
Hebben Joden meer 
voorrechten? (bijv. beloften, 
verbond, Woord van God, 
geboorte van Christus, Zoon van 
David, zoon van Abraham). Is 
het evangelie ook voor de 
Joden? 
 
 
Mattheüs 1:1 
1 ¶  Het boek des geslachts van 
JEZUS CHRISTUS, den Zoon 
van David, den zoon van 
Abraham. 
 
Mattheüs 1:21 
21  En zij zal een Zoon baren, en 
gij zult Zijn naam heten JEZUS; 
want Hij zal Zijn volk zalig maken 
van hun zonden. 
 
Mattheüs 10:5 
5 ¶  Deze twaalf heeft Jezus 
uitgezonden, en hun bevel 
gegeven, zeggende: Gij zult niet 
heengaan op den weg der 
heidenen, en gij zult niet ingaan 
in enige stad der Samaritanen. 
6  Maar gaat veel meer heen tot 
de verloren schapen van het huis 
Israëls. 
 
Mattheüs 13:40 
40  Gelijkerwijs dan het onkruid 
vergaderd, en met vuur verbrand 
wordt, alzo zal het ook zijn in de 
voleinding dezer wereld. 
 
Mattheüs 13:49 
49  Alzo zal het in de voleinding 
der eeuwen wezen; de engelen 
zullen uitgaan, en de bozen uit 
het midden der rechtvaardigen 
afscheiden; 
 
Mattheüs 24:3 
3  En als Hij op den Olijfberg 
gezeten was, gingen de 
discipelen tot Hem alleen, 
zeggende: Zeg ons, wanneer 
zullen deze dingen zijn, en welk 
zal het teken zijn van Uw 
toekomst, en van de voleinding 
der wereld? 
 
Mattheüs 24:6 
6  En gij zult horen van oorlogen, 
en geruchten van oorlogen; ziet 
toe, wordt niet verschrikt; want al 
die dingen moeten geschieden, 
maar nog is het einde niet. 
 

Mattheüs 24:14 
14  En dit Evangelie des 
Koninkrijks zal in de gehele 
wereld gepredikt worden tot een 
getuigenis allen volken; en dan 
zal het einde komen. 
15  Wanneer gij dan zult zien den 
gruwel der verwoesting, waarvan 
gesproken is door Daniël, den 
profeet, staande in de heilige 
plaats; (die het leest, die merke 
daarop!) 
 
Mattheüs 25:40 
40  En de Koning zal antwoorden 
en tot hen zeggen: Voorwaar zeg 
Ik u: Voor zoveel gij dit een van 
deze Mijn minste broeders 
gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij 
gedaan. 
 
Mattheüs 25:45 
45  Dan zal Hij hun antwoorden en 
zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor 
zoveel gij dit een van deze 
minsten niet gedaan hebt, zo hebt 
gij het Mij ook niet gedaan. 
 
Lukas 1:54 
54  Hij heeft Israël, Zijn knecht, 
opgenomen, opdat Hij gedachtig 
ware der barmhartigheid. 
55  (Gelijk Hij gesproken heeft tot 
onze vaderen, namelijk tot 
Abraham, en zijn zaad) in 
eeuwigheid. 
 
Lukas 1:69 
69  En heeft een hoorn der 
zaligheid ons opgericht, in het 
huis van David, Zijn knecht; 
70  Gelijk Hij gesproken heeft door 
den mond Zijner heilige profeten, 
die van het begin der wereld 
geweest zijn; 
71  Namelijk een verlossing van 
onze vijanden, en van de hand al 
dergenen, die ons haten; 
72  Opdat Hij barmhartigheid deed 
aan onze vaderen, en gedachtig 
ware aan Zijn heilig verbond; 
73  En aan den eed, dien Hij 
Abraham, onzen vader, 
gezworen heeft, om ons te geven. 
74  Dat wij, verlost zijnde uit de 
hand onzer vijanden, Hem dienen 
zouden zonder vreze. 
75  In heiligheid en gerechtigheid 
voor Hem, al de dagen onzes 
levens. 
 
