners in vrede
ontvangen.n

32 En wat zal ik nog meer zeg-
gen? De tijd ontbreekt me om
te vertellen over Gideon,o B _arak,p
Simson,q Jefta, r Davids en ook
Samuël t en de andere profeten.
33 Door geloof hebben ze konink-
rijken overwonnen,u rechtvaar-
digheid gebracht, beloften ont-
vangen,v de muil van leeuwen
geslotenw 34 en de kracht van

11:22 �Of ‘opdracht’. �Of ‘begrafenis’.
Lett.: ‘gebeente’. 11:28 �Lett.: ‘aanra-
ken’.

het vuur weerstaan.a Ze zijn aan
de scherpte van het zwaard ont-
komen,b hun zwakheid werd ver-
anderd in kracht,c ze werden sterk
in de oorlogd en ze dreven bin-
nenvallende legers op de vlucht.e
35 Vrouwen kregen hun doden
terug door een opstanding.f Maar
er waren andere mensen die wer-
den gemarteld omdat ze vrij-
lating� afwezen om een betere
opstanding te kunnen krijgen.
36 Weer anderen kregen bespot-
ting, geseling en zelfs boeieng

en gevangenissenh te verduren.
37 Ze werden gestenigd, i op de
proef gesteld, in tweeën� gezaagd
en met het zwaard afgeslacht. j Ze
zwierven rond in schapenvach-
ten en geitenvellen,k terwijl ze ge-
brek leden en vervolgdl en mis-
handeldm werden. 38 De wereld
verdiende hen niet. Ze doolden
rond in woestijnen, op bergen en
in de grottenn en holen van de
aarde.

39 En toch hebben zij alle-
maal, hoewel ze een goed getui-
genis kregen vanwege hun geloof,
de vervulling van de belofte niet
ontvangen, 40 omdat God voor
ons iets beters in gedachten
had.o Ze zullen namelijk niet zon-
der ons volmaakt worden ge-
maakt.

12 Omdat we zo’n grote wolk
van getuigen om ons heen

hebben, moeten ook wij dus elk
gewicht en de zonde die ons mak-
kelijk verstriktp van ons afwer-
pen. Laten we met volharding de
wedstrijd lopen die voor ons ligtq

2 en goed kijken naar Jezus, de
Voornaamste Bewerker en Vol-
maker van ons geloof.�r Vanwege
de vreugde die hem in het voor-
uitzicht was gesteld, heeft hij een
martelpaal� verduurd en schan-

11:35 �Of ‘verlossing door een of an-
dere losprijs’. 11:37 �Of ‘in stukken’.
12:2 �Of ‘degene die ons naar het ge-
loof leidt en dat volmaakt maakt’. �Zie
Woordenlijst.
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de veracht. En hij is aan de rech-
terhand van de troon van God
gaan zitten.a 3 Let goed op de-
gene die zo veel tegenspraak ver-
droeg van zondaars,b die daar-
mee tegen hun eigen belangen
ingingen. Dan zul je niet uitge-
put raken en zul je het niet op-
geven.�c

4 In jullie strijd tegen die zon-
de hebben jullie nog nooit tot
bloedens toe weerstand geboden.
5 En jullie zijn de aansporing
vergeten die tot jullie als zonen
is gericht: ‘Mijn zoon, kijk niet
neer op de correctie� die van Je-
hovah� komt en geef niet op als
hij je corrigeert. 6 Want Jeho-
vah� corrigeert degenen van
wie hij houdt, in feite geselt� hij
iedereen die hij als zoon aan-
neemt.’d

7 Jullie moeten het verdra-
gen als iets dat bij de correc-
tie� hoort. God behandelt jullie
als zonen.e Want elke zoon wordt
toch door zijn vader gecorri-
geerd?f 8 Maar als jullie die
correctie niet krijgen, zijn jullie
eigenlijk onwettige kinderen en
geen zonen. 9 Trouwens, onze
menselijke vaders� corrigeerden
ons en we hadden respect voor
ze. Moeten we ons dan niet veel
meer aan de Vader van ons gees-
telijke leven onderwerpen, en le-
ven?g 10 Want zij gaven ons een
korte tijd correctie naar wat hun
goed leek, maar hij doet het voor
ons bestwil om ons te laten de-
len in zijn heiligheid.h 11 Na-
tuurlijk lijkt correctie op het mo-
ment zelf nooit prettig, het doet
juist pijn.� Maar voor wie zich
erdoor laat vormen,� levert het
later de vreedzame vrucht van
rechtvaardigheid op.

12:3 �Of ‘niet bezwijken in je ziel’.
12:5, 16 �ZieWoordenlijst. 12:5, 6 �Zie
App. A5. 12:6 �Of ‘straft’. 12:7 �Of
‘opleiding’. 12:9 �Lett.: ‘de vaders van
ons vlees’. 12:11 �Of ‘verdriet’. �Of
‘oefenen’.

12 Versterk dus de slappe
handen en de wankele knieën.a
13 En blijf de paden voor je voe-
ten rechtmaken,b zodat wat kreu-
pel is niet ontwricht raakt maar
juist geneest. 14 Streef naar
vrede met alle mensenc en naar de
heiligheid�d die onmisbaar is om
de Heer te kunnen zien. 15 Let
goed op dat niemand de onver-
diende goedheid van God ver-
speelt, dat er geen giftige wortel
opschiet die onrust veroorzaakt
en velen verontreinigt.e 16 Let
ook op dat er bij jullie niemand
is die seksueel immoreel� is of die
geen waardering heeft voor heili-
ge dingen, zoals Esau, die in ruil
voor één maaltijd zijn rechten als
eerstgeborene opgaf.f 17 Jullie
weten dat hij werd afgewezen toen
hij later de zegen wilde erven.
Het lukte hem namelijk niet om
zijn vader op andere gedachten
te brengen,� ook al probeerde hij
dat onder tranen.g

18 Jullie zijn niet gekomen bij
een tastbare bergh die in vuur
en vlam is gezet, i een donkere
wolk, diepe duisternis, een storm, j
19 trompetgeschalk en een stem
die woorden spreekt. l Toen het
volk dat hoorde, smeekten ze dat
er verder niets meer tegen hen ge-
zegd zou worden.m 20 Want dit
bevel was ondraaglijk voor hen:
‘Zelfs een dier dat de berg aan-
raakt, moet gestenigd worden.’n
21 En wat ze zagen was zo be-
angstigend dat Mozes zei: ‘Ik
beef van angst.’o 22 Maar jullie
zijn wel bij de berg Sionp geko-
men en bij de stad van de leven-
de God, het hemelse Jeruzalem,q
en bij myriaden� engelen 23 in
algemene vergadering,r en de ge-
meente van de eerstgeborenen
die in de hemel ingeschreven zijn,
en bij God, de Rechter van al-
len,s en de geestelijke levenst van

12:14 �Of ‘heiliging’. 12:17 �Lett.: ‘hij
vond geen plaats voor een verandering
van geest’. 12:22 �Of ‘tienduizenden’.
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rechtvaardigen die volmaakt zijn
gemaakt,a 24 en bij Jezus, de
bemiddelaarb van een nieuw ver-
bond,c en het gesprenkelde bloed,
dat op een betere manier spreekt
dan Abels bloed.d

25 Pas op, weiger niet te luis-
teren naar� degene die spreekt.
Zij die weigerden te luisteren naar
degene die op aarde een waar-
schuwing van God gaf, konden
al niet ontsnappen. Dan kunnen
wij toch helemaal niet ontsnap-
pen als we ons afkeren van de-
gene die uit de hemel spreekt!e
26 Zijn stem deed toen de aarde
schudden,f maar nu heeft hij be-
loofd: ‘Nog één keer zal ik niet
alleen de aarde maar ook de he-
mel schudden.’g 27 Met ‘nog één
keer’ wordt bedoeld dat de dingen
die worden geschud, de dingen
die gemaakt zijn, verwijderd wor-
den, zodat alleen de dingen over-
blijven die niet worden geschud.
28 Wij ontvangen een Koninkrijk
dat niet geschud kan worden. La-
ten we daarom vasthouden aan
de onverdiende goedheid, want
zo kunnen we op een aanvaard-
bare manier heilige dienst voor
God doen, met eerbied en ontzag.
29 Onze God is namelijk een ver-
terend vuur.h

13 Blijf broederlijke liefde to-
nen.i 2 Vergeet niet gast-

vrij te zijn,�j want zo hebben
sommigen zonder het te we-
ten engelen gastvrij ontvangen.k
3 Denk aan degenen die in de ge-
vangenis zitten�l alsof jullie sa-
men met hen gevangenzitten.m En
denk aan degenen die slecht be-
handeld worden, aangezien jullie
zelf ook in het lichaam zijn.�
4 Iedereen moet het huwelijk
als kostbaar� bezien en het hu-

12:25 �Of ‘kom niet met uitvluchten bij’,
‘negeer (...) niet’. 13:2 �Of ‘goed te
zijn voor vreemdelingen’. 13:3 �Lett.:
‘de gebondenen’, ‘degenen die in boeien
zijn’. �Of mogelijk ‘alsof jullie samen
met hen lijden’. 13:4 �Of ‘eerzaam’.

welijksbed moet rein blijven,a
want God zal overspelige en
seksueel immorele� mensen oor-
delen.b 5 Laat je leven vrij zijn
van de liefde voor geldc en wees
tevreden met wat je hebt.�d Want
hij heeft gezegd: ‘Ik zal je nooit in
de steek laten en ik zal je nooit
verlaten.’e 6 We kunnen dus vol
goede moed zijn en zeggen: ‘Je-
hovah� is mijn helper, ik zal niet
bang zijn. Wat kan een mens mij
doen?’f

7 Denk aan degenen die bij
jullie de leiding nemen,g die het
woord van God aan jullie hebben
onderwezen. Let goed op de re-
sultaten van hun gedrag en volg
hun geloof na.h

8 Jezus Christus is gisteren
en vandaag en voor eeuwig de-
zelfde.

9 Laat je niet misleiden door
allerlei vreemde leringen, want
het is beter dat het hart wordt
gesterkt door onverdiende goed-
heid dan door voedsel,� waar de-
genen die zich ermee bezighou-
den niets aan hebben.i

10 Wij hebben een altaar waar-
van zij die in de tent heili-
ge dienst doen niet mogen eten. j
11 Het bloed van de offerdieren
wordt door de hogepriester als
zondeoffer in de heilige plaats
gebracht, en de lichamen wor-
den buiten het kamp verbrand.k
12 Daarom heeft ook Jezus bui-
ten de stadspoort geleden l om
met zijn eigen bloed het volk te
heiligen.m 13 Laten we dus naar
hem toe gaan buiten het kamp
en de schande dragen die hij
heeft gedragen.n 14 We hebben
hier toch geen blijvende stad en
zien juist verlangend uit naar de
toekomstige stad.o 15 Laten we
via hem altijd een slachtoffer van
lof aan God brengen,p namelijk de
vrucht van onze lippenq die zijn

13:4 �Zie Woordenlijst. 13:5 �Of ‘de
huidige dingen’. 13:6 �Zie App. A5.
13:9 �D.w.z. regels over voedsel.
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DE BRIEF VAN

JAKOBUS
I N H O U D

1 Groet (1)
Volharding leidt tot geluk (2-15)

Beproefd geloof (3)
In geloof blijven vragen (5-8)
Verlangen leidt tot zonde en
dood (14, 15)

Elke goede gave van boven (16-18)
Luisteren en leven naar woord (19-25)

Man die in spiegel kijkt (23, 24)
Reine, onbesmette aanbidding (26, 27)

2 Voortrekken is een zonde (1-13)
Liefde, de koninklijke wet (8)

Geloof zonder daden is dood (14-26)
Demonen geloven en beven (19)
Abraham Jehovah’s vriend (23)

3 De tong temmen (1-12)
Niet allemaal leraren worden (1)

Wijsheid van boven (13-18)

4 Geen vriend van de wereld (1-12)
‘Bied weerstand aan Duivel’ (7)
‘Nader tot God’ (8)

Waarschuwing voor trots (13-17)
‘Als Jehovah het wil’ (15)

5 Waarschuwing aan rijken (1-6)
God zegent geduldige volharding (7-11)
Laat je ja ja zijn (12)
Gebed uit geloof heeft kracht (13-18)
Zondaar helpen terugkomen (19, 20)

naam in het openbaar bekendma-
ken.a 16 Vergeet bovendien niet
om goed te doen en met anderen
te delen wat je hebt,b want God
is blij met zulke slachtoffers.c

17 Gehoorzaam degenen die
bij jullie de leiding nemend en
wees onderdanig,e want ze wa-
ken over jullie� en moeten daar
verantwoording voor afleggen.f
Zorg ervoor dat ze dat met vreug-
de kunnen doen en niet met
zuchten, want dat zou nadelig
voor jullie zijn.

18 Blijf voor ons bidden. Want
we zijn ervan overtuigd dat we
een goed� geweten hebben en
we willen ons in alle dingen
eerlijk gedragen.g 19 Maar ik
vraag jullie vooral om te bidden
zodat ik des te eerder bij jullie
word teruggebracht.

20 Mag de God van vrede, die
de grote herder van de scha-

13:17 �Of ‘jullie ziel’. 13:18 �Of ‘eer-
lijk’.

pen,a onze Heer Jezus, met
het bloed van een eeuwig ver-
bond uit de dood heeft terugge-
bracht, 21 jullie toerusten met
al het goede om zijn wil te doen,
en mag hij via Jezus Christus in
ons tot stand brengen wat in zijn
ogen aangenaam is. Hem komt
de eer toe, voor altijd en eeuwig.
Amen.

22 Ik vraag jullie dringend,
broeders, geduldig te luisteren
naar deze woorden van aanmoe-
diging, want het is een korte
brief die ik jullie heb geschre-
ven. 23 Ik wil jullie laten we-
ten dat onze broeder Timotheüs
is vrijgelaten. Als hij snel komt,
zullen we jullie samen bezoe-
ken.

24 Breng mijn groeten over
aan al degenen die bij jullie de
leiding nemen en aan alle ande-
re heiligen. Degenen die in Italië
zijn,b doen jullie de groeten.

25 Mag de onverdiende goed-
heid met jullie allemaal zijn.
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1 Van Jakobus,a een slaaf van
God en van de Heer Jezus

Christus. Aan de 12 stammen die
overal verspreid zijn.

Gegroet!
2 Bezie het als een en al vreug-

de, mijn broeders,� wanneer je
allerlei beproevingen meemaakt,b
3 want je weet dat je beproef-
de geloof� tot volharding leidt.c
4 Maar laat de volharding haar
werk voltooien, zodat je compleet
en in alle opzichten zonder ge-
brek zult zijn en nergens in te-
kortschiet.d

5 Als iemand van jullie tekort-
schiet in wijsheid, dan moet hij
erom blijven vragen aan God,e die
iedereen gul en zonder verwijt�
geeft,f en hij zal wijsheid ont-
vangen.g 6 Maar hij moet wel in
geloof blijven vragen,h zonder te
twijfelen, i want wie twijfelt is als
een golf van de zee, die door
de wind heen en weer geslingerd
wordt. 7 Zo iemand moet niet
verwachten dat hij iets van Jeho-
vah� zal krijgen. 8 Hij is een be-
sluiteloos man, j wispelturig in al-
les wat hij doet.

9 Laat de arme broeder blij�
zijn als hij verhoogd wordt,k
10 en de rijke als hij verlaagd
wordt, l want de rijke zal vergaan
als een bloem in het veld. 11 Als
de zon opkomt en de plant door
de verschroeiende hitte verdort,
valt de bloem af en is zijn schoon-
heid verdwenen. Zo zal ook de
rijke vergaan terwijl hij volop
met zijn zaken bezig is.m

12 Gelukkig is de man die vol-
hardt onder beproeving,n want
nadat hij is goedgekeurd, zal hij
de kroon van het leven krijgen,o
die Jehovah� beloofd heeft aan
degenen die van Hem blijven hou-

1:2 �Soms gebruikt de Bijbel ‘broeders’
voor zowel mannen als vrouwen. 1:3
�Of ‘de getoetste kwaliteit van je ge-
loof’. 1:5 �Of ‘kritiek’. 1:7, 12 �Zie
App. A5. 1:9 �Lett.: ‘trots’.

den.a 13 Laat niemand die een
beproeving meemaakt zeggen:
‘Ik word door God op de proef
gesteld.’ Want God kan niet met
slechte dingen worden beproefd,
en zelf beproeft hij ook nie-
mand daarmee. 14 Maar ieder-
een wordt op de proef gesteld
doordat hij door zijn eigen ver-
langen meegetrokken en verleid�
wordt.b 15 Als het verlangen be-
vrucht is,� baart het zonde, en als
de zonde eenmaal volgroeid� is,
brengt die de dood voort.c

16 Laat je niet misleiden, ge-
liefde broeders. 17 Elke goede
gave en elk volmaakt geschenk
komt van boven,d van de Vader
van de hemellichten,e die niet
verandert zoals schaduwen die
zich verplaatsen.�f 18 Het was
zijn wil om ons door het woord
van waarheid voort te brengen,g
zodat we in zekere zin eerstelin-
gen� onder zijn schepselen zou-
den zijn.h

19 Weet dit, geliefde broeders:
iedereen moet snel zijn om te
luisteren, langzaam om te praten i

en langzaam om boos te worden, j
20 want de woede van een mens
leidt niet tot Gods rechtvaardig-
heid.k 21 Doe daarom alle ver-
dorvenheid en elk spoortje van
slechtheid� weg. l Aanvaard met
zachtaardigheid het woord dat
in je wordt geplant en dat je� kan
redden.

22 Luister niet alleen naar het
woord maar leef er ook naar,�m

anders bedrieg je jezelf met on-
juiste redenaties. 23 Want wie
het woord hoort maar er niet
naar leeft,n is als een man die

1:14 �Of ‘gevangen als met aas’. 1:15
�Of ‘vruchtbaar is geworden’. �Of ‘be-
gaan’, ‘volbracht’. 1:17 �Of ‘bij hem
is geen verandering van het keren van
de schaduw’. 1:18 �Zie Woordenlijst.
1:21 �Of mogelijk ‘en de overvloed van
slechtheid’. �Of ‘je ziel’. 1:22 �Lett.:
‘word daders van het woord en niet al-
leen hoorders’.
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zijn eigen� gezicht in een spiegel
bekijkt. 24 Hij kijkt naar zich-
zelf, gaat weg en vergeet meteen
weer hoe hij eruitziet.� 25 Maar
wie zich verdiept� in de volmaak-
te weta die vrijheid brengt en
daaraan vasthoudt, is niet iemand
die het hoort en vervolgens ver-
geet, maar iemand die het in
praktijk brengt.� En hij zal ge-
lukkig zijn in wat hij doet.b

26 Iemand die denkt dat hij
een aanbidder van God is� maar
toch zijn tong niet beteugelt,c be-
driegt zijn eigen hart. Zijn aan-
bidding is zinloos. 27 Dit is de
vorm van aanbidding� die in de
ogen van onze God en Vader rein
en onbesmet is: zorgen voor we-
zend en weduwene in hun moei-
lijkhedenf en je niet door de we-
reld laten besmeuren.g

2 Broeders, het kan toch niet zo
zijn dat jullie geloven in onze

verheven Heer Jezus Christus en
tegelijk sommigen voortrekken?h

2 Stel dat een man met prach-
tige kleding en met gouden rin-
gen aan zijn vingers jullie bijeen-
komst bezoekt, maar er ook een
arme man in vuile kleding binnen-
komt. 3 Trek je de man met de
prachtige kleding dan voor door
te zeggen: ‘Ga hier maar zitten,
op deze mooie plaats’, en zeg je
tegen de arme man: ‘Blijf jij maar
staan’ of: ‘Ga daar maar zitten,
bij mijn voetenbank’? i 4 Dan be-
staat er toch klassenonderscheid
onder jullie j en worden jullie toch
rechters die een verdorven oor-
deel vellen?k

5 Luister, geliefde broeders!
Heeft God niet degenen die arm
zijn in de ogen van de wereld uit-
gekozen om rijk te zijn in geloof l

en om erfgenamen te zijn van het

1:23 �Of ‘natuurlijke’. 1:24 �Of ‘wat
voor iemand hij is’. 1:25 �Of ‘tuurt’.
�Lett.: ‘een dader van het werk’. 1:26
�Of ‘godsdienstig is’. 1:27 �Of ‘gods-
dienst’.

Koninkrijk, dat hij beloofd heeft
aan degenen die van hem hou-
den?a 6 Maar jullie behandelen
arme mensen zonder respect.
Het zijn toch juist de rijken die
jullie onderdrukkenb en voor de
rechtbank slepen? 7 Zijn zij het
niet die de goede naam lasteren
die aan jullie gegeven is? 8 Het
is heel goed als jullie je hou-
den aan de koninklijke wet, zoals
die staat in het Schriftgedeelte:
‘Je moet je naaste liefhebben als
jezelf.’c 9 Maar als jullie ermee
doorgaan sommigen voor te trek-
ken,d bega je een zonde en word
je door de wet veroordeeld� als
overtreder.e

10 Want als iemand de hele
wet naleeft, maar op één punt
een misstap doet, is hij toch een
overtreder geworden van de hele
wet.f 11 Hij die heeft gezegd:
‘Pleeg geen overspel’,g heeft na-
melijk ook gezegd: ‘Pleeg geen
moord.’h Als je geen overspel
pleegt maar wel moordt, ben
je een wetsovertreder geworden.
12 Praat en gedraag je als men-
sen die geoordeeld zullen wor-
den door de wet van een vrij
volk.�i 13 Want wie geen barm-
hartigheid toont, zal geoordeeld
worden zonder barmhartigheid. j
Barmhartigheid triomfeert over
oordeel.

14 Broeders, wat voor nut
heeft het als iemand zegt dat hij
geloof heeft, maar dat niet laat
zien door daden?k Zo’n geloof kan
hem toch niet redden?l 15 Stel
dat er broeders of zusters zijn
die nauwelijks kleding hebben�
en niet genoeg voedsel voor die
dag. 16 Als een van jullie dan
tegen hen zegt: ‘Het ga je goed.�
Kleed je warm en zorg dat je goed
eet’, maar ze niet geeft wat het
lichaam nodig heeft, wat voor nut

2:9 �Of ‘terechtgewezen’. 2:12 �Lett.:
‘wet van vrijheid’. 2:15 �Lett.: ‘naakt
zijn’. 2:16 �Lett.: ‘Ga in vrede.’
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heeft dat dan?a 17 Zo is ook ge-
loof op zich, zonder daden, dood.b

18 Maar iemand zal zeggen:
‘Jij hebt geloof en ik heb da-
den. Laat mij je geloof zien zon-
der daden, dan zal ik je mijn ge-
loof laten zien door mijn daden.’
19 Je gelooft toch dat er één
God is? Dat is heel goed. Toch
geloven de demonen dat ook en
die beven van angst.c 20 Wil je
het bewijs dat geloof zonder da-
den zinloos is? Gebruik je ver-
stand! 21 Werd onze voorvader
Abraham niet rechtvaardig ver-
klaard door daden nadat hij zijn
zoon Isaäk op het altaar ge-
offerd had?d 22 Je ziet dat zijn
geloof samenging met zijn daden
en dat zijn geloof door zijn daden
volmaakt is geworden.e 23 Zo
werd het Schriftgedeelte vervuld:
‘Abraham geloofde in Jehovah�
en het werd hem als rechtvaar-
digheid toegerekend’,f en hij werd
Jehovah’s� vriend genoemd.g

24 Jullie zien dat iemand
rechtvaardig verklaard wordt
door daden, en niet alleen door
geloof. 25 Werd ook Rachab, de
prostituee, niet rechtvaardig ver-
klaard door daden, nadat ze de
verkenners� gastvrij had ontvan-
gen en hen langs een andere weg
had laten vertrekken?h 26 Zoals
het lichaam zonder geest� dood
is, i zo is ook geloof zonder daden
dood. j

3 Jullie moeten niet allemaal le-
raren worden, mijn broeders,

want jullie weten dat wij stren-
ger� geoordeeld zullen worden.k
2 Want we struikelen allemaal
heel vaak.�l Iemand die niet strui-
kelt in wat hij zegt, is een vol-
maakt man en kan ook zijn hele
lichaam in toom houden. 3 Als
we paarden een bit in de mond

2:23; 3:9 �Zie App. A5. 2:25 �Lett.:
‘boodschappers’. 2:26 �Of ‘adem’. 3:1
�Of ‘zwaarder’. 3:2 �Of ‘we maken alle-
maal veel fouten’.

doen om ze te laten gehoorzamen,
kunnen we daarmee hun hele li-
chaam besturen. 4 Of denk aan
schepen: hoewel ze heel groot
zijn en door hevige winden wor-
den voortgestuwd, worden ze
door een heel klein roer in elke
richting gestuurd die de stuur-
man wil.

5 Zo is ook de tong een klein
deel van het lichaam en toch kan
hij enorm opscheppen. Bedenk
dat er maar een klein vlamme-
tje nodig is om een groot bos
in brand te steken! 6 De tong is
zo’n vlam.a Onder onze lichaams-
delen vertegenwoordigt de tong
een wereld van onrechtvaardig-
heid, want hij besmet het hele li-
chaamb en steekt iemands hele
levensloop� in brand, en zelf
wordt hij door Gehenna� aange-
stoken. 7 Want mensen kunnen
elke diersoort temmen of hebben
die al getemd: wilde dieren, vo-
gels, kruipende dieren� en zee-
dieren. 8 Maar geen mens kan
de tong temmen. De tong is on-
handelbaar, schadelijk en vol do-
delijk gif.c 9 Met de tong loven
we Jehovah,� de Vader, en toch
vervloeken we er ook mensen
mee die ‘naar Gods beeld’� zijn
gemaakt.d 10 Uit dezelfde mond
komen zegen en vloek.

Het is niet goed dat zul-
ke dingen gebeuren, broeders.e
11 Een bron kan toch niet uit
dezelfde opening zoet en bitter
water laten opborrelen? 12 Mijn
broeders, een vijgenboom kan
toch geen olijven opleveren en
een wijnstok toch geen vijgen?f

Net zomin kan er uit een zout-
waterbron zoet water komen.

