
Woonde Jakob (Israël) in Palestina? 
Woonde de Heere Jezus in Palestina 
(Matt 2:20-21)? Wat is Bijbels gezien 
de juiste benaming voor het land dat 
voorheen Kanaän heette? Israël of 
Palestina? Wat is een Bijbelse kijk op 
Israël? Is Israël nog Gods 
uitverkoren volk? Is het nog Zijn 
oogappel (Deut 32:10; Zach 2:8)? Is 
het nog Zijn zoon (Ex 4; Hos 11) , Zijn 
knecht (Jes 41:8; 44:1,21; 49:3; Lu 
1:54)? Zijn het nog Zijn gezalfden (Ps 
105), Zijn broeders (Mt 25:40), de 
Zijnen (Joh 1)? Is het voor Hem nog 
een heilig, afgezonderd volk (Lev 
20:24,26)? Heeft Hij Zijn volk niet 
verstoten? (Rom 11) Blijven de zegen 
en beloften aan Abraham geldig, ook 
na de verwerping van de Messias? 
Wat was en is Gods plan met Israël? 
Koningen, priesters. (Ex 19:5-6) 
Is de Gemeente ook Gods volk? (1Pet 
2:10; Tit 2:14) Waarom was en is 
Jeruzalem zo belangrijk? (plaats van 
het offer, Heb 13:12, Lu 13:33, stad 
van de grote Koning, Matt 5:35) 
 
Genesis 12:3 
3 En Ik zal zegenen, die u zegenen, 
en vervloeken, die u vloekt; en in u 
zullen alle geslachten des aardrijks 
gezegend worden. 
 
Genesis 17:7 
7 ¶ En Ik zal Mijn verbond oprichten 
tussen Mij en tussen u, en tussen uw 
zaad na u in hun geslachten, tot een 
eeuwig verbond, om u te zijn tot een 
God, en uw zaad na u. 
8 En Ik zal u, en uw zaad na u, het 
land uwer vreemdelingschappen 
geven, het gehele land Kanaän, tot 
eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een 
God zijn. 
9 Voorts zeide God tot Abraham: Gij 
nu zult Mijn verbond houden, gij, en 
uw zaad na u, in hun geslachten. 
10 Dit is Mijn verbond, dat gijlieden 
houden zult tussen Mij, en tussen u, en 
tussen uw zaad na u: dat al wat 
mannelijk is, u besneden worde. 
 
Genesis 18:18 
18 Dewijl Abraham gewisselijk tot een 
groot en machtig volk worden zal, en 
alle volken der aarde in hem 
gezegend zullen worden? 
 
Genesis 22:17 
17 Voorzeker zal Ik u grotelijks 
zegenen, en uw zaad zeer 
vermenigvuldigen, als de sterren des 
hemels, en als het zand, dat aan den 
oever der zee is; en uw zaad zal de 
poort zijner vijanden erfelijk bezitten. 
18 En in uw zaad zullen gezegend 
worden alle volken der aarde, 
naardien gij Mijn stem gehoorzaam 
geweest zijt. 
 
Genesis 26:4 

4 En Ik zal uw zaad vermenigvuldigen, 
als de sterren des hemels, en zal aan 
uw zaad al deze landen geven; en in 
uw zaad zullen gezegend worden alle 
volken der aarde, 
 
Genesis 27:29 
29 Volken zullen u dienen, en natiën 
zullen zich voor u nederbuigen; wees 
heer over uw broederen, en de zonen 
uwer moeder zullen zich voor u 
nederbuigen! Vervloekt moet hij zijn, 
wie u vervloekt; en wie u zegent, zij 
gezegend! 
 
Genesis 28:13 
13 En ziet, de HEERE stond op 
dezelve en zeide: Ik ben de HEERE, 
de God van uw vader Abraham, en de 
God van Izak; dit land, waarop gij ligt 
te slapen, zal Ik aan u geven, en aan 
uw zaad. 
14 En uw zaad zal wezen als het stof 
der aarde, en gij zult uitbreken in 
menigte, westwaarts en oostwaarts, en 
noordwaarts en zuidwaarts; en in u, en 
in uw zaad zullen alle geslachten des 
aardbodems gezegend worden. 
 
Genesis 32:28 
28 Toen zeide Hij: Uw naam zal 
voortaan niet Jakob heten, maar 
Israël; want gij hebt u vorstelijk 
gedragen met God en met de mensen, 
en hebt overmocht. 
 
Genesis 33:20 
20 En hij richtte aldaar een altaar op, 
en noemde het: De God Israëls is 
God! 
 
Genesis 35:10 
10 En God zeide tot hem: Uw naam is 
Jakob, uw naam zal voortaan niet 
Jakob genoemd worden, maar Israël 
zal uw naam zijn; en Hij noemde zijn 
naam Israël. 
 
Exodus 4:22 
22 Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo 
zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn 
eerstgeborene, is Israël. 
23 En Ik heb tot u gezegd: Laat Mijn 
zoon trekken, dat hij Mij diene! maar 
gij hebt geweigerd hem te laten 
trekken; zie, Ik zal uw zoon, uw 
eerstgeborene doden! 
 
Exodus 15:14 
14 De volken hebben het gehoord, zij 
zullen sidderen; weedom heeft de 
ingezetenen van Palestina bevangen. 
 
Exodus 19:5 
5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner 
stem zult gehoorzamen, en Mijn 
verbond houden, zo zult gij Mijn 
eigendom zijn uit alle volken, want de 
ganse aarde is Mijn; 
6 En gij zult Mij een priesterlijk 
koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit 

zijn de woorden, die gij tot de 
kinderen Israëls spreken zult. 
 
Leviticus 20:24 
24 En Ik heb u gezegd: Gij zult hun 
land erfelijk bezitten, en Ik zal u dat 
geven, opdat gij hetzelve erfelijk bezit, 
een land vloeiende van melk en honig; 
Ik ben de HEERE, uw God, Die u van 
de volken afgezonderd heb! 
 
Leviticus 20:26 
26 En gij zult Mij heilig zijn, want Ik, de 
HEERE, ben heilig; en Ik heb u van de 
volken afgezonderd, opdat gij Mijns 
zoudt zijn. 
 
Numeri 24:5 
5 Hoe goed zijn uw tenten, Jakob! uw 
woningen, Israël! 
 
Numeri 24:9 
9 Hij heeft zich gekromd, hij heeft zich 
nedergelegd, gelijk een leeuw, en als 
een oude leeuw; wie zal hem doen 
opstaan? Zo wie u zegent, die zij 
gezegend, en vervloekt zij, wie u 
vervloekt! 
 
Numeri 34:2 
2 Gebied den kinderen Israëls, en zeg 
tot hen: Wanneer gij in het land 
Kanaän ingaat, zo zal dit land zijn, dat 
u ter erfenis vallen zal, het land 
Kanaän, naar zijn landpalen. 
 
Deuteronomium 4:20 
20 Maar ulieden heeft de HEERE 
aangenomen, en uit den ijzeroven, uit 
Egypte, uitgevoerd; opdat gij Hem tot 
een erfvolk zoudt zijn, gelijk het te 
dezen dage is. 
 