Lukas 2:10 

10  En de engel zeide tot hen: 
Vreest niet, want, ziet, ik 
verkondig u grote blijdschap, die 
al den volke wezen zal; 
11  Namelijk dat u heden geboren 
is de Zaligmaker, welke is 
Christus, de Heere, in de stad 
Davids. 
 
Lukas 24:47 
47  En in Zijn Naam gepredikt 
worden bekering en vergeving der 
zonden, onder alle volken, 
beginnende van Jeruzalem. 
 
Handelingen 2:22 
22  Gij Israelietische mannen, 
hoort deze woorden: Jezus den 
Nazaréner, een Man van God, 
onder ulieden betoond door 
krachten, en wonderen, en 
tekenen, die God door Hem 
gedaan heeft, in het midden van 
u, gelijk ook gijzelven weet; 
23  Dezen, door den bepaalden 
raad en voorkennis Gods 
overgegeven zijnde, hebt gij 
genomen, en door de handen der 
onrechtvaardigen aan het kruis 
gehecht en gedood; 
24  Welken God opgewekt heeft, 
de smarten des doods ontbonden 
hebbende, alzo het niet mogelijk 
was, dat Hij van denzelven dood 
zou gehouden worden. 
 
Handelingen 2:36 
36  Zo wete dan zekerlijk het 
ganse huis Israëls, dat God Hem 
tot een Heere en Christus 
gemaakt heeft, namelijk dezen 
Jezus, Dien gij gekruist hebt. 
 
Handelingen 2:39 
39  Want u komt de belofte toe, 
en uw kinderen, en allen, die 
daar verre zijn, zo velen als er de 
Heere, onze God, toe roepen zal. 
 
Handelingen 3:13 
13  De God Abrahams, en Izaks, 
en Jakobs, de God onzer 
vaderen, heeft Zijn Kind Jezus 
verheerlijkt, Welken gij 
overgeleverd hebt, en hebt Hem 
verloochend, voor het aangezicht 
van Pilatus, als hij oordeelde, dat 
men Hem zoude loslaten. 
14  Maar gij hebt den Heilige en 
Rechtvaardige verloochend, en 
hebt begeerd, dat u een man, die 

een doodslager was, zou 
geschonken worden; 
15  En den Vorst des levens hebt 
gij gedood, Welken God 
opgewekt heeft uit de doden; 
waarvan wij getuigen zijn. 
 
Handelingen 3:22 
22  Want Mozes heeft tot de 
vaderen gezegd: De Heere, uw 
God, zal u een Profeet 
verwekken, uit uw broederen, 
gelijk mij; Dien zult gij horen, in 
alles, wat Hij tot u spreken zal. 
23  En het zal geschieden, dat alle 
ziel, die dezen Profeet niet zal 
gehoord hebben, uitgeroeid zal 
worden uit den volke. 
 
Handelingen 3:25 
25  Gijlieden zijt kinderen der 
profeten, en des verbonds, 
hetwelk God met onze vaderen 
opgericht heeft, zeggende tot 
Abraham: En in uw zade zullen 
alle geslachten der aarde 
gezegend worden. 
26  God, opgewekt hebbende Zijn 
Kind Jezus, heeft Denzelven 
eerst tot u gezonden, dat Hij 
ulieden zegenen zou, daarin dat 
Hij een iegelijk van u afkere van 
uw boosheden. 
 
Handelingen 4:10 
10  Zo zij u allen kennelijk, en het 
ganse volk Israël, dat door den 
Naam van Jezus Christus, den 
Nazaréner, Dien gij gekruist 
hebt, Welken God van de doden 
heeft opgewekt, door Hem, zeg 
ik, staat deze hier voor u gezond. 
11  Deze is de Steen, Die van u, 
de bouwlieden, veracht is, Welke 
tot een hoofd des hoeks 
geworden is. 
 
Handelingen 5:30 
30  De God onzer vaderen heeft 
Jezus opgewekt, Welken gij 
omgebracht hebt, hangende 
Hem aan het hout. 
31  Deze heeft God door Zijn 
rechter hand verhoogd tot een 
Vorst en Zaligmaker, om Israël 
te geven bekering en vergeving 
der zonden. 
32  En wij zijn Zijn getuigen van 
deze woorden; en ook de Heilige 
Geest, Welken God gegeven 
heeft dengenen, die Hem 
gehoorzaam zijn. 