13 Wie van jullie is wijs en
verstandig? Laat hij dat bewijzen
door zijn goede gedrag, door da-
den die getuigen van een zacht-

3:6 �Lett.: ‘het rad van geboorte’. �Zie
Woordenlijst. 3:7 �Of ‘reptielen’. 3:9
�Of ‘gelijkenis’.
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aardigheid die uit wijsheid voort-
komt. 14 Maar als jullie in je
hart bittere jaloeziea hebben en
ruziezoekersb zijn,� schep dan
niet opc en lieg niet tegen de
waarheid. 15 Dat soort wijs-
heid komt niet van boven maar
is aards,d dierlijk, demonisch.
16 Want waar jaloezie is en ru-
zie gezocht wordt,� daar zullen
ook wanorde en allerlei walgelij-
ke dingen zijn.e

17 Maar de wijsheid van bo-
ven is in de eerste plaats zui-
ver, f vervolgens vredelievend,g
redelijk,h bereid om te gehoorza-
men, vol barmhartigheid en goe-
de vruchten, i onpartijdig j en niet
hypocriet.k 18 Bovendien wordt
de vrucht van rechtvaardigheid
onder vredige omstandigheden
gezaaid l voor� degenen die vre-
de stichten.m

4 Wat is de bron van de strijd
en conflicten onder jullie? Ko-

men ze niet voort uit jullie vle-
selijke verlangens, die binnen in
jullie� strijden?n 2 Jullie verlan-
gen naar iets, en toch krijgen jul-
lie het niet. Jullie blijven moor-
den en begeren, en toch kunnen
jullie het niet krijgen. Jullie blij-
ven vechten en strijden.o Jullie
krijgen het niet omdat jullie niet
vragen. 3 En als jullie wel vra-
gen, krijgen jullie het niet omdat
jullie met een verkeerde bedoe-
ling vragen, namelijk om jullie
vleselijke verlangens te bevredi-
gen.

4 Trouwelozen,� weten jullie
niet dat vriendschap met de we-
reld vijandschap met God bete-
kent? Iedereen die een vriend
van de wereld wil zijn, maakt
zich dus tot een vijand van God.p
5 Of denken jullie dat de Schrift

3:14 �Ofmogelijk ‘en zelfzuchtige ambi-
tie hebben’. 3:16 �Of mogelijk ‘en zelf-
zuchtige ambitie is’. 3:18 �Of mogelijk
‘door’. 4:1 �Lett.: ‘in jullie lichaamsde-
len’. 4:4 �Lett.: ‘overspeelsters’.

zonder reden zegt: ‘De geest die
in ons is gaan wonen, blijft vol ja-
loezie� verlangen’?a 6 Maar de
onverdiende goedheid die Hij
geeft, is groter. Daarom staat
er: ‘God keert zich tegen trot-
se mensen,b maar hij geeft on-
verdiende goedheid aan nederi-
ge mensen.’c

7 Onderwerp je daarom aan
God,d maar bied weerstand aan
de Duivele en hij zal van je weg-
vluchten.f 8 Nader tot God, dan
zal hij tot jou naderen.�g Reinig
je handen, zondaars,h en zuiver je
hart, i besluitelozen. 9 Wees ver-
drietig, treur en huil. j Laat je ge-
lach veranderen in rouw, en je
vreugde in wanhoop. 10 Verne-
der je in de ogen van Jehovah,�k

dan zal hij je verhogen. l
11 Houd ermee op kwaad te

spreken over elkaar, broeders.m
Wie kwaadspreekt over een broe-
der of wie hem oordeelt, spreekt
kwaad over de wet en oordeelt
de wet. En als je de wet oordeelt,
leef je niet naar de wet, maar
treed je op als rechter. 12 Er
is er maar één die Wetgever en
Rechter is,n degene die kan red-
den en vernietigen.o Maar wie ben
jij dat je je naaste oordeelt?p

13 Luister, jullie die zeggen:
‘Vandaag of morgen zullen we
naar deze stad gaan en er een
jaar blijven, en we zullen zaken-
doen en winst maken.’q 14 Maar
jullie weten niet hoe je le-
ven morgen zal zijn.r Want jul-
lie zijn een nevel, die even ver-
schijnt en dan weer verdwijnt.s
15 In plaats daarvan zouden jul-
lie moeten zeggen: ‘Als Jehovah�
het wil,t zullen we in leven zijn en
dit of dat doen.’ 16 Maar nu lo-
pen jullie arrogant op te schep-
pen, en jullie zijn er nog trots
op ook. Al die opschepperij is

4:5 �Of ‘afgunst’. 4:8 �Of ‘als jij dich-
ter bij God komt, komt hij dichter bij
jou’. 4:10, 15 �Zie App. A5.
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slecht. 17 Als iemand dus weet
wat het juiste is maar het toch
niet doet, zondigt hij.a

5 Luister, jullie die rijk zijn!
Huil en jammer om de ellen-

de die over jullie komt.b 2 Jullie
rijkdom is verrot en jullie kleren
zijn door motten aangevreten.c
3 Jullie goud en zilver is wegge-
roest, en die roest zal tegen
jullie getuigen en jullie vlees ver-
teren. Wat jullie verzameld heb-
ben, zal in de laatste dagen als
een vuur zijn.d 4 Hoor! Het loon
dat jullie niet hebben uitbetaald
aan de arbeiders die jullie velden
hebben geoogst, blijft roepen. En
het hulpgeroep van de oogsters
is doorgedrongen tot de oren van
Jehovah� van de legermachten.e
5 Jullie hebben op aarde in weel-
de geleefd en je eigen verlan-
gens gevolgd. Jullie hebben je
hart vetgemest voor de dag van
de slachting.f 6 Jullie hebben
de rechtvaardige veroordeeld en
hem vermoord. Keert hij zich niet
tegen jullie?

7 Heb dus geduld, broeders,
tot de aanwezigheid van de Heer.g
Denk aan de boer, die gedul-
dig blijft wachten op de kostba-
re vrucht van de aarde totdat de
vroege regens en de late regens
komen.h 8 Ook jullie moeten ge-
duld hebben.i Houd moed,� want
de aanwezigheid van de Heer is
nabij.j

9 Klaag niet� over elkaar, broe-
ders, zodat jullie niet worden ver-
oordeeld.k Kijk! De Rechter staat
voor de deur. 10 Broeders, neem
een voorbeeld aan de geduldige
volharding l onder beproevingenm

van de profeten die in de naam
van Jehovah� hebben gesproken.n
11 We prijzen degenen die heb-
ben volhard gelukkig.�o Jullie heb-

5:4, 10, 11, 14, 15 �Zie App. A5. 5:8
�Of ‘maak je hart standvastig’. 5:9
�Of ‘mopper niet’. Lett.: ‘slaak geen
zuchten’. 5:11 �Of ‘gezegend’.

ben van de volharding van Job
gehoorda en hebben gezien hoe
Jehovah� het heeft laten aflopen,b
dat Jehovah� heel meelevend� en
barmhartig is.c

12 En broeders, jullie moeten
vooral ophouden met zweren, bij
de hemel, bij de aarde of bij iets
anders. Maar laat je ja ja zijn, en
je nee nee,d zodat je niet veroor-
deeld wordt.

13 Heeft iemand van jullie met
moeilijkheden te maken? Laat hij
blijven bidden.e Is iemand vrolijk?
Laat hij psalmen zingen.f 14 Is
iemand van jullie ziek? Laat hij
de ouderlingeng van de gemeen-
te bij zich roepen, en laten die
voor hem bidden en hem in de
naam van Jehovah� met olie in-
wrijven.h 15 Hun gebed uit ge-
loof zal de zieke� beter maken,
en Jehovah� zal hem laten op-
staan. En als hij zonden heeft
begaan, zal hij vergeving krij-
gen.

16 Beken daarom openlijk jul-
lie zonden i aan elkaar en bid
voor elkaar, zodat jullie gene-
zen kunnen worden. Het smeek-
gebed van een rechtvaardige
heeft een krachtige uitwerking.�j

17 El _ia was een man met dezelf-
de gevoelens als wij, maar na-
dat hij vurig had gebeden dat het
niet zou regenen, viel er drieën-
half jaar lang geen regen op het
land.k 18 Toen bad hij opnieuw,
en de hemel gaf regen en het
land bracht vrucht voort. l

19 Broeders, stel dat iemand
van jullie van de waarheid wordt
afgebracht en een ander hem
helpt terug te komen, 20 weet
dan: wie een zondaar van het
dwaalspoor terugbrengt,m zal
hem� van de dood redden en
een groot aantal zonden bedek-
ken.n

5:11 �Of ‘teder in genegenheid’. 5:15
�Of mogelijk ‘vermoeide’. 5:16 �Lett.:
‘heeft veel kracht als ze in werking is’.
5:20 �Of ‘zijn ziel’.
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1 Van Petrus, een apostela van
Jezus Christus. Aan de tijde-

lijke inwoners die verspreid zijn
over P _ontus, Galatië, Kappad _o-
cië,b _Asia en Bithynië, degenen
die zijn uitverkoren 2 in over-
eenstemming met de voorkennis
van God, de Vader.c Aan jullie
die door de geest zijn geheiligdd

om gehoorzaam te zijn en met
het bloed van Jezus Christus be-
sprenkeld te worden.e

Ik wens jullie onverdiende
goedheid en vrede in overvloed
toe.

3 Alle eer aan de God en Va-
der van onze Heer Jezus Chris-
tus! Want door Jezus Christus
uit de dood op te wekken, f heeft
hij ons in zijn grote barmhar-
tigheid een nieuwe geboorte ge-
geveng met een levende hoop,h
4 een onvergankelijke en onbe-
smette erfenis die nooit ver-
welkt. i Die is in de hemel weg-
gelegd voor jullie, j 5 die dankzij
jullie geloof beschermd worden
door Gods kracht met het oog
op een redding die in de tijd van

het einde� geopenbaard zal wor-
den. 6 Om die reden hebben jul-
lie grote vreugde, hoewel jullie
een korte tijd — als het zo moet
zijn — onder allerlei beproevingen
te lijden hebben,a 7 zodat je be-
proefde geloof�b — dat veel meer
waard is dan goud, dat vergaat
ook al wordt het in het vuur be-
proefd� — een reden voor lof, glo-
rie en eer zal blijken te zijn bij
de openbaring van Jezus Chris-
tus.c 8 Jullie hebben hem nooit
gezien, en toch houden jullie van
hem. En ook al zie je hem op
dit moment niet, toch geloof je in
hem en ervaar je een onbeschrij-
felijke en buitengewone vreugde,
9 omdat je het doel van je geloof
bereikt: je redding.�d

10 Naar die redding hebben de
profeten die hebben geprofeteerd
over de onverdiende goedheid die
voor jullie bedoeld is, intensief

1:5 �Of ‘laatste tijdsperiode’. 1:7 �Of
‘de getoetste kwaliteit van je geloof’.
�Of ‘gelouterd’. 1:9 �Of ‘de redding
van je ziel’.

DE EERSTE BRIEF VAN

PETRUS
I N H O U D

1 Groet (1, 2)
Nieuwe geboorte met levende hoop (3-12)
Heilig worden als gehoorzame
kinderen (13-25)

2 Verlangen naar woord ontwikkelen (1-3)
Levende stenen van geestelijk
huis (4-10)
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navraag en onderzoek gedaan.a
11 Ze bleven onderzoeken op wel-
ke speciale tijd of op welk tijd-
perk de geest in hen doelde in
verband met Christus,b toen de
geest van tevoren getuigde van
het lijden dat Christus zou onder-
gaanc en van de glorie die daar-
op zou volgen. 12 Aan hen werd
onthuld dat ze niet zichzelf dien-
den, maar jullie. Ze vertelden de
dingen die nu aan jullie verkon-
digd zijn door degenen die het
goede nieuws aan jullie hebben
bekendgemaakt met heilige geest,
die uit de hemel gestuurd is.d In
diezelfde dingen verdiepen enge-
len zich heel graag.�

13 Bereid je dus mentaal voor
op� actie.e Houd je volle ver-
stand erbij.f Stel je hoop op de
onverdiende goedheid die je zult
ontvangen bij de openbaring van
Jezus Christus. 14 Laat je als
gehoorzame kinderen niet langer
vormen door de verlangens die je
vroeger had toen je nog onwetend
was. 15 Maar word net als de
Heilige die jullie geroepen heeft,
zelf heilig in je hele gedrag,g
16 want er staat geschreven: ‘Jul-
lie moeten heilig zijn, want ik ben
heilig.’h

17 En als jullie de Vader aan-
roepen, die iedereen onpartijdig
oordeelt i op grond van zijn da-
den, gedraag je dan met ont-
zagj zolang jullie tijdelijke inwo-
ners zijn. 18 Want je weet dat
jullie niet met vergankelijke din-
gen zoals zilver of goud zijn be-
vrijd�k van je zinloze leefwijze,
die door jullie voorouders aan jul-
lie is doorgegeven, 19 maar met
kostbaar bloed, l zoals dat van een
lam zonder smet of gebrek,m na-
melijk dat van Christus.n 20 Het
is waar dat hij vóór de grondleg-
ging� van de wereld was uitgeko-

1:12 �Of ‘zijn engelen begerig te turen’.
1:13 �Of ‘versterk je geest tot’. 1:18
�Lett.: ‘vrijgekocht’. 1:20 �Of ‘het be-
gin’.

zen,�a maar hij werd aan het eind
van de tijden ter wille van jul-
lie openbaar gemaakt.b 21 Door
hem geloven jullie in God,c die
hem uit de dood heeft opgewektd

en hem glorie heeft gegeven,e zo-
dat je geloof en je hoop gericht
zouden zijn op God.

22 Nu jullie jezelf� gezuiverd
hebben door jullie gehoorzaam-
heid aan de waarheid, met als re-
sultaat oprechte� broederlijke ge-
negenheid, f moeten jullie intens
van elkaar houden, vanuit het
hart.g 23 Want jullie hebben een
nieuwe geboorte gekregen,h niet
door vergankelijk maar door on-
vergankelijk zaad,�i dankzij het
woord van de levende en eeuwi-
ge God. j 24 Want ‘alle mensen�
zijn als gras, en al hun pracht is
als een bloem in het veld. Het
gras verdort en de bloem valt
af, 25 maar het woord� van Je-
hovah� blijft voor eeuwig.’k En dit
‘woord’� is het goede nieuws dat
aan jullie is bekendgemaakt. l

2 Ontdoe je dus van alle slecht-
heid,m bedrog, huichelarij, ja-

loezie� en achterklap. 2 Ontwik-
kel als pasgeboren baby’sn een
verlangen naar de zuivere� melk
van het woord. Dan zullen jul-
lie door middel daarvan groeien
en redding bereiken,o 3 als jullie
tenminste hebben geproefd� dat
de Heer goed is.

4 Terwijl jullie hem erkennen�
— een levende steen, door de
mensen afgekeurdp maar in Gods
ogen uitverkoren en kostbaarq —
5 worden jullie zelf als levende
stenen opgebouwd tot een geeste-
lijk huisr om een heilige priester-

1:20 �Lett.: ‘van tevoren gekend’. 1:22
�Of ‘je ziel’. �Of ‘ongehuichelde’. 1:23
�D.w.z. zaad dat zich kan voortplan-
ten, dat vrucht kan dragen. 1:24 �Lett.:
‘vlees’. 1:25 �Of ‘de uitspraak’. �Zie
App. A5. �Of ‘deze uitspraak’. 2:1 �Of
‘afgunst’. 2:2 �Of ‘onvervalste’. 2:3
�Of ‘ondervonden’. 2:4 �Lett.: ‘komen
tot’.
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schap te zijn, met het doel geeste-
lijke slachtoffers te brengena die
dankzij Jezus Christus aanvaard-
baar zijn voor God.b 6 Want in
de Schrift staat: ‘Kijk! Ik leg in
Sion een uitverkoren steen, een
kostbare fundament-hoeksteen.
Wie erin gelooft, zal nooit worden
teleurgesteld.’�c

7 Voor jullie is hij dan ook kost-
baar, omdat jullie gelovigen zijn.
Maar voor de ongelovigen geldt:
‘De steen die de bouwers heb-
ben afgekeurd,d is juist de be-
langrijkste hoeksteen� geworden’e
8 en: ‘Een steen waarover men
struikelt en een rotsblok waar-
over men valt.’f Ze struikelen
omdat ze het woord niet gehoor-
zamen. Daartoe waren ze ook
bestemd. 9 Maar jullie zijn ‘een
uitverkoren geslacht, een konink-
lijke priesterschap, een heilige na-
tie,g een volk dat een speciaal
eigendom is,h zodat jullie overal
de schitterende eigenschappen�i

bekend zouden maken’ van dege-
ne die jullie uit de duisternis heeft
geroepen naar zijn wonderbaarlij-
ke licht. j 10 Want ooit waren jul-
lie geen volk, maar nu zijn jul-
lie Gods volk.k Ooit was er geen
barmhartigheid voor jullie, maar
nu hebben jullie barmhartigheid
ontvangen.l

11 Lieve vrienden, ik spoor
jullie als vreemdelingen en tijde-
lijke inwonersm aan om niet toe te
geven aan vleselijke verlangens,n
die strijd tegen jullie� voeren.o
12 Gedraag je altijd goed te mid-
den van de heidenen.�p Als ze
je dan van kwaaddoen beschul-
digen, kunnen ze ooggetuige zijn
van je goede dadenq en als gevolg
daarvan God eren op zijn inspec-
tiedag.

13 Onderwerp je ter wille van
de Heer aan alle menselijke instel-

2:6 �Lett.: ‘beschaamd’. 2:7 �Lett.: ‘het
hoofd van de hoek’. 2:9 �Lett.: ‘de deug-
den’. 2:11 �Of ‘de ziel’. 2:12 �Of ‘men-
sen in de wereld’. Zie Woordenlijst.

lingen:�a aan een koningb als het
hoogste gezag 14 of aan gouver-
neurs, die door hem zijn aange-
steld om misdadigers te straffen
maar degenen die het goede doen
te prijzen.c 15 Want het is Gods
wil dat jullie door het goede te
doen onwetende dwazen de mond
snoeren.d 16 Leef als vrije men-
sen,e terwijl jullie je vrijheid niet
gebruiken als excuus� voor ver-
keerd gedragf maar om God als
slaven te dienen.g 17 Eer� alle
soorten mensen,h heb liefde voor
de hele broederschap, i heb ontzag
voor Godj en eer� de koning.k

18 Bedienden moeten met ge-
past ontzag onderworpen zijn aan
hun meesters, l niet alleen aan
de goede en redelijke, maar ook
aan de veeleisende. 19 Want als
iemand moeilijkheden� verduurt
en ten onrechte lijdt vanwege
zijn geweten tegenover God,m is
Hij daar blij mee. 20 Is het soms
een verdienste als je wordt gesla-
gen omdat je hebt gezondigd en
het dan verduurt?n Maar als je lij-
den verduurt omdat je het goe-
de doet, is dat iets waar God blij
mee is.o

21 Trouwens, jullie werden ge-
roepen om dit te ondergaan. Want
Christus zelf heeft voor jullie
geledenp en jullie zo een voor-
beeld nagelaten zodat jullie nauw-
keurig in zijn voetstappen zouden
treden.q 22 Hij heeft geen zon-
de begaanr en er was geen bedrog
in zijn mond.s 23 Toen hij werd
uitgescholden,�t schold hij niet te-
rug.u Toen hij lijden onderging,v
begon hij niet te dreigen, maar hij
liet de zaak over aan degene die
rechtvaardig oordeelt.w 24 Hij-
zelf heeft aan de paal�x onze zon-
den gedrageny in zijn eigen li-
chaam, zodat wij dood zouden zijn

2:13 �Lett.: ‘elke menselijke schepping’.
2:16 �Of ‘dekmantel’. 2:17 �Of ‘toon
respect voor’. �Of ‘toon respect voor’.
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voor� de zonde en zouden leven
voor rechtvaardigheid. En ‘door
zijn wonden zijn jullie genezen’.a
25 Want jullie waren als verdwaal-
de schapen,b maar nu zijn jullie
teruggekeerd naar de herderc en
opziener van jullie ziel.�

3 Op dezelfde manier moeten
jullie, vrouwen, onderworpen

zijn aan je man.d Dan kunnen
mannen die niet gehoorzaam
zijn aan het woord, zonder woor-
den gewonnen worden door het
gedrag van hun vrouw,e 2 omdat
ze ooggetuige zijn van jullie eer-
bare gedragf en diepe respect.
3 Laat je schoonheid niet be-
paald worden door uiterlijke din-
gen — kunstig gevlochten haar,
gouden sieradeng of mooie kle-
ding — 4 maar door de verbor-
gen persoon van het hart, de on-
vergankelijke schoonheid van de
kalme en zachtaardige geest,h die
grote waarde heeft in Gods ogen.
5 Want zo sierden zich vroeger de
heilige vrouwen die op God hoop-
ten, terwijl ze zich aan hun man
onderwierpen. 6 Sara bijvoor-
beeld gehoorzaamde Abraham en
noemde hem heer. i Jullie zijn haar
kinderen zolang jullie het goede
blijven doen en niet toegeven aan
angst.j

7 Op dezelfde manier moeten
jullie, mannen, begripvol met je
vrouw blijven omgaan.� Behandel
je vrouw met respect,�k zoals een
brozer voorwerp,� want ze is net
als jij erfgenaaml van de onver-
diende gave van het leven. Dan
zullen je gebeden niet worden ver-
hinderd.

8 Ten slotte, wees allemaal
eensgezind�m en leef met elkaar

2:24 �Of ‘het voor ons afgedaan zou zijn
met’. 2:25 �Of ‘leven’. 3:7 �Of ‘reke-
ning met je vrouw blijven houden in jul-
lie leven samen’, ‘bij je vrouw blijven wo-
nen overeenkomstig kennis’. �Of ‘bewijs
je vrouw eer’. �Lett.: ‘een zwakker vat,
het vrouwelijke’. 3:8 �Of ‘heb dezelfde
manier van denken’.

mee. Heb broederlijke genegen-
heid en intens medegevoel,a en
wees nederig.b 9 Vergeld geen
kwaad met kwaad,c en als je
wordt uitgescholden,� scheld dan
niet terug.d Vergeld juist met een
zegen,e want hiertoe werden jullie
geroepen, zodat jullie een zegen
zouden ontvangen.�

10 Want ‘wie van het leven
houdt en gelukkige dagen wil
meemaken, moet zijn tong bevei-
ligen tegen wat slecht isf en zijn
lippen tegen het spreken van be-
drog. 11 Laat hij vermijden wat
slecht isg en doen wat goed is.h
Laat hij vrede zoeken en die na-
streven. i 12 Want de ogen van
Jehovah� zijn gericht op de recht-
vaardigen en zijn oren luisteren
naar hun smeekgebed. j Maar Je-
hovah� keert zich tegen degenen
die slechte dingen doen.’k

13 Trouwens, wie zal je kwaad
doen als je je ijverig gaat inzetten
voor het goede? l 14 Maar ook al
zou je moeten lijden ter wil-
le van rechtvaardigheid, je bent
gelukkig.m Wees niet bang voor
wat hen bang maakt� en laat je
niet afschrikken.n 15 Heilig de
Christus als Heer in je hart en
wees altijd bereid� om je te ver-
dedigen tegenover iedereen die
vraagt om een reden voor de
hoop die je hebt. Maar doe dat
met zachtaardigheido en diep res-
pect.p

16 Bewaar een goed geweten.q
Als er dan negatief over jullie ge-
praat wordt, zullen degenen die
dat doen, beschaamd komen te
staanr vanwege jullie goede ge-
drag als volgelingen van Christus.s
17 Het is namelijk beter te lij-
den omdat je het goede doett

— als het Gods wil is om dat
toe te laten — dan omdat je het
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slechte doet.a 18 Want Christus
is eens en voor altijd gestorven
voor zonden,b een rechtvaardi-
ge voor onrechtvaardigen,c om
jullie naar God te leiden.d Hij
werd ter dood gebracht in het
vlees,e maar levend gemaakt in de
geest.f 19 Zo ging hij prediken
tot de geesten in de gevangenis,g
20 die eens ongehoorzaam waren
toen God in Noachs tijd geduldig
wachtte�h terwijl de ark werd ge-
bouwd.i Daarin werden maar een
paar mensen, namelijk acht zie-
len,� veilig door het water heen
gevoerd.j

21 De doop, die daarmee over-
eenkomt, is wat jullie nu redt
(niet door het verwijderen van
het vuil van het vlees, maar door
het verzoek aan God om een goed
geweten),k dankzij de opstanding
van Jezus Christus. 22 Hij zit
aan Gods rechterhand, l want hij
is naar de hemel gegaan, en
engelen, autoriteiten en krach-
ten werden aan hem onderwor-
pen.m

4 Omdat Christus in het vlees
heeft geleden,n moeten ook

jullie je wapenen met dezelfde in-
stelling.� Want wie in het vlees
lijdt, keert zonden de rug toeo

2 en zal de rest van zijn tijd in
het vlees niet meer voor mense-
lijke verlangens leven,p maar voor
Gods wil.q 3 Jullie hebben in
het verleden lang genoeg de wil
van de heidenen� gedaanr door je
over te geven aan schaamteloos
gedrag,� ongeremde hartstoch-
ten, dronkenschap, wilde feesten,
drinkpartijen en walgelijke� afgo-
derij.s 4 Ze vinden het vreemd
dat jullie niet langer met hen
meelopen op dezelfde ontaarde
weg van losbandigheid, en daar-

3:20 �Lett.: ‘het geduld van God (...)
wachtte’. �Of ‘personen’. 4:1 �Of ‘vast-
beslotenheid’. 4:3 �Zie Woordenlijst.
�Meervoud van het Griekse aselgeia. Zie
Woordenlijst. �Lett.: ‘onwettige’.

om spreken ze spottend over jul-
lie.a 5 Maar die mensen zullen
zich moeten verantwoorden voor
degene die klaarstaat om de le-
venden en de doden te oordelen.b
6 Trouwens, daarom werd het
goede nieuws ook aan de doden
bekendgemaakt,c zodat ze vanuit
Gods standpunt in overeenstem-
ming met de geest zouden leven,
ook al worden ze vanuit menselijk
standpunt naar het vlees geoor-
deeld.

