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Genesis 1:26 
26 ¶ En God zeide: Laat Ons 
mensen maken, naar Ons beeld, 
naar Onze gelijkenis; en dat zij 
heerschappij hebben over de 
vissen der zee, en over het 
gevogelte des hemels, en over 
het vee, en over de gehele 
aarde, en over al het kruipend 
gedierte, dat op de aarde kruipt. 
27 En God schiep den mens 
naar Zijn beeld; naar het beeld 
van God schiep Hij hem; man en 
vrouw schiep Hij ze. 
28 En God zegende hen, en 
God zeide tot hen: Weest 
vruchtbaar, en vermenigvuldigt, 
en vervult de aarde, en 
onderwerpt haar, en hebt 
heerschappij over de vissen der 
zee, en over het gevogelte des 
hemels, en over al het gedierte, 
dat op de aarde kruipt! 
 
Genesis 2:7 
7 En de HEERE God had den 
mens geformeerd uit het stof der 
aarde, en in zijn neusgaten 
geblazen den adem des levens; 
alzo werd de mens tot een 
levende ziel <05315>. 
 
Genesis 3:19 
19 In het zweet uws aanschijns 
zult gij brood eten, totdat gij tot 
de aarde wederkeert, dewijl gij 
daaruit genomen zijt; want gij zijt 
stof, en gij zult tot stof 
wederkeren. 
 
Genesis 35:18 
18 En het geschiedde, als haar 
ziel <05315> uitging (want zij stierf 
<04191>), dat zij zijn naam noemde 
Ben-oni; maar zijn vader 
noemde hem Benjamin. 
 
Exodus 23:7 
7 Zijt verre van valse zaken; en 
den onschuldige en gerechtige 
zult gij niet doden; want Ik zal 
den goddeloze niet 
rechtvaardigen. 
 
Exodus 32:32 
32 Nu dan, indien Gij hun 
zonden vergeven zult! doch zo 
niet, zo delg mij nu uit Uw boek, 
hetwelk Gij geschreven hebt. 
33 Toen zeide de HEERE tot 
Mozes: Dien zou Ik uit Mijn boek 
delgen, die aan Mij zondigt. 
 
Exodus 34:7 
7 Die de weldadigheid bewaart 
aan vele duizenden, Die de 
ongerechtigheid, en 
overtreding, en zonde vergeeft; 
Die den schuldige geenszins 
onschuldig houdt, bezoekende 
de ongerechtigheid der 
vaderen aan de kinderen, en 
aan de kindskinderen, in het 
derde en vierde lid. 

Genesis 1:26 
26 ¶ En God zei: Laten Wij 
mensen maken naar Ons beeld, 
naar Onze gelijkenis; en laten zij 
heersen over de vissen van de 
zee, over de vogels in de lucht, 
over het vee, over heel de aarde 
en over al de kruipende dieren 
die over de aarde kruipen! 
27 En God schiep de mens naar 
Zijn beeld; naar het beeld van 
God schiep Hij hem; mannelijk 
en vrouwelijk schiep Hij hen. 
28 En God zegende hen en God 
zei tegen hen: Wees vruchtbaar, 
word talrijk, vervul de aarde en 
onderwerp haar, en heers over 
de vissen van de zee, over de 
vogels in de lucht en over al de 
dieren die over de aarde 
kruipen! 
 
Genesis 2:7 
7 toen vormde de HEERE God 
de mens uit het stof van de 
aardbodem en blies de 
levensadem in zijn neusgaten; 
zo werd de mens tot een levend 
wezen. 
 
Genesis 3:19 
19 In het zweet van uw gezicht 
zult u brood eten,  
totdat u tot de aardbodem 
terugkeert, omdat u daaruit 
genomen bent;  
want stof bent u  
en u zult tot stof terugkeren. 
 
Genesis 35:18 
18 En het gebeurde, toen haar 
ziel het lichaam verliet, want zij 
stierf, dat zij hem de naam Ben-
oni gaf. Zijn vader gaf hem 
echter de naam Benjamin. 
 
Exodus 23:7 
7 Houd u ver van bedrieglijke 
zaken. Een onschuldige en een 
rechtvaardige mag u niet 
doden, want Ik zal de schuldige 
niet rechtvaardig verklaren. 
 