Deuteronomium 7:6 
6 Want gij zijt een heilig volk den 
HEERE, uw God; u heeft de HEERE, 
uw God, verkoren, dat gij Hem tot een 
volk des eigendoms zoudt zijn uit alle 
volken, die op den aardbodem zijn. 
7 De HEERE heeft geen lust tot u 
gehad, noch u verkoren, om uw 
veelheid boven alle andere volken; 
want gij waart het weinigste van alle 
volken. 
8 Maar omdat de HEERE ulieden 
liefhad, en opdat Hij hield den eed, 
dien Hij uw vaderen gezworen had, 
heeft u de HEERE met een sterke 
hand uitgevoerd, en heeft u verlost uit 
het diensthuis, uit de hand van Farao, 
koning van Egypte. 
 
Deuteronomium 14:1 
1 ¶ Gijlieden zijt kinderen des 
HEEREN, uws Gods; gij zult uzelven 
niet snijden, noch kaalheid maken 
tussen uw ogen, over een dode. 
2 Want gij zijt een heilig volk den 
HEERE, uw God; en u heeft de 
HEERE verkoren, om Hem tot een 

volk des eigendoms te zijn, uit al de 
volken, die op den aardbodem zijn. 
 
Deuteronomium 14:21 
21 Gij zult geen dood aas eten; den 
vreemdeling, die in uw poorten is, zult 
gij het geven, dat hij het ete, of 
verkoopt het den vreemde; want gij zijt 
een heilig volk den HEERE, uw God. 
Gij zult het bokje niet koken in de melk 
zijner moeder. 
 
Deuteronomium 26:18 
18 En de HEERE heeft u heden doen 
zeggen, dat gij Hem tot een volk des 
eigendoms zult zijn, gelijk als Hij u 
gesproken heeft, en dat gij al Zijn 
geboden zult houden; 
19 Opdat Hij u alzo boven al de 
volken, die Hij gemaakt heeft, hoog 
zette, tot lof, en tot een naam, en tot 
heerlijkheid; en opdat gij een heilig 
volk zijt den HEERE, uw God, gelijk 
als Hij gesproken heeft. 
 
Deuteronomium 28:9 
9 De HEERE zal u Zichzelven tot een 
heilig volk bevestigen, gelijk als Hij u 
gezworen heeft, wanneer gij de 
geboden des HEEREN, uws Gods, 
zult houden, en in Zijn wegen 
wandelen. 
 
Deuteronomium 32:3 
3 Want ik zal den Naam des HEEREN 
uitroepen; geeft onzen God grootheid! 
4 Hij is de Rotssteen, Wiens werk 
volkomen is; want al Zijn wegen zijn 
gerichte. God is waarheid, en is geen 
onrecht; rechtvaardig en recht is Hij. 
5 Hij heeft het tegen Hem verdorven; 
het zijn Zijn kinderen niet; de 
schandvlek is hun; het is een verkeerd 
en verdraaid geslacht. 
6 Zult gij dit den HEERE vergelden, gij, 
dwaas en onwijs volk! Is Hij niet uw 
Vader, Die u verkregen, Die u gemaakt 
en u bevestigd heeft? 
7 ¶ Gedenk aan de dagen van ouds; 
merk op de jaren van elk geslacht; 
vraag uw vader, die zal het u bekend 
maken, uw ouden, en zij zullen het u 
zeggen. 
8 Toen de Allerhoogste aan de volken 
de erfenis uitdeelde, toen Hij Adams 
kinderen vaneen scheidde, heeft Hij 
de landpalen der volken gesteld naar 
het getal der kinderen Israëls. 
9 Want des HEEREN deel is Zijn volk, 
Jakob is het snoer Zijner erve. 
10 Hij vond hem in een land der 
woestijn, en in een woeste huilende 
wildernis; Hij voerde hem rondom, Hij 
onderwees hem, Hij bewaarde hem als 
Zijn oogappel. 
11 Gelijk een arend zijn nest opwekt, 
over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen 
uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn 
vlerken; 
12 Zo leidde hem de HEERE alleen, en 
er was geen vreemd god met hem. 



 
Deuteronomium 33:3 
3 Immers bemint Hij de volken! Al zijn 
heiligen zijn in Uw hand; zij zullen in 
het midden tussen Uw voeten gezet 
worden; een ieder zal ontvangen van 
Uw woorden. 
4 Mozes heeft ons de wet geboden, 
een erfenis van Jakobs gemeente; 
 
Jozua 1:2 
2 Mijn knecht Mozes is gestorven; zo 
maak u nu op, trek over deze Jordaan, 
gij en al dit volk, tot het land, dat Ik 
hun, den kinderen Israëls, geve. 
 
Jozua 11:23 
23 Alzo nam Jozua al dat land in, naar 
alles, wat de HEERE tot Mozes 
gesproken had; en Jozua gaf het 
Israël ten erve, naar hun afdelingen, 
naar hun stammen. En het land rustte 
van den krijg. 
 
1 Samuël 13:19 
19 En er werd geen smid gevonden in 
het ganse land van Israël; want de 
Filistijnen hadden gezegd: Opdat de 
Hebreen geen zwaard noch spies 
maken. 
 
1 Koningen 8:53 
53 Want Gij hebt hen U tot een erfdeel 
afgezonderd, uit alle volken der 
aarde; gelijk als Gij gesproken hebt 
door den dienst van Mozes, Uw 
knecht, als Gij onze vaderen uit 
Egypte uitvoerdet, Heere HEERE! 
 
1 Koningen 18:31 
31 En Elia nam twaalf stenen, naar het 
getal der stammen van de kinderen 
Jakobs, tot welke het woord des 
HEEREN geschied was, zeggende: 
Israël zal uw naam zijn. 
 
2 Koningen 5:2 
2 En er waren benden uit Syrië 
getogen, en hadden een kleine jonge 
dochter uit het land van Israël 
gevankelijk gebracht, die in den dienst 
der huisvrouw van Naäman was. 
 
2 Koningen 17:34 
34 Tot op dezen dag toe doen die naar 
de eerste wijzen; zij vrezen den 
HEERE niet, en zij doen niet naar hun 
inzettingen, en naar hun rechten, en 
naar de wet, en naar het gebod, dat de 
HEERE geboden heeft aan de 
kinderen van Jakob, dien Hij den 
naam Israël gaf. 
 
1 Kronieken 22:2 
2 En David zeide, dat men vergaderen 
zou de vreemdelingen, die in het land 
Israëls waren; en hij bestelde 
steenhouwers, om uit te houwen 
stenen, welke men behouwen zou, om 
het huis Gods te bouwen. 
 

2 Kronieken 2:17 
17 En Salomo telde al de vreemde 
mannen, die in het land van Israël 
waren, achtervolgens de telling, met 
dewelke zijn vader David die geteld 
had; en er werden gevonden honderd 
drie en vijftig duizend en zeshonderd. 
 
2 Kronieken 30:25 
25 En de ganse gemeente van Juda 
verblijdde zich, mitsgaders de 
priesteren en de Levieten, en de 
gehele gemeente dergenen, die uit 
Israël gekomen waren; ook de 
vreemdelingen, die uit het land van 
Israël gekomen waren, en die in Juda 
woonden. 
 
2 Kronieken 34:7 
7 Brak hij ook de altaren af en de 
bossen, en de gesneden beelden 
stampte hij, die vergruizende, en al de 
zonnebeelden hieuw hij af in het ganse 
land van Israël; daarna keerde hij 
weder naar Jeruzalem. 
 
Psalmen 46:4 
4 (46-5) De beekjes der rivier zullen 
verblijden de stad Gods, het heiligdom 
der woningen des Allerhoogsten. 
 