7 Maar het einde van alle din-
gen is nabij. Wees daarom ver-
standigd en wees waakzaam� als
het gaat om gebeden.e 8 Heb
vóór alles intense liefde voor el-
kaar,f want liefde bedekt een
groot aantal zonden.g 9 Wees
gastvrij voor elkaar zonder te kla-
gen.h 10 Gebruik de gave in de
mate dat je die hebt gekregen, om
elkaar ermee te dienen als goede
beheerders van Gods onverdien-
de goedheid, die op allerlei ma-
nieren tot uiting komt. i 11 Als
je spreekt, spreek dan als iemand
die uitspraken van God doet. Als
je dient, verlaat je dan op de
kracht die God geeft. j Zo wordt
God in alles geëerdk via Jezus
Christus. Hem komt voor altijd en
eeuwig de glorie en de macht toe.
Amen.

12 Lieve vrienden, wees niet
verbaasd over de vuurproef�
die jullie ondergaan, l alsof jullie
iets vreemds overkomt. 13 Wees
juist blijm met de mate waarin jul-
lie delen in het lijden van de
Christus,n zodat jullie ook tijdens
de openbaring van zijn glorie zul-
len juichen van vreugde.o 14 Als
jullie vanwege de naam van Chris-
tus worden bespot,� zijn jullie ge-
lukkig,p want het betekent dat de
geest van glorie, de geest van
God, op jullie rust.
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15 Zorg ervoor dat niemand
van jullie moet lijden als een
moordenaar, een dief, een misda-
diger of een bemoeial.a 16 Maar
als je lijdt omdat je een chris-
ten bent, schaam je dan nietb en
blijf God eren terwijl je die naam
draagt. 17 Want dit is de vast-
gestelde tijd voor het oordeel en
het begint bij het huis van God.c
Als het dus bij ons begint,d hoe
zal het dan aflopen met dege-
nen die het goede nieuws van
God niet gehoorzamen?e 18 ‘En
als de rechtvaardige al met moei-
te wordt gered, wat zal er dan ge-
beuren met de goddeloze en
de zondaar?’f 19 Daarom moe-
ten degenen die lijden in over-
eenstemming met de wil van God,
zich� blijven verlaten op� de trou-
we Schepper en ermee doorgaan
het goede te doen.g

5 Als medeouderling, getuige
van het lijden van de Chris-

tus en deelgenoot van de glo-
rie die geopenbaard zal worden,h
doe ik de ouderlingen onder jullie
daarom dit dringende verzoek:�
2 Hoed� de kudde van God i die
aan jullie is toevertrouwd en dien
als opzieners� — niet omdat je
gedwongen wordt maar vrijwillig,
zoals God het wil,�j en niet om
er zelf beter van te wordenk maar
omdat je het graag wilt. 3 Heers
niet over degenen die Gods erf-
deel zijn, l maar wees een voor-
beeld voor de kudde.m 4 Wan-
neer de opperherdern openbaar is
gemaakt, zullen jullie de glorieuze
krans� ontvangen die nooit ver-
welkt.o

5 En jonge mannen, wees on-
derworpen aan de oudere man-
nen.�p Trouwens, jullie moeten

4:19 �Of ‘hun ziel’. �Of ‘toevertrouwen
aan’. 5:1 �Of ‘geef ik (...) deze aanspo-
ring’. 5:2 �Of ‘zorg als een herder voor’.
�Of ‘waak er goed over’. �Of ‘terwijl
God toekijkt’. 5:4 �Of ‘kroon’. 5:5 �Of
‘ouderlingen’.

je allemaal door nederigheid� la-
ten leiden� in de omgang met el-
kaar, want God keert zich tegen
trotse mensen, maar hij geeft
onverdiende goedheid aan nede-
rige mensen.a

6 Verneder je daarom onder
de machtige hand van God, dan
zal hij je uiteindelijk verhogen.b
7 Leg ook al je zorgen bij hem
neer,�c want hij geeft om je.�d

8 Houd je verstand erbij, wees
waakzaam!e Je tegenstander, de
Duivel, gaat rond als een brullen-
de leeuw, op zoek naar iemand
die hij kan verslinden.f 9 Neem
je standpunt tegen hemg in, vast
in het geloof, in het besef dat de
broederschap in de hele wereld
op dezelfde manier lijdt.h 10 En
nadat jullie een korte tijd heb-
ben geleden, zal de God van alle
onverdiende goedheid, die jullie
in eendracht met Christus geroe-
pen heeft tot zijn eeuwige glorie, i
zelf je opleiding voltooien. Hij zal
je standvastig maken, j hij zal je
sterk maken,k hij zal je een ste-
vig fundament geven. 11 Hem
komt de macht toe, voor eeuwig.
Amen.

12 Met de hulp van Silv _anus,�l

die ik als een trouwe broeder be-
schouw, heb ik jullie met enkele
woorden geschreven om jullie op
te bouwen en jullie ervan te ver-
zekeren� dat dit de ware onver-
diende goedheid van God is. Houd
daar stevig aan vast. 13 Zij die
in Babylon is en die net als jullie
uitverkoren is, doet jullie de groe-
ten, en ook Markus,m mijn zoon.
14 Groet elkaar met een liefde-
volle kus.

Ik wens jullie allemaal die in
eendracht met Christus zijn, vre-
de toe.

5:5 �Of ‘ootmoedigheid van geest’. �Of
‘bekleden’, ‘omgorden’. 5:7 �Of ‘werp
(...) op hem’. �Of ‘bekommert zich om
je’, ‘heeft zorg voor je’. 5:12 �Ook Silas
genoemd. �Of ‘een ernstig getuigenis te
geven’.
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1 Van Simon Petrus, een slaaf
en apostel van Jezus Chris-

tus. Aan degenen die dankzij de
rechtvaardigheid van onze God
en de Redder Jezus Christus het-
zelfde kostbare geloof hebben
ontvangen als wij.

2 Ik wens jullie onverdiende
goedheid en vrede in overvloed
toe door nauwkeurige kennisa van
God en van Jezus, onze Heer.
3 Want door Gods kracht heb-
ben we alles gekregen� wat nodig
is om met toewijding aan God te
kunnen leven. Dat hebben we te
danken aan de nauwkeurige ken-
nis van Hem die ons heeft ge-
roepenb door zijn eigen majesteit
en deugd. 4 Door middel van die
dingen heeft hij ons de kostba-
re en verheven beloften gedaan.�c

Dankzij die beloften kunnen jul-
lie delen in de goddelijke natuur,d
nadat jullie zijn ontsnapt aan de
verdorvenheid in de wereld die
het gevolg is van verkeerde ver-
langens.�

5 Doe juist om die reden je
uiterste beste om aan je geloof

1:3 �Of ‘is ons alles vrijelijk gegeven’.
1:4 �Of ‘vrijelijk gegeven’. �Of ‘van
wellust’.

deugd toe te voegen,a aan je
deugd kennis,b 6 aan je kennis
zelfbeheersing, aan je zelfbeheer-
singc volharding, aan je volhar-
ding toewijding aan God,d 7 aan
je toewijding aan God broeder-
lijke genegenheid, en aan je
broederlijke genegenheid liefde.e
8 Want als je die eigenschappen
in overvloed hebt, zul je niet inac-
tief of onvruchtbaar� wordenf ten
aanzien van de nauwkeurige ken-
nis van onze Heer Jezus Christus.

9 Maar wie ze niet heeft,
is blind en sluit zijn ogen voor
het licht.�g Hij is vergeten dat
hij gereinigd is van de zondenh

die hij lang geleden begaan heeft.
10 Broeders,� zet je dus steeds
meer in om je roepingi en uit-
verkiezing zeker te maken, want
als jullie die dingen blijven doen,
zullen jullie nooit falen. j 11 Dan
zullen jullie rijkelijk� toegang
krijgen tot het eeuwige Konink-
rijkk van onze Heer en Redder
Jezus Christus. l

1:8 �Of ‘onproductief’. 1:9 �Of moge-
lijk ‘blind en kortzichtig’. 1:10 �Soms
gebruikt de Bijbel ‘broeders’ voor zowel
mannen als vrouwen. 1:11 �Of ‘over-
vloedig’.

DE TWEEDE BRIEF VAN

PETRUS
I N H O U D

1 Groet (1)
Roeping zeker maken (2-15)

Eigenschappen toevoegen aan
geloof (5-9)

Profetische woord nog zekerder (16-21)

2 Er zullen valse leraren zijn (1-3)
Oordeel valse leraren (4-10a)

Engelen in Tartarus gegooid (4)
Vloed, Sodom en Gomorra (5-7)

Kenmerken valse leraren (10b-22)

3 Spotters negeren komende
vernietiging (1-7)
Jehovah niet traag (8-10)
Wat voor mensen horen jullie
te zijn (11-16)
Nieuwe hemel en nieuwe aarde (13)

Oppassen voor misleiding (17, 18)
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2 PETRUS 1:12–2:8 1628
12 Om die reden ben ik van

plan jullie altijd aan deze dingen te
herinneren, ook al weten jullie ze
en staan jullie vast in de waarheid,
die jullie kennen. 13 Maar het
lijkt me juist om, zolang ik in deze
tent� ben,a jullie te stimuleren
door jullie daaraan te herinneren,b
14 omdat ik weet dat mijn tent
binnenkort verwijderd zal worden,
zoals ook onze Heer Jezus Chris-
tus mij duidelijk heeft gemaakt.c
15 Ik zal mijn uiterste best blijven
doen, zodat jullie je deze dingen
na mijn vertrek� zelf weer voor de
geest kunnen halen.�

16 Toen we de kracht en aan-
wezigheid van onze Heer Jezus
Christus aan jullie bekendmaak-
ten, baseerden we ons niet op
slim bedachte verzinsels. Integen-
deel, we zijn ooggetuigen geweest
van zijn grootheid.d 17 Want hij
kreeg van God, de Vader, eer en
glorie toen door de verheven ma-
jesteit deze woorden� aan hem
werden overgebracht: ‘Dit is mijn
geliefde Zoon, die ikzelf heb goed-
gekeurd.’e 18 Die woorden heb-
ben wij uit de hemel horen komen
toen we met hem op de heilige
berg waren.

19 Daardoor is het profetische
woord voor ons nog zekerder ge-
worden, en jullie doen er goed aan
je aandacht erop te richten als op
een lampf die schijnt in een don-
kere plaats (totdat de dag aan-
breekt en er een dagsterg opgaat)
in je hart. 20 En jullie zijn op
de hoogte van dit belangrijke feit:
geen enkele profetie in de Schrift
ontstaat door iemands persoonlij-
ke interpretatie. 21 Want profe-
tieën zijn nooit voortgekomen uit
menselijk initiatief,h maar men-
sen hebben namens God gespro-
ken zoals ze werden geleid� door
heilige geest. i

1:13 �Of ‘tabernakel’, d.w.z. zijn aard-
se lichaam. 1:15 �Of ‘heengaan’. �Of
‘zelf kunnen vermelden’. 1:17 �Lett.:
‘zo’n stem’. 1:21 �Lett.: ‘meegevoerd’.

2 Maar er zijn ook valse profeten
onder het volk geweest, en zo

zullen er ook onder jullie valse le-
raren zijn.a Die zullen ongemerkt
schadelijke sekten invoeren, en
ze zullen zelfs de eigenaar die
hen heeft gekochtb niet erken-
nen, waardoor ze een snelle ver-
nietiging over zichzelf brengen.
2 Bovendien zullen velen hun
schaamteloze gedrag�c navolgen,
en vanwege hen zal er spottend
over de weg van de waarheid
worden gepraat.d 3 Ook zullen
ze jullie hebzuchtig uitbuiten met
misleidende woorden. Maar hun
vonnis — lang geleden gevelde —
laat niet op zich wachten� en
hun vernietiging zal zeker ko-
men.�f

4 Want God heeft zelfs de en-
gelen die zondigdeng niet ge-
spaard� maar ze in T _artarus� ge-
gooidh en ze in ketens� van diepe
duisternis geslagen in afwachting
van het oordeel. i 5 Ook heeft hij
in de oudheid de wereld niet ge-
spaard,�j maar hij heeft Noach,
een prediker van rechtvaardig-
heid,k samen met zeven anderenl

gered toen hij een vloed over een
wereld van goddeloze mensen liet
komen.m 6 En door de steden
Sodom en Gomorra in de as te
leggen heeft hij ze veroordeeld,n
waarmee hij voor goddelozen een
voorbeeld heeft gesteld van wat
er komen gaat.o 7 Maar hij heeft
de rechtvaardige Lot gered,p die
zwaar leed onder het schaamtelo-
ze gedrag� van de wetteloze men-
sen. 8 Want toen die rechtvaar-
dige man in hun midden woonde,
werd zijn rechtvaardige ziel� dag
in dag uit gekweld door de wette-

2:2 �Of ‘daden van schaamteloos ge-
drag’. Meervoud van het Griekse aselgeia.
Zie Woordenlijst. 2:3 �Of ‘beweegt zich
niet traag’. �Of ‘slaapt niet’. 2:4, 5
�Of ‘zich er niet van weerhouden (...) te
straffen’. 2:4, 8 �Zie Woordenlijst. 2:4
�Of mogelijk ‘afgronden’. 2:7 �Grieks:
aselgeia. Zie Woordenlijst.
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loze daden die hij zag en hoorde.
9 Jehovah� weet dus mensen die
hem toegewijd zijn te redden uit
beproevingen.a Maar hij bewaart
onrechtvaardige mensen voor de
vernietiging� op de dag van het
oordeel,b 10 vooral degenen die
het vlees van anderen willen ver-
ontreinigenc en die een afkeer
hebben van gezag.�d

Brutaal en koppig als ze zijn,
schrikken ze er niet voor terug
spottend te praten over degenen
die eer toekomt,� 11 terwijl en-
gelen, hoewel ze veel sterker
en machtiger zijn, hen niet met
beledigende woorden beschuldi-
gen, uit respect voor� Jehovah.�e

12 Die mensen zijn als redeloze
dieren, die op hun instinct afgaan
en geboren zijn� om gevangen en
vernietigd te worden, en ze pra-
ten spottend over dingen waar ze
niets vanaf weten.f Hun eigen ver-
dorven gedrag zal tot hun verderf
leiden, 13 en ze zullen schade
ondervinden als loon voor hun
eigen schadelijke gedrag.

Ze genieten ervan om zich
over te geven aan allerlei uitspat-
tingen,g zelfs overdag. Het zijn
schandvlekken en smetten, die
aanschuiven bij jullie feestmaaltij-
den en intussen zwelgen in� hun
bedrieglijke leringen.h 14 Hun
ogen zijn vol overspel i en kun-
nen niet ophouden met zondi-
gen, en ze verleiden onstandvasti-
ge personen.� Ze hebben een hart
dat geoefend is in hebzucht. Het
zijn vervloekte kinderen. 15 Ze
hebben het rechte pad verlaten en
zijn afgedwaald. Ze zijn het pad
opgegaan van B _ileam, j de zoon
van B _eor, die het loon van onrecht
liefhadk 16 maar werd terecht-

2:9, 11 �Zie App. A5. 2:9 �Lett.: ‘om af-
gesneden te worden’. 2:10 �Of ‘neer-
zien op heerschappij’. �Of ‘heerlijken’.
2:11 �Of ‘bij’. 2:12 �Of ‘die van nature
geboren zijn’. 2:13 �Of ‘zich met onbe-
perkt genot overgeven aan’. 2:14 �Of
‘zielen’.

gewezen voor zijn eigen overtre-
ding.a Een stom lastdier sprak met
de stem van een mens om de pro-
feet ervan af te houden zijn waan-
zinnige weg te vervolgen.b

17 Ze zijn bronnen zonder wa-
ter en mistflarden die door een
hevige storm worden voortge-
jaagd. Hun staat de diepste duis-
ternis te wachten.c 18 Ze doen
hoogdravende uitspraken zonder
inhoud. Door vleselijke verlan-
gensd en schaamteloos gedrag� te
bevorderen, verleiden ze mensen
die zich nog maar net hebben los-
gemaakt van degenen die een zon-
dig leven leiden.e 19 Terwijl ze
zulke personen vrijheid beloven,
zijn ze zelf slaven van de verdor-
venheid.f Want iemand die door
een ander is overwonnen, is zijn
slaaf.�g 20 Als personen dankzij
nauwkeurige kennis van de Heer
en Redder Jezus Christus zijn
ontkomen aan de verontreinigin-
gen van de wereld,h maar daar-
na opnieuw bij diezelfde dingen
betrokken raken en erdoor over-
wonnen worden, dan zijn ze er
uiteindelijk erger aan toe dan
in het begin. i 21 Het was beter
voor hen geweest het pad van
rechtvaardigheid niet nauwkeurig
gekend te hebben dan het te ken-
nen en zich vervolgens af te keren
van het heilige gebod dat ze heb-
ben ontvangen. j 22 Wat er met
hen is gebeurd, bewijst de waar-
heid van de spreuk: ‘Een hond
keert terug naar zijn eigen braak-
sel, en een gewassen zeug naar
het rollen in de modder.’k

3 Lieve vrienden, dit is al de
tweede brief die ik jullie

schrijf. Hierin stimuleer ik, net
als in mijn eerste brief, jullie ver-
mogen om helder te denken door
jullie dingen in herinnering te
brengen, l 2 zodat jullie zouden

2:18 �Meervoud van het Griekse aselgeia.
Zie Woordenlijst. 2:19 �Of ‘door iets is
overwonnen, is een slaaf daarvan’.
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terugdenken aan de woorden die
vroeger door de heilige profeten
gesproken zijn� en aan het gebod
van de Heer en Redder dat door
de� apostelen is overgebracht.
3 In de eerste plaats moeten jul-
lie weten dat er in de laatste da-
gen spotters zullen komen, die
hun eigen verlangens volgen en
spottenda 4 zeggen: ‘Hij heeft
toch beloofd te komen?� Waar
blijft hij dan?b Vanaf de tijd dat
onze voorouders overleden zijn�
is alles hetzelfde gebleven. Alles
blijft precies zoals bij het begin
van de schepping.’c

5 Ze gaan bewust voorbij aan
het feit dat er lang geleden door
het woord van God een hemel
was en een aarde, die als een
compact geheel boven het wa-
ter uitstak en omringd werd door
water,d 6 en dat daardoor de we-
reld van die tijd vernietigd werd
toen die door water werd over-
stroomd.e 7 Maar door hetzelfde
woord zijn de hemel en de aarde
die er nu zijn, bewaard voor het
vuur. Ze worden bewaard tot de
dag van het oordeel en van de ver-
nietiging van de goddelozen.f

8 Maar lieve vrienden, verlies
dit niet uit het oog: bij Jehovah�
is één dag als duizend jaar en
duizend jaar als één dag.g 9 Je-
hovah� is niet traag met het
nakomen van zijn belofte,h zo-
als sommigen denken,� maar hij
heeft geduld met jullie. Hij wil
namelijk niet dat er iemand ver-
nietigd wordt maar dat ieder-
een berouw krijgt. i 10 Maar Je-
hovah’s� dag j komt als een dief,k
en op die dag zal de hemel met
gedreun� vergaan. l De elementen
zullen gloeiend heet worden en
ontbonden worden, en de aarde

3:2 �Of ‘dingen die (...) voorspeld zijn’.
�Lett.: ‘jullie’. 3:4, 12 �Lett.: ‘aanwe-
zigheid’. 3:4 �Lett.: ‘voorvaders zijn
gaan slapen’. 3:8-10, 12 �Zie App. A5.
3:9 �Of ‘traagheid bezien’. 3:10 �Of
‘gebulder’, ‘luid geraas’.

en de werken daarop zullen
blootgelegd worden.a

11 Omdat al deze dingen op
die manier ontbonden zullen wor-
den, moeten jullie erover naden-
ken wat voor mensen jullie horen
te zijn. Jullie moeten je heilig ge-
dragen en daden van toewijding
aan God doen, 12 terwijl je uit-
ziet naar en blijft denken aan�
de komst� van Jehovah’s� dag,b
waardoor de hemel in vlammen
zal opgaanc en de elementen zul-
len smelten door de intense hitte!
13 Maar volgens zijn belofte ver-
wachten we een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde,d en daarin zal
rechtvaardigheid heersen.�e

14 Lieve vrienden, omdat jul-
lie naar die dingen uitzien, moe-
ten jullie je uiterste best doen
om uiteindelijk zonder gebrek of
smet en in vrede door hem aange-
troffen te worden.f 15 Bezie het
geduld van onze Heer bovendien
als redding, zoals ook onze ge-
liefde broeder Paulus jullie heeft
geschreven in overeenstemming
met de wijsheid die hem is ge-
geven.g 16 Hij heeft het trou-
wens in al zijn brieven over deze
dingen. Maar sommige dingen
daarin zijn moeilijk te begrijpen,
en die worden verdraaid door on-
wetende� en onstandvastige per-
sonen, zoals ze dat ook met de
rest van de Schrift doen, tot hun
eigen ondergang.

17 Nu jullie dat van tevoren
weten, lieve vrienden, moeten
jullie oppassen dat je je niet met
hen laat meeslepen door de zon-
de van wetteloze personen en zo
zelf je standvastigheid verliest.h
18 Maar blijf groeien in de on-
verdiende goedheid en kennis
van onze Heer en Redder Jezus
Christus. Hem komt de eer toe,
nu en tot de dag van de eeuwig-
heid. Amen.

3:12 �Of ‘hevig verlangt naar’. Lett.:
‘versnelt’. 3:13 �Lett.: ‘wonen’. 3:16
�Of ‘niet onderwezen’.
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1 Wat er was vanaf het be-
gin, wat we hebben gehoord,

wat we met eigen ogen hebben
gezien, wat we hebben geobser-
veerd en met onze handen heb-
ben aangeraakt, daarover schrij-
ven we jullie: het woord dat leven
geeft.a 2 Het leven is geopen-
baard en wij hebben het gezien.
We getuigenb en berichten jullie
over het eeuwige levenc dat bij
de Vader was en aan ons is ge-
openbaard. 3 Wat we gezien en
gehoord hebben, berichten we
ook aan jullie,d zodat ook jullie
met ons verbonden zijn.� En deze
verbondenheid van ons is ook
met de Vader en met zijn Zoon
Jezus Christus.e 4 We schrijven
dat zodat onze vreugde compleet
zal zijn.

5 Dit is de boodschap die we
van hem hebben gehoord en aan
jullie bekendmaken: God is licht,f
er is in hem� totaal geen duis-
ternis. 6 Als we beweren dat we
met hem verbonden zijn en toch

1:3 �Of ‘deel mogen hebben met ons’.
1:5 �Of ‘in eendracht met hem’.

in de duisternis blijven lopen, lie-
gen we en leven we niet volgens
de waarheid.a 7 Maar als we in
het licht lopen zoals hij zelf in het
licht is, dan zijn we met elkaar
verbonden, en het bloed van Je-
zus, zijn Zoon, reinigt ons van alle
zonde.b

8 Als we beweren dat we geen
zonde hebben, misleiden we ons-
zelfc en is de waarheid niet in ons.
9 Als we onze zonden bekennen,
dan is hij zo trouw en rechtvaar-
dig dat hij ons onze zonden ver-
geeft en ons van alle onrecht-
vaardigheid reinigt.d 10 Als we
beweren dat we niet hebben ge-
zondigd, maken we hem tot een
leugenaar en is zijn woord niet in
ons.

2 Mijn lieve kinderen, ik schrijf
jullie deze dingen zodat jul-

lie geen zonde zullen begaan.
Als iemand toch een zonde be-
gaat, dan hebben we een helper�
bij de Vader: Jezus Christus,e
een rechtvaardige.f 2 Hij is een

2:1 �Of ‘iemand die voor ons pleit’, ‘een
voorspraak’.
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zoenoffer�a voor onze zonden,b
niet alleen voor de onze, maar
ook voor die van de hele wereld.c
3 Hierdoor weten we dat we hem
hebben leren kennen: als we ons
aan zijn geboden blijven houden.
4 Wie zegt: ‘Ik heb hem leren ken-
nen’ maar zijn geboden niet na-
leeft, is een leugenaar en de waar-
heid is niet in hem. 5 Maar als
iemand zijn woord wel naleeft, is
in hem de liefde voor God werke-
lijk volmaakt geworden.d Zo we-
ten we dat we in eendracht met
hem zijn.e 6 Wie zegt dat hij in
eendracht met hem blijft, is zelf
verplicht de weg te volgen die hij
heeft gevolgd.f

7 Lieve vrienden, ik schrijf
jullie niet over een nieuw ge-
bod maar over een oud gebod,
dat jullie vanaf het begin hebben
gehad.g Dat oude gebod is het
woord dat jullie hebben gehoord.
8 Toch schrijf ik jullie over een
nieuw gebod, dat in zijn geval
en in jullie geval waar is, want
de duisternis gaat voorbij en het
ware licht schijnt al.h

9 Wie zegt dat hij in het licht
is en toch zijn broeder haat, i
is nog steeds in de duisternis. j
10 Wie van zijn broeder houdt,
blijft in het licht,k en niets zal
hem laten struikelen.� 11 Maar
wie zijn broeder haat, is in de
duisternis en loopt in de duister-
nis. l Hij weet niet waar hij heen
gaat,m want de duisternis heeft
zijn ogen verblind.