Exodus 32:32 
32 Nu dan, of U toch hun 
zonden wilde vergeven! Maar 
indien niet, schrap mij alstublieft 
uit Uw boek, dat U geschreven 
hebt. 
33 Toen zei de HEERE tegen 
Mozes: Wie tegen Mij zondigt, 
zal Ik uit Mijn boek schrappen. 
 
Exodus 34:7 
7 Die goedertierenheid blijft 
bewijzen aan duizenden, Die 
ongerechtigheid, overtreding 
en zonde vergeeft, maar Die de 
schuldige zeker niet voor 
onschuldig houdt en de 
ongerechtigheid van de 
vaders vergeldt aan de kinderen 
en kleinkinderen, tot in het derde 
en vierde geslacht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genesis 1:26 
26 ¶ En God zeide: Laat Ons 
mensen maken naar ons 
beeld, als onze gelijkenis, 
opdat zij heersen over de 
vissen der zee en over het 
gevogelte des hemels en over 
het vee en over de gehele 
aarde en over al het kruipend 
gedierte, dat op de aarde 
kruipt. 
27 En God schiep de mens 
naar zijn beeld; naar Gods 
beeld schiep Hij hem; man en 
vrouw schiep Hij hen. 
28 En God zegende hen en 
God zeide tot hen: Weest 
vruchtbaar en wordt talrijk; 
vervult de aarde en 
onderwerpt haar, heerst over 
de vissen der zee en over het 
gevogelte des hemels en over 
al het gedierte, dat op de 
aarde kruipt. 
 
Genesis 2:7 
7 toen formeerde de HERE 
God de mens van stof uit de 
aardbodem en blies de 
levensadem in zijn neus; alzo 
werd de mens tot een levend 
wezen. 
 
Genesis 3:19 
19 in het zweet uws aanschijns 
zult gij brood eten, totdat gij tot 
de aardbodem wederkeert, 
omdat gij daaruit genomen zijt; 
want stof zijt gij en tot stof zult 
gij wederkeren. 
 
Genesis 35:18 
18 En toen haar het leven 
ontvlood, want zij stierf, 
noemde zij hem Ben-oni, maar 
zijn vader noemde hem 
Benjamin. 
 
Exodus 23:7 
7 Van een bedrieglijke zaak 
moet gij u ver houden. De 
onschuldige en de 
rechtvaardige moogt gij niet 
doden, want Ik verklaar de 
schuldige niet rechtvaardig. 
 
Exodus 32:32 
32 Maar nu, vergeef toch hun 
zonde. En zo niet, delg mij 
dan uit het boek dat Gij 
geschreven hebt.  
33 Maar de HERE zeide tot 
Mozes: Wie tegen Mij 
gezondigd heeft, zal Ik uit mijn 
boek delgen.  
 
Exodus 34:7 
7 die goedertierenheid 
bestendigt aan duizenden, die 
ongerechtigheid, overtreding 
en zonde vergeeft; maar de 
schuldige houdt Hij zeker niet 
onschuldig, de 
ongerechtigheid der vaderen 

Genesis 1:26 
26 ¶ and god said, let us 
make man in our image, 
after our likeness; and let 
them have dominion over 
the fish of the sea, and over 
the fowl of the heavens, 
and over the cattle, and 
over the whole earth, and 
over every creeping thing 
that creepeth on the earth. 
27 and god created man in 
his image, in the image of 
god created he him; male 
and female created he 
them. 
28 and god blessed them; 
and god said to them, be 
fruitful and multiply, and fill 
the earth, and subdue it; 
and have dominion over the 
fish of the sea, and over the 
fowl of the heavens, and 
over every animal that 
moveth on the earth. 
 
Genesis 2:7 
7 and Jehovah Elohim 
formed man, dust of the 
ground, and breathed into 
his nostrils the breath of life; 
and man became a living 
soul. 
 
Genesis 3:19 
19 in the sweat of thy face 
shalt thou eat bread, until 
thou return to the ground: 
for out of it wast thou taken. 
for dust thou art; and unto 
dust shalt thou return. 
 