Psalmen 48:2 
2 (48-3) Schoon van gelegenheid, een 
vreugde der ganse aarde is de berg 
Sion, aan de zijden van het noorden; 
de stad des groten Konings. 
 
Psalmen 60:8 
8 (60-10) Moab is mijn waspot; op 
Edom zal ik mijn schoen werpen! juich 
over mij, o gij Palestina! 
 
Psalmen 83:7 
7 (83-8) Gebal, en Ammon, en Amalek, 
Palestina met de inwoners van Tyrus. 
 
Psalmen 87:1 
1 ¶ Een psalm, een lied voor de 
kinderen van Korach. Zijn grondslag is 
op de bergen der heiligheid. 
2 De HEERE bemint de poorten van 
Sion boven alle woningen van Jakob. 
3 Zeer heerlijke dingen worden van u 
gesproken, o stad Gods! Sela. 
4 ¶ Ik zal Rahab en Babel vermelden, 
onder degenen, die Mij kennen; ziet, 
de Filistijn, en de Tyrier, met den 
Moor, deze is aldaar geboren. 
5 En van Sion zal gezegd worden: Die 
en die is daarin geboren; en de 
Allerhoogste Zelf zal hen bevestigen. 
6 De HEERE zal hen rekenen in het 
opschrijven der volken, zeggende: 
Deze is aldaar geboren. Sela. 
7 En de zangers, gelijk de speellieden, 
mitsgaders al mijn fonteinen, zullen 
binnen u zijn. 
 
Psalmen 105:1 

1 ¶ Looft den HEERE, roept Zijn Naam 
aan, maakt Zijn daden bekend onder 
de volken. 
2 Zingt Hem, psalmzingt Hem, spreekt 
aandachtelijk van al Zijn wonderen. 
3 Roemt u in den Naam Zijner 
heiligheid; het hart dergenen, die den 
HEERE zoeken, verblijde zich. 
4 Vraagt naar den HEERE en Zijn 
sterkte; zoekt Zijn aangezicht 
geduriglijk. 
5 Gedenkt Zijner wonderen, die Hij 
gedaan heeft, Zijner wondertekenen, 
en der oordelen Zijns monds. 
6 Gij zaad van Abraham, Zijn knecht, 
gij kinderen van Jakob, Zijn 
uitverkorene! 
7 Hij is de HEERE, onze God; Zijn 
oordelen zijn over de gehele aarde. 
8 ¶ Hij gedenkt Zijns verbonds tot in 
der eeuwigheid, des woords, dat Hij 
ingesteld heeft, tot in duizend 
geslachten; 
9 Des verbonds, dat Hij met Abraham 
heeft gemaakt, en Zijns eeds aan Izak; 
10 Welken Hij ook gesteld heeft aan 
Jakob tot een inzetting, aan Israël tot 
een eeuwig verbond, 
11 Zeggende: Ik zal u geven het land 
Kanaän, het snoer van ulieder erfdeel. 
12 Als zij weinig mensen in getal 
waren, ja, weinig en vreemdelingen 
daarin; 
13 En wandelden van volk tot volk, 
van het ene koninkrijk tot het andere 
volk; 
14 Hij liet geen mens toe hen te 
onderdrukken; ook bestrafte Hij 
koningen om hunnentwil, zeggende: 
15 Tast Mijn gezalfden niet aan, en 
doet Mijn profeten geen kwaad. 
 
Psalmen 105:42 
42 Want Hij dacht aan Zijn heilig 
woord, aan Abraham, Zijn knecht. 
43 Alzo voerde Hij Zijn volk uit met 
vrolijkheid, Zijn uitverkorenen met 
gejuich. 
 
Psalmen 108:9 
9 (108-10) Moab is mijn waspot; op 
Edom zal ik mijn schoen werpen; over 
Palestina zal ik juichen. 
 
Psalmen 135:4 
4 Want de HEERE heeft Zich Jakob 
verkoren, Israël tot Zijn eigendom. 
 
Jesaja 2:1 
1 ¶ Het woord, dat Jesaja, de zoon van 
Amoz, gezien heeft over Juda en 
Jeruzalem. 
2 En het zal geschieden in het laatste 
der dagen, dat de berg van het huis 
des HEEREN zal vastgesteld zijn op 
den top der bergen, en dat hij zal 
verheven worden boven de heuvelen, 
en tot denzelven zullen alle heidenen 
toevloeien. 
3 En vele volken zullen heengaan en 
zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den 

berg des HEEREN, tot het huis van 
den God Jakobs, opdat Hij ons lere 
van Zijn wegen, en dat wij wandelen in 
Zijn paden; want uit Sion zal de wet 
uitgaan, en des HEEREN woord uit 
Jeruzalem. 
4 En Hij zal rechten onder de 
heidenen, en bestraffen vele volken; 
en zij zullen hun zwaarden slaan tot 
spaden, en hun spiesen tot sikkelen; 
het ene volk zal tegen het andere volk 
geen zwaard opheffen, en zij zullen 
geen oorlog meer leren. 
5 Komt, gij huis van Jakob, en laat ons 
wandelen in het licht des HEEREN. 
6 ¶ Maar Gij hebt Uw volk, het huis van 
Jakob, verlaten, want zij zijn vervuld 
met goddeloosheid, meer dan het 
oosten, en zij zijn guichelaars gelijk de 
Filistijnen, en aan de kinderen der 
vreemden tonen zij hun behagen. 
7 En hun land is vervuld met zilver en 
goud, en hunner schatten is geen 
einde; hun land is ook vervuld met 
paarden, en hunner wagenen is geen 
einde. 
8 Ook is hun land vervuld met 
afgoden; voor het werk hunner handen 
buigen zij zich neder, voor hetgeen 
hun vingeren gemaakt hebben. 
9 Daar bukt zich de gemene man, en 
de aanzienlijke man vernedert zich; 
daarom zult Gij het hun niet vergeven. 
 
Jesaja 3:13 
13 De HEERE stelt Zich om te pleiten, 
en Hij staat, om de volken te richten. 
14 De HEERE komt ten gerichte tegen 
de oudsten Zijns volks en deszelfs 
vorsten, want gijlieden hebt dezen 
wijngaard verteerd; de roof des 
ellendigen is in uwe huizen. 
15 Wat is ulieden, dat gij Mijn volk 
verbrijzelt, en de aangezichten der 
ellendigen vermaalt? spreekt de 
Heere, HEERE der heirscharen. 
 
Jesaja 14:24 
24 ¶ De HEERE der heirscharen heeft 
gezworen, zeggende: Indien niet, gelijk 
Ik gedacht heb, het alzo geschiede, en 
gelijk Ik beraadslaagd heb, het 
bestaan zal! 
25 Dat Ik Assur in Mijn land zal 
verbreken, en hem op Mijn bergen 
vertreden; opdat zijn juk van hen 
afwijke, en zijn last van hun schouder 
wijke. 
26 Dit is de raadslag, die beraadslaagd 
is over dat ganse land; en dit is de 
hand, die uitgestrekt is over alle 
volken. 
27 Want de HEERE der heirscharen 
heeft het in Zijn raad besloten, wie zal 
het dan verbreken? en Zijn hand is 
uitgestrekt, wie zal ze dan keren? 
28 In het jaar, toen de koning Achaz 
stierf, geschiedde deze last. 
29 Verheug u niet, gij gans Palestina! 
dat de roede die u sloeg, gebroken is; 
want uit de wortel der slang zal een 



basilisk voortkomen, en haar vrucht zal 
een vurige vliegende draak zijn. 
30 En de eerstgeborenen der armen 
zullen weiden, en de nooddruftigen 
zullen zeker nederliggen; uw wortel 
daarentegen zal Ik door den honger 
doden, en uw overblijfsel zal hij 
ombrengen. 
31 Huil, gij poort, schreeuw, gij stad! gij 
zijt gesmolten, gij gans Palestina! 
want van het noorden komt een rook, 
en er is geen eenzame in zijn 
samenkomsten. 
32 Wat zal men dan antwoorden den 
boden des volks? Dat de HEERE 
Sion gegrond heeft, opdat de 
bedrukten Zijns volks een toevlucht 
daarin hebben zouden. 
 