12 Ik schrijf jullie, lieve kinde-
ren, omdat jullie zonden zijn ver-
geven ter wille van zijn naam.n
13 Ik schrijf jullie, vaders, om-
dat jullie hem hebben leren ken-
nen die er is vanaf het begin. Ik
schrijf jullie, jonge mannen, om-
dat jullie de goddeloze hebben
overwonnen.o Ik schrijf jullie, kin-
deren, omdat jullie de Vader heb-

2:2 �Of ‘een middel tot verzoening’.
2:10 �Of mogelijk ‘er is in hem niets dat
anderen doet struikelen’.

ben leren kennen.a 14 Ik schrijf
jullie, vaders, omdat jullie hem
hebben leren kennen die er is
vanaf het begin. Ik schrijf jullie,
jonge mannen, omdat jullie sterk
zijnb en het woord van God in
jullie blijftc en jullie de goddelo-
ze hebben overwonnen.d

15 Heb de wereld niet lief en
ook de dingen in de wereld niet.e
Als iemand de wereld liefheeft,
is de liefde voor de Vader niet
in hem.f 16 Want alles wat in de
wereld is — vleselijke verlangens,g
dingen waar de ogen naar verlan-
genh en het pronken met je midde-
len van bestaan� — komt niet uit
de Vader voort, maar uit de we-
reld. 17 Bovendien gaat de we-
reld met haar begeerte voorbij, i
maar wie de wil van God doet,
blijft voor eeuwig.j

18 Kinderen, het is het laatste
uur. Jullie hebben gehoord dat de
antichrist komtk en inderdaad, er
zijn nu al veel antichristen ver-
schenen.l Daardoor weten we dat
dit het laatste uur is. 19 Ze zijn
uit ons midden weggegaan, maar
ze waren niet zoals wij.�m Want
als ze net als wij waren geweest,
zouden ze bij ons zijn geble-
ven. Maar ze zijn weggegaan zo-
dat duidelijk zou worden dat niet
iedereen is zoals wij.n 20 Jullie
hebben een zalving van de Hei-
ligeo en jullie hebben allemaal
kennis. 21 Ik schrijf jullie niet
omdat jullie de waarheid niet ken-
nen,p maar juist omdat jullie die
kennen en omdat er uit de waar-
heid geen leugen voortkomt.q

22 Wie anders is de leugenaar
dan hij die ontkent dat Jezus de
Christus is?r Dit is de antichrist:s
hij die de Vader en de Zoon niet
erkent. 23 Iedereen die de Zoon
niet erkent, heeft ook de Vader
niet.t Maar wie de Zoon erkent,u
heeft ook de Vader.v 24 Wat jul-

2:16 �Of ‘het opscheppen over je bezit-
tingen’. 2:19 �Of ‘ze hoorden niet bij
ons’.
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lie betreft: wat je vanaf het begin
hebt gehoord, moet in je blij-
ven.a Als wat je vanaf het be-
gin hebt gehoord, in je blijft, zul
je ook in eendracht met de Zoon
en in eendracht met de Vader blij-
ven. 25 En dit is wat hij ons zelf
heeft beloofd: het eeuwige leven.b

26 Die dingen schrijf ik jullie
over degenen die proberen jul-
lie te misleiden. 27 En wat jullie
betreft: de zalving die jullie van
hem hebben ontvangenc blijft in
jullie, en jullie hebben niemand
nodig die je onderwijst. Maar
de zalving door hem leert jul-
lie alle dingend en is waar en is
geen leugen. Blijf in eendracht
met hem,e zoals die zalving jul-
lie heeft geleerd. 28 Lieve kin-
deren, blijf dus in eendracht met
hem, zodat we, wanneer hij ge-
openbaard wordt, vol vertrouwen
kunnen zijn�f en hem bij zijn
aanwezigheid niet beschaamd uit
de weg hoeven te gaan. 29 Als
jullie weten dat hij rechtvaardig
is, weten jullie ook dat iedereen
die rechtvaardigheid beoefent,
uit hem geboren is.g

3 Bedenk wat een grote liefde
de Vader ons heeft gegeven!h

We worden kinderen van God ge-
noemd, i en dat zijn we ook. Maar
de wereld kent ons niet, j omdat de
wereld hem niet heeft leren ken-
nen.k 2 Lieve vrienden, we zijn
nu kinderen van God, l maar wat
we zullen zijn, is nog niet geopen-
baard.m Wel weten we dat wan-
neer hij geopenbaard wordt, wij
als hij zullen zijn, want we zullen
hem zien zoals hij is. 3 Iedereen
die op hem hoopt, zuivert zich,n
net zoals hij zuiver is.

4 Iedereen die zonde beoefent,
beoefent ook wetteloosheid, en
zonde is wetteloosheid. 5 Jullie
weten ook dat hij geopenbaard
is om onze zonden weg te ne-
men,o en er is in hem geen zon-
de. 6 Iedereen die in eendracht

2:28 �Of ‘vrijmoedig kunnen spreken’.

met hem blijft, beoefent geen zon-
de.a Iedereen die zonde beoefent,
heeft hem niet gezien en hem niet
leren kennen. 7 Lieve kinderen,
laat niemand jullie misleiden.
Wie rechtvaardigheid beoefent,
is rechtvaardig, net zoals hij
rechtvaardig is. 8 Wie zonde be-
oefent, komt uit de Duivel voort,
want de Duivel zondigt al van-
af het begin.�b Met dit doel is de
Zoon van God geopenbaard: om
het werk van de Duivel ongedaan
te maken.�c

9 Iedereen die uit God gebo-
ren is, beoefent geen zonde,d want
Zijn zaad� blijft in zo iemand. En
hij kan geen zonde beoefenen,
want hij is uit God geboren.e
10 Hieraan kun je zien wie de kin-
deren van God en wie de kinde-
ren van de Duivel zijn: iemand die
geen rechtvaardigheid beoefent,
komt niet uit God voort, en dat
geldt ook voor iemand die zijn
broeder niet liefheeft.f 11 Want
dit is de boodschap die jullie
vanaf het begin hebben gehoord:
dat we elkaar moeten liefheb-
ben.g 12 We mogen niet zijn als
Kaı̈n, die uit de goddeloze voort-
kwam en zijn broer vermoordde.h
En waarom vermoordde hij hem?
Omdat zijn eigen daden slecht wa-
ren i en die van zijn broer recht-
vaardig.j

13 Wees niet verbaasd, broe-
ders,� dat de wereld jullie haat.k
14 Wij weten dat we van de dood
naar het leven zijn overgegaan, l
omdat we van onze broeders hou-
den.m Wie geen liefde heeft, blijft
in de dood.n 15 Iedereen die zijn
broeder haat, is een moorde-
naar,�o en jullie weten dat geen
moordenaar eeuwig leven blij-
vend in zich heeft.p 16 Hierdoor

3:8 �Of ‘toen hij begon’. �Of ‘te ver-
nietigen’. 3:9 �D.w.z. zaad dat zich kan
voortplanten, dat vrucht kan dragen.
3:13 �Soms gebruikt de Bijbel ‘broe-
ders’ voor zowel mannen als vrouwen.
3:15 �Of ‘doodslager’.
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hebben we geleerd wat liefde is:
dat hij zijn leven� voor ons heeft
gegeven.a En wij zijn verplicht ons
leven� te geven voor onze broe-
ders.b 17 Maar als iemand vol-
doende bezittingen heeft en ziet
dat zijn broeder gebrek lijdt maar
toch weigert medegevoel met hem
te tonen, hoe kan de liefde voor
God dan in hem blijven?c 18 Lie-
ve kinderen, we moeten elkaar
liefhebben — niet met woorden
of met de mond,d maar met da-
dene en in oprechtheid.f

19 Daardoor weten we dat we
uit de waarheid voortkomen, en
we zullen ons hart tegenover
hem zekerheid geven� 20 in al-
les waarin ons hart ons misschien
veroordeelt, want God is groter
dan ons hart en weet alle din-
gen.g 21 Lieve vrienden, als ons
hart ons niet veroordeelt, kun-
nen we vrijmoedig� tot God spre-
ken.h 22 En wat we ook vra-
gen, krijgen we van hem, i omdat
we ons aan zijn geboden hou-
den en doen wat hij goedvindt.
23 Dit is zijn gebod: dat we gelo-
ven in de naam van zijn Zoon Je-
zus Christus j en van elkaar hou-
den,k zoals hij ons geboden heeft.
24 Bovendien blijft degene die
zich aan zijn geboden houdt, in
eendracht met hem en hij blijft
in eendracht met zo iemand. l En
door de geest die hij ons gegeven
heeft, weten we dat hij in een-
dracht met ons blijft.m

4 Lieve vrienden, geloof niet
elke geı̈nspireerde uitspraak,�n

maar onderzoek of de geı̈nspireer-
de uitspraken� uit God voortko-
men,o want er zijn veel valse pro-
feten in de wereld verschenen.p

2 Hierdoor weet je dat de geı̈n-
spireerde uitspraak van God komt:
Elke geı̈nspireerde uitspraak die
erkent dat Jezus Christus in het

3:16 �Of ‘ziel’. �Of ‘onze ziel’. 3:19
�Of ‘overtuigen’. 3:21 �Of ‘vol vertrou-
wen’. 4:1 �Lett.: ‘elke geest’. �Lett.:
‘de geesten’.

vlees gekomen is, komt uit God
voort.a 3 Maar elke geı̈nspireer-
de uitspraak die Jezus niet erkent,
komt niet uit God voort.b Dat is
de geı̈nspireerde uitspraak van de
antichrist, waarvan jullie gehoord
hebben dat hij zou komen,c en hij
is nu al in de wereld.d

4 Jullie komen uit God voort,
lieve kinderen, en jullie hebben
hen overwonnen,e omdat hij die
in eendracht met jullie is,f gro-
ter is dan hij die in eendracht
met de wereld is.g 5 Zij komen
uit de wereld voort.h Daarom zeg-
gen ze dingen die uit de wereld
voortkomen, en de wereld luis-
tert naar hen.i 6 Wij komen uit
God voort. Wie God leert ken-
nen, luistert naar ons. j Wie niet
uit God voortkomt, luistert niet
naar ons.k Zo zien we het verschil
tussen de ware en de valse geı̈n-
spireerde uitspraak.l

7 Lieve vrienden, laten we el-
kaar blijven liefhebben,m want de
liefde komt van God, en iedereen
die liefheeft, is uit God geboren en
kent God.n 8 Wie niet liefheeft,
heeft God niet leren kennen,
want God is liefde.o 9 Hierdoor
is Gods liefde in ons geval duide-
lijk geworden: God heeft zijn enig-
geboren Zoonp naar de wereld
gestuurd, zodat we door hem le-
ven zouden krijgen.q 10 Die lief-
de houdt het volgende in: niet wij
hebben God liefgehad, maar hij
heeft ons liefgehad en heeft zijn
Zoon gestuurd als zoenoffer�r

voor onze zonden.s
11 Lieve vrienden, als God zo

van ons heeft gehouden, zijn ook
wij verplicht van elkaar te hou-
den.t 12 Niemand heeft God ooit
gezien.u Als we van elkaar blij-
ven houden, blijft God in ons en
is zijn liefde in ons volmaakt ge-
worden.v 13 We weten dat we in
eendracht met hem blijven en hij
in eendracht met ons blijft door-
dat hij ons zijn geest heeft

4:10 �Of ‘middel tot verzoening’.
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gegeven. 14 En we hebben zelf
gezien en getuigen dat de Va-
der zijn Zoon heeft gestuurd als
redder van de wereld.a 15 Als
iemand erkent dat Jezus Gods
Zoon is,b blijft God in eendracht
met hem en blijft hij in eendracht
met God.c 16 We hebben de lief-
de leren kennen die God voor ons
heeft,d en we geloven erin.

God is liefde,e en wie in de lief-
de blijft, blijft in eendracht met
God en God blijft in eendracht
met hem.f 17 Op deze manier is
de liefde in ons volmaakt gewor-
den, zodat we op de oordeels-
dag vol vertrouwen kunnen zijn,�g

want zoals hij is, zo zijn ook wij in
deze wereld. 18 Er is in de liefde
geen angst.h Volmaakte liefde ver-
drijft� angst, want angst beperkt
ons. Iemand die angst kent, is niet
volmaakt in liefde. i 19 Wij heb-
ben lief omdat hij ons eerst heeft
liefgehad. j

20 Als iemand zegt: ‘Ik houd
van God’ maar toch zijn broeder
haat, is hij een leugenaar.k Want
wie niet van zijn broeder houdt, l
die hij ziet, kan ook niet van God
houden, die hij niet ziet.m 21 Dit
gebod hebben we van hem ge-
kregen: wie van God houdt, moet
ook van zijn broeder houden.n

5 Iedereen die gelooft dat Jezus
de Christus is, is uit God ge-

boren,o en iedereen die houdt van
hem die geboren deed worden,
houdt ook van wie uit hem gebo-
ren is. 2 Hierdoor weten we dat
we van de kinderen van Godp hou-
den: als we van God houden en
zijn geboden naleven. 3 Want de
liefde voor God betekent dat we
ons aan zijn geboden houden.q
Maar zijn geboden zijn geen zwa-
re last, r 4 want iedereen die�
uit God geboren is, overwint de
wereld.s En hiermee hebben we

4:17 �Of ‘vrijmoedig kunnen spreken’.
4:18 �Of ‘verjaagt’. 5:4 �Lett.: ‘alles
wat’.

de overwinning op de wereld be-
haald: ons geloof.a

5 Wie kan de wereld overwin-
nen?b Is het niet degene die ge-
looft dat Jezus de Zoon van God
is?c 6 Jezus Christus is degene
die gekomen is door water en
bloed — niet alleen met het wa-
ter,d maar met het water en met
het bloed.e En de geest getuigt
ervan, f omdat de geest de waar-
heid is. 7 Want er zijn drie ge-
tuigen: 8 de geest,g het waterh

en het bloed. i En die drie stem-
men overeen.

9 Als we het getuigenis van
mensen al aanvaarden, dan ze-
ker het getuigenis van God, dat
groter is. Want dit is het getuige-
nis van God: het getuigenis dat
hij over zijn Zoon heeft gegeven.
10 Wie in de Zoon van God ge-
looft, heeft het getuigenis in
zichzelf. Wie niet in God gelooft,
heeft hem tot een leugenaar ge-
maakt, j omdat hij niet gelooft in
het getuigenis dat God over zijn
Zoon heeft gegeven. 11 En dit
is het getuigenis: God heeft ons
eeuwig leven gegevenk en dat le-
ven is in zijn Zoon. l 12 Wie de
Zoon heeft, heeft dat leven. Wie
de Zoon van God niet heeft, heeft
dat leven niet.m

13 Ik schrijf jullie deze dingen
zodat jullie weten dat jullie eeu-
wig leven hebben,n jullie die gelo-
ven in de naam van de Zoon van
God.o 14 Dit is het vertrouwen�
dat we tegenover hem hebben:p
als we iets vragen dat in overeen-
stemming is met zijn wil, hoort
hij ons.q 15 En als we weten dat
hij ons hoort, wat we ook vragen,
dan weten we dat we de gevraag-
de dingen zullen hebben, omdat
we ze aan hem hebben gevraagd.r

16 Als iemand zijn broeder
een zonde ziet begaan die niet
tot de dood leidt, moet hij voor

5:14 �Of ‘de vrijmoedigheid van spre-
ken’.
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r Lu 11:13

Jo 14:13
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1 De oudere man� aan de uit-
verkoren vrouw en aan haar kin-
deren, van wie ik echt houd — en
niet alleen ik, maar iedereen die
de waarheid heeft leren kennen —
2 op grond van de waarheid die
in ons blijft en voor eeuwig met
ons zal zijn. 3 Er zal onverdien-
de goedheid met ons zijn, barm-
hartigheid en vrede van God, de
Vader, en van Jezus Christus, de
Zoon van de Vader, met waarheid
en liefde.

4 Tot mijn grote blijdschap
hoorde ik dat sommigen van je
kinderen de weg van de waar-

1 �Of ‘de ouderling’.

heid volgen,a zoals de Vader ons
geboden heeft. 5 Nu verzoek ik
je, uitverkoren vrouw: laten we
elkaar liefhebben. (Ik schrijf je
geen nieuw gebod, maar een ge-
bod dat we vanaf het begin heb-
ben gehad.)b 6 En dit betekent
liefde: dat we naar zijn geboden
blijven leven.�c Dit is het gebod
dat jullie vanaf het begin heb-
ben gehoord: dat jullie die weg
moeten blijven volgen. 7 Want
er zijn veel bedriegers in de we-
reld verschenen,d degenen die
niet erkennen dat Jezus Chris-
tus in het vlees gekomen is.e

6 �Lett.: ‘wandelen’.

DE TWEEDE BRIEF VAN

JOHANNES
I N H O U D

Groet (1-3)
Weg van waarheid blijven volgen (4-6)

Oppassen voor bedriegers (7-11)
‘Groet hem niet’ (10, 11)

Plannen voor bezoek en groeten (12, 13)

2de kolom
a 2Kor 4:2

3Jo 3

b Jo 13:34
Jo 15:12
1Pe 4:8
1Jo 2:7

c Jo 14:21
1Jo 2:5

d Mt 7:15
Han 20:29, 30
2Th 2:3, 7
2Pe 2:1
Opb 2:2

e 1Jo 4:2

1 JOHANNES 5:17–2 JOHANNES 7 1636
hem bidden, en God zal hem le-
ven geven.a Dat geldt voor hen die
een zonde begaan die niet tot de
dood leidt. Er is een zonde die wel
tot de dood leidt.b Ik zeg niet dat
hij moet bidden voor iemand die
zo’n zonde heeft begaan. 17 Alle
onrechtvaardigheid is zonde,c en
toch is er een zonde die niet tot
de dood leidt.

18 We weten dat iedereen die
uit God geboren is geen zon-
de beoefent, maar degene die
uit God geboren is,� waakt over
hem, en de goddeloze heeft geen

5:18 �D.w.z. Jezus Christus, de Zoon
van God.

vat op hem.�a 19 Wij weten dat
we uit God voortkomen, maar
de hele wereld ligt in de macht
van de goddeloze.�b 20 Wij we-
ten dat de Zoon van God is ge-
komen,c en hij heeft ons inzicht�
gegeven zodat we de kennis kun-
nen krijgen van de waarachtige.
En door zijn Zoon Jezus Chris-
tus zijn we in eendracht met de
waarachtige.d Dit is de ware God
en het eeuwige leven.e 21 Lieve
kinderen, pas op voor afgoden.f

5:18 �Of ‘krijgt hem niet in zijn greep’.
5:19 �D.w.z. de Duivel. 5:20 �Lett.:
‘geestelijk waarnemingsvermogen’, ‘ver-
standelijk vermogen’.

HFST. 5
a Jak 5:15

1Jo 1:9
b Mt 12:31

Mr 3:29
Lu 12:10
Heb 6:4-6
Heb 10:26

c 1Jo 3:4
��������������������

2de kolom
a Jo 17:15
b Mt 13:19

Lu 4:6
Jo 12:31

c 1Ti 3:16
d Jo 17:20, 21
e Jo 17:3
f 1Kor 10:14



1 De oudere man� aan G _ajus,
mijn vriend, vanwie ik echt houd.

2 Lieve vriend, ik bid dat het
in alles goed met je blijft gaan en
dat je gezond blijft, zoals het ook
nu goed met je� gaat. 3 Tot mijn
grote blijdschap kwamen er broe-
ders die getuigden dat je aan de
waarheid vasthoudt, dat je deweg
van de waarheid blijft volgen.a
4 Niets geeft me meer vreugde�
dan dit: dat ik hoor dat mijn kin-
deren de weg van de waarheid
blijven volgen.b

5 Lieve vriend, je trouw blijkt
uit wat je voor de broeders doet,
ook al ken je ze niet.c 6 Ze heb-
ben in de gemeente over je lief-
de getuigd. Help ze alsjeblieft bij

1 �Of ‘de ouderling’. 2 �Of ‘je ziel’.
4 �Of mogelijk ‘reden voor dankbaar-
heid’.

hun vertrek op een manier die
God waardig is.a 7 Want ze zijn
vanwege zijn naamop reis gegaan,
zonder iets van de heidenen� aan
te nemen.b 8 We zijn daaromver-
plicht gastvrij te zijn voor zulke
personen,c zodat we medewerkers
in de waarheid worden.d

9 Ik heb het een en ander aan
de gemeente geschreven, maar
Di _otrefes, die bij hen graag de be-
langrijkste wil zijn,e heeft geen
respect voor wat we zeggen.f
10 Daarom zal ik, als ik kom,
zijn praktijken ter sprake bren-
gen, dat hij roddelpraatjes over
ons verspreidt.�g En daar laat hij
het niet bij: hij weigert ook de
broedersh met respect te ontvan-
gen en probeert degenen die dat

7 �Zie Woordenlijst. 10 �Lett.: ‘met
boosaardige woorden over ons kletst’.

DE DERDE BRIEF VAN

JOHANNES
I N H O U D

Groet en gebed (1-4)
Gajus geprezen (5-8)
Ambitieuze Diotrefes (9, 10)

Goede berichten over Demetrius (11, 12)
Plannen voor bezoek en groeten (13, 14)

a 2Jo 4

b 1Kor 4:15
2Ti 1:2
Tit 1:4
Flm 10

c Heb 13:2
��������������������

2de kolom
a Tit 3:13

b 1Kor 9:11, 12

c Mt 10:41
Flm 22
1Pe 4:9

d Ro 12:13

e Han 20:29, 30

f Ro 12:10
Fil 2:3
Heb 13:17

g Ps 101:5
Sp 6:16, 19

h Han 15:25, 27
Ef 6:21
Fil 2:19
Kol 4:7
Tit 1:5

Dat is de bedrieger en de anti-
christ.a

8 Let op jezelf, zodat je niet
verliest waar we voor gewerkt
hebben, maar de volledige be-
loning zult krijgen.b 9 Iedereen
die niet bij de leer van de Chris-
tus blijft maar verder gaat, heeft
God niet.c Wie wel bij die leer
blijft, heeft zowel de Vader als de
Zoon.d 10 Als er iemand bij je
komt die deze leer niet uitdraagt,

ontvang hem dan niet in je huisa

en groet hem niet. 11 Want wie
hem groet, is medeplichtig aan
zijn slechte daden.

12 Ik heb jullie nog veel te zeg-
gen, maar dat doe ik liever niet
met papier en inkt. Ik hoop naar
jullie toe te komen en persoonlijk
met jullie te spreken, zodat jullie
vreugde compleet zal zijn.

13 De kinderen van je zus, de
uitverkorene, doen je de groeten.

a 1Jo 2:18, 22
1Jo 4:3
Ju 4

b Heb 10:35
c Jo 14:6

Jo 15:6
3Jo 9

d Heb 3:14
1Jo 2:23

��������������������

2de kolom
a De 17:2-5

Ro 16:17
1Kor 5:11
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wel willen, tegen te houden en uit
de gemeente te zetten.

11 Lieve vriend, volg niet het
slechte na, maar het goede.a Wie
het goede doet, komt uit God
voort.b Wie het slechte doet,
heeft God niet gezien.c 12 Ieder-
een spreekt positief over Dem _e-
trius, ook de waarheid zelf. Ook
wij getuigen over hem, en je weet
dat het getuigenis dat we geven,
waar is.

13 Ik heb je nog veel te zeg-
gen, maar dat doe ik liever niet
met pen en inkt. 14 Ik hoop je
binnenkort te zien, en dan zul-
len we elkaar persoonlijk spre-
ken.

Vrede zij met je.
De vrienden doen je de groeten.

Breng alle vrienden persoonlijk�
mijn groeten over.

14 �Lett.: ‘bij naam’.

a Ro 12:9
1Pe 3:11

b 1Jo 3:9

c 1Jo 3:6, 10

1 Van Judas, een slaaf van Je-
zus Christus en een broer van Ja-
kobus.a Aan degenen die geroepen
zijn,b geliefd bij God, de Vader, en
bewaard voor Jezus Christus.c

2 Ik wens jullie barmhartig-
heid, vrede en liefde in over-
vloed toe.

3 Lieve vrienden, hoewel ik jul-
lie heel graag wilde schrijven over
de redding die we met elkaar de-
len,d vond ik het nodig jullie in
deze brief aan te sporen om krach-
tig te strijden voor het geloofe dat
eens en voor altijd aan de heili-
gen werd doorgegeven. 4 De re-
den daarvoor is dat er bij jullie
mensen zijn binnengeslopen die
lang geleden door de Schrift voor
het oordeel bestemd zijn. Het zijn
goddeloze mensen, die de onver-
diende goedheid van onze God
gebruiken als een excuus voor

schaamteloos gedrag�a en die on-
trouw zijn aan onze enige eige-
naar� en Heer, Jezus Christus.b

5 Ik wil jullie eraan herinneren
— ook al weten jullie al die dingen
heel goed — dat Jehovah� een volk
uit Egypte heeft bevrijd,c maar dat
hij later degenen die geen geloof
toonden heeft vernietigd.d 6 En
de engelen die hun oorspronke-
lijke positie� niet hebben behou-
den maar hun eigen woonplaats
hebben verlaten,e houdt hij met
eeuwige ketens in diepe duister-
nis gevangen in afwachting van
het oordeel van de grote dag.f
7 En ook Sodom en Gomorra en
de omliggende steden gaven zich
over aan grove seksuele immorali-

4 �Grieks: aselgeia. Zie Woordenlijst.
�Of ‘meester’. 5 �Zie App. A5. 6 �Of
‘plaats’, ‘taak’.

DE BRIEF VAN

JUDAS
I N H O U D

Groet (1, 2)
Oordeel valse leraren (3-16)

Michaëls conflict met Duivel (9)
Henochs profetie (14, 15)

In Gods liefde blijven (17-23)
God eer toekennen (24, 25)

a Mt 13:55
Mr 6:3
Ga 2:9
Jak 1:1

b Heb 3:1
c Jo 17:15

1Pe 1:5
d Heb 2:3
e Ef 6:11

1Ti 1:18, 19
1Ti 6:12

��������������������

2de kolom
a Ga 5:19
b Han 20:29, 30

2Pe 2:1
c Ex 12:41
d Nu 14:35

1Kor 10:1, 5
Heb 3:16, 19

e Ge 6:1-4
1Pe 3:19, 20

f Lu 8:30, 31
2Pe 2:4
Opb 20:1, 2
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teit� en tegennatuurlijke vleselijke
verlangens.a Ze zijn eenwaarschu-
wend voorbeeld voor ons doordat
ze de gerechtelijke straf van eeu-
wig vuurb ondergaan.