 
Handelingen 7:52 
52  Wien van de profeten hebben 
uw vaders niet vervolgd? En zij 
hebben gedood degenen, die te 
voren verkondigd hebben de 
komst des Rechtvaardigen, van 
Welken gijlieden nu verraders en 
moordenaars geworden zijt. 
 
Handelingen 10:34 
34 ¶  En Petrus, den mond 
opendoende, zeide: Ik verneem in 
der waarheid, dat God geen 
aannemer des persoons is; 
35  Maar in allen volke, die Hem 
vreest en gerechtigheid werkt, is 
Hem aangenaam. 
 
Handelingen 10:39 
39  En wij zijn getuigen van al 
hetgeen Hij gedaan heeft, beide 
in het Joodse land en te 
Jeruzalem; Welken zij gedood 
hebben, Hem hangende aan het 
hout. 
 
Handelingen 11:15 
15  En als ik begon te spreken, 
viel de Heilige Geest op hen, 
gelijk ook op ons in het begin. 
16  En ik werd gedachtig aan het 
woord des Heeren, hoe Hij zeide: 
Johannes doopte wel met water, 
maar gijlieden zult gedoopt 
worden met den Heiligen Geest. 
17  Indien dan God hun 
evengelijke gave gegeven heeft, 
als ook ons, die in de Heere 
Jezus Christus geloofd hebben, 
wie was ik toch, die God konde 
weren? 
18  En als zij dit hoorden, waren zij 
tevreden, en verheerlijkten God, 
zeggende: Zo heeft dan God ook 
den heidenen de bekering 
gegeven ten leven! 
 
Handelingen 13:26 
26  Mannen broeders, kinderen 
van het geslacht Abrahams, en 
die onder u God vrezen, tot u is 
het woord dezer zaligheid 
gezonden. 
27  Want die te Jeruzalem wonen, 
en hun oversten, Dezen niet 
kennende, hebben ook de 
stemmen der profeten, die op 
elken sabbat dag gelezen 
worden, Hem veroordelende, 
vervuld; 

28  En geen oorzaak des doods 
vindende, hebben zij van Pilatus 
begeerd, dat Hij zou gedood 
worden. 
29  En als zij alles volbracht 
hadden, wat van Hem 
geschreven was, namen zij Hem 
af van het hout, en legden Hem in 
het graf. 
 
Handelingen 13:32 
32  En wij verkondigen u de 
belofte, die tot de vaderen 
geschied is, dat namelijk God 
dezelve vervuld heeft aan ons, 
hun kinderen, als Hij Jezus 
verwekt heeft. 
33  Gelijk ook in den tweeden 
psalm geschreven staat: Gij zijt 
Mijn Zoon, heden heb Ik U 
gegenereerd. 
 
Handelingen 13:46 
46  Maar Paulus en Barnabas, 
vrijmoedigheid gebruikende, 
zeiden: Het was nodig, dat eerst 
tot u het Woord Gods gesproken 
zou worden; doch nademaal gij 
hetzelve verstoot, en uzelven des 
eeuwigen levens niet waardig 
oordeelt, ziet, wij keren ons tot de 
heidenen. 
47  Want alzo heeft ons de Heere 
geboden, zeggende: Ik heb u 
gesteld tot een licht der 
heidenen, opdat gij zoudt zijn tot 
zaligheid, tot aan het uiterste der 
aarde. 
 
Handelingen 14:1 
1 ¶  En het geschiedde te Ikonium, 
dat zij te zamen gingen in de 
synagoge der Joden, en alzo 
spraken, dat een grote menigte, 
beiden van Joden en Grieken, 
geloofde. 
 
Handelingen 14:27 
27  En daar gekomen zijnde, en 
de Gemeente vergaderd 
hebbende, verhaalden zij, wat 
grote dingen God met hen 
gedaan had, en dat Hij den 
heidenen de deur des geloofs 
geopend had. 
 