Jesaja 41:8 
8 Maar gij, Israël, Mijn knecht! gij 
Jakob, dien Ik verkoren heb! het zaad 
van Abraham, Mijn liefhebber! 
 
Jesaja 43:1 
1 ¶ Maar nu, alzo zegt de HEERE, uw 
Schepper, o Jakob! en uw 
Formeerder, o Israël! vrees niet, want 
Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam 
geroepen, gij zijt Mijn. 
2 Wanneer gij zult gaan door het water, 
Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij 
zullen u niet overstromen; wanneer gij 
door het vuur zult gaan, zult gij niet 
verbranden, en de vlam zal u niet 
aansteken. 
3 Want Ik ben de HEERE, uw God, de 
Heilige Israëls, uw Heiland; Ik heb 
Egypte, Morenland en Seba gegeven 
tot uw losgeld in uw plaats. 
4 Van toen af, dat gij kostelijk zijt 
geweest in Mijn ogen, zijt gij 
verheerlijkt geweest, en Ik heb u 
liefgehad; daarom heb Ik mensen in 
uw plaats gegeven, en volken in 
plaats van uw ziel. 
 
Jesaja 44:1 
1 ¶ Maar hoor nu Mijn knecht Jakob, 
en Israël, dien Ik verkoren heb! 
 
Jesaja 44:21 
21 ¶ Gedenk aan deze dingen, o 
Jakob, en Israël! Want gij zijt Mijn 
knecht, Ik heb u geformeerd; gij zijt 
Mijn knecht, Israël, gij zult van Mij niet 
vergeten worden. 
 
Jesaja 49:3 
3 En Hij heeft tot Mij gezegd: Gij zijt 
Mijn Knecht, Israël, door Welken Ik 
verheerlijkt zal worden. 
 
Jesaja 49:14 
14 Doch Sion zegt: De HEERE heeft 
mij verlaten, en de HEERE heeft mij 
vergeten. 
15 Kan ook een vrouw haar zuigeling 
vergeten, dat zij zich niet ontferme 
over den zoon haars buiks? Ofschoon 

deze vergate, zo zal Ik toch u niet 
vergeten. 
16 Zie, Ik heb u in de beide 
handpalmen gegraveerd; uw muren 
zijn steeds voor Mij. 
 
Jesaja 60:14 
14 Ook zullen, zich buigende, tot u 
komen de kinderen dergenen, die u 
onderdrukt hebben, en allen, die u 
gelasterd hebben zullen zich 
nederbuigen aan de planten uwer 
voeten; en zij zullen u noemen de stad 
des HEEREN, het Sion van den 
Heilige Israëls. 
 
Jesaja 61:1 
1 ¶ De Geest des Heeren HEEREN is 
op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd 
heeft, om een blijde boodschap te 
brengen den zachtmoedigen; Hij heeft 
Mij gezonden om te verbinden de 
gebrokenen van harte, om den 
gevangenen vrijheid uit te roepen, en 
den gebondenen opening der 
gevangenis; 
2 Om uit te roepen het jaar van het 
welbehagen des HEEREN, en den dag 
der wraak onzes Gods; om alle 
treurigen te troosten; 
3 Om den treurigen Sions te 
beschikken dat hun gegeven worde 
sieraad voor as, vreugdeolie voor 
treurigheid, het gewaad des lofs voor 
een benauwden geest; opdat zij 
genaamd worden eikebomen der 
gerechtigheid, een planting des 
HEEREN, opdat Hij verheerlijkt worde. 
4 ¶ En zij zullen de oude verwoeste 
plaatsen bouwen, de vorige 
verstoringen weder oprichten, en de 
verwoeste steden vernieuwen, die 
verstoord waren van geslacht tot 
geslacht. 
5 En uitlanders zullen staan, en uw 
kudden weiden; en vreemden zullen 
uw akkerlieden en uw wijngaardeniers 
zijn. 
6 Doch gijlieden zult priesters des 
HEEREN heten, men zal u dienaren 
onzes Gods noemen; gij zult het 
vermogen der heidenen eten, en in 
hun heerlijkheid zult gij u roemen. 
7 Voor uw dubbele schaamte en 
schande zullen zij juichen over hun 
deel; daarom zullen zij in hun land 
erfelijk het dubbele bezitten; zij zullen 
eeuwige vreugde hebben. 
8 Want Ik, de HEERE, heb het recht 
lief, Ik haat den roof in het brandoffer, 
en Ik zal geven, dat hun werk in der 
waarheid zal zijn; en Ik zal een eeuwig 
verbond met hen maken. 
9 En hun zaad zal onder de heidenen 
bekend worden, en hun nakomelingen 
in het midden der volken; allen, die 
hen zien zullen, zullen hen kennen, dat 
zij zijn een zaad, dat de HEERE 
gezegend heeft. 
10 ¶ Ik ben zeer vrolijk in den HEERE, 
mijn ziel verheugt zich in mijn God, 

want Hij heeft mij bekleed met de 
klederen des heils, den mantel der 
gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; 
gelijk een bruidegom zich met 
priesterlijk sieraad versiert, en als een 
bruid zich versiert met haar 
gereedschap. 
11 Want gelijk de aarde haar spruit 
voortbrengt, en gelijk een hof, hetgeen 
in hem gezaaid is, doet uitspruiten; 
alzo zal de Heere HEERE 
gerechtigheid en lof doen uitspruiten 
voor al de volken. 
 
Jesaja 62:12 
12 En zij zullen hen noemen het 
heilige volk, de verlosten des 
HEEREN; en gij zult genoemd worden 
de gezochte, de stad, die niet verlaten 
is. 
 
Jesaja 66:8 
8 Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie 
heeft dergelijks gezien? Zou een land 
kunnen geboren worden op een 
enigen dag? Zou een volk kunnen 
geboren worden op een enige reize? 
Maar Sion heeft Weeen gekregen, en 
zij heeft haar zonen gebaard. 
 
Jeremia 3:17 
17 Te dier tijd zullen zij Jeruzalem 
noemen, des HEEREN troon; en al de 
heidenen zullen tot haar vergaderd 
worden, om des HEEREN Naams wil, 
te Jeruzalem; en zij zullen niet meer 
wandelen naar het goeddunken van 
hun boos hart. 
 
Jeremia 3:19 
19 Ik zeide wel: Hoe zal Ik u onder de 
kinderen zetten, en u geven het 
gewenste land, de sierlijke erfenis van 
de heirscharen der heidenen? Maar Ik 
zeide: Gij zult tot Mij roepen: Mijn 
Vader! en gij zult van achter Mij niet 
afkeren. 
 