8 Ondanks dat zijn ook deze
mensen dromers, en ze veront-
reinigen het vlees, hebben min-
achting voor gezag en praten
spottend over degenen die eer
toekomt.�c 9 Maar toen de aarts-
engeld Michaële een conflict met
de Duivel had over Mozes’ li-
chaam,f waagde hij het niet eens
hem te veroordelen of te bespot-
ten.g Hij zei alleen: ‘Mag Jeho-
vah� je terechtwijzen.’h 10 Maar
deze mensen spotten met alles
wat ze niet begrijpen.i En met al-
les wat ze net als redeloze dieren
instinctief wel begrijpen, j richten
ze zichzelf te gronde.

11 Wee hun! Want ze hebben
de weg van Kaı̈nk gevolgd en zijn
voor een beloning halsoverkop
het slechte pad van B _ileaml opge-
gaan, en net als Korachm zijn ze
vanwege hun opstandige gepraatn

vergaan. 12 Deze mensen, die
aanwezig zijn op jullie liefdemaal-
tijden,o zijn onder water verbor-
gen rotsen, herders die schaamte-
loos alleen voor zichzelf zorgen.p
Waterloze wolken zijn het die door
de wind heen en weer gedreven
worden,q bomen zonder vruchten
in de late herfst, die tweemaal
zijn afgestorven� en die ontwor-
teld zijn, 13 woeste golven van
de zee die hun eigen schande op-
schuimen,r sterren zonder vaste
baan, waarvoor de diepste duis-
ternis voor eeuwig is weggelegd.s

14 Over hen heeft ook H _e-
noch, t de zevende in de lijn van
Adam, geprofeteerd toen hij zei:
‘Kijk! Jehovah� is met zijn heili-
ge myriaden�u gekomen 15 om
iedereen te oordelenv en om alle
goddelozen schuldig te verklaren
vanwege alle goddeloze daden die

7 �Zie Woordenlijst. 8 �Of ‘over heerlij-
ken’. 9, 14 �Zie App. A5. 12 �Of ‘volle-
dig dood zijn’. 14 �Of ‘tienduizenden’.

ze hebben begaan en vanwege alle
schokkende dingen die goddeloze
zondaars tegen hem hebben ge-
zegd.’a

16 Deze mensen zeurenb en
klagen over hun levenslot en vol-
gen hun eigen verlangens.c Hun
mond is vol grootspraak, terwijl
ze anderen vleien� om er zelf be-
ter van te worden.d

17 Maar jullie, lieve vrienden,
denk terug aan de woorden die
eerder door de apostelen van
onze Heer Jezus Christus zijn ge-
sproken.� 18 Ze zeiden altijd te-
gen jullie: ‘In de laatste dagen�
zullen er spotters zijn, die hun
eigen verlangen naar goddelo-
ze dingen zullen volgen.’e 19 Zij
zijn het die verdeeldheid zaaien,f
dierlijke� mensen, die niet geeste-
lijk ingesteld zijn.� 20 Maar jul-
lie, lieve vrienden, moeten je-
zelf opbouwen op het fundament
van jullie allerheiligst geloof en
bidden met heilige geest.g 21 Zo
blijf je in Gods liefde,h in afwach-
ting van de barmhartigheid van
onze Heer Jezus Christus, met
eeuwig leven in het vooruitzicht.i
22 Ga er ook mee door barm-
hartigheid te tonen j voor sommi-
gen die twijfels hebben.k 23 Red
henl door hen uit het vuur te
rukken. Maar bij anderen moet
je barmhartigheid samengaan met
vrees, waarbij je zelfs het kleed
dat door het vlees verontreinigd
is,m moet haten.

24 Aan degene die jullie voor
struikelen kan behoeden en jul-
lie zonder smetn en met grote
vreugde voor zijn glorie� kan la-
ten staan, 25 aan de enige God,
onze Redder door onze Heer Je-
zus Christus, komt eer, majesteit,
macht en autoriteit toe van alle
voorbijgegane eeuwigheid, nu en
tot in alle eeuwigheid. Amen.

16 �Of ‘persoonlijkheden bewonderen’.
17 �Of ‘voorspeld’. 18 �Lett.: ‘tijd’.
19 �Of ‘vleselijke’. �Lett.: ‘de geest
niet hebben’. 24 �Of ‘in zijn glorieuze
aanwezigheid’.

a Ge 19:4, 5
Le 18:22

b Ge 19:24
2Pe 2:6

c Ex 22:28
2Pe 2:10
3Jo 9, 10

d 1Th 4:16
e Da 10:21

Da 12:1
f De 34:5, 6
g 2Pe 2:11
h Za 3:2
i Ju 19
j 2Pe 2:12
k Ge 4:5, 8

1Jo 3:12
l Nu 22:32
2Pe 2:15, 16
Opb 2:14

m Nu 16:3, 32
n 1Ti 1:20
o 2Pe 2:13
p Ez 34:8
q 2Pe 2:17
r Jes 57:20
s Heb 6:4-6

Opb 21:8
t Ge 5:21, 22
u De 33:2

Da 7:10
Za 14:5

v 2Th 1:6
��������������������

2de kolom
a Mt 12:36
b 1Kor 10:10

Fil 2:14
c 2Pe 2:18
d Jak 2:9
e Han 20:29, 30

1Ti 4:1
2Pe 2:1
2Pe 3:2, 3

f Ro 16:17
3Jo 9, 10

g Ro 8:26
Ef 6:18

h Jo 15:10
Ro 8:38, 39

i Tit 3:7
1Jo 1:2
1Jo 2:25

j Mt 5:7
Mt 9:13
Jak 2:13

k Jak 1:6
l Ga 6:1
Jak 5:19, 20

m Ga 5:19-21
n Ro 8:33

Ef 1:4
Kol 1:22
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EEN OPENBARING
AAN JOHANNES

I N H O U D

1 Een openbaring van God via Jezus (1-3)
Groeten aan de zeven gemeenten (4-8)

‘Ik ben de Alfa en de Omega’ (8)
Johannes door inspiratie in dag
van de Heer (9-11)

Visioen van verhoogde Jezus (12-20)

2 Boodschap aan Efeze (1-7), Smyrna (8-11),
Pergamum (12-17), Thyatira (18-29)

3 Boodschap aan Sardes (1-6),
Filadelfia (7-13), Laodicea (14-22)

4 Visioen van Jehovah in de hemel (1-11)
Jehovah op zijn troon (2)
De 24 oudsten op tronen (4)
De vier levende wezens (6)

5 Boekrol met zeven zegels (1-5)
Het Lam neemt de boekrol (6-8)
Het Lam is het waard zegels
te openen (9-14)

6 Het Lam opent eerste zes zegels (1-17)
Overwinnaar op wit paard (1, 2)
Ruiter op vuurrood paard neemt
vrede weg (3, 4)
Ruiter op zwart paard brengt
honger (5, 6)
Ruiter op vaal paard heet Dood (7, 8)
Geslachte zielen onder altaar (9-11)
Een grote aardbeving (12-17)

7 Vier engelen houden winden tegen (1-3)
De 144.000 verzegeld (4-8)
Een grote menigte in witte gewaden (9-17)

8 Zevende zegel geopend (1-6)
Eerste vier trompetten (7-12)
Drie weeën aangekondigd (13)

9 Vijfde trompet (1-11)
Eén wee voorbij, twee op komst (12)
Zesde trompet (13-21)

10 Sterke engel met kleine boekrol (1-7)
‘Geen uitstel meer’ (6)
Heilige geheim tot einde gebracht (7)

Johannes eet kleine boekrol op (8-11)

11 De twee getuigen (1-13)
Profeteren 1260 dagen in zakken (3)
Gedood en niet begraven (7-10)
Na drieënhalve dag tot leven
gebracht (11, 12)

Tweede wee voorbij, derde op komst (14)
Zevende trompet (15-19)

Koninkrijk van onze Heer en van
zijn Christus (15)
Wie aarde vernietigen worden
vernietigd (18)

12 De vrouw, het kind en de draak (1-6)
Michaël vecht tegen de draak (7-12)

Draak neergeworpen naar
de aarde (9)
Duivel weet dat hij weinig tijd
heeft (12)

Draak vervolgt vrouw (13-17)

13 Zevenkoppig wild beest uit zee (1-10)
Tweehoornig beest uit aarde (11-13)
Beeld van zevenkoppig beest (14, 15)
Merkteken en getal van wilde beest (16-18)

14 Het Lam en de 144.000 (1-5)
Boodschappen van drie engelen (6-12)

Engel met goed nieuws (6, 7)
Gelukkig wie in eendracht met Christus
sterven (13)
Twee oogsten van de aarde (14-20)

15 Zeven engelen met zeven plagen (1-8)
Lied van Mozes en van het Lam (3, 4)

16 Zeven schalen van Gods woede (1-21)
Uitgegoten op aarde (2), zee (3),
rivieren en bronnen (4-7), zon (8, 9),
troon wilde beest (10, 11),
Eufraat (12-16) en lucht (17-21)
Gods oorlog in Armageddon (14, 16)

17 Oordeel over ‘Babylon de Grote’ (1-18)
De grote hoer zit op scharlakenrood
beest (1-3)
Het beest ‘was, is niet, maar staat op
het punt uit afgrond op te stijgen’ (8)
Tien hoorns zullen oorlog voeren
tegen het Lam (12-14)
Tien hoorns zullen de hoer haten (16, 17)

18 Val van ‘Babylon de Grote’ (1-8)
‘Ga uit haar weg, mijn volk’ (4)

Rouw om Babylons val (9-19)
Vreugde in hemel over Babylons val (20)
Babylon als een steen in zee
gegooid (21-24)
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1641 OPENBARING Inhoud–1:13

1 Een openbaring� door Jezus
Christus, die God hem ge-

geven heefta om aan zijn slaven
te laten zienb wat er binnenkort
moet gebeuren. Hij heeft zijn en-
gel gestuurd en deze openbaring
via hem in symbolen� meegedeeld
aan zijn slaaf Johannes,c 2 die
heeft getuigd van het woord dat
God heeft gegeven en van het ge-
tuigenis dat Jezus Christus heeft
gegeven, van alles wat hij heeft
gezien. 3 Gelukkig is hij die de
woorden van deze profetie hard-
op leest en zijn zij die ze horen en
die zich houden aan alles wat erin
geschreven staat,d want de vast-
gestelde tijd is nabij.

4 Johannes aan de zeven ge-
meentene in _Asia:

Ik wens jullie onverdiende
goedheid en vrede toe van ‘hem
die is en die was en die komt’,f en
van de zeven geesteng die voor
zijn troon zijn, 5 en van Jezus
Christus, ‘de Trouwe Getuige’,h
‘de eerstgeborene van de doden’ i
en ‘de Heerser over de koningen
van de aarde’. j

Aan hem die van ons houdtk

en die ons door zijn eigen bloed
van onze zonden heeft bevrijd l —
6 hij heeft ons gemaakt tot een
koninkrijk,m tot priestersn voor
zijn God enVader— aan hem komt
de eer toe en de macht, voor eeu-
wig. Amen.

1:1 �Of ‘onthulling’. �Of ‘tekenen’.

7 Kijk! Hij komt met de wol-
ken,a en elk oog zal hem zien,
ook degenen die hem doorstoken
hebben. En alle stammen van de
aarde zullen zich wegens hem op
de borst slaan van verdriet.b Ja,
amen.

8 ‘Ik ben de Alfa en de Ome-
ga,’�c zegt Jehovah� God, ‘hij die
is en die was en die komt, de Al-
machtige.’d

9 Ik, Johannes, jullie broeder
en deelgenoot in het lijden,e in het
koninkrijk f en in de volhardingg

als volgeling van Jezus,h was op
het eiland P _atmos terechtgeko-
men omdat ik over God sprak en
van Jezus getuigde. 10 Door in-
spiratie kwam ik in de dag van
de Heer, en achter me hoorde ik
een krachtige stem als van een
trompet, 11 die zei: ‘Schrijf wat
je ziet in een boekrol en stuur die
naar de zeven gemeenten: in _Efe-
ze, i in Smyrna, j in P _ergamum,k in
Thyat _ira, l in S _ardes,m in Filad _el-
fian en in Laodic _ea.’o

12 Ik draaide me om, om te
zien wie er tegen me sprak.
Toen ik me omdraaide, zag ik ze-
ven gouden lampenstandaarden,p
13 en tussen de lampenstandaar-
den iemand als een mensenzoon.q
Hij was gekleed in een gewaad
dat tot de voeten reikte en droeg

1:8 �Of ‘de a en de z’. De alfa en de
omega zijn de eerste en de laatste letter
van het Griekse alfabet. �Zie App. A5.

19 Loof Jah om zijn oordelen (1-10)
Bruiloft van het Lam (7-9)

Ruiter op wit paard (11-16)
Gods grote feestmaal (17, 18)
Wilde beest verslagen (19-21)

20 Satan 1000 jaar gebonden (1-3)
Met Christus 1000 jaar regeren (4-6)
Satan vrijgelaten, dan vernietigd (7-10)
Doden geoordeeld voor witte troon (11-15)

21 Nieuwe hemel en nieuwe aarde (1-8)
Geen dood meer (4)
Alles nieuw gemaakt (5)

Nieuwe Jeruzalem beschreven (9-27)

22 Rivier van levengevend water (1-5)
Besluit (6-21)

‘Kom! Neem van levengevende
water’ (17)
‘Kom, Heer Jezus’ (20)
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een gouden band om zijn borst.
14 Zijn hoofd en zijn haar wa-
ren wit als witte wol, als sneeuw,
en zijn ogen waren als een vlam-
mend vuur.a 15 Zijn voeten wa-
ren als zuiver koperb dat in een
oven gloeit en zijn stem klonk als
bulderend water. 16 In zijn rech-
terhand had hij zeven sterren,c en
uit zijn mond kwam een scherp,
lang, tweesnijdend zwaard tevoor-
schijn,d en zijn gezicht was als de
zon die op volle kracht schijnt.e
17 Toen ik hem zag, viel ik als
dood aan zijn voeten neer.

Maar hij legde zijn rechterhand
op me en zei: ‘Wees niet bang.
Ik ben de Eerstef en de Laatste,g
18 en de levende,h en ik ben dood-
gegaan, i maar kijk, ik leef voor al-
tijd en eeuwig, j en ik heb de sleu-
tels van de dood en van het Graf.�k

19 Schrijf daarom op wat je hebt
gezien, enwat er nu is enwat hier-
na zal gebeuren. 20 Wat betreft
het heilige geheim van de zeven
sterren die je in mijn rechterhand
hebt gezien en van de zeven gou-
den lampenstandaarden: de ze-
ven sterren betekenen de enge-
len van de zeven gemeenten en
de zeven lampenstandaarden be-
tekenen de zeven gemeenten. l

2 Schrijf aan de engelm van de
gemeente in _Efeze:n Dit zegt

hij die de zeven sterren in zijn
rechterhand houdt en tussen de
zeven gouden lampenstandaar-
den wandelt:o 2 “Ik ken je daden
en je harde werk en volharding.
Ik weet dat je slechte mensen niet
tolereert en dat je hen die bewe-
ren dat ze apostelen zijnp maar
het niet zijn, op de proef hebt ge-
steld en hebt ontdekt dat ze leu-
genaars zijn. 3 Je toont ook vol-
harding en je hebt ter wille van
mijn naam volgehoudenq en bent
niet moe geworden.r 4 Maar dit
heb ik tegen je: dat je de lief-
de die je eerst had, hebt verlo-
ren.

1:18 �Of ‘Hades’, het collectieve graf
van de mensheid. Zie Woordenlijst.

5 Bedenk daarom hoe diep je
gevallen bent. Heb berouwa en doe
weer de daden die je vroeger deed.
Anders kom ik naar je toe, en ik
zal je lampenstandaardb van zijn
plaats wegnemen, tenzij je berouw
hebt.c 6 Maar dit pleit in je voor-
deel: dat je de daden van de sek-
te van Nikol _aüs haat,d die ook ik
haat. 7 Wie oren heeft, moet ho-
ren wat de geest tegen de gemeen-
ten zegt:e wie overwint,f zal ik la-
ten eten van de levensboom,g die
in het paradijs van God staat.”

8 En schrijf aan de engel van
de gemeente in Smyrna: Dit zegt
“de Eerste en de Laatste”,h die is
doodgegaan en weer tot leven is
gekomen:i 9 “Ik weet van je el-
lende en armoede — maar je bent
rijk j — en ik weet van de lastering
door mensen die zeggen dat ze Jo-
den zijn en het eigenlijk niet zijn,
maar ze zijn een synagoge van Sa-
tan.k 10 Wees niet bang voor het
lijden dat je te wachten staat. l De
Duivel zal ermee doorgaan som-
migen van jullie in de gevangenis
te gooien, zodat jullie volledig op
de proef worden gesteld. Tien da-
gen lang zullen jullie het zwaar
te verduren hebben. Bewijs dat
je trouw bent, zelfs tot de dood,
en ik zal je de kroon van het le-
ven geven.m 11 Wie oren heeft,
moet horenn wat de geest tegen
de gemeenten zegt: wie overwint,o
zal in geen geval door de tweede
doodp getroffen worden.”

12 Schrijf aan de engel van de
gemeente in P _ergamum: Dit zegt
hij die het scherpe, lange, twee-
snijdende zwaard heeft:q 13 “Ik
weet waar je woont, namelijk
waar de troon van Satan is. Toch
blijf je aan mijn naam vasthou-
den.r Je hebt nooit je geloof in mij
verloochend,s zelfs niet in de tijd
dat _Antipas, mijn trouwe getuige,t
gedood werdu in jullie stad, waar
Satan woont.

14 Maar ik heb een paar din-
gen tegen je: dat je daar som-
migen hebt die vasthouden aan
de leer van B _ileam,v die B _alakw
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leerde een struikelblok voor de
Israëlieten� neer te leggen, zodat
ze dingen zouden eten die aan af-
goden waren geofferd en seksue-
le immoraliteit� zouden bedrij-
ven.a 15 Zo zijn er bij jou ook
personen die aan de leer van de
sekte van Nikol _aüsb vasthouden.
16 Heb daarom berouw. Anders
kom ik vlug naar je toe, en ik zal
oorlog tegen hen voeren met het
lange zwaard van mijn mond.c

17 Wie oren heeft, moet horen
wat de geest tegen de gemeen-
ten zegt:d aan wie overwint,e zal
ik wat van het verborgen mannaf

geven en zal ik een witte kiezel-
steen geven, waarop een nieuwe
naam staat geschreven die nie-
mand kent behalve degene die
hem krijgt.”

18 Schrijf aan de engel van de
gemeente in Thyat _ira:g Dit zegt de
Zoon van God, hij die ogen heeft
als een vlammend vuurh en voe-
ten als zuiver koper: i 19 “Ik ken
je daden en je liefde en geloof en
dienst en volharding, en ik weet
dat je daden van de laatste tijd
meer zijn dan die van vroeger.

20 Maar dit heb ik tegen je: dat
je die vrouw Izebel j tolereert, die
zich een profetes noemt. Ze on-
derwijst en misleidt mijn slaven,
zodat ze seksuele immoraliteit�
bedrijvenk en dingen eten die aan
afgoden zijn geofferd. 21 Ik heb
haar tijd gegeven om berouw te
hebben, maar ze wil geen berouw
hebben van haar seksuele immo-
raliteit.� 22 Luister! Ik sta op
het punt haar ziek te maken� en
grote ellende� te brengen over de-
genen die overspel met haar ple-
gen, tenzij ze berouw hebben van
haar daden.� 23 Ik zal haar kin-
deren doden met dodelijke plagen,
zodat alle gemeenten zullen we-

2:14 �Lett.: ‘zonen van Israël’. 2:14, 20
�ZieWoordenlijst. 2:21 �Grieks: porneia.
Zie Woordenlijst. 2:22 �Of ‘haar op een
ziekbed te werpen’. �Lett.: ‘grote ver-
drukking’. �Of ‘de dadenwaartoe zij hen
heeft verleid’.

ten dat ik het ben die het hart
en de diepste gedachten� onder-
zoekt. En ik zal elk van jullie ge-
ven naar zijn daden.a

24 Maar tegen de rest van jul-
lie die in Thyat _ira zijn — al de-
genen die deze leer niet volgen
en die de zogenaamde ‘diepe din-
gen van Satan’b niet hebben le-
ren kennen — zeg ik: ik leg jul-
lie geen andere last op. 25 Hoe
dan ook, houd vast aan wat jullie
hebben, totdat ik kom.c 26 Aan
wie overwint en mijn daden tot
het einde toe navolgt, zal ik
autoriteit over de volken gevend

27 — hij zal de mensen hoeden
met een ijzeren stafe en ze zullen
als aardewerken kruiken in stuk-
ken worden gebroken — zoals ook
ik autoriteit van mijn Vader heb
gekregen. 28 En ik zal hem de
morgenster geven.f 29 Wie oren
heeft, moet horen wat de geest
tegen de gemeenten zegt.”

3 Schrijf aan de engel van de ge-
meente in S _ardes: Dit zegt hij

die de zeven geesten van Godg en
de zeven sterrenh heeft: “Ik ken
je daden. Je hebt de naam� le-
vend te zijn, maar je bent dood. i
2 Word waakzaam j en versterk
wat nog over is en dreigt te ster-
ven, want ik heb gemerkt dat je
werk niet voltooid is in de ogen
van mijn God. 3 Bedenk daarom
steeds wat je hebt gekregen en
wat je hebt gehoord. Blijf eraan
vasthouden en heb berouw.k Als
je niet wakker wordt, zal ik be-
slist komen als een dief. l Je zult
absoluut niet weten op welk uur
ik je zal overvallen.m

4 Maar je hebt enkele perso-
nen� in S _ardes die hun kleren niet
hebben verontreinigd.n Zij zullen
met mij in witte kleren wande-
len,o omdat ze het waard zijn.
5 Wie overwint,p zal witte kle-
ren dragen,q en ik zal zijn naam
nooit uit het boek van het levenr

2:23 �Of ‘de diepste gevoelens’. Lett.: ‘de
nieren’. 3:1 �Of ‘reputatie’. 3:4 �Lett.:
‘enkele namen’.
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schrappen,� maar ik zal hem� te-
genover mijn Vader en zijn enge-
len erkennen.a 6 Wie oren heeft,
moet horen wat de geest tegen de
gemeenten zegt.”

7 Schrijf aan de engel van de
gemeente in Filad _elfia: Dit zegt
hij die heilig is,b de ware,�c die
de sleutel van David heeftd — als
hij opent kan niemand sluiten en
als hij sluit kan niemand openen:
8 “Ik ken je daden. Kijk, ik heb
een deur voor je geopende die
niemand kan sluiten. Ik weet dat
je nog een beetje kracht hebt, en
je hebt mijn woord nageleefd en
bent niet ontrouw geweest aan
mijn naam. 9 Luister! Ik zal de-
genen van de synagoge van Satan
die zeggen dat ze Joden zijn en
het niet zijn,f maar liegen — luis-
ter, ik zal ze laten komen en ze
voor je voeten laten neerbuigen�
en ze laten weten dat ik van je
houd. 10 Omdat je het woord
over mijn volhardingg hebt na-
geleefd,� zal ik jou beschermen
in het uur van beproeving,h dat
over de hele bewoonde aarde
moet komen om hen die op aar-
de wonen, op de proef te stellen.
11 Ik kom vlug. i Blijf vasthouden
aan wat je hebt, zodat niemand
je je kroon afneemt. j

12 Wie overwint — hem zal ik
maken tot een pilaar in de tem-
pel van mijn God, en hij zal er
nooit meer uit gaan. Ik zal op hem
de naam schrijven van mijn Godk

en de naam van de stad van mijn
God, het Nieuwe Jeruzaleml dat
van mijn God uit de hemel neer-
daalt, en ook mijn eigen nieuwe
naam.m 13 Wie oren heeft, moet
horen wat de geest tegen de ge-
meenten zegt.”

14 Schrijf aan de engel van de
gemeente in Laodic _ea:n Dit zegt de
Amen,o de trouwe en warep getui-

3:5 �Of ‘wissen’. �Lett.: ‘zijn naam’.
3:7 �Of ‘die waarachtig is’. 3:9 �Of
‘eer laten bewijzen’. 3:10 �Of mogelijk
‘het voorbeeld van mijn volharding hebt
gevolgd’.

ge,a het begin van de schepping
door God:b 15 “Ik ken je daden.
Je bent niet koud en niet heet.
Was je maar óf koud óf heet.
16 Maar omdat je lauw bent en
niet heetc of koud,d ga ik je uit
mijn mond spugen. 17 Omdat je
zegt: ‘Ik ben rijke en heb rijkdom
verkregen en heb helemaal niets
nodig’ maar je niet weet dat je el-
lendig en zielig en arm en blind
en naakt bent, 18 raad ik je aan
goud van mij te kopen dat door
vuur gelouterd is, zodat je rijk
wordt. Koop van mij witte kleren,
zodat je gekleed bent en je je niet
hoeft te schamen voor je naakt-
heid,f en oogzalf om op je ogen te
smeren,g zodat je kunt zien.h

19 Iedereen aan wie ik ge-
hecht ben, wijs ik terecht en cor-
rigeer ik. i Wees daarom ijverig en
heb berouw.j 20 Kijk! Ik sta voor
de deur en klop. Als iemand mijn
stem hoort en de deur opendoet,
zal ik in zijn huis komen en de
avondmaaltijd met hem eten en hij
met mij. 21 Wie overwint,k zal ik
met mij opmijn troon laten zitten, l
net zoals ik heb overwonnen en
met mijn Vader op zijn troon ben
gaan zitten.m 22 Wie oren heeft,
moet horen wat de geest tegen de
gemeenten zegt.”’