Genesis 35:18 
18 and it came to pass as 
her soul was departing—for 
she died—that she called 
his name Benoni; but his 
father called him Benjamin. 
 
Exodus 23:7 
7 thou shalt keep far from 
the cause of falsehood; and 
the innocent and righteous 
slay not; for I will not justify 
the wicked. 
 
Exodus 32:32 
32 and now, if thou wilt 
forgive their sin…but if not, 
blot me, I pray thee, out of 
thy book that thou hast 
written. 
33 and Jehovah said to 
Moses, whoever hath 
sinned against me, him will 
I blot out of my book. 
 
Exodus 34:7 
7 keeping mercy unto 
thousands, forgiving iniquity 
and transgression and sin, 
but by no means clearing 
the guilty; visiting the 
iniquity of the fathers upon 
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Leviticus 16:21 
21 En Aaron zal beide zijn 
handen op het hoofd van den 
levenden bok leggen, en zal 
daarop al de ongerechtigheden 
der kinderen Israëls, en al hun 
overtredingen, naar al hun 
zonden, belijden; en hij zal die 
op het hoofd des boks leggen, 
en zal hem door de hand eens 
mans, die voorhanden is, naar 
de woestijn uitlaten. 
22 Alzo zal die bok op zich al 
hun ongerechtigheden in een 
afgezonderd land wegdragen; en 
hij zal dien bok in de woestijn 
uitlaten. 
 
Numeri 23:10 
10 Wie zal het stof van Jakob 
tellen, en het getal, ja, het vierde 
deel van Israël? Mijn ziel <05315> 
sterve <04191> den dood der 
oprechten, en mijn uiterste zij 
gelijk het zijne! 
 
Numeri 35:30 
30 Al wie de ziel <05315> slaat, 
naar den mond der getuigen zal 
men den doodslager doden, 
maar een enig getuige zal niet 
getuigen tegen een ziel <05315>, 
dat zij sterve <04191>. 
31 En gij zult geen verzoening 
nemen voor de ziel <05315> des 
doodslagers, die schuldig is te 
sterven <04191>; want hij zal 
zekerlijk <04191> gedood worden 
<04191>. 
 
Richteren 16:30 
30 En Simson zeide: Mijn ziel 
<05315> sterve <04191> met de 
Filistijnen; en hij boog zich met 
kracht, en het huis viel op de 
vorsten, en op al het volk, dat 
daarin was. En de doden <04191>, 
die hij in zijn sterven gedood 
heeft <04191>, waren meer, dan die 
hij in zijn leven gedood had 
<04191>. 
 
2 Samuël 1:9 
9 Toen zeide hij tot mij: Sta toch 
bij mij, en dood <04191> mij; want 
deze maliënkolder heeft mij 
opgehouden; want mijn leven 
<05315> is nog gans in mij. 
 
1 Koningen 19:4 
4 Maar hij zelf ging henen in de 
woestijn een dagreis, en kwam, 
en zat onder een jeneverboom; 
en bad, dat zijn ziel <05315> stierve 
<04191>, en zeide: Het is genoeg; 
neem nu, HEERE, mijn ziel 
<05315>, want ik ben niet beter dan 
mijn vaderen. 
 
2 Koningen 23:10 
10 Hij verontreinigde ook Thofeth 
<08612>, dat in het dal der kinderen 
van Hinnom <02011> is, opdat 

 
Leviticus 16:21 
21 Aäron moet zijn beide handen 
op de kop van de levende bok 
leggen en al de 
ongerechtigheden van de 
Israëlieten belijden, al hun 
overtredingen, overeenkomstig 
al hun zonden. Hij moet die op 
de kop van de bok leggen en 
hem door de hand van een man, 
die daarvoor gereedstaat, de 
woestijn in sturen. 
22 Zo draagt de bok al hun 
ongerechtigheden op zich weg 
naar een onbewoond gebied. Hij 
moet dan de bok de woestijn in 
sturen. 
 
Numeri 23:10 
10 Wie heeft het stof van Jakob 
geteld,  
en het aantal, het vierde deel 
van Israël?  
Moge mijn ziel de dood van de 
oprechten sterven  
en mijn einde zijn als dat van 
hem. 
 