Jeremia 10:16 
16 Jakobs deel is niet gelijk die, want 
Hij is de Formeerder van alles, en 
Israël is de roede Zijner erfenis; 
HEERE der heirscharen is Zijn Naam. 
 
Jeremia 30:10 
10 ¶ Gij dan, vrees niet, o Mijn knecht 
Jakob! spreekt de HEERE, ontzet u 
niet, Israël! want zie, Ik zal u uit verre 
landen verlossen, en uw zaad uit het 
land hunner gevangenis; en Jakob zal 
wederkomen, en stil en gerust zijn, en 
er zal niemand zijn, die hem 
verschrikke. 
 
Jeremia 31:1 
1 ¶ Ter zelfder tijd, spreekt de HEERE, 
zal Ik allen geslachten Israëls tot een 
God zijn; en zij zullen Mij tot een volk 
zijn. 
 
Jeremia 31:9 

9 Zij zullen komen met geween, en met 
smekingen zal Ik hen voeren; Ik zal 
hen leiden aan de waterbeken, in een 
rechte weg, waarin zij zich niet zullen 
stoten; want Ik ben Israël tot een 
Vader, en Efraïm is Mijn 
eerstgeborene. 
 
Jeremia 46:27 
27 Maar gij, Mijn knecht Jakob! vrees 
niet, en ontzet u niet, o Israël! want 
zie, Ik zal u verlossen uit verre landen, 
en uw zaad uit het land hunner 
gevangenis; en Jakob zal 
wederkomen, en stil en gerust zijn, en 
niemand zal hem verschrikken. 
 
Ezechiël 11:16 
16 Daarom zeg: Zo zegt de Heere 
HEERE: Hoewel Ik hen verre onder de 
heidenen weggedaan heb, en hoewel 
Ik hen in de landen verstrooid heb, 
nochtans zal Ik hun een weinig tijds tot 
een heiligdom zijn, in de landen, 
waarin zij gekomen zijn. 
17 Daarom zeg: Alzo zegt de Heere 
HEERE: Ja, Ik zal ulieden vergaderen 
uit de volken, en Ik zal u verzamelen 
uit de landen, waarin gij verstrooid zijt, 
en Ik zal u het land Israëls geven. 
 
Ezechiël 21:2 
2 Mensenkind! zet uw aangezicht 
tegen Jeruzalem, en drup tegen de 
heiligdommen, en profeteer tegen het 
land van Israël; 
 
Ezechiël 27:17 
17 Juda en het land Israëls waren uw 
kooplieden; met tarwe van Minnit en 
Pannag, en honig, en olie, en balsem, 
dreven zij onderlingen handel met u. 
 
Ezechiël 37:1 
1 ¶ De hand des HEEREN was op mij, 
en de HEERE voerde mij uit in den 
geest, en zette mij neder in het midden 
ener vallei; dezelve nu was vol 
beenderen. 
2 En Hij deed mij bij dezelve 
voorbijgaan geheel rondom; en ziet, er 
waren zeer vele op den grond der 
vallei; en ziet, zij waren zeer dor. 
3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind! 
zullen deze beenderen levend 
worden? En ik zeide: Heere HEERE, 
Gij weet het! 
4 Toen zeide Hij tot mij: Profeteer over 
deze beenderen, en zeg tot dezelve: 
Gij dorre beenderen! hoort des 
HEEREN woord. 
5 Alzo zegt de Heere HEERE tot deze 
beenderen: Ziet, Ik zal den geest in u 
brengen, en gij zult levend worden. 
6 En Ik zal zenuwen op u leggen, en 
vlees op u doen opkomen, en een huid 
over u trekken, en den geest in u 
geven, en gij zult levend worden; en gij 
zult weten, dat Ik de HEERE ben. 
7 Toen profeteerde ik, gelijk mij 
bevolen was, en er werd een geluid, 



als ik profeteerde, en ziet een 
beroering! en de beenderen naderden, 
elk been tot zijn been. 
8 En ik zag, en ziet, en er werden 
zenuwen op dezelve, en er kwam 
vlees op; en Hij trok een huid boven 
over dezelve, maar er was geen geest 
in hen. 
9 En Hij zeide tot mij: Profeteer tot den 
geest; profeteer, mensenkind! en zeg 
tot den geest: Zo zegt de Heere 
HEERE: Gij geest! kom aan van de 
vier winden, en blaas in deze gedoden, 
opdat zij levend worden. 
10 En ik profeteerde, gelijk als Hij mij 
bevolen had. Toen kwam de geest in 
hen, en zij werden levend en stonden 
op hun voeten, een gans zeer groot 
heir. 
11 Toen zeide Hij tot mij: Mensenkind! 
deze beenderen zijn het ganse huis 
Israëls; ziet, zij zeggen: Onze 
beenderen zijn verdord, en onze 
verwachting is verloren, wij zijn 
afgesneden. 
12 Daarom, profeteer en zeg tot hen: 
Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal 
uw graven openen, en zal ulieden uit 
uw graven doen opkomen, o Mijn volk! 
en Ik zal u brengen in het land Israëls. 
13 En gij zult weten, dat Ik de HEERE 
ben, als Ik uw graven zal hebben 
geopend, en als Ik u uit uw graven zal 
hebben doen opkomen, o Mijn volk! 
14 En Ik zal Mijn Geest in u geven, en 
gij zult leven, en Ik zal u in uw land 
zetten; en gij zult weten, dat Ik, de 
HEERE, dit gesproken en gedaan heb, 
spreekt de HEERE. 
 
Ezechiël 37:22 
22 En Ik zal ze maken tot een enig 
volk in het land, op de bergen Israëls; 
en zij zullen allen te zamen een enigen 
Koning tot koning hebben; en zij 
zullen niet meer tot twee volken zijn, 
noch voortaan meer in twee 
koninkrijken verdeeld zijn. 
 
Ezechiël 40:2 
2 In de gezichten Gods bracht Hij mij 
in het land Israëls, en Hij zette mij op 
een zeer hogen berg; en aan 
denzelven was als een gebouw ener 
stad tegen het zuiden. 
 
Ezechiël 45:8 
8 Dit land aangaande, het zal hem tot 
een bezitting zijn in Israël; en Mijn 
vorsten zullen Mijn volk niet meer 
verdrukken, maar den huize Israëls 
het land laten, naar hun stammen. 
 