4 Daarna keek ik en zag een ge-
opende deur in de hemel. De

eerste stem die ik tegen me hoor-
de spreken, klonk als een trom-
pet en zei: ‘Kom naar boven, dan
zal ik je laten zien wat er moet ge-
beuren.’ 2 Hierna kwam ik on-
middellijk in de kracht van de
geest. Ik zag een troon in de he-
mel staan en er zat iemand op
de troon.n 3 Hij die erop zat
had een uiterlijk als van jaspiso

en sardius,� en rondom de troon
was een regenboog die eruitzag
als smaragd.p

4 Rondom de troon stonden
24 tronen, en daarop zag ik 24 oud-
sten�q zitten. Ze droegen wit-

4:3 �Of ‘een roodkleurige edelsteen’.
4:4 �Of ‘ouderlingen’.
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te kleren en hadden een gouden
kroon op hun hoofd. 5 Vanaf de
troon kwamen bliksemflitsena en
stemmen en donderslagen.b Ze-
ven vurige lampen brandden voor
de troon, en die betekenen de
zeven geesten van God.c 6 Voor
de troon was iets dat leek op een
glazen zee,d als kristal.

In het midden van� de troon
en rondom de troon waren vier
levende wezense die van voren
en van achteren vol ogen waren.
7 Het eerste levende wezen leek
op een leeuw, f het tweede leek op
een jonge stier,g het derdeh had
een gezicht als van een mens en
het vierde i leek op een vliegen-
de arend. j 8 Elk van de vier le-
vende wezens had zes vleugels,
die rondom en aan de onderkant
vol ogen waren.k En zonder op-
houden, dag en nacht, zeggen ze:
‘Heilig, heilig, heilig is Jehovah�l

God, de Almachtige, die was en
die is en die komt.’m

9 Telkens als de levende we-
zens lof, eer en dank brengen
aan hem die op de troon zit, hij
die voor altijd en eeuwig leeft,n
10 vallen de 24 oudsteno neer
voor hem die op de troon zit en
aanbidden ze hem die voor altijd
en eeuwig leeft. Ze werpen hun
kronen voor de troon en zeggen:
11 ‘Jehovah,� onze God, u bent
het waard de lofp en de eerq en de
krachtr te ontvangen,want u hebt
alle dingen geschapens en dank-
zij uw wil zijn ze tot bestaan ge-
komen en werden ze geschapen.’

5 En ik zag in de rechterhand
van hem die op de troon zatt

een boekrol, aan beide kanten�
beschreven, goed verzegeld met
zeven zegels. 2 Ik zag een sterke
engel die met luide stem uitriep:
‘Wie is het waard de boekrol te
openen en de zegels te verbreken?’
3 Maar niemand in de hemel of
op aarde of onder de aarde kon

4:6 �Of ‘bij’. 4:8, 11 �Zie App. A5.
5:1 �Lett.: ‘vanbinnen en aan de achter-
kant’.

de boekrol openen of erin kijken.
4 Ik barstte in tranen uit, want
er was niemand te vinden die het
waard was de boekrol te openen
of erin te kijken. 5 Maar een van
de oudsten� zei tegen me: ‘Houd
op met huilen. Kijk! De Leeuw uit
de stam Juda,a de wortelb van Da-
vid,c heeft overwonnen,d dus hij
kan de boekrol en de zeven zegels
openen.’

6 In het midden van de troon
en van de vier levende wezens en
in het midden van de oudsten�e

zag ik een lamf staan dat geslacht
leek te zijn,g met zeven hoorns
en zeven ogen. De ogen beteke-
nen de zeven geesten van Godh

die over de hele aarde zijn uitge-
stuurd. 7 Onmiddellijk kwam hij
naar voren en nam de boekrol
uit de rechterhand van hem die
op de troon zat.i 8 Toen hij de
boekrol nam, vielen de vier leven-
de wezens en de 24 oudsten j voor
het Lam neer. Elk had een harp
en ze hadden gouden schalen vol
wierook. (De wierook betekent de
gebeden van de heiligen.)k 9 Ze
zingen een nieuw lied:l ‘U bent
het waard de boekrol te nemen en
de zegels te openen, want u bent
geslacht en met uw bloed hebt
u mensen voor God gekochtm uit
alle stammen, talen, volken en lan-
den.n 10 U hebt ze gemaakt tot
een koninkrijko en tot priesters
voor onze God,p en ze zullen als
koningen over de aarde regeren.’q

11 Ik keek, en ik hoorde de
stem van vele engelen rondom
de troon, de levende wezens en
de oudsten. Het waren er myria-
den maal myriaden� en duizenden
maal duizenden,r 12 en ze zei-
den met luide stem: ‘Het Lam dat
geslacht werd,s is het waard de
kracht en rijkdom en wijsheid en
sterkte en eer en lof en zegen te
ontvangen.’t

13 En ik hoorde elk schepsel
in de hemel en op aarde en onder

5:5, 6 �Of ‘ouderlingen’. 5:11 �Of ‘tien-
duizenden maal tienduizenden’.
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de aardea en op de zee — zij alle-
maal — zeggen: ‘Aan hem die op de
troon zitb en aan het Lamc komen
de zegen en de eerd en de lof en
de macht toe, voor altijd en eeu-
wig.’e 14 De vier levende wezens
zeiden: ‘Amen!’ En de oudsten vie-
len in aanbidding neer.

6 Ik keek toen het Lamf één van
de zeven zegels opende,g en

ik hoorde één van de vier levende
wezensh met een stem als een
donderslag zeggen: ‘Kom!’ 2 En
ik keek en zag een wit paard, i
en degene die erop zat, had een
boog. Er werd hem een kroon
gegeven, j en hij trok eropuit als
overwinnaar en om zijn overwin-
ning te voltooien.k

3 Toen hij het tweede ze-
gel opende, hoorde ik het twee-
de levende wezen l zeggen: ‘Kom!’
4 Er verscheen een ander paard,
dat vuurrood was. Degene die
erop zat, kreeg de macht om de
vrede van de aarde weg te ne-
men, zodat ze elkaar zouden af-
slachten. Er werd hem een groot
zwaard gegeven.m

5 Toen hij het derde zegel
opende,n hoorde ik het derde le-
vende wezeno zeggen: ‘Kom!’ En
ik keek en zag een zwart paard,
en degene die erop zat, had een
weegschaal in zijn hand. 6 Ik
hoorde uit het midden van de vier
levende wezens iets dat klonk als
een stem, die zei: ‘Een liter tarwe
voor een denarius�p en drie liter
gerst voor een denarius. En breng
geen schade toe aan de olijfolie
en de wijn.’q

7 Toen hij het vierde zegel
opende, hoorde ik de stem van
het vierde levende wezenr zeggen:
‘Kom!’ 8 En ik keek en zag een
vaal paard, en degene die erop
zat, heette Dood. En het Graf�
volgde dicht achter hem. Ze kre-

6:6 �Een Romeinse zilvermunt die met
een dagloon overeenkwam. Zie App. B14.
6:8 �Of ‘Hades’, het collectieve graf van
de mensheid. Zie Woordenlijst.

gen autoriteit over een vierde deel
van de aarde om te doden met
een lang zwaard en door voedsel-
tekorten,a dodelijke plagen en de
wilde dieren van de aarde.b

9 Toen hij het vijfde zegel
opende, zag ik onder het altaarc

de zielen�d van hen die geslacht
waren wegens het woord van God
en wegens het getuigenis dat ze
hadden gegeven.e 10 Ze riepen
met luide stem: ‘Hoelang duurt
het nog, Soevereine Heer, heilige
en ware God,f voordat u oordeelt
en ons bloed wreekt op de bewo-
ners van de aarde?’g 11 Aan elk
van hen werd een wit gewaad ge-
geven,h en hun werd gezegd nog
een korte tijd te rusten, totdat
het aantal van hun medeslaven
en hun broeders die op het punt
stonden net als zij gedood te wor-
den, volledig zou zijn.i

12 En ik keek toen hij het zes-
de zegel opende, en er vond een
grote aardbeving plaats. De zon
werd zwart als een haren� zak,
de hele maan werd als bloed j

13 en de sterren van de hemel
vielen naar de aarde zoals onrij-
pe vijgen die door een stormwind
van een vijgenboom worden ge-
schud. 14 De hemel verdween
als een boekrol die wordt op-
geroldk en alle bergen en eilan-
den werden van hun plaats ver-
wijderd. l 15 De koningen van
de aarde, de hoge ambtenaren,
de legerofficieren, de rijken, de
sterken, alle slaven en alle vrije
mensen verborgen zich toen in
de grotten en tussen de rotsen
van de bergen.m 16 En ze zeg-
gen steeds tegen de bergen en de
rotsen: ‘Val op onsn en verberg
ons voor de ogen van hem die op
de troon zito en voor de woede
van het Lam!p 17 Want de grote
dag van hun woede is gekomen,q
en wie kan dan staande blijven?’r

6:9 �Kennelijk doelend op hun levens-
bloed dat bij het altaar is uitgegoten.
Zie Woordenlijst. 6:12 �Waarschijnlijk
geitenhaar.

HFST. 5
a Fil 2:9, 10
b Opb 4:2, 3
c Jo 1:29

Opb 7:17
d Jo 5:23

1Ti 6:16
e 1Pe 4:11
��������������������

HFST. 6
f Opb 5:6
g Opb 5:5
h Opb 4:7
i Opb 19:11
j Opb 14:14
k Ps 45:4

Ps 110:1, 2
Opb 12:7
Opb 17:14

l Opb 4:7
m Mt 24:7

Lu 21:10
n Opb 5:5
o Opb 4:7
p Mt 20:2
q Mr 13:8
r Opb 4:7
��������������������

2de kolom
a Lu 21:11
b Jer 15:2, 3

Ez 14:21
c Le 4:7

Opb 8:3
d Le 17:11
e Mt 24:9, 14

Jo 18:37
Opb 17:6
Opb 20:4

f 1Jo 5:20
g De 32:43

Lu 18:7
Opb 19:1, 2

h Opb 3:5
i Mt 24:9
Han 9:1
2Kor 1:8

j Joë 2:31
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7 Daarna zag ik vier engelen op
de vier hoeken van de aar-

de staan. Ze hielden de vier win-
den van de aarde stevig vast,
zodat er geen wind kon waaien
over de aarde, de zee of enige
boom. 2 En ik zag een andere
engel opstijgen van waar de zon
opgaat.� Hij had een zegel van de
levende God en hij riep met luide
stem naar de vier engelen die de
macht hadden gekregen om scha-
de toe te brengen aan de aarde
en de zee. 3 Hij zei: ‘Breng geen
schade toe aan de aarde of de zee
of de bomen voordat we de sla-
ven van onze God op hun voor-
hoofda verzegeld hebben.’b

4 En ik hoorde het aantal
van hen die verzegeld werden:
144.000,c verzegeld uit elke stam
van de zonen van Israël.d

5 Uit de stam Juda 12.000 ver-
zegeld,

uit de stam Ruben 12.000,
uit de stam Gad 12.000,
6 uit de stam Aser 12.000,
uit de stam N _aftali 12.000,
uit de stam Manassee 12.000,
7 uit de stam Simeon 12.000,
uit de stam Levi 12.000,
uit de stam _Issaschar 12.000,
8 uit de stam Z _ebulon 12.000,
uit de stam Jozef 12.000
en uit de stam Benjamin 12.000

verzegeld.
9 Daarna keek ik en zag een

grote menigte, die niemand tel-
len kon, uit alle landen, stam-
men, volken en talen.f Ze ston-
den voor de troon en voor het
Lam, gekleed in witte gewadeng

en met palmtakken in hun han-
den.h 10 Met luide stem riepen
ze steeds: ‘Redding hebben we te
danken aan onze God, die op de
troon zit, i en aan het Lam.’ j

11 Alle engelen stonden rond-
om de troon, de oudsten�k en
de vier levende wezens. Ze bo-

7:2 �Of ‘vanuit het oosten’. 7:11 �Of
‘ouderlingen’.

gen zich diep neer voor de troon
en aanbaden God. 12 Ze zei-
den: ‘Amen! De lof en de glorie
en de wijsheid en de dank en de
eer en de kracht en de sterkte ko-
men onze God toe, voor altijd en
eeuwig.a Amen.’

13 Toen vroeg een van de oud-
sten mij: ‘Wie zijn dat in die witte
gewadenb en waar komen ze van-
daan?’ 14 Onmiddellijk zei ik te-
gen hem: ‘Mijn heer, u weet het.’
Daarop zei hij: ‘Dat zijn degenen
die uit de grote verdrukking�c ko-
men. Ze hebben hun gewaden ge-
wassen en wit gemaakt in het
bloed van het Lam.d 15 Daarom
staan ze voor de troon van God
en doen ze dag en nacht heili-
ge dienst voor hem in zijn tem-
pel. Hij die op de troon zit,e
zal zijn tent over hen uitsprei-
den.f 16 Ze zullen geen honger
of dorst meer hebben, de zon zal
niet op hen branden en geen ver-
schroeiende hitte zal hen tref-
fen.g 17 Want het Lam,h dat in
het midden van de troon is, zal
hen hoeden i en hen leiden naar
bronnen met levengevend water. j
En God zal elke traan uit hun
ogen wegwissen.’k

8 Toen hijl het zevende zegel
opende,m werd het stil in de

hemel, ongeveer een half uur lang.
2 Ik zag de zeven engelenn die
voor God staan, en er werden ze-
ven trompetten aan hen gegeven.

3 Er kwam een andere en-
gel, die met een gouden wierook-
vat� bij het altaaro ging staan.
Hij kreeg een grote hoeveelheid
wierookp om die met de gebe-
den van alle heiligen te offeren
op het gouden altaarq dat voor
de troon stond. 4 De rook van
de wierook steeg uit de hand van
de engel voor God op, samen
met de gebedenr van de heili-
gen. 5 Maar meteen nam de en-
gel het wierookvat, en hij vulde

7:14 �Zie Woordenlijst. 8:3 �Of ‘wie-
rookbrander’.
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het met wat vuur van het altaar
en gooide dat naar de aarde. Er
waren donderslagen en stemmen
en bliksemflitsena en een aard-
beving. 6 En de zeven engelen
met de zeven trompettenb maak-
ten zich klaar om erop te blazen.

7 De eerste blies op zijn trom-
pet. Er kwam hagel en vuur, ver-
mengd met bloed, en het werd
naar de aarde gegooid.c En een
derde deel van de aarde ver-
brandde, een derde deel van de
bomen verbrandde en alle groe-
ne plantengroei verbrandde.d

8 De tweede engel blies op
zijn trompet. Iets dat leek op een
grote brandende berg werd in de
zee gegooid.e En een derde deel
van de zee werd bloed.f 9 Een
derde deel van de levende we-
zens� in de zee stierfg en een der-
de deel van de schepen verging.

10 De derde engel blies op zijn
trompet. Een grote ster die brand-
de als een lamp viel uit de hemel.
Hij viel op een derde deel van de
rivieren en op de waterbronnen.h
11 De naam van de ster is Alsem.
Een derde deel van het water ver-
anderde in alsem. Veel mensen
stierven door het water, omdat
het bitter was gemaakt. i

12 De vierde engel blies op
zijn trompet. Een derde deel van
de zon werd getroffen j en een
derde deel van de maan en een
derde deel van de sterren, zodat
een derde deel ervan verduisterd
zou wordenk en een derde deel
van de dag en ook van de nacht
geen licht zou hebben.

13 En ik keek, en ik hoorde
een arend die in het midden van
de hemel vloog met luide stem
zeggen: ‘Wee, wee, wee l de bewo-
ners van de aarde vanwege het
trompetgeschal van de drie over-
gebleven engelen die op het punt
staan op hun trompet te bla-
zen!’m

8:9 �Of ‘schepselen die een ziel heb-
ben’.

9 De vijfde engel blies op zijn
trompet.a Ik zag een ster die

uit de hemel naar de aarde was ge-
vallen, en hemwerd de sleutel van
de schacht� naar de afgrondb ge-
geven. 2 Hij opende de schacht
naar de afgrond, en er steeg rook
op uit de schacht als de rook van
een grote oven. De zon en ook
de lucht werden verduisterdc door
de rook uit de schacht. 3 Uit de
rook kwamen sprinkhanen op de
aarde neer.d Ze ontvingen macht,
dezelfde macht die de schorpioe-
nen van de aarde hebben. 4 Er
werd hun gezegd geen schade toe
te brengen aan het gras van de
aarde, de planten of de bomen,
maar alleen aan de mensen die
het zegel van God niet op hun
voorhoofd hebben.e

5 Het werd de sprinkhanen
niet toegestaan om hen te doden,
maar wel om hen vijf maanden
lang te pijnigen. Hun pijn was als
de pijn van iemand die door een
schorpioen is gestoken.f 6 In die
tijd zullen de mensen de dood zoe-
ken maar hem niet vinden. Ze zul-
len willen sterven maar de dood
zal van hen wegvluchten.

7 De sprinkhanen zagen er-
uit als paarden die zijn toege-
rust voor de strijd.g Op hun kop
was iets dat leek op een gouden
kroon, en hun gezicht was als een
mensengezicht. 8 Hun haar was
als het haar van een vrouw. Hun
tanden waren als die van leeu-
wenh 9 en ze hadden borstschil-
den als ijzeren borstschilden. Het
geluid van hun vleugels was als
het geluid van wagens met paar-
den die zich in de strijd storten.i
10 Ook hadden ze net als schor-
pioenen een staart met een angel.
In hun staart zat hun macht om
de mensen vijf maanden lang pijn
te doen. j 11 Hun koning is de
engel van de afgrond.k In het He-
breeuws is zijn naam Abadd _on�
en in het Grieks Ap _ollyon.�

9:1 �Of ‘put’. 9:11 �Bet.: ‘vernietiging’.
�Bet.: ‘vernietiger’.
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12 Het ene wee is voorbij.

Kijk! Er komen hierna nog twee
weeën.a

13 De zesde engelb blies op
zijn trompet.c Uit de hoorns van
het gouden altaard dat voor God
staat, hoorde ik een stem 14 te-
gen de zesde engel met de trom-
pet zeggen: ‘Maak de vier en-
gelen los die zijn vastgebonden
bij de grote rivier de Eufraat.’e
15 En de vier engelen die waren
gereedgehouden voor dit uur en
deze dag en deze maand en dit
jaar, werden losgemaakt om een
derde deel van de mensen te do-
den.

16 Het aantal ruiters van de
bereden troepen was twee my-
riaden maal myriaden.� Ik hoor-
de hun aantal. 17 Zo zagen de
paarden en degenen die erop
zaten in het visioen eruit: Ze
hadden borstharnassen die vuur-
rood, hyacintblauw en zwavelgeel
waren. De koppen van de paar-
den waren als leeuwenkoppen,f
en er kwam vuur, rook en zwa-
vel uit hun bek. 18 Een derde
deel van de mensen werd gedood
door deze drie plagen, door het
vuur en de rook en de zwavel die
uit hun bek kwamen. 19 Want
de macht van de paarden was in
hun bek en in hun staart. Hun
staarten leken namelijk op slan-
gen en hadden koppen, en daar-
mee brachten ze schade toe.

20 De mensen die niet gedood
werden door deze plagen, had-
den geen berouw van wat ze had-
den gemaakt. Ze hielden niet op
de demonen te aanbidden en de
afgoden van goud, zilver, koper,
steen en hout, die niet kunnen
zien of horen of lopen.g 21 En
ze hadden geen berouw van hun
moorden, hun spiritistische prak-
tijken, hun seksuele immorali-
teit� en hun diefstallen.

9:16 �Of ‘20.000 maal 10.000’, d.w.z.
200.000.000. 9:21 �Grieks: porneia.
Zie Woordenlijst.

10 Toen zag ik een andere
sterke engel uit de hemel

neerdalen. Hij was gehuld in� een
wolk, en er was een regenboog bo-
ven zijn hoofd. Zijn gezicht was
als de zona en zijn benen� waren
als vuurzuilen. 2 In zijn hand
had hij een kleine opengerolde
boekrol. Hij zette zijn rechtervoet
op de zee, maar zijn linkervoet op
de aarde. 3 Hij riep met een lui-
de stem, zoals een leeuw brult.b
En toen hij riep, lieten de zeven
donderslagenc hun stem horen.

4 Toen de zeven dondersla-
gen hadden gesproken, wilde ik
gaan schrijven, maar ik hoorde
een stem uit de hemeld zeggen:
‘Verzegel wat de zeven donder-
slagen gezegd hebben en schrijf
het niet op.’ 5 De engel die ik op
de zee en op de aarde zag staan,
stak zijn rechterhand omhoog
naar de hemel. 6 Hij zwoer bij
degene die voor altijd en eeuwig
leeft,e die de hemel en alles wat
daarin is en de aarde en alles
wat daarop is en de zee en alles
wat daarin is, heeft geschapen:f
‘Er zal geen uitstel meer zijn.
7 Maar als� de zevende engelg
op het punt staat op zijn trom-
pet te blazen,h wordt het heilige
geheimi dat God als goed nieuws
aan zijn eigen slaven, de profe-
ten, j heeft bekendgemaakt, inder-
daad tot een einde gebracht.’

8 En ik hoorde de stem uit de
hemelk opnieuw tegen me spre-
ken. Hij zei: ‘Ga, neem de geopen-
de boekrol die in de hand ligt van
de engel die op de zee en op de
aarde staat.’l 9 Ik ging naar de
engel toe en vroeg hem de klei-
ne boekrol aan mij te geven. Hij
zei tegen me: ‘Neem hem en eet
hem op,m en hij zal je maag bitter
maken, maar in je mond zal hij zo
zoet zijn als honing.’ 10 Ik nam
de kleine boekrol uit de hand van
de engel en at hem op,n en in mijn
mond was hij zoet als honing,o

10:1 �Of ‘getooid met’. �Lett.: ‘voeten’.
10:7 �Lett.: ‘in de dagen dat’.
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maar toen ik hem opgegeten had,
werd mijn maag bitter. 11 En ze
zeiden tegen me: ‘Je moet opnieuw
profeteren over volken en landen
en talen en veel koningen.’

11 Er werd mij een rietsten-
gel gegeven die op een

staf� leek,a terwijl hij zei: ‘Sta op
en meet het tempelheiligdom van
God en het altaar en degenen die
hem daarin aanbidden. 2 Maar
sla het voorhof buiten het tempel-
heiligdom over en meet dat niet,
want het is aan de heidenen� ge-
geven, en ze zullen de heilige
stadb 42 maanden langc vertrap-
pen. 3 Ik zal mijn twee getuigen
1260 dagen in zakken gekleed la-
ten profeteren.’ 4 Zij worden af-
gebeeld door de twee olijfbomend

en de twee lampenstandaardene

en ze staan voor de Heer van de
aarde.f

5 Als iemand ze kwaad wil
doen, komt er vuur uit hun mond
dat hun vijanden verteert. Als
iemand ze kwaad zou willen doen,
moet hij op die manier worden
gedood. 6 Ze hebben de autori-
teit om de hemel� te sluiteng zo-
dat er geen regen valth in de tijd
waarin ze profeteren. Ook hebben
ze de autoriteit om het water in
bloed te veranderen i en om de aar-
de te treffen met allerlei plagen,
zo vaak ze maar willen.

7 Als ze klaar zijn met hun ge-
tuigenis, zal het wilde beest dat
uit de afgrond opstijgt, oorlog
tegen ze voeren en ze overwin-
nen en doden. j 8 Hun lijken zul-
len op de brede straat liggen van
de grote stad die in figuurlijke
zin Sodom en Egypte wordt ge-
noemd, waar ook hun Heer aan
een paal werd gehangen. 9 Ge-
durende drieënhalve dagk zullen
mensen uit de volken, stammen,
talen en landen hun lijken bekij-
ken, en ze laten niet toe dat hun
lijken in een graf worden gelegd.

11:1 �Of ‘meetstok’. 11:2 �Zie Woorden-
lijst. 11:6 �Of ‘lucht’.

10 En de bewoners van de aarde
zijn blij over hun dood en vieren
feest. Ze zullen elkaar geschen-
ken sturen, want deze twee pro-
feten hebben de bewoners van de
aarde gekweld.

11 Na de drieënhalve dag
kwam er levensgeest van God in
hen.a Ze gingen staan, en dege-
nen die hen zagen werden vrese-
lijk bang. 12 Er klonk een lui-
de stem uit de hemel die tegen
hen zei: ‘Kom naar boven.’ En in
de wolk stegen ze op naar de he-
mel, en hun vijanden zagen hen.�
13 In dat uur was er een grote
aardbeving, en een tiende deel
van de stad stortte in. En 7000
mensen werden door de aardbe-
ving gedood, en de rest werd
heel bang en gaf eer aan de God
van de hemel.

14 Het tweede weeb is voorbij.
Kijk! Het derde wee komt vlug.

15 De zevende engel blies op
zijn trompet.c Er klonken luide
stemmen in de hemel die zeiden:
‘Het koninkrijk van de wereld is
het Koninkrijk van onze Heerd en
van zijn Christuse geworden, en
hij zal voor altijd en eeuwig als
koning regeren.’f

16 En de 24 oudsten,�g die
vóór God op hun tronen zaten,
bogen zich diep neer en aanba-
den God. 17 Ze zeiden: ‘We dan-
ken u, Jehovah� God, Almachti-
ge, die is en die was,h omdat u
uw grote macht hebt uitgeoefend
en als koning bent gaan regeren. i
18 Maar de volken werden woe-
dend, en ook u toonde uw woe-
de. De vastgestelde tijd kwam om
de doden te oordelen en om uw
slaven, de profeten, j te belonen,k
evenals de heiligen en degenen
die ontzag hebben voor uw naam,
de kleinen en de groten, en ook
om degenen te vernietigen die de
aarde aan het vernietigen zijn.’�l

11:12 �Of ‘keken toe’. 11:16 �Of ‘ouder-
lingen’. 11:17 �Zie App. A5. 11:18 �Of
‘verderven’, ‘ruı̈neren’.
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1651 OPENBARING 11:19–12:17
19 Het tempelheiligdom van

God in de hemel werd geopend en
de ark van zijn verbond werd in
zijn tempelheiligdoma gezien. Er
waren bliksemflitsen en stemmen
en donderslagen en een aardbe-
ving en zware hagel.

12 Toen werd er een groot
teken gezien in de hemel:

Een vrouwb was bekleed� met de
zon, en de maan was onder haar
voeten. Op haar hoofd was een
kroon van 12 sterren. 2 Ze was
zwanger en schreeuwde het uit
van de pijn omdat ze weeën had.