Handelingen 15:3 
3  Zij dan, van de Gemeente 
uitgeleid zijnde, reisden door 
Fenicië en Samarie, verhalende 
de bekering der heidenen; en 

deden al den broederen grote 
blijdschap aan. 
 
Handelingen 15:8 
8  En God, de Kenner der harten, 
heeft hun getuigenis gegeven, 
hun gevende den Heiligen Geest, 
gelijk als ook ons; 
9  En heeft geen onderscheid 
gemaakt tussen ons en hen, 
gereinigd hebbende hun harten 
door het geloof. 
 
Handelingen 15:14 
14  Simeon heeft verhaald hoe 
God eerst de heidenen heeft 
bezocht, om uit hen een volk aan 
te nemen voor Zijn Naam. 
 
Handelingen 18:4 
4  En hij handelde op elken sabbat 
in de synagoge, en bewoog tot 
het geloof Joden en Grieken. 
5  En als Silas en Timotheüs van 
Macedonië afgekomen waren, 
werd Paulus door den Geest 
gedrongen, betuigende den 
Joden, dat Jezus is de Christus. 
6  Maar als zij wederstonden en 
lasterden, schudde hij zijn 
klederen af, en zeide tot hen: Uw 
bloed zij op uw hoofd; ik ben rein; 
en van nu voortaan zal ik tot de 
heidenen heengaan. 
 
Handelingen 26:20 
20  Maar heb eerst dengenen, die 
te Damaskus waren, en te 
Jeruzalem, en in het gehele land 
van Judéa, en den heidenen 
verkondigd, dat zij zich zouden 
beteren, en tot God bekeren, 
werken doende der bekering 
waardig. 
 
Handelingen 28:23 
23 ¶  En als zij hem een dag 
gesteld hadden, kwamen er velen 
tot hem in zijn woonplaats; 
denwelken hij het Koninkrijk 
Gods uitlegde, en betuigde, en 
poogde hen te bewegen tot het 
geloof in Jezus, beide uit de wet 
van Mozes en de profeten, van 
des morgens vroeg tot den avond 
toe. 
24  En sommigen geloofden wel, 
hetgeen gezegd werd, maar 
sommigen geloofden niet. 
25  En tegen elkander oneens 
zijnde, scheidden zij; als Paulus 
dit ene woord gezegd had, 

namelijk: Wel heeft de Heilige 
Geest gesproken door Jesaja, 
den profeet, tot onze vaderen, 
26  Zeggende: Ga heen tot dit 
volk, en zeg: Met het gehoor zult 
gij horen, en geenszins verstaan; 
en ziende zult gij zien, en 
geenszins bemerken. 
27  Want het hart dezes volks is 
dik geworden, en met de oren 
hebben zij zwaarlijk gehoord, en 
hun ogen hebben zij toegedaan; 
opdat zij niet te eniger tijd met de 
ogen zouden zien, en met de 
oren horen, en met het hart 
verstaan, en zij zich bekeren, en 
Ik hen geneze. 
28  Het zij u dan bekend, dat de 
zaligheid Gods den heidenen 
gezonden is, en dezelve zullen 
horen. 
 
Romeinen 1:3 
3  Van Zijn Zoon, Die geworden is 
uit het zaad van David, naar het 
vlees; 
4  Die krachtelijk bewezen is te 
zijn de Zoon van God, naar den 
Geest der heiligmaking, uit de 
opstanding der doden) namelijk 
Jezus Christus, onzen Heere: 
 
Romeinen 1:16 
16 ¶  Want ik schaam mij des 
Evangelies van Christus niet; 
want het is een kracht Gods tot 
zaligheid een iegelijk, die 
gelooft, eerst den Jood, en ook 
den Griek. 
 
Romeinen 2:9 
9  Verdrukking en benauwdheid 
over alle ziel des mensen, die het 
kwade werkt, eerst van den Jood, 
en ook van den Griek; 
10  Maar heerlijkheid, en eer, en 
vrede een iegelijk, die het goede 
werkt, eerst den Jood, en ook 
den Griek. 
 