Ezechiël 47:13 
13 ¶ Alzo zegt de Heere HEERE: Dit 
zal de landpale zijn, naar dewelke gij 
het land ten erve zult nemen, naar de 
twaalf stammen Israëls: Jozef twee 
snoeren. 
14 En gij zult dat erven, de een zowel 
als de ander; over hetwelk Ik Mijn hand 

heb opgeheven, dat Ik het uw vaderen 
zou geven; en ditzelve land zal ulieden 
in erfenis vallen. 
15 Dit nu zal de landpale des lands 
zijn: aan den noorderhoek, van de 
grote zee af, den weg van Hethlon, 
waar men komt te Zedad. 
16 Hamath, Berotha, Sibraim, dat 
tussen de landpale van Damaskus en 
tussen de landpale van Hamath is; 
Hazar Hattichon, dat aan de landpale 
van Havran is. 
17 Alzo zal de landpale van de zee af 
zijn, Hazar-enon, de landpale van 
Damaskus, en het noorden 
noordwaarts, en de landpale van 
Hamath; en dat zal de noorderhoek 
zijn. 
18 Den oosterhoek nu zult gijlieden 
meten van tussen Havran, en van 
tussen Damaskus, en van tussen 
Gilead, en van tussen het land Israëls 
aan den Jordaan, van de landpale af 
tot de Oostzee toe; en dat zal de 
oosterhoek zijn. 
19 En den zuiderhoek zuidwaarts van 
Thamar af, tot aan het twistwater van 
Kades, voorts naar de beek henen, tot 
aan de grote zee; en dat zal de 
zuiderhoek zuidwaarts zijn. 
20 En den westerhoek, de grote zee, 
van de landpale af tot daar men recht 
tegenover Hamath komt; dat zal de 
westerhoek zijn. 
21 Ditzelve land nu zult gij ulieden 
uitdelen naar de stammen Israëls. 
22 Maar het zal geschieden, dat gij 
hetzelve zult doen vallen in erfenis 
voor ulieden, en voor de 
vreemdelingen, die in het midden van 
u verkeren, die kinderen in het midden 
van u zullen gewonnen hebben; en zij 
zullen ulieden zijn, als een inboorling 
onder de kinderen Israëls; zij zullen 
met ulieden in erfenis vallen, in het 
midden der stammen Israëls. 
 
Ezechiël 48:29 
29 Dit is het land, dat gijlieden zult 
doen vallen in erfenis, voor de 
stammen Israëls, en dit zullen hun 
delen zijn, spreekt de Heere HEERE. 
 
Hosea 1:9 
9 En Hij zeide: Noem zijn naam Lo-
ammi; want gijlieden zijt Mijn volk niet, 
zo zal Ik ook de uwe niet zijn. 
10 Nochtans zal het getal der kinderen 
Israëls zijn als het zand der zee, dat 
niet gemeten noch geteld kan worden; 
en het zal geschieden dat ter plaatse, 
waar tot hen gezegd zal zijn: Gijlieden 
zijt Mijn volk niet; tot hen gezegd zal 
worden: Gij zijt kinderen des levenden 
Gods. 
11 En de kinderen van Juda, en de 
kinderen Israëls zullen 
samenvergaderd worden, en zich een 
enig hoofd stellen, en uit het land 
optrekken; want de dag van Jizreel zal 
groot zijn. 

 
Hosea 2:1 
1 ¶ (1-12) Zegt tot uw broederen: 
Ammi, en tot uw zusteren: Ruchama. 
 
Hosea 2:23 
23 (2-22) En Ik zal ze Mij op de aarde 
zaaien, en zal Mij ontfermen over Lo-
ruchama; en Ik zal zeggen tot Lo-
ammi: Gij zijt Mijn volk; en dat zal 
zeggen: O, mijn God! 
 
Hosea 11:1 
1 ¶ Als Israël een kind was, toen heb Ik 
hem liefgehad, en Ik heb Mijn zoon uit 
Egypte geroepen. 
 
Joël 3:1 
1 ¶ Want ziet, in die dagen en te dier 
tijd, als Ik de gevangenis van Juda en 
Jeruzalem zal wenden; 
2 Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, 
en zal hen afvoeren in het dal van 
Josafat; en Ik zal met hen aldaar 
richten, vanwege Mijn volk en Mijn 
erfdeel Israël, dat zij onder de 
heidenen hebben verstrooid, en Mijn 
land gedeeld; 
3 En hebben het lot over Mijn volk 
geworpen en een knechtje gegeven 
om een hoer, en een meisje verkocht 
om wijn, dat zij mochten drinken. 
4 En ook, wat hebt gij met Mij te doen, 
gij Tyrus en Sidon, en alle grenzen van 
Palestina! Zoudt gij Mij een vergelding 
wedergeven? Maar zo gij Mij wilt 
vergelden, lichtelijk, haastelijk, zal Ik 
uw vergelding op uw hoofd 
wederbrengen. 
5 Omdat gij Mijn zilver en Mijn goud 
hebt weggenomen, en hebt Mijn beste 
kleinodien in uw tempels gebracht. 
6 En gij hebt de kinderen van Juda en 
de kinderen van Jeruzalem verkocht 
aan de kinderen der Grieken, opdat gij 
hen verre van hun landpale mocht 
brengen. 
7 Ziet, Ik zal ze opwekken uit de plaats, 
waarhenen gij ze hebt verkocht; en Ik 
zal uw vergelding wederbrengen op uw 
hoofd. 
8 En Ik zal uw zonen en uw dochteren 
verkopen in de hand der kinderen van 
Juda, die ze verkopen zullen aan die 
van Scheba, aan een vergelegen volk; 
want de HEERE heeft het gesproken. 
9 ¶ Roept dit uit onder de heidenen, 
heiligt een krijg; wekt de helden op, 
laat naderen, laat optrekken alle 
krijgslieden. 
10 Slaat uw spaden tot zwaarden, en 
uw sikkelen tot spiesen; de zwakke 
zegge: Ik ben een held. 
11 Rot te hoop, en komt aan, alle gij 
volken van rondom, en vergadert u! 
(O HEERE, doe Uw helden derwaarts 
nederdalen!) 
12 De heidenen zullen zich opmaken, 
en optrekken naar het dal van Josafat; 
maar aldaar zal Ik zitten, om te richten 
alle heidenen van rondom. 

13 Slaat de sikkel aan, want de oogst is 
rijp geworden; komt aan, daalt henen 
af, want de pers is vol, en de 
perskuipen lopen over; want hunlieder 
boosheid is groot. 
14 Menigten, menigten in het dal des 
dorswagens; want de dag des 
HEEREN is nabij, in het dal des 
dorswagens. 
15 De zon en maan zijn zwart 
geworden, en de sterren hebben haar 
glans ingetrokken. 
16 En de HEERE zal uit Sion brullen, 
en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat 
hemel en aarde beven zullen; maar de 
HEERE zal de Toevlucht Zijns volks, 
en de Sterkte der kinderen Israëls 
zijn. 
17 En gijlieden zult weten, dat Ik de 
HEERE, uw God ben, wonende op 
Sion, den berg Mijner heiligheid; en 
Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en 
vreemden zullen niet meer door haar 
doorgaan. 
18 ¶ En het zal te dien dage 
geschieden dat de bergen van zoeten 
wijn zullen druipen, en de heuvelen 
van melk vlieten, en alle stromen van 
Juda vol van water gaan; en er zal een 
fontein uit het huis des HEEREN 
uitgaan, en zal het dal van Sittim 
bewateren. 
19 Egypte zal tot verwoesting worden, 
en Edom zal worden tot een woeste 
wildernis, om het geweld, gedaan aan 
de kinderen van Juda, in welker land 
zij onschuldig bloed vergoten hebben. 
20 Maar Juda zal blijven in 
eeuwigheid, en Jeruzalem van 
geslacht tot geslacht. 
21 En Ik zal hunlieder bloed reinigen, 
dat Ik niet gereinigd had; en de 
HEERE zal wonen op Sion. 
 
Habakuk 3:17 
17 Alhoewel de vijgeboom niet bloeien 
zal, en geen vrucht aan den wijnstok 
zijn zal, dat het werk des olijfbooms 
liegen zal, en de velden geen spijze 
voortbrengen; dat men de kudde uit de 
kooi afscheuren zal, en dat er geen 
rund in de stallingen wezen zal; 
 
Zacharia 2:8 
8 Want zo zegt de HEERE der 
heirscharen: Naar de heerlijkheid over 
u, heeft Hij mij gezonden tot die 
heidenen, die ulieden beroofd hebben; 
want die ulieden aanraakt, die raakt 
Zijn oogappel aan. 
 