Numeri 35:30 
30 Wat betreft allen die iemand 
om het leven gebracht hebben: 
op grond van de verklaring van 
meerdere getuigen moet men 
degene die een doodslag 
begaan heeft, doodslaan. Er 
mag echter niet slechts één 
getuige tegen een persoon 
getuigen, zodat die zou moeten 
sterven. 
31 U mag geen losgeld 
aannemen voor het leven van 
degene die een doodslag 
begaan heeft die des doods 
schuldig is. Ja, hij moet zeker 
gedood worden. 
 
Richteren 16:30 
30 Vervolgens zei Simson: Moge 
mijn ziel sterven mét de 
Filistijnen! Hij boog zich met 
kracht en het huis viel op de 
stadsvorsten en op al het volk 
dat daarin was. En de doden 
die hij in zijn sterven heeft 
gedood, waren talrijker dan die 
hij in zijn leven gedood had. 
 
2 Samuël 1:9 
9 Toen zei hij tegen mij: Kom 
toch bij mij staan en dood mij, 
want benauwdheid heeft mij 
bevangen, hoewel mijn leven 
nog helemaal in mij is. 
 
1 Koningen 19:4 
4 Hijzelf liep echter een dagreis 
de woestijn in, ging onder een 
bremstruik zitten en bad om te 
mogen sterven. Hij zei: Het is 
genoeg. Neem nu mijn leven, 
HEERE, want ik ben niet beter 
dan mijn vaderen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bezoekende aan kinderen en 
kindskinderen, aan het derde 
en vierde geslacht. 
 
Leviticus 16:21 
21 en Aaron zal zijn beide 
handen op de kop van de 
levende bok leggen en over 
hem al de ongerechtigheden 
der Israelieten en al hun 
overtredingen in al hun 
zonden, belijden; hij zal die 
op de kop van de bok leggen 
en die door iemand, die 
daarvoor gereed staat, naar 
de woestijn laten brengen.  
22 Zo zal de bok al hun 
ongerechtigheden op zich 
dragen naar een onvruchtbaar 
land, en hij zal die bok in de 
woestijn vrijlaten. 
 
Numeri 23:10 
10 Wie telt het stof van Jakob 
en wie berekent de drommen 
van Israel? Sterve ik zelf de 
dood der oprechten en zij mijn 
einde daaraan gelijk! 
 
Numeri 35:30 
30 Men zal ieder, die iemand 
gedood heeft, volgens de 
verklaring van getuigen als 
een doodslager doden, maar 
een enkele getuige zal niet 
tegen iemand kunnen 
optreden in een halszaak. 
31 En gij zult voor het leven 
van een doodslager, die des 
doods schuldig is, geen 
losgeld aannemen, maar hij 
zal zeker gedood worden. 
 
Richteren 16:30 
30 En Simson zeide: Dat ik 
met de Filistijnen sterve. Toen 
boog hij zich met kracht, en 
het gebouw stortte in boven de 
stadsvorsten en boven al het 
volk, dat daarin was. De 
doden die hij in zijn sterven 
gedood heeft, waren talrijker 
dan die hij in zijn leven 
gedood had. 
 
2 Samuël 1:9 
9 Toen zeide hij tot mij: Treed 
op mij toe en dood mij, want 
een duizeling heeft mij 
bevangen, maar mijn leven is 
nog geheel in mij.  
 
1 Koningen 19:4 
4 Zelf echter trok hij een 
dagreis ver de woestijn in, 
ging zitten onder een 
bremstruik en begeerde te 
mogen sterven, en zeide: Het 
is genoeg! Neem nu HERE, 
mijn leven, want ik ben niet 
beter dan mijn vaderen.  
 
2 Koningen 23:10 

the children, and upon the 
children’s children, upon the 
third and upon the fourth 
generation. 
 
Leviticus 16:21 
21 and Aaron shall lay both 
his hands on the head of 
the living goat, and confess 
over it all the iniquities of 
the children of Israel, and 
all their transgressions in all 
their sins, and he shall put 
them on the head of the 
goat, and shall send him 
away to the wilderness by 
the hand of a man standing 
ready; 
22 that the goat may bear 
upon him all their iniquities 
to a land apart from men; 
and he shall send away the 
goat into the wilderness. 
 