Romeinen 3:1 
1 ¶  Welk is dan het voordeel van 
den Jood? Of welk is de 
nuttigheid der besnijdenis? 
2  Vele in alle manier; want dit is 
wel het eerste, dat hun de 
Woorden Gods zijn toebetrouwd. 
3  Want wat is het, al zijn 
sommigen ongelovig geweest? 
Zal hun ongelovigheid het 
geloof van God te niet doen? 
 



Romeinen 3:9 
9  Wat dan? Zijn wij uitnemender? 
Ganselijk niet; want wij hebben te 
voren beschuldigd beiden Joden 
en Grieken, dat zij allen onder de 
zonde zijn; 
10  Gelijk geschreven is: Er is 
niemand rechtvaardig, ook niet 
een; 
11  Er is niemand, die verstandig 
is, er is niemand, die God zoekt. 
12  Allen zijn zij afgeweken, te 
zamen zijn zij onnut geworden; er 
is niemand, die goed doet, er is 
ook niet tot een toe. 
 
Romeinen 3:22 
22  Namelijk de rechtvaardigheid 
Gods door het geloof van Jezus 
Christus, tot allen, en over allen, 
die geloven; want er is geen 
onderscheid. 
 
Romeinen 3:29 
29  Is God een God der Joden 
alleen? en is Hij het niet ook der 
heidenen? Ja, ook der heidenen; 
30  Nademaal Hij een enig God is, 
Die de besnijdenis 
rechtvaardigen zal uit het 
geloof, en de voorhuid door het 
geloof. 
 
Romeinen 9:4 
4  Welke Israëlieten zijn, welker is 
de aanneming tot kinderen, en 
de heerlijkheid, en de 
verbonden, en de wetgeving, en 
de dienst van God, en de 
beloftenissen; 
5  Welker zijn de vaders, en uit 
welke Christus is, zoveel het 
vlees aangaat, Dewelke is God 
boven allen te prijzen in der 
eeuwigheid. Amen. 
6 ¶  Doch ik zeg dit niet, alsof het 
woord Gods ware uitgevallen; 
want die zijn niet allen Israël, die 
uit Israël zijn. 
 
Romeinen 9:24 
24  Welke Hij ook geroepen heeft, 
namelijk ons, niet alleen uit de 
Joden, maar ook uit de 
heidenen. 
 
Romeinen 10:11 
11  Want de Schrift zegt: Een 
iegelijk, die in Hem gelooft, die 
zal niet beschaamd worden. 
12 ¶  Want er is geen 
onderscheid, noch van Jood 

noch van Griek; want eenzelfde 
is Heere van allen, rijk zijnde over 
allen, die Hem aanroepen. 
13  Want een iegelijk, die den 
Naam des Heeren zal aanroepen, 
zal zalig worden. 
14  Hoe zullen zij dan Hem 
aanroepen, in Welken zij niet 
geloofd hebben? En hoe zullen 
zij in Hem geloven, van Welken 
zij niet gehoord hebben? En hoe 
zullen zij horen, zonder die hun 
predikt? 
15  En hoe zullen zij prediken, 
indien zij niet gezonden worden? 
Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk 
zijn de voeten dergenen, die 
vrede verkondigen, dergenen, die 
het goede verkondigen! 
16  Doch zij zijn niet allen het 
Evangelie gehoorzaam geweest; 
want Jesaja zegt: Heere, wie 
heeft onze prediking geloofd? 
17  Zo is dan het geloof uit het 
gehoor, en het gehoor door het 
Woord Gods, 
 
Romeinen 10:21 
21  Maar tegen Israël zegt Hij: 
Den gehelen dag heb Ik Mijn 
handen uitgestrekt tot een 
ongehoorzaam en tegensprekend 
volk. 
 
Romeinen 11:1 
1 ¶  Ik zeg dan: Heeft God Zijn 
volk verstoten? Dat zij verre; 
want ik ben ook een Israëliet, uit 
het zaad Abrahams, van den 
stam Benjamin. 
2  God heeft Zijn volk niet 
verstoten, hetwelk Hij te voren 
gekend heeft. Of weet gij niet, wat 
de Schrift zegt van Elia, hoe hij 
God aanspreekt tegen Israël, 
zeggende: 
 
Romeinen 11:5 
5  Alzo is er dan ook in dezen 
tegenwoordigen tijd een 
overblijfsel geworden, naar de 
verkiezing der genade. 
 