Zacharia 2:11 
11 En vele heidenen zullen te dien 
dage den HEERE toegevoegd worden, 
en zij zullen Mij tot een volk wezen; en 
Ik zal in het midden van u wonen; en 
gij zult weten, dat de HEERE der 
heirscharen mij tot u gezonden heeft. 
12 Dan zal de HEERE Juda erven 
voor Zijn deel, in het heilige land, en 
Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. 



 
Zacharia 12:1 
1 ¶ De last van het woord des 
HEEREN over Israël. De HEERE 
spreekt, Die den hemel uitbreidt, en de 
aarde grondvest, en des mensen geest 
in zijn binnenste formeert. 
2 Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen tot een 
drinkschaal der zwijmeling allen 
volken rondom; ja, ook zal zij zijn over 
Juda, in de belegering tegen 
Jeruzalem. 
3 En het zal te dien dage geschieden, 
dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een 
lastigen steen allen volken; allen, die 
zich daarmede beladen, zullen 
gewisselijk doorsneden worden; en al 
de volken der aarde zullen zich tegen 
haar verzamelen. 
4 Te dien dage, spreekt de HEERE, zal 
Ik alle paarden met schuwigheid slaan, 
en hun ruiters met zinneloosheid; maar 
over het huis van Juda zal Ik Mijn 
ogen openen, en alle paarden der 
volken zal Ik met blindheid slaan. 
5 Dan zullen de leidslieden van Juda 
in hun hart zeggen: De inwoners van 
Jeruzalem zullen mij een sterkte zijn 
in den HEERE der heirscharen, hun 
God. 
6 Te dien dage zal Ik de leidslieden 
van Juda stellen als een vurige haard 
onder het hout, en als een vurige 
fakkel onder de schoven; en zij zullen 
ter rechter zijde en ter linkerzijde alle 
volken rondom verteren; en 
Jeruzalem zal nog blijven in haar 
plaats te Jeruzalem. 
7 En de HEERE zal de tenten van 
Juda ten voorste behouden, opdat de 
heerlijkheid van het huis Davids, en de 
heerlijkheid der inwoners van 
Jeruzalem, zich niet verheffe tegen 
Juda. 
8 Te dien dage zal de HEERE de 
inwoners van Jeruzalem beschutten; 
en die, die onder hen struikelen zou, 
zal te dien dage zijn als David; en het 
huis Davids zal zijn als goden; als de 
Engel des HEEREN voor hun 
aangezicht. 
9 ¶ En het zal te dien dage geschieden, 
dat Ik zal zoeken te verdelgen alle 
heidenen, die tegen Jeruzalem 
aankomen. 
10 Doch over het huis Davids, en over 
de inwoners van Jeruzalem, zal Ik 
uitstorten den Geest der genade en 
der gebeden; en zij zullen Mij 
aanschouwen, Dien zij doorstoken 
hebben, en zij zullen over Hem 
rouwklagen, als met de rouwklage over 
een enigen zoon; en zij zullen over 
Hem bitterlijk kermen, gelijk men 
bitterlijk kermt over een eerstgeborene. 
11 Te dien dage zal te Jeruzalem de 
rouwklage groot zijn, gelijk die 
rouwklage van Hadadrimmon, in het 
dal van Megiddon. 
12 En het land zal rouwklagen, elk 
geslacht bijzonder; het geslacht van 

het huis Davids bijzonder, en hunlieder 
vrouwen bijzonder; en het geslacht van 
het huis van Nathan bijzonder, en hun 
vrouwen bijzonder; 
13 Het geslacht van het huis van Levi 
bijzonder, en hun vrouwen bijzonder; 
het geslacht van Simei bijzonder, en 
hun vrouwen bijzonder; 
14 Al de overige geslachten, elk 
geslacht bijzonder, en hunlieder 
vrouwen bijzonder. 
 
Zacharia 13:9 
9 En Ik zal dat derde deel in het vuur 
brengen, en Ik zal het louteren, gelijk 
men zilver loutert, en Ik zal het 
beproeven, gelijk men goud beproeft; 
het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal 
het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn 
volk; en het zal zeggen: De HEERE is 
mijn God. 
 
Maleachi 3:17 
17 En zij zullen, zegt de HEERE der 
heirscharen, te dien dage, dien Ik 
maken zal, Mij een eigendom zijn; en 
Ik zal hen verschonen, gelijk als een 
man zijn zoon verschoont, die hem 
dient. 
 
Mattheüs 2:20 
20 Zeggende: Sta op, neem het 
Kindeken en Zijn moeder tot u, en trek 
in het land Israëls; want zij zijn 
gestorven, die de ziel van het 
Kindeken zochten. 
21 Hij dan, opgestaan zijnde, heeft tot 
zich genomen het Kindeken en Zijn 
moeder, en is gekomen in het land 
Israëls. 
 
Mattheüs 5:35 
35 Noch bij de aarde, omdat zij is de 
voetbank Zijner voeten; noch bij 
Jeruzalem, omdat zij is de stad des 
groten Konings; 
 
Mattheüs 24:32 
32 ¶ En leert van den vijgeboom deze 
gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder 
wordt, en de bladeren uitspruiten, zo 
weet gij, dat de zomer nabij is. 
33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al 
deze dingen zult zien, zo weet, dat het 
nabij is, voor de deur. 
34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal 
geenszins voorbijgaan, totdat al deze 
dingen zullen geschied zijn. 
35 De hemel en de aarde zullen 
voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen 
geenszins voorbijgaan. 
 
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. 
 
Markus 13:28 
28 ¶ En leert van den vijgeboom deze 
gelijkenis; wanneer nu zijn tak teder 
wordt, en de bladeren uitspruiten, zo 
weet gij, dat de zomer nabij is. 
29 Alzo ook gij, wanneer gij deze 
dingen zult zien geschieden, zo weet, 
dat het nabij, voor de deur is. 
30 Voorwaar, Ik zeg u, dat dit geslacht 
niet zal voorbijgaan, totdat al deze 
dingen zullen geschied zijn. 
 
Lukas 13:33 
33 Doch Ik moet heden, en morgen, en 
den volgenden dag reizen; want het 
gebeurt niet, dat een profeet gedood 
wordt buiten Jeruzalem. 
34 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de 
profeten doodt, en stenigt, die tot u 
gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik 
uw kinderen willen bijeenvergaderen, 
gelijkerwijs een hen haar kiekens 
onder de vleugelen vergadert; en 
gijlieden hebt niet gewild? 
35 Ziet, uw huis wordt ulieden woest 
gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij 
Mij niet zult zien, totdat de tijd zal 
gekomen zijn, als gij zult zeggen: 
Gezegend is Hij, Die komt in den 
Naam des Heeren! 
 
Lukas 21:28 
28 Als nu deze dingen beginnen te 
geschieden, zo ziet omhoog, en heft 
uw hoofden opwaarts, omdat uw 
verlossing nabij is. 
29 ¶ En Hij zeide tot hen een gelijkenis: 
Ziet den vijgeboom, en al de bomen. 
30 Wanneer zij nu uitspruiten, en gij dat 
ziet, zo weet gij uit uzelven, dat de 
zomer nu nabij is. 
31 Alzo ook gij, wanneer gij deze 
dingen zult zien geschieden, zo weet, 
dat het Koninkrijk Gods nabij is. 
32 Voorwaar Ik zeg u, dat dit geslacht 
geenszins zal voorbijgaan, totdat alles 
zal geschied zijn. 
33 De hemel en de aarde zullen 
voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen 
geenszins voorbijgaan. 
 