3 Er werd nog een teken ge-
zien in de hemel. Er was een
grote vuurrode draak,c met ze-
ven koppen en tien hoorns en
op zijn koppen zeven diademen.�
4 Zijn staart sleepte een derde
deel van de sterrend van de he-
mel mee, en hij gooide ze naar
de aarde.e De draak bleef voor
de vrouw f staan die op het punt
stond te baren, zodat hij haar kind
kon verslinden zodra het geboren
was.

5 Ze baarde een zoon,g een
mannelijk kind, dat alle volken
zal hoeden met een ijzeren staf.h
Haar kind werd weggerukt naar
God en zijn troon. 6 De vrouw
vluchtte naar de woestijn, waar
God voor haar een plaats had
klaargemaakt enwaar ze 1260 da-
gen gevoed zou worden. i

7 En er brak oorlog uit in de
hemel: Michaël�j en zijn engelen
vochten tegen de draak. De draak
en zijn engelen vochten terug,
8 maar ze werden verslagen,� en
er was voor hen geen plaats meer
in de hemel. 9 De grote draakk

werd daarom neergeworpen, de
oorspronkelijke slang, l degene
die Duivelm en Satann wordt ge-
noemd, die de hele bewoonde aar-
de misleidt.o Hij werd neergewor-

12:1 �Of ‘getooid’. 12:3 �Of ‘koninklij-
ke hoofdbanden’. 12:7 �Bet.: ‘wie is als
God?’ 12:8 �Of mogelijk ‘maar hij [de
draak] werd verslagen’.

pen naar de aardea en zijn enge-
len werden samen met hem neer-
geworpen. 10 Ik hoorde een lui-
de stem in de hemel zeggen:

‘Nu zijn de reddingb en de
kracht en het Koninkrijk van onze
Godc en de autoriteit van zijn
Christus werkelijkheid geworden,
want de beschuldiger van onze
broeders, die hen dag en nacht
voor onze God beschuldigt, is
neergeworpen!d 11 En ze hebben
hem overwonnene door het bloed
van het Lamf en door de bood-
schap die ze hebben verkondigd.�g

Ze waren niet aan hun ziel� ge-
hecht,h zelfs niet met de dood
voor ogen. 12 Wees daarom vro-
lijk, hemel en jullie die daarin wo-
nen! Wee de aarde en de zee, i want
de Duivel is naar jullie neerge-
daald. Hij is woedend, omdat hij
weet dat hij nog maar weinig tijd
heeft.’ j

13 Toen de draak zag dat hij
neergeworpenwas naar de aarde,k
ging hij de vrouw l vervolgen die
het mannelijke kind had gebaard.
14 Maar de vrouw kreeg de twee
vleugels van de grote arend,m zo-
dat ze naar haar plaats in de
woestijn kon vliegen. Daar moet
ze gedurende een tijd en tijden en
een halve tijd� gevoed worden,n
uit het gezicht van de slang.o

15 De slang spuwde uit zijn bek
een rivier van water achter de
vrouw aan om haar in de rivier
te laten verdrinken. 16 Maar de
aarde kwam de vrouw te hulp, en
de aarde opende haar mond en
slokte de rivier op die de draak
had uitgespuwd. 17 De draak
werd woedend op de vrouw en
ging weg om oorlog te voeren te-
gen de overgeblevenen van haar
nageslacht,�p die zich aan de ge-
boden van God houden en de taak
hebben over Jezus te getuigen.q

12:11 �Lett.: ‘het woord van hun getui-
genis’. �Of ‘leven’. Zie Woordenlijst.
12:14 �D.w.z. drieënhalve tijd. 12:17
�Lett.: ‘zaad’.
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OPENBARING 13:1-18 1652

13 En hij� bleef staan op het
zand van de zee.

Ik zag uit de zeea een wild
beestb opkomen met tien hoorns
en zeven koppen en op zijn
hoorns tien diademen,� maar op
zijn koppen godslasterlijke na-
men. 2 Het wilde beest dat ik
zag, leek op een luipaard, maar
zijn poten waren als die van een
beer en zijn muil was als een
leeuwenmuil. En de draakc gaf
aan het beest kracht, een troon
en grote autoriteit.d

3 Ik zag dat een van zijn kop-
pen dodelijk gewond leek te zijn
geweest, maar zijn dodelijke wond
was genezen.e De hele aarde volg-
de het wilde beest met bewon-
dering. 4 Ze aanbaden de draak
omdat hij aan het wilde beest
autoriteit had gegeven. Ook aan-
baden ze het wilde beest met
de woorden: ‘Wie is als het wil-
de beest? Wie kan het tegen hem
opnemen?’ 5 Hij kreeg een mond
die grote dingen en godslasterin-
gen sprak en hij kreeg autoriteit
om 42 maanden langf te hande-
len. 6 Hij opende zijn mond met
lasteringeng tegen God, om zijn
naam te lasteren en zijn woon-
plaats, degenen die in de hemel
wonen.h 7 Het werd hem toege-
staan om oorlog te voeren te-
gen de heiligen en hen te over-
winnen. i Hij kreeg autoriteit over
alle stammen en volken en talen
en landen. 8 En allen die op de
aarde wonen, zullen hem aanbid-
den. Vanaf de grondlegging� van
de wereld is niet één van hun na-
men opgeschreven in de boekrol
van het levenj van het Lam dat
geslacht is.k

9 Wie oren heeft, moet horen. l
10 Wie bestemd is voor gevangen-
schap, zal in gevangenschap gaan.
Wie met het zwaard doodt,� moet

13:1 �D.w.z. de draak. �Of ‘koninklij-
ke hoofdbanden’. 13:8 �Of ‘het begin’.
13:10 �Of mogelijk ‘als iemand met het
zwaard gedood moet worden’.

met het zwaard gedood worden.a
Hier komt het voor de heiligenb

aan op volhardingc en geloof.d
11 Toen zag ik een ander wild

beest uit de aarde opkomen. Het
had net als een lam twee hoorns,
maar het ging spreken als een
draak.e 12 Het oefent alle auto-
riteit van het eerste wilde beestf

voor zijn ogen uit. En het zorgt
ervoor dat de aarde en de bewo-
ners ervan het eerste wilde beest
aanbidden, dat van zijn dodelij-
ke wond was genezen.g 13 Het
doet grote tekenen en laat zelfs
vuur uit de hemel naar de aarde
komen voor de ogen van de men-
sen.

14 Het misleidt de bewoners
van de aarde met de tekenen die
het mocht doen voor de ogen van
het wilde beest, terwijl het tegen
de bewoners van de aarde zegt
dat ze een beeld moeten makenh

voor het wilde beest dat door
het zwaard gewond was maar
weer was opgeleefd. i 15 Het
werd hem toegestaan adem� te
geven aan het beeld van het wil-
de beest, zodat het beeld van het
wilde beest niet alleen zou spre-
ken maar er ook voor zou zorgen
dat iedereen gedood wordt die
weigert het beeld van het wilde
beest te aanbidden.

16 Het oefent dwang uit op
alle mensen — de kleinen en de
groten, de rijken en de armen,
de vrijen en de slaven — om
een merkteken op hun rechter-
hand of op hun voorhoofd te aan-
vaarden, j 17 zodat iemand al-
leen kan kopen of verkopen als
hij het merkteken heeft: de
naamk van het wilde beest of het
getal van zijn naam. l 18 Hier
komt het aan op wijsheid: laat
wie inzicht heeft, het getal bere-
kenen van het wilde beest, want
het is het getal van een mens.�
Zijn getal is 666.m

13:15 �Of ‘geest’. 13:18 �Of ‘een men-
selijk getal’.

HFST. 13
a Jes 57:20

Opb 21:1

b Opb 11:7
Opb 13:18

c Opb 12:9

d Lu 4:6

e Opb 13:14

f Opb 11:2, 3

g Da 7:25

h Opb 12:12

i Opb 12:17

j Opb 3:5
Opb 21:27

k Jes 53:7
Mt 27:50
Opb 5:6, 12

l Mt 11:15
��������������������

2de kolom
a Mt 26:52

b Da 7:18
1Kor 6:2
Opb 20:6

c Mt 24:13
Heb 10:36
Heb 12:3

d Opb 2:10

e Opb 16:13
Opb 20:2

f Opb 13:1

g Opb 13:3

h Opb 19:20
Opb 20:4

i Opb 13:3

j Opb 14:9, 10
Opb 16:2
Opb 19:20

k Opb 14:11

l Opb 15:2

m Da 3:1



1653 OPENBARING 14:1-18

14 Toen keek ik en zag het
Lama op de berg Sionb

staan, en met hem 144.000.c Op
hun voorhoofd stonden zijn naam
en de naam van zijn Vaderd ge-
schreven. 2 Ik hoorde een geluid
uit de hemel komen dat klonk
als bulderend water en als zware
donder. Het geluid dat ik hoorde,
klonk als zangers die zichzelf be-
geleiden door op hun harp te spe-
len. 3 Vóór de troon en vóór de
vier levende wezense en de oud-
sten�f zingen ze wat een nieuw
liedg lijkt te zijn. Niemand kon dat
lied leren behalve de 144.000,h die
van de aarde zijn gekocht. 4 Zij
zijn het die zich niet met vrou-
wen hebben verontreinigd — ze
zijn maagden.i Zij zijn het die het
Lam blijven volgen waar hij ook
naartoe gaat. j Ze zijn uit de mens-
heid gekochtk als eerstelingen�l

voor God en voor het Lam. 5 In
hun mond werd geen bedrog ge-
vonden, ze zijn zonder smet.m

6 En ik zag in het midden van
de hemel� een andere engel vlie-
gen. Hij had eeuwig goed nieuws
om bekend te maken aan de bewo-
ners van de aarde, aan alle landen,
stammen, talen en volken.n 7 Hij
zei met luide stem: ‘Heb ontzag
voor God en geef hem eer, want
het uur van oordeel door hem
is gekomen.o Aanbid daarom hem
die de hemel, de aarde, de zeep en
de waterbronnen heeft gemaakt.’

8 Hij werd gevolgd door een
tweede engel, die zei: ‘Ze is ge-
vallen! Babylon de Groteq is ge-
vallen,r zij die alle volken heeft
laten drinken van de wijn van de
wellust� van haar seksuele im-
moraliteit!’�s

9 Ze werden gevolgd door een
derde engel, die met luide stem
zei: ‘Als iemand het wilde beestt

en zijn beeld aanbidt en een
merkteken op zijn voorhoofd of

14:3 �Of ‘ouderlingen’. 14:4 �Zie Woor-
denlijst. 14:6 �Of ‘in de lucht’, ‘boven
het hoofd’. 14:8 �Of ‘woede’. �Grieks:
porneia. Zie Woordenlijst.

op zijn hand krijgt,a 10 zal hij
ook drinken van de wijn van Gods
woede, die onverdund in de beker
van Zijn woedeb is ingeschonken.
Hij zal gepijnigd worden met vuur
en zwavelc voor de ogen van de
heilige engelen en voor de ogen
van het Lam. 11 De rook van
hun pijniging zal voor altijd en
eeuwig opstijgen.d Dag en nacht
is er geen rust voor degenen die
het wilde beest en zijn beeld aan-
bidden en voor iedereen die het
merkteken van zijn naam krijgt.e
12 Hier komt het op volharding
aan voor de heiligen,f degenen die
zich houden aan de geboden van
God en vasthouden aan het ge-
loofg van Jezus.’

13 En ik hoorde een stem uit
de hemel zeggen: ‘Schrijf op: ge-
lukkig zijn vanaf nu de doden die
in eendracht met de Heer ster-
ven.h Ja, zegt de geest, laat ze
rusten van hun harde werk, want
de dingen die ze hebben gedaan,
gaan met hen mee.’

14 Toen keek ik en zag een wit-
te wolk. Op de wolk zat iemand
als een mensenzoon, i met een gou-
den kroon op zijn hoofd en een
scherpe sikkel in zijn hand.

15 Een andere engel kwam uit
het tempelheiligdom en riep met
luide stem naar degene die op de
wolk zat: ‘Sla uw sikkel erin en
oogst, want het uur om te oog-
sten is aangebroken en de oogst
van de aarde is door en door rijp.’j
16 En degene die op de wolk zat,
gooide zijn sikkel naar de aarde,
en de aarde werd geoogst.

17 Er kwam nog een ande-
re engel uit het tempelheiligdom
dat in de hemel is, en ook hij had
een scherpe sikkel.

18 En weer een andere engel
kwam van het altaar, en hij had
autoriteit over het vuur. Hij riep
met luide stem naar degene die de
scherpe sikkel had: ‘Sla je scher-
pe sikkel erin en oogst de tros-
sen van de wijnstok van de aar-
de, want de druiven zijn rijp.’k
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OPENBARING 14:19–16:10 1654
19 De engel gooide zijn sikkel
naar de aarde en oogstte de wijn-
stok van de aarde. Hij gooide hem
in de grote wijnpers van Gods
woede.a 20 De wijnpers werd ge-
treden buiten de stad. Er stroom-
de bloed uit de wijnpers tot aan
de tomen van de paarden, over een
afstand van 1600 stadie.�

15 En ik zag een ander teken
in de hemel, groot en won-

derbaarlijk: zeven engelenb met
zeven plagen. Het zijn de laatste
plagen, want daarmee wordt de
woede van God tot een einde ge-
bracht.c

2 En ik zag iets dat leek op een
zee van glasd vermengd met vuur.
Degenen die de overwinning be-
halene over het wilde beest en zijn
beeldf en het getal van zijn naam,g
stonden bij de zee van glas en had-
den harpen van God. 3 Ze zon-
gen het lied van Mozes,h de slaaf
van God, en het lied van het Lam: i

‘Groot en wonderbaarlijk zijn
uw werken, j Jehovah� God, Al-
machtige.k Rechtvaardig en be-
trouwbaar zijn uw wegen, l Ko-
ning van de eeuwigheid.m 4 Wie
zal geen ontzag voor u hebben,
Jehovah,� en uw naam niet ver-
heerlijken? Want u alleen bent
loyaal!n Alle volken zullen voor
u komen en u aanbidden,o omdat
uw rechtvaardige oordelen zijn
geopenbaard.’

5 Daarna zag ik dat het heilig-
dom van de tent van de getuige-
nis�p in de hemel werd geopend.q
6 De zeven engelen met de ze-
ven plagenr kwamen uit het heilig-
dom, gekleed in zuiver, glanzend
linnen en met een gouden band
om hun borst. 7 Eén van de vier
levende wezens gaf de zeven en-
gelen zeven gouden schalen, vol
met de woede van God,s die voor
altijd en eeuwig leeft. 8 En het
heiligdom werd met rook gevuld

14:20 �Zo’n 296 km. Een stadie was
185 m. Zie App. B14. 15:3, 4; 16:7 �Zie
App. A5. 15:5 �Zie Woordenlijst.

door de glorie� van Goda en door
zijn kracht. Niemand kon het hei-
ligdom binnengaan voordat de ze-
ven plagenb van de zeven engelen
tot een einde waren gekomen.

16 Ik hoorde een luide stem
uit het heiligdomc tegen de

zeven engelen zeggen: ‘Ga en giet
de zeven schalen van Gods woe-
de uit op de aarde.’d

2 De eerste ging weg en goot
zijn schaal uit op de aarde.e De
mensen die het merkteken van het
wilde beestf hadden en die zijn
beeld aanbaden,g werden getrof-
fen door een ernstige en kwaad-
aardige zweer.h

3 De tweede goot zijn schaal
uit in de zee. i En die werd bloed, j
als dat van een dode, en elk le-
vend wezen� stierf, alles wat in
de zee was.k

4 De derde goot zijn schaal uit
in de rivieren en de waterbron-
nen. l En ze werden bloed.m 5 Ik
hoorde de engel van het water
zeggen: ‘Rechtvaardig bent u, hij
die is en die was,n de Loyale,o om-
dat u deze oordelen hebt uitge-
sproken.p 6 Het bloed van hei-
ligen en van profeten hebben zij
vergoten,q en bloed hebt u ze te
drinken gegeven.r Ze verdienen
het.’s 7 En ik hoorde het altaar
zeggen: ‘Ja, Jehovah� God, Al-
machtige,t betrouwbaar en recht-
vaardig zijn uw oordelen.’�u

8 De vierde goot zijn schaal
uit op de zon,v en het werd de
zon toegestaan de mensen te ver-
schroeien met vuur. 9 De men-
sen werden verschroeid door de
grote hitte, maar ze lasterden de
naam van God, die de autoriteit
over deze plagen heeft. Ze had-
den geen berouw en gaven hem
geen eer.

10 De vijfde goot zijn schaal uit
op de troon van het wilde beest.
Zijn koninkrijk werd verduisterdw

15:8 �Of ‘heerlijkheid’. 16:3 �Of ‘elke
levende ziel’. 16:7 �Of ‘rechterlijke be-
slissingen’.
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1655 OPENBARING 16:11–17:8
en ze gingen op hun tong bijten
van de pijn. 11 Maar ze laster-
den de God van de hemel vanwe-
ge hun pijnen en hun zweren. Ze
hadden geen berouw van hun da-
den.

12 De zesde goot zijn schaal
uit op de grote rivier de Eufraat.a
Het water droogde opb om de weg
vrij te maken voor de koningenc

vanuit de opgang van de zon.�
13 Ik zag uit de bek van de

draak,d uit de bek van het wilde
beest en uit de mond van de val-
se profeet drie onreine geı̈nspi-
reerde uitspraken� komen die er-
uitzagen als kikkers. 14 Het zijn
in feite uitspraken die door demo-
nen zijn geı̈nspireerd, en ze doen
tekenene en gaan naar de konin-
gen van de hele bewoonde aar-
de, om ze te verzamelen voor de
oorlog f van de grote dag van God
de Almachtige.g

15 ‘Let op! Ik kom als een
dief.h Gelukkig is hij die wakker
blijfti en zijn bovenkleren houdt,
zodat hij niet naakt rondloopt en
mensen zijn schaamte zien.’ j

16 En ze verzamelden hen op
de plaats die in het Hebreeuws
Armageddon�k wordt genoemd.

17 De zevende goot zijn schaal
uit op de lucht. Daarop kwam
er een luide stem uit het heilig-
dom, l vanaf de troon, die zei: ‘Het
is voorbij!’ 18 Er waren bliksem-
flitsen en stemmen en dondersla-
gen. Er was een grote aardbeving,
zoals er nooit een was geweest
sinds er mensen op aarde zijn,m
zo groot en hevig was de aard-
beving. 19 De grote stadn viel in
drie stukken uiteen en de steden
van de volken stortten in. En God
werd herinnerd aan Babylon de
Grote,o om haar de beker te geven
met de wijn van zijn razende woe-
de.p 20 Ook vluchtte elk eiland,
en er waren geen bergen te vin-

16:12 �Of ‘vanuit het oosten’. 16:13
�Lett.: ‘onreine geesten’. 16:16 �Grieks:
Har Magedon, van een Hebreeuwse term
die ‘berg van Megiddo’ betekent.

den.a 21 Grote hagelstenen, die
elk ongeveer een talent� wogen,
vielen toen uit de hemel op de
mensen neer.b De mensen laster-
den God vanwege de plaag van de
hagel,c want de plaag was onge-
woon zwaar.

17 Eén van de zeven engelen
die de zeven schalend had-

den, kwam en zei tegen me: ‘Kom,
ik zal je het oordeel laten zien
over de grote hoer die op veel
waterstromen� zit.e 2 Met haar
hebben de koningen van de aarde
seksuele immoraliteit� bedreven,f
en de bewoners van de aarde zijn
dronken gemaakt met de wijn van
haar seksuele immoraliteit.’�g

3 Hij bracht mij in de kracht
van de geest naar eenwoestijn. En
ik zag een vrouw op een scharla-
kenrood wild beest zitten dat vol
godslasterlijke namen was en dat
zeven koppen en tien hoorns had.
4 De vrouw droeg purperenh en
scharlakenrode kleren en gouden
sieraden, edelstenen en parels. i
In haar hand had ze een gou-
den beker vol met walgelijke din-
gen en met de onreine dingen
van haar seksuele immoraliteit.�
5 Op haar voorhoofd stond een
naam geschreven, een mysterie:
‘Babylon de Grote, de moeder van
de hoerenj en van de walgelijke
dingen van de aarde.’k 6 Ik zag
dat de vrouw dronken was van het
bloed van de heiligen en het bloed
van de getuigen van Jezus. l

Toen ik haar zag,was ik erg ver-
baasd. 7 Daarop zei de engel te-
gen me: ‘Waarom ben je verbaasd?
Ik zal je het mysterie vertellen van
de vrouwm en van het wilde beest
waar ze op zit, met zijn zeven kop-
pen en tien hoorns.n 8 Het wil-
de beest dat je hebt gezien, was,
maar is niet, en staat toch op het
punt uit de afgrondo op te stij-
gen, en het gaat de vernietiging

16:21 �Een Grieks talent woog 20,4 kg.
Zie App. B14. 17:1 �Lett.: ‘wateren’.
17:2 �Zie Woordenlijst. 17:2, 4 �Grieks:
porneia. Zie Woordenlijst.
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tegemoet. En de bewoners van de
aarde — degenen van wie de na-
men vanaf de grondlegging� van
de wereld niet in de boekrol van
het levena zijn opgeschreven —
zullen zich verbazen als ze zien
hoe het wilde beest was, maar
niet is en toch aanwezig zal zijn.

9 Hier komt het aan op ver-
stand en wijsheid.� De zeven kop-
penb betekenen zeven bergen,
waar de vrouw op zit. 10 Er zijn
zeven koningen: vijf zijn geval-
len, één is er en de andere is nog
niet gekomen. Maar als hij komt,
moet hij een korte tijd blijven.
11 En het wilde beest dat was
maar niet is,c is ook een achtste
koning, maar het komt voort uit
de zeven en het gaat de vernieti-
ging tegemoet.

12 De tien hoorns die je hebt
gezien, betekenen tien koningen
die nog geen koninkrijk hebben
gekregen. Maar ze krijgen wel
voor één uur autoriteit als ko-
ning met het wilde beest. 13 Ze
hebben één gedachte, en daar-
om geven ze hun kracht en auto-
riteit aan het wilde beest. 14 Ze
zullen oorlog voeren tegen het
Lam,d maar het Lam zal ze over-
winnene omdat hij Heer der heren
en Koning der koningenf is. Ook
degenen bij hem die geroepen en
uitverkoren zijn en die trouw zijn,
zullen overwinnen.’g

15 Hij zei tegen me: ‘De water-
stromen� die je hebt gezien, waar
de hoer zit, betekenen volken, me-
nigten, landen en talen.h 16 De
tien hoorns i die je hebt gezien
en het wilde beest, j die zullen de
hoerk haten en zullen haar ver-
woesten en naakt maken. Ze zul-
len haar vlees opeten en haar
helemaal met vuur verbranden.l
17 Want God heeft het in hun hart
gegeven zijn gedachte uit te voe-
ren,m ja, hun ene gedachte uit te
voeren door hun koninkrijk aan

17:8 �Of ‘het begin’. 17:9 �Of ‘intelli-
gentie die wijsheid heeft’. 17:15 �Lett.:
‘wateren’.

het wilde beest te geven,a totdat
de woorden van God vervuld zijn.
18 De vrouwb die je hebt gezien,
betekent de grote stad die heerst
over de koningen van de aarde.’

18 Daarna zag ik een andere
engel uit de hemel neerda-

len met grote autoriteit, en de aar-
de werd verlicht door zijn glorie.
2 Hij riep met een krachtige stem:
‘Ze is gevallen! Babylon de Grote
is gevallen!c Ze is een woonplaats
geworden van demonen en een
plaats waar elke onreine geest� en
elke onreine en gehate vogel zich
schuilhoudt.d 3 Alle volken zijn
het slachtoffer geworden van de
wijn van de wellust� van haar sek-
suele immoraliteit.�e De koningen
van de aarde hebben seksuele im-
moraliteit met haar bedrevenf en
de kooplieden� van de aarde zijn
rijk geworden door de kracht van
haar schaamteloze weelde.’

4 En ik hoorde een andere
stem uit de hemel zeggen: ‘Ga uit
haar weg, mijn volk,g als jullie
geen deel willen hebben aan haar
zonden en als jullie geen deel
van haar plagen willen ontvan-
gen.h 5 Want haar zonden heb-
ben zich opgestapeld tot aan de
hemeli en God heeft aan haar on-
rechtvaardige daden� gedacht. j
6 Zet haar betaald wat ze ande-
ren heeft aangedaan,k ja, betaal
haar wat ze heeft gedaan dubbel
terug. l Meng in de bekerm waar-
in zij een mengsel heeft gemaakt
een dubbele portie voor haar.n
7 Geef haar net zo veel pijn en
rouw als zij eer en schaamteloze
weelde heeft gehad. Want ze blijft
in haar hart zeggen: “Ik zit als ko-
ningin, ik ben geen weduwe en ik
zal nooit rouw kennen.”o 8 Daar-
om zullen op één dag haar plagen
komen: dood, rouw en hongers-
nood. Ze zal helemaal met vuur
verbrand worden,p want Jehovah�

18:2 �Of mogelijk ‘adem’, ‘uitwaseming’,
‘geı̈nspireerde uitspraak’. 18:3 �Of
‘woede’. �Grieks: porneia. Zie Woorden-
lijst. �Of ‘reizende kooplieden’. 18:5
�Of ‘haar misdaden’. 18:8 �Zie App. A5.
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1657 OPENBARING 18:9–19:2
God, die haar heeft geoordeeld, is
sterk.a

9 En de koningen van de aar-
de die seksuele immoraliteit� met
haar hebben bedreven en met haar
in schaamteloze weelde hebben ge-
leefd, zullen om haar huilen en
zich op de borst slaan van verdriet
als ze de rook van haar verbran-
ding zien. 10 Ze zullen uit angst
voor haar pijniging op een afstand
staan en zeggen: “Wat jammer, wat
jammer Babylon, grote en sterke
stad,b want in één uur is je oor-
deel voltrokken!”