Romeinen 11:8 
8  (Gelijk geschreven is: God 
heeft hun gegeven een geest des 
diepen slaaps; ogen om niet te 
zien, en oren om niet te horen) tot 
op den huidigen dag. 
9  En David zegt: Hun tafel worde 
tot een strik, en tot een val, en tot 

een aanstoot, en tot een 
vergelding voor hen. 
10  Dat hun ogen verduisterd 
worden, om niet te zien; en 
verkrom hun rug allen tijd. 
11  Zo zeg ik dan: Hebben zij 
gestruikeld, opdat zij vallen 
zouden? Dat zij verre; maar door 
hun val is de zaligheid den 
heidenen geworden, om hen tot 
jaloersheid te verwekken. 
12  En indien hun val de rijkdom is 
der wereld, en hun vermindering 
de rijkdom der heidenen, hoeveel 
te meer hun volheid! 
13  Want ik spreek tot u, 
heidenen, voor zoveel ik der 
heidenen apostel ben; ik maak 
mijn bediening heerlijk; 
14  Of ik enigszins mijn vlees tot 
jaloersheid verwekken, en 
enigen uit hen behouden mocht. 
15  Want indien hun verwerping de 
verzoening is der wereld, wat zal 
de aanneming wezen, anders dan 
het leven uit de doden? 
16  En indien de eerstelingen 
heilig zijn, zo is ook het deeg 
heilig, en indien de wortel heilig 
is, zo zijn ook de takken heilig. 
17  En zo enige der takken 
afgebroken zijn, en gij, een wilde 
olijfboom zijnde, in derzelver 
plaats zijt ingeent, en des wortels 
en der vettigheid des olijfbooms 
mede deelachtig zijt geworden, 
18  Zo roem niet tegen de takken; 
en indien gij daartegen roemt, gij 
draagt den wortel niet, maar de 
wortel u. 
19  Gij zult dan zeggen: De takken 
zijn afgebroken, opdat ik zou 
ingeent worden. 
20  Het is wel; zij zijn door 
ongeloof afgebroken, en gij staat 
door het geloof. Zijt niet 
hooggevoelende, maar vrees. 
21  Want is het, dat God de 
natuurlijke takken niet gespaard 
heeft, zie toe, dat Hij ook mogelijk 
u niet spare. 
22  Zie dan de goedertierenheid 
en de strengheid van God; de 
strengheid wel over degenen, die 
gevallen zijn, maar de 
goedertierenheid over u, indien gij 
in de goedertierenheid blijft; 
anderszins zult ook gij 
afgehouwen worden. 
23  Maar ook zij, indien zij in het 
ongeloof niet blijven, zullen 
ingeent worden; want God is 

machtig om dezelve weder in te 
enten. 
24  Want indien gij afgehouwen zijt 
uit den olijfboom, die van nature 
wild was, en tegen nature in den 
goeden olijfboom ingeent; 
hoeveel te meer zullen deze, die 
natuurlijke takken zijn, in hun 
eigen olijfboom geent worden? 
25  Want ik wil niet, broeders, dat 
u deze verborgenheid onbekend 
zij (opdat gij niet wijs zijt, bij 
uzelven), dat de verharding voor 
een deel over Israël gekomen is, 
totdat de volheid der heidenen 
zal ingegaan zijn. 
26  En alzo zal geheel Israël zalig 
worden; gelijk geschreven is: De 
Verlosser zal uit Sion komen en 
zal de goddeloosheden afwenden 
van Jakob. 
 