Johannes 1:11 
11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de 
Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 
12 Maar zovelen Hem aangenomen 
hebben, dien heeft Hij macht gegeven 
kinderen Gods te worden, namelijk 
die in Zijn Naam geloven; 
 
Johannes 19:17 
17 En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit 
naar de plaats, genaamd 
Hoofdschedelplaats, welke in het 
Hebreeuws genaamd wordt Golgotha; 

18 Alwaar zij Hem kruisten, en met 
Hem twee anderen, aan elke zijde een, 
en Jezus in het midden. 
19 ¶ En Pilatus schreef ook een 
opschrift, en zette dat op het kruis; en 
er was geschreven: JEZUS, DE 
Nazaréner, DE KONING DER JODEN. 
20 Dit opschrift dan lazen velen van de 
Joden; want de plaats, waar Jezus 
gekruist werd, was nabij de stad; en 
het was geschreven in het Hebreeuws, 
in het Grieks, en in het Latijn. 
 
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. 
 
Romeinen 4:11 
11 En hij heeft het teken der 
besnijdenis ontvangen tot een zegel 
der rechtvaardigheid des geloofs, die 
hem in de voorhuid was toegerekend: 
opdat hij zou zijn een vader van allen, 
die geloven in de voorhuid zijnde, ten 
einde ook hun de rechtvaardigheid 
toegerekend worde; 
12 En een vader der besnijdenis, 
dengenen namelijk, die niet alleen uit 
de besnijdenis zijn, maar die ook 
wandelen in de voetstappen des 
geloofs van onzen vader Abraham, 
hetwelk in de voorhuid was. 
 
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; 
 
Romeinen 9:24 
24 Welke Hij ook geroepen heeft, 
namelijk ons, niet alleen uit de Joden, 
maar ook uit de heidenen. 
25 ¶ Gelijk Hij ook in Hoséa zegt: Ik zal 
hetgeen Mijn volk niet was, Mijn volk 
noemen, en die niet bemind was, Mijn 
beminde. 
26 En het zal zijn, in de plaats, waar tot 
hen gezegd was: Gijlieden zijt Mijn 
volk niet, aldaar zullen zij kinderen 
des levenden Gods genaamd worden. 
 
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: 
3 Heere! zij hebben Uw profeten 
gedood, en Uw altaren omgeworpen; 
en ik ben alleen overgebleven en zij 
zoeken mijn ziel. 
4 Maar wat zegt tot hem het Goddelijk 
antwoord? Ik heb Mijzelven nog zeven 
duizend mannen overgelaten, die de 
knie voor het beeld van Baäl niet 
gebogen hebben. 
5 Alzo is er dan ook in dezen 
tegenwoordigen tijd een overblijfsel 
geworden, naar de verkiezing der 
genade. 
6 En indien het door genade is, zo is 
het niet meer uit de werken; 
anderszins is de genade geen genade 
meer; en indien het is uit de werken, 
zo is het geen genade meer; 
anderszins is het werk geen werk 
meer. 
7 Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat 
heeft het niet verkregen; maar de 
uitverkorenen hebben het verkregen, 
en de anderen zijn verhard geworden. 
 
2 Corinthiërs 6:18 
18 En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij 
zult Mij tot zonen en dochteren zijn, 
zegt de Heere, de Almachtige. 
 
Galaten 3:8 
8 En de Schrift, te voren ziende, dat 
God de heidenen uit het geloof zou 
rechtvaardigen, heeft te voren aan 

Abraham het Evangelie verkondigd, 
zeggende: In u zullen al de volken 
gezegend worden. 
9 Zo dan, die uit het geloof zijn, worden 
gezegend met den gelovigen 
Abraham. 
 
Galaten 3:16 
16 Nu zo zijn de beloftenissen tot 
Abraham en zijn zaad gesproken. Hij 
zegt niet: En den zaden, als van velen; 
maar als van een: En uw zade; 
hetwelk is Christus. 
17 En dit zeg ik: Het verbond, dat te 
voren van God bevestigd is op 
Christus, wordt door de wet, die na 
vierhonderd en dertig jaren gekomen 
is, niet krachteloos gemaakt, om de 
beloftenis te niet te doen. 
18 Want indien de erfenis uit de wet is, 
zo is zij niet meer uit de beloftenis; 
maar God heeft ze Abraham door de 
beloftenis genadiglijk gegeven. 
 
Galaten 4:5 
5 Opdat Hij degenen, die onder de wet 
waren, verlossen zou, en opdat wij de 
aanneming tot kinderen verkrijgen 
zouden. 
 
Titus 2:14 
14 Die Zichzelven voor ons gegeven 
heeft, opdat Hij ons zou verlossen van 
alle ongerechtigheid, en Zichzelven 
een eigen volk zou reinigen, ijverig in 
goede werken. 

 
Hebreeën 11:9 
9 Door het geloof is hij een inwoner 
geweest in het land der belofte, als in 
een vreemd land, en heeft in 
tabernakelen gewoond met Izak en 
Jakob, die medeërfgenamen waren 
derzelfde belofte. 
 
Hebreeën 13:12 
12 Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij 
door Zijn eigen bloed het volk zou 
heiligen, buiten de poort geleden. 
 
1 Petrus 1:15 
15 Maar gelijk Hij, Die u geroepen 
heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven 
heilig in al uw wandel; 
16 Daarom dat er geschreven is: Zijt 
heilig, want Ik ben heilig. 
 
1 Petrus 2:5 
5 Zo wordt gij ook zelven, als levende 
stenen, gebouwd tot een geestelijk 
huis, tot een heilig priesterdom, om 
geestelijke offeranden op te offeren, 
die Gode aangenaam zijn door Jezus 
Christus. 
 
1 Petrus 2:9 
9 Maar gij zijt een uitverkoren 
geslacht, een koninklijk priesterdom, 
een heilig volk, een verkregen volk; 
opdat gij zoudt verkondigen de 
deugden Desgenen, Die u uit de 

duisternis geroepen heeft tot Zijn 
wonderbaar licht; 
10 Gij, die eertijds geen volk waart, 
maar nu Gods volk zijt; die eertijds 
niet ontfermd waart, maar nu ontfermd 
zijt geworden. 
 
Openbaring 1:5 
5 En van Jezus Christus, Die de 
getrouwe Getuige is, de 
Eerstgeborene uit de doden, en de 
Overste der koningen der aarde. 
Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons 
van onze zonden gewassen heeft in 
Zijn bloed. 
6 En Die ons gemaakt heeft tot 
koningen en priesters Gode en Zijn 
Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid 
en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 
 
Openbaring 5:10 
10 En Gij hebt ons onzen God 
gemaakt tot koningen en priesteren; 
en wij zullen als koningen heersen op 
de aarde. 
 
Openbaring 20:6 
6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in 
de eerste opstanding; over deze heeft 
de tweede dood geen macht, maar zij 
zullen priesters van God en Christus 
zijn, en zij zullen met Hem als 
koningen heersen duizend jaren.  



 
 