11 Ook de kooplieden van de
aarde huilen en rouwen om haar,
omdat er niemand meer is die al
hun goederen koopt, 12 hun la-
dingen goud, zilver, edelstenen,
parels, fijn linnen, purperen stof-
fen, zijde en scharlakenrode stof-
fen, en allerlei voorwerpen van
geurig hout, van ivoor, van kost-
baar hout, en van koper, ijzer
en marmer, 13 en ook kaneel,
kardemom, wierook, geurige olie,
geurige hars, wijn, olijfolie, meel-
bloem, tarwe, runderen, schapen,
paarden, wagens, slaven en men-
senlevens.� 14 De goede vruch-
ten waarnaar je� verlangde, ben
je kwijt. Alle lekkernijen en schit-
terende dingen zijn voor je ver-
loren gegaan — ze zullen nooit
meer gevonden worden.

15 De kooplieden die deze din-
gen verkochten, die rijk van haar
zijn geworden, zullen uit angst
voor haar pijniging op een af-
stand staan en huilen en rouwen.
16 Ze zeggen: “Wat jammer! Wat
jammer van de grote stad, ge-
kleed in fijn linnen, purper en
scharlaken, en rijkversierd met
gouden sieraden, edelstenen en
parelsc 17 — want in één uur is
die enorme rijkdom verwoest!”

En iedere scheepskapitein, ie-
dereen die op zee vaart, de zee-
lieden en allen die op zee werken,
stonden op een afstand. 18 Ter-

18:9 �Zie Woordenlijst. 18:13 �Of ‘men-
selijke zielen’. 18:14 �Of ‘je ziel’.

wijl ze naar de rook van haar ver-
branding keken, riepen ze: “Welke
stad is als de grote stad?” 19 Ze
gooiden stof op hun hoofd en rie-
pen, huilend en rouwend: “Wat
jammer! Wat jammer van de grote
stad, waarin iedereen die schepen
op zee had, rijk werd door haar
rijkdom — want in één uur is ze
verwoest!”a

20 Wees vrolijk over haar, o he-
mel,b en ook jullie, heiligen,c apos-
telen en profeten, want God heeft
voor jullie zijn oordeel over haar
uitgesproken!’d

21 Een sterke engel tilde een
steen op zo groot als een molen-
steen, gooide hem in de zee en
zei: ‘Zo zal Babylon, de grote stad,
met een snelle worp worden neer-
geslingerd, en ze zal nooit meer
gevonden worden.e 22 Het geluid
van zangers die zichzelf op de
harp begeleiden, van muzikanten,
van fluitspelers en van trompet-
blazers zal nooit meer in je wor-
den gehoord. Geen ambachtsman
die welk vak maar ook uitoefent
zal ooit nog in je te vinden zijn.
Het geluid van een molensteen zal
nooit meer in je worden gehoord.
23 Geen licht van een lamp zal
ooit nog in je schijnen, en de stem
van een bruidegom en van een
bruid zal nooit meer in je worden
gehoord. Want je kooplieden wa-
ren de hooggeplaatste personen
van de aarde en door je spiritis-
tische praktijkenf zijn alle volken
misleid. 24 In deze stad is het
bloed gevonden van profeten en
van heiligeng en van iedereen die
op aarde is geslacht.’h

19 Daarna hoorde ik iets dat
klonk als een luide stem

van een grote menigte in de he-
mel. Ze zeiden: ‘Loof Jah!�i De red-
ding en de eer en de kracht zijn
van onze God, 2 want zijn oor-
delen zijn betrouwbaar en recht-
vaardig. j Hij heeft het oordeel vol-
trokken aan de grote hoer die de

19:1 �Of ‘Hallelujah!’ ‘Jah’ is een verkor-
te vorm van de naam Jehovah.
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aarde met haar seksuele immora-
liteit� heeft verdorven. Hij heeft
wraak genomen voor het bloed van
zijn slaven dat aan haar handen
kleeft.’�a 3 En meteen zeiden ze
voor de tweede keer: ‘Loof Jah!b
Haar rook blijft voor altijd en eeu-
wig opstijgen.’c

4 De 24 oudsten�d en de vier le-
vendewezense vielen neer en aan-
baden God, die op de troon zit,
en zeiden: ‘Amen! Loof Jah!’f

5 En er kwam een stem vanaf
de troon die zei: ‘Loof onze God!
Laat al zijn slaven,g die ontzag
voor hem hebben, van klein tot
groot hem loven.’h

6 En ik hoorde iets dat klonk
als een stem van een grote menig-
te en als bulderend water en als
zware donderslagen. Ze zeiden:
‘Loof Jah, i want Jehovah,� onze
God, de Almachtige, j is als koning
gaan regeren!k 7 Laten we blij
zijn en juichen en hem eren, want
de bruiloft van het Lam is aange-
broken en zijn vrouw heeft zich
klaargemaakt. 8 Ze mag zich kle-
den in glanzend, zuiver, fijn lin-
nen — want het fijne linnen staat
voor de rechtvaardige daden van
de heiligen.’ l

9 Hij zei tegen me: ‘Schrijf op:
gelukkig zijn degenen die zijn uit-
genodigd voor het feestmaal van
de bruiloft van het Lam.’m Ook
zei hij: ‘Dit zijn de betrouwbare
woorden van God.’ 10 Toen viel
ik aan zijn voeten om hem te aan-
bidden. ‘Pas op! Doe dat niet!’,n
zei hij. ‘Ik ben maar een slaaf net
als jij en je broeders, die de taak
hebben over Jezus te getuigen.o
Aanbid God!p Want het getuigenis
over Jezus is wat inspireert tot
profeteren.’q

11 Ik zag de hemel geopend
en er was een wit paard.r Dege-
ne die erop zat, wordt Trouws en
Waarachtigt genoemd. Hij oordeelt
en strijdt rechtvaardig.u 12 Zijn

19:2 �Grieks: porneia. Zie Woordenlijst.
�Lett.: ‘van haar hand’. 19:4 �Of ‘ouder-
lingen’. 19:6 �Zie App. A5.

ogen zijn een vlammend vuura en
op zijn hoofd heeft hij veel dia-
demen.� Hij heeft een geschre-
ven naam die niemand kent, alleen
hijzelf. 13 Hij draagt kleding die
met bloed bevlekt� is. Zijn naam
is: Het Woordb van God. 14 En de
legers in de hemel volgden hem op
witte paarden. Ze waren gekleed
in wit, zuiver, fijn linnen. 15 Uit
zijn mond komt een scherp, lang
zwaardc om de volken neer te
slaan. Hij zal ze hoeden met een
ijzeren staf.d Ook treedt hij de
wijnpers van de razende woede
van God de Almachtige.e 16 Op
zijn kleding, op zijn dij, staat een
naam geschreven: Koning der ko-
ningen en Heer der heren.f

17 Ik zag ook een engel in de
zon staan. Hij riep met luide stem
naar alle vogels die in het mid-
den van de hemel� vliegen: ‘Kom
hier, kom allemaal naar Gods gro-
te feestmaal,g 18 om het vlees
te eten van koningen, het vlees
van legerofficieren, het vlees van
sterke mannen,h het vlees van
paarden en hun ruiters, i het vlees
van iedereen, vrijen en slaven,
klein en groot.’

19 En ik zag dat het wilde
beest en de koningen van de aar-
de en hun legers verzameld waren
om oorlog te voeren tegen degene
die op het paard zat en tegen zijn
leger.j 20 Het wilde beest werd
gegrepen en met hem de valse pro-
feet,k die voor zijn ogen de teke-
nen had gedaan waarmee hij dege-
nen had misleid die het merkteken
van het wilde beest l hadden gekre-
gen en die zijn beeld aanbaden.m
Ze werden allebei levend in het
vurige meer gegooid dat met zwa-
vel brandt.n 21 Maar de ande-
ren werden gedood met het lan-
ge zwaard dat uit de mond kwam
van degene die op het paard zat.o
En alle vogels aten zich vol aan
hun vlees.p

19:12 �Of ‘koninklijke hoofdbanden’.
19:13 �Of mogelijk ‘besprenkeld’. 19:17
�Of ‘in de lucht’, ‘boven het hoofd’.
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20 Toen zag ik een engel uit
de hemel neerdalen met de

sleutel van de afgronda en een
grote ketting in zijn hand. 2 Hij
greep de draak,b de oorspronke-
lijke slang,c die de Duiveld en Sa-
tane is, en bond hem vast voor
1000 jaar. 3 Hij gooide hem in de
afgrond,f sloot die boven hem en
verzegelde die, zodat hij de vol-
ken niet meer zou misleiden voor-
dat de 1000 jaar voorbij waren.
Daarna moet hij voor een korte
tijd worden vrijgelaten.g

4 En ik zag tronen, en dege-
nen die erop zaten kregen autori-
teit om te oordelen. Ik zag de zie-
len� van hen die terechtgesteld�
waren omdat ze getuigenis had-
den gegeven van Jezus en hadden
gesproken over God, en van hen
die het wilde beest en zijn beeld
niet hadden aanbeden en die niet
het merkteken op hun voorhoofd
of op hun handh hadden gekregen.
Ze kwamen tot leven en regeer-
den als koningen met de Christus, i
1000 jaar lang. 5 (De andere do-
denj kwamen pas tot leven toen
de 1000 jaar voorbij waren.) Dit is
de eerste opstanding.k 6 Geluk-
kig en heilig is iedereen die deel-
heeft aan de eerste opstanding. l
Over hen heeft de tweede doodm

geen autoriteit,n maar ze zullen
priesterso van God en van de
Christus zijn en ze zullen de 1000
jaar met hem als koningen rege-
ren.p

7 Zodra de 1000 jaar voorbij
zijn, zal Satan uit zijn gevangenis
worden vrijgelaten. 8 Hij zal er-
opuit gaan om de volken aan de
vier hoeken van de aarde, Gog en
M _agog, te misleiden om hen voor
de oorlog te verzamelen. Hun aan-
tal is als het zand van de zee.
9 Ze rukten op over de hele aarde
en omsingelden het kamp van de
heiligen en de geliefde stad. Maar
er kwam vuur uit de hemel dat hen
verteerde.q 10 En de Duivel, die

20:4 �Zie Woordenlijst en Opb 6:9, vtn.
�Lett.: ‘met de bijl terechtgesteld’.

hen misleidde, werd in het meer
van vuur en zwavel gegooid, waar
het wilde beesta en de valse pro-
feet al waren.b Ze zullen dag en
nacht gepijnigd� worden, voor al-
tijd en eeuwig.

11 En ik zag een grote witte
troon en degene die erop zat.c De
aarde en de hemel vluchtten van
hem weg,d en er werd geen plaats
voor ze gevonden. 12 Ik zag de
doden, van groot tot klein, voor de
troon staan, en er werden boekrol-
len geopend. Maar er werd nog een
andere boekrol geopend: de boek-
rol van het leven.e Op grond van
de dingen die in de boekrollen ge-
schreven stonden, werden de do-
den geoordeeld naar hun daden.f
13 De zee stond haar doden af en
de dood en het Graf� stonden hun
doden af, en ze werden afzonder-
lijk geoordeeld naar hun daden.g
14 De dood en het Graf� werden
in het meer van vuur gegooid.h Dit
meer van vuuri betekent de tweede
dood. j 15 Bovendien werd ieder-
een die niet in het boek van het
leven geschreven bleek te zijn,k in
het meer van vuur gegooid. l

21 En ik zag een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde.m Want

de vroegere hemel en de vroe-
gere aarde waren voorbijgegaan,n
en de zeeo is er niet meer. 2 Ik
zag ook de heilige stad, het Nieu-
we Jeruzalem, bij God vandaan
uit de hemel neerdalen,p klaar als
een bruid die zich mooi heeft ge-
maakt voor haar man.q 3 Toen
hoorde ik een luide stem vanaf de
troon zeggen: ‘Kijk! De tent van
God is bij de mensen en hij zal
bij hen wonen. Ze zullen zijn volk
zijn en God zelf zal bij hen zijn.r
4 Hij zal elke traan uit hun ogen
wissen.s De dood zal er niet meer
zijn.t Er zal geen rouw, geen ge-
huil en geen pijn meer zijn.u De
dingen van vroeger zijn voorbij.’

20:10 �Of ‘in bedwang gehouden’, ‘op-
gesloten’. 20:13, 14 �Of ‘Hades’, het
collectieve graf van de mensheid. Zie
Woordenlijst.
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OPENBARING 21:5-27 1660
5 Hij die op de troon zat,a zei:

‘Kijk! Ik maak alles nieuw.’b Ook
zei hij: ‘Schrijf, want deze woor-
den zijn betrouwbaar� en waar.’
6 En hij zei tegen me: ‘Ze zijn
werkelijkheid geworden! Ik ben de
Alfa en de Omega,� het begin en
het einde.c Aan iedereen die dorst
heeft, zal ik vrij� te drinken ge-
ven uit de bron met levengevend
water.d 7 Iedereen die overwint,
zal deze dingen erven. Ik zal zijn
God zijn en hij zal mijn zoon zijn.
8 Maar de lafaards, degenen zon-
der geloof,e degenen die onrein en
walgelijk zijn, de moordenaars,f
de seksueel immorele� mensen,g
degenen die aan spiritisme doen,
de afgodenaanbidders en alle leu-
genaars:h hun deel is in het meer
dat met vuur en zwavel brandt. i
Dat betekent de tweede dood.’j

9 Eén van de zeven engelen
met de zeven schalen die vol wa-
ren met de zeven laatste plagen,k
kwam en zei tegen me: ‘Kom, ik
zal je de bruid, de vrouw van het
Lam, l laten zien.’ 10 Hij bracht
me in de kracht van de geest naar
een grote, hoge berg en liet me
de heilige stad Jeruzalem zien,
die bij God vandaan uit de he-
mel neerdaaldem 11 en de glo-
rie van God had.n Haar glans was
als een kostbare edelsteen, als
een kristalhelder schijnende jas-
pis.o 12 Ze had een grote, hoge
muur en 12 poorten, met 12 enge-
len bij de poorten. Op de poor-
ten waren de namen gegrift van
de 12 stammen van de zonen van
Israël. 13 Er waren drie poor-
ten op het oosten, drie poorten
op het noorden, drie poorten op
het zuiden en drie poorten op
het westen.p 14 De muur van de
stad had ook 12 fundamentstenen
en daarop stonden de 12 namen
van de 12 apostelenq van het Lam.

21:5 �Of ‘trouw’. 21:6 �Of ‘de a en de z’.
De alfa en de omega zijn de eerste en
de laatste letter van het Griekse alfabet.
�Of ‘kosteloos’. 21:8 �Zie Woordenlijst.

15 Degene die tegen mij sprak,
had een gouden rietstok om de
stad, de poorten en de muur
te meten.a 16 De stad was vier-
kant, even lang als breed. Hij mat
de stad met de rietstok: 12.000
stadie.� De lengte, breedte en
hoogte waren gelijk. 17 Hij mat
ook de muur: 144 el� in mensen-
maat, die tegelijk engelenmaat is.
18 De muur was gemaakt van jas-
pisb en de stad was van zuiver
goud, als helder glas. 19 De fun-
damenten van de stadsmuur wa-
ren met allerlei edelstenen ver-
sierd: het eerste fundament was
jaspis, het tweede saffier, het der-
de chalcedon, het vierde smaragd,
20 het vijfde sardonyx, het zes-
de sardius, het zevende chryso-
liet, het achtste beril, het negen-
de topaas, het tiende chrysopraas,
het elfde hyacint en het twaalfde
amethist. 21 De 12 poorten wa-
ren 12 parels. Elke poort was ge-
maakt van één parel. De hoofd-
straat van de stad was van zuiver
goud, als doorzichtig glas.

22 Ik zag daarin geen tempel,
want Jehovah� God, de Almach-
tige,c is haar tempel, net als het
Lam. 23 En de stad heeft de zon
en de maan niet nodig om op
haar te schijnen, want de glo-
rie van God verlichtte haard en
het Lam was haar lamp.e 24 De
volken zullen bij haar licht wan-
delen,f en de koningen van de aar-
de zullen er hun glorie binnen-
brengen. 25 De poorten zullen
overdag nooit gesloten worden,
want er zal geen nacht bestaan.g
26 De pracht en de eer van de
volken zullen er worden binnen-
gebracht.h 27 Maar alles wat ver-
ontreinigd is en iedereen die doet
wat walgelijk en bedrieglijk is, zal
er absoluut niet binnengaan. i Al-
leen zij die opgeschreven zijn in
de boekrol van het leven van het
Lam zullen er binnengaan. j

21:16 �Zo’n 2220 km. Een stadie was
185m. Zie App. B14. 21:17 �Zo’n 64 m.
Zie App. B14. 21:22 �Zie App. A5.
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1661 OPENBARING 22:1-21

22 Hij liet me een rivier van
levengevend water zien,a

helder als kristal. Die stroomde
vanuit de troon van God en van
het Lamb 2 over het midden van
haar hoofdstraat. Aan beide kan-
ten van de rivier stonden levens-
bomen die 12 keer per jaar vrucht
droegen — elke maand gaven ze
hun vruchten. En de bladeren van
de bomen waren voor de genezing
van de volken.c

3 Er zal geen enkele vervloeking
meer zijn. De troon van God en
van het Lamd zal in de stad staan.
Zijn slaven zullen heilige dienst
voor hem doen. 4 Ze zullen zijn
gezicht ziene en zijn naam zal op
hun voorhoofd staan.f 5 Ook zal
er geen nacht meer zijn.g Ze heb-
ben geen licht nodig van lamp of
zon, want Jehovah� God zal hen
verlichten.h Ze zullen als koningen
regeren voor altijd en eeuwig.i

6 Hij zei tegen me: ‘Deze woor-
den zijn betrouwbaar� en waar. j
Jehovah,� de God die de profe-
ten heeft geı̈nspireerd,k heeft zijn
engel gestuurd om aan zijn sla-
ven te laten zien wat er binnen-
kort moet gebeuren. 7 Luister!
Ik kom vlug. l Gelukkig is iedereen
die zich houdt aan de woorden van
de profetie van deze boekrol.’m

8 Ik, Johannes, was het die
deze dingen hoorde en zag. Toen
ik ze hoorde en zag, viel ik in aan-
bidding neer aan de voeten van de
engel die me dat had laten zien.
9 Maar hij zei tegen me: ‘Pas op!
Doe dat niet! Ik ben maar een
slaaf net als jij en je broeders,
de profeten, en degenen die zich
houden aan de woorden van deze
boekrol. Aanbid God.’n

10 Ook zei hij tegen me: ‘Ver-
zegel de woorden van de profe-
tie van deze boekrol niet, want de
vastgestelde tijd is nabij. 11 Laat
de onrechtvaardige doorgaan met
onrechtvaardigheid en laat de on-
reine doorgaan met zijn onrein-
heid. Maar laat de rechtvaardige

22:5, 6 �Zie App. A5. 22:6 �Of ‘trouw’.

doorgaan met rechtvaardigheid
en laat de heilige doorgaan met
heiligheid.

12 “Luister, ik kom vlug! Het
loon dat ik geef, heb ik bij me,
om iedereen te geven wat hij voor
zijn daden verdient.a 13 Ik ben de
Alfa en de Omega,�b de eerste en
de laatste, het begin en het einde.
14 Gelukkig zijn zij die hun gewa-
den wassen,c zodat ze het recht
krijgen om naar de levensbomend

te gaan en ze toegang tot de stad
krijgenvia haar poorten.e 15 Bui-
ten zijn de honden,� zij die aan
spiritisme doen, de seksueel im-
morele� mensen, de moordenaars,
de afgodenaanbidders en iedereen
die graag liegt en bedriegt.”f

16 “Ik, Jezus, heb mijn engel
gestuurd om aan jullie getuigenis
over deze dingen te geven voor
de gemeenten. Ik ben de wortel
en de nakomeling van Davidg en
de heldere morgenster.”’h

17 De geest en de bruid i blij-
ven zeggen: ‘Kom!’ En laat ieder-
een die het hoort, zeggen: ‘Kom!’
Laat iedereen die dorst heeft ko-
men. j Laat iedereen die wil vrij van
het levengevende water nemen.k

18 ‘Ik getuig aan iedereen die
de woorden van de profetie van
deze boekrol hoort: Als iemand
hier iets aan toevoegt, l zal God
hem de plagen toevoegen die in
deze boekrol zijn beschreven.m
19 Als iemand iets afneemt van
de woorden van de boekrol van
deze profetie, zal God hem zijn
deel afnemen van de levensbo-
menn en van de heilige stad,o die
in deze boekrol zijn beschreven.

20 Degene die van deze dingen
getuigt, zegt: “Ja, ik kom vlug.”’p

‘Amen! Kom, Heer Jezus.’
21 Mag de onverdiende goed-

heid van de Heer Jezus met de
heiligen zijn.

22:13 �Of ‘de a en de z’. De alfa en de
omega zijn de eerste en de laatste letter
van het Griekse alfabet. 22:15 �D.w.z.
degenen die dingen doen die walgelijk
zijn in Gods ogen. �Zie Woordenlijst.
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Genesis Mozes Woestijn 1513 ‘In het begin’
tot 1657

Exodus Mozes Woestijn 1512 1657-1512
Leviticus Mozes Woestijn 1512 1 maand (1512)
Numeri Mozes Woestijn en

vlakte van Moab
1473 1512-1473

Deuteronomium Mozes Vlakte van Moab 1473 2 maanden (1473)
Jozua Jozua Kanaän c. 1450 1473–c. 1450
Rechters Samuël Israël c. 1100 c. 1450–c. 1120
Ruth Samuël Israël c. 1090 11 jaar van bestuur

door rechters
1 Samuël Samuël, Gad,

Nathan
Israël c. 1078 c. 1180-1078

2 Samuël Gad, Nathan Israël c. 1040 1077–c. 1040
1 Koningen Jeremia Juda en 1 rol c. 1040-580
2 Koningen Jeremia Egypte 580
1 Kronieken Ezra Jeruzalem (?) 1 rol Na 1Kr 9:44:
2 Kronieken Ezra Jeruzalem (?) c. 460 c. 1077-537
Ezra Ezra Jeruzalem c. 460 537–c. 467
Nehemia Nehemia Jeruzalem na 443 456–na 443
Esther Mordechai Susan, Elam c. 475 493–c. 475
Job Mozes Woestijn c. 1473 Ruim 140 jaar

tussen 1657
en 1473

Psalmen David en anderen c. 460
Spreuken Salomo, Agur,

Lemuël
Jeruzalem c. 717

Prediker Salomo Jeruzalem v. 1000
Hooglied Salomo Jeruzalem c. 1020
Jesaja Jesaja Jeruzalem na 732 c. 778–na 732
Jeremia Jeremia Juda, Egypte 580 647-580
Klaagliederen Jeremia Bij Jeruzalem 607
Ezechiël Ezechiël Babylon c. 591 613–c. 591
Daniël Daniël Babylon c. 536 618–c. 536
Hosea Hosea Samaria (district) na 745 v. 804–na 745
Joël Joël Juda c. 820 (?)
Amos Amos Juda c. 804
Obadja Obadja c. 607
Jona Jona c. 844
Micha Micha Juda v. 717 c. 777-717
Nahum Nahum Juda v. 632
Habakuk Habakuk Juda c. 628 (?)
Zefanja Zefanja Juda v. 648
Haggaı̈ Haggaı̈ Het herbouwde

Jeruzalem
520 112 dagen (520)

Zacharia Zacharia Het herbouwde
Jeruzalem

518 520-518

Maleachi Maleachi Het herbouwde
Jeruzalem

na 443
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Boeken van de Hebreeuwse Geschriften, opgetekend vóór Christus

Naam van boek Schrijver(s) Waar geschreven
Geschrift voltooid
(v.Chr.)

Beschreven periode
(v.Chr.)

1662



Mattheüs Mattheüs Israël c. 41 2 v.Chr.–33 n.Chr.
Markus Markus Rome c. 60-65 29-33 n.Chr.
Lukas Lukas Cesarea c. 56-58 3 v.Chr.–33 n.Chr.
Johannes Apostel Johannes In of bij Efeze c. 98 Na proloog,

29-33 n.Chr.
Handelingen Lukas Rome c. 61 33–c. 61 n.Chr.
Romeinen Paulus Korinthe c. 56
1 Korinthiërs Paulus Efeze c. 55
2 Korinthiërs Paulus Macedonië c. 55
Galaten Paulus Korinthe of

Syrisch Antiochië
c. 50-52

Efeziërs Paulus Rome c. 60-61
Filippenzen Paulus Rome c. 60-61
Kolossenzen Paulus Rome c. 60-61
1 Thessalonicenzen Paulus Korinthe c. 50
2 Thessalonicenzen Paulus Korinthe c. 51
1 Timotheüs Paulus Macedonië c. 61-64
2 Timotheüs Paulus Rome c. 65
Titus Paulus Macedonië (?) c. 61-64
Filemon Paulus Rome c. 60-61
Hebreeën Paulus Rome c. 61
Jakobus Jakobus

(Jezus’ broer)
Jeruzalem v. 62

1 Petrus Petrus Babylon c. 62-64
2 Petrus Petrus Babylon (?) c. 64
1 Johannes Apostel Johannes In of bij Efeze c. 98
2 Johannes Apostel Johannes In of bij Efeze c. 98
3 Johannes Apostel Johannes In of bij Efeze c. 98
Judas Judas

(Jezus’ broer)
Israël (?) c. 65

Openbaring Apostel Johannes Patmos c. 96

Tabel van de Bijbelboeken
Boeken van de Griekse Geschriften, opgetekend na Christus

Naam van boek Schrijver Waar geschreven
Geschrift voltooid
(n.Chr.) Beschreven periode

[Van sommige boeken is onzeker wie de schrijver is of waar ze zijn geschreven.
Vaak is de datering bij benadering. De afkorting ‘c.’ betekent circa en ‘v.’ betekent vóór.]

App. Appendix
Bet. Betekent
d.w.z. dat wil zeggen
hfst. hoofdstuk
Lett. Letterlijk
Ops Opschrift
vs. vers
vtn. voetnoot

cm centimeter
g gram
kg kilogram
km kilometer
l liter
m meter

Afkortingen in voetnoten
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