Romeinen 11:28 
28  Zo zijn zij wel vijanden 
aangaande het Evangelie, om 
uwentwil, maar aangaande de 
verkiezing zijn zij beminden, om 
der vaderen wil; 
29  Want de genadegiften en de 
roeping Gods zijn onberouwelijk. 
30  Want gelijkerwijs ook gijlieden 
eertijds Gode ongehoorzaam 
geweest zijt, maar nu 
barmhartigheid verkregen hebt 
door dezer ongehoorzaamheid; 
31  Alzo zijn ook dezen nu 
ongehoorzaam geweest, opdat 
ook zij door uw barmhartigheid 
zouden barmhartigheid verkrijgen. 
32  Want God heeft hen allen 
onder de ongehoorzaamheid 
besloten, opdat Hij hun allen zou 
barmhartig zijn. 
 
Galaten 3:9 
9  Zo dan, die uit het geloof zijn, 
worden gezegend met den 
gelovigen Abraham. 
 
Galaten 3:12 
12  Doch de wet is niet uit het 
geloof; maar de mens, die deze 
dingen doet, zal door dezelve 
leven. 
13  Christus heeft ons verlost van 
den vloek der wet, een vloek 
geworden zijnde voor ons; want 
er is geschreven: Vervloekt is een 
iegelijk, die aan het hout hangt. 
14  Opdat de zegening van 
Abraham tot de heidenen komen 
zou in Christus Jezus, en opdat 



wij de belofte des Geestes 
verkrijgen zouden door het 
geloof. 
 
Galaten 3:28 
28  Daarin is noch Jood noch 
Griek; daarin is noch dienstbare 
noch vrije; daarin is geen man en 
vrouw; want gij allen zijt een in 
Christus Jezus. 
29  En indien gij van Christus zijt, 
zo zijt gij dan Abrahams zaad, en 
naar de beloftenis erfgenamen. 
 
Efeziërs 2:12 
12  Dat gij in dien tijd waart zonder 
Christus, vervreemd van het 
burgerschap Israëls, en 
vreemdelingen van de 
verbonden der belofte, geen 
hoop hebbende, en zonder God 
in de wereld. 
13  Maar nu in Christus Jezus, 
zijt gij, die eertijds verre waart, 
nabij geworden door het bloed 
van Christus. 
14 ¶  Want Hij is onze vrede, Die 
deze beiden een gemaakt heeft, 
en den middelmuur des 
afscheidsels gebroken hebbende, 
15  Heeft Hij de vijandschap in Zijn 
vlees te niet gemaakt, namelijk de 
wet der geboden in inzettingen 
bestaande; opdat Hij die twee in 
Zichzelven tot een nieuwen mens 
zou scheppen, vrede makende; 
16  En opdat Hij die beiden met 
God in een lichaam zou 
verzoenen door het kruis, de 
vijandschap aan hetzelve gedood 
hebbende. 
17  En komende, heeft Hij door het 
Evangelie vrede verkondigd u, 
die verre waart, en dien, die nabij 
waren. 
18  Want door Hem hebben wij 
beiden den toegang door een 
Geest tot den Vader. 
19  Zo zijt gij dan niet meer 
vreemdelingen en bijwoners, 
maar medeburgers der heiligen, 
en huisgenoten Gods; 
20  Gebouwd op het fondament 
der apostelen en profeten, 
waarvan Jezus Christus is de 
uiterste Hoeksteen; 
21  Op Welken het gehele 
gebouw, bekwamelijk 
samengevoegd zijnde, opwast tot 
een heiligen tempel in den Heere; 

22  Op Welken ook gij mede 
gebouwd wordt tot een 
woonstede Gods in den Geest. 
 
Efeziërs 3:5 
5  Welke in andere eeuwen den 
kinderen der mensen niet is 
bekend gemaakt, gelijk zij nu is 
geopenbaard aan Zijn heilige 
apostelen en profeten, door den 
Geest; 
6  Namelijk dat de heidenen zijn 
medeërfgenamen, en van 
hetzelfde lichaam, en 
mededeelgenoten Zijner belofte 
in Christus, door het Evangelie; 
7  Waarvan ik een dienaar 
geworden ben, naar de gave der 
genade Gods, die mij gegeven 
is, naar de werking Zijner kracht. 
8  Mij, den allerminste van al de 
heiligen, is deze genade 
gegeven, om onder de heidenen 
door het Evangelie te 
verkondigen den onnaspeurlijken 
rijkdom van Christus, 
 
1 Timotheüs 3:16 
16  En buiten allen twijfel, de 
verborgenheid der godzaligheid is 
groot; God is geopenbaard in het 
vlees, is gerechtvaardigd in den 
Geest, is gezien van de engelen, 
is gepredikt onder de heidenen, 
is geloofd in de wereld, is 
opgenomen in heerlijkheid. 
 
1 Timotheüs 6:15 
15  Welke te Zijner tijd vertonen 
zal de zalige en alleen machtige 
Heere, de Koning der koningen, 
en Heere der heren; 
 
2 Timotheüs 2:8 
8 ¶  Houd in gedachtenis, dat 
Jezus Christus uit de doden is 
opgewekt, Welke is uit den zade 
Davids, naar mijn Evangelie; 
 
Titus 2:11 
11 ¶  Want de zaligmakende 
genade Gods is verschenen aan 
alle mensen. 
 
Hebreeën 1:8 
8  Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw 
troon, o God, is in alle 
eeuwigheid; de schepter Uws 
koninkrijks is een rechte 
schepter. 
9  Gij hebt rechtvaardigheid 
liefgehad, en ongerechtigheid 

gehaat; daarom heeft U, o God! 
Uw God gezalfd met olie der 
vreugde boven Uw medegenoten. 
 
Hebreeën 6:13 
13  Want als God aan Abraham 
de belofte deed, dewijl Hij bij 
niemand, die meerder was, had te 
zweren, zo zwoer Hij bij 
Zichzelven, 
14  Zeggende: Waarlijk, 
zegenende zal Ik u zegenen, en 
vermenigvuldigende zal Ik u 
vermenigvuldigen. 
15  En alzo, lankmoediglijk 
verwacht hebbende, heeft hij de 
belofte verkregen. 
16  Want de mensen zweren wel 
bij den meerdere dan zij zijn, en 
de eed tot bevestiging is 
denzelven een einde van alle 
tegenspreken; 
17  Waarin God, willende den 
erfgenamen der beloftenis 
overvloediger bewijzen de 
onveranderlijkheid van Zijn raad, 
met een eed daartussen is 
gekomen; 
 
Hebreeën 8:6 
6 ¶  En nu heeft Hij zoveel 
uitnemender bediening gekregen, 
als Hij ook eens beteren 
verbonds Middelaar is, hetwelk 
in betere beloftenissen 
bevestigd is. 
7  Want indien dat eerste verbond 
onberispelijk geweest ware, zo 
zou voor het tweede geen plaats 
gezocht zijn geweest. 
8  Want hen berispende, zegt Hij 
tot hen: Ziet, de dagen komen, 
spreekt de Heere, en Ik zal over 
het huis Israëls, en over het huis 
van Juda een nieuw verbond 
oprichten; 
9  Niet naar het verbond, dat Ik 
met hun vaderen gemaakt heb, 
ten dage, als Ik hen bij de hand 
nam, om hen uit Egypteland te 
leiden; want zij zijn in dit Mijn 
verbond niet gebleven, en Ik heb 
op hen niet geacht, zegt de 
Heere. 
10  Want dit is het verbond, dat Ik 
met het huis Israëls maken zal na 
die dagen, zegt de Heere: Ik zal 
Mijn wetten in hun verstand 
geven, en in hun harten zal Ik die 
inschrijven; en Ik zal hun tot een 
God zijn, en zij zullen Mij tot een 
volk zijn. 

 
Hebreeën 9:15 
15 ¶  En daarom is Hij de 
Middelaar des nieuwen 
testaments, opdat, de dood 
daartussen gekomen zijnde, tot 
verzoening der overtredingen, die 
onder het eerste testament 
waren, degenen, die geroepen 
zijn, de beloftenis der eeuwige 
erve ontvangen zouden. 
 
Openbaring 19:9 
9  En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig 
zijn zij, die geroepen zijn tot het 
avondmaal van de bruiloft des 
Lams. En hij zeide tot mij: Deze 
zijn de waarachtige woorden 
Gods. 
 