Numbers 23:10 
10 who can count the dust 
of Jacob, and the number of 
the fourth part of Israel? let 
my soul die the death of the 
righteous, and let my end 
be like his! 
 
Numbers 35:30 
30 whoever shall smite a 
person mortally, at the 
mouth of witnesses shall 
the murderer be put to 
death; but one witness shall 
not testify against a person 
to cause him to die. 
31 and ye shall take no 
satisfaction for the life of a 
murderer, who is guilty of 
death, but he shall certainly 
be put to death. 
 
Judges 16:30 
30 and Samson said, let me 
die with the Philistines! and 
he bowed himself with 
might; and the house fell on 
the lords, and on all the 
people that were therein. so 
the dead that he slew at his 
death were more than those 
whom he had slain in his 
life. 
 
2 Samuel 1:9 
9 he said to me again, 
stand, I pray thee, over me, 
and slay me; for anguish 
has seized me; for my life is 
yet whole in me. 
 
1 Kings 19:4 
4 and he himself went a 
day’s journey into the 
wilderness, and came and 
sat down under a certain 
broom-bush, and requested 
for himself that he might 
die; and said, it is enough: 
now, Jehovah, take my life; 
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niemand zijn zoon of zijn 
dochter voor den Molech door 
het vuur deed gaan. 
 
2 Kronieken 28:3 
3 Dezelve rookte ook in het dal 
des zoons van Hinnom <02011>; 
en hij brandde zijn zonen in het 
vuur, naar de gruwelen der 
heidenen, die de HEERE voor 
het aangezicht der kinderen 
Israëls uit de bezitting verdreven 
had. 
 
2 Kronieken 33:6 
6 En hij deed zijn zonen door het 
vuur gaan, in het dal des zoons 
van Hinnom <02011>, en pleegde 
guichelarij, en gaf op 
vogelgeschrei acht, en toverde, 
en hij stelde waarzeggers en 
duivelskunstenaren; en hij deed 
zeer veel kwaads in de ogen des 
HEEREN, om Hem tot toorn te 
verwekken. 
 
Psalmen 1:6 
6 Want de HEERE kent den weg 
der rechtvaardigen; maar de 
weg der goddelozen zal 
vergaan. 
 
Psalmen 33:18 
18 Ziet, des HEEREN oog is over 
degenen, die Hem vrezen, op 
degenen, die op Zijn 
goedertierenheid hopen. 
19 Om hun ziel <05315> van den 
dood te redden, en om hen bij 
het leven te houden in den 
honger. 
 
Psalmen 56:13 
13 Want Gij hebt mijn ziel <05315> 
gered van den dood; ook niet 
mijn voeten van aanstoot, om 
voor Gods aangezicht te 
wandelen in het licht der 
levenden? 
 
Psalmen 69:28 
28 Laat hen uitgedelgd worden 
uit het boek des levens, en met 
de rechtvaardigen niet 
aangeschreven worden. 
 
Psalmen 78:50 
50 Hij woog een pad voor Zijn 
toorn; Hij onttrok hun ziel <05315> 
niet van den dood; en hun 
gedierte gaf Hij aan de 
pestilentie over. 
51 En Hij sloeg al het 
eerstgeborene in Egypte, het 
beginsel der krachten in de 
tenten van Cham. 
 
Psalmen 89:48 
48 Wat man leeft er, die den 
dood niet zien zal, die zijn ziel 
<05315> zal bevrijden van het 
geweld des grafs <07585>? Sela. 
 
Psalmen 95:1 

2 Koningen 23:10 
10 Josia verontreinigde ook 
Tofet, dat in het dal Ben-
Hinnom lag, opdat niemand zijn 
zoon of dochter voor de Molech 
door het vuur liet gaan. 
 
2 Kronieken 28:3 
3 Hij was het die reukoffers in 
rook liet opgaan in het dal Ben-
Hinnom. Hij verbrandde zijn 
zonen in het vuur, 
overeenkomstig de gruweldaden 
van de heidenvolken die de 
HEERE van voor de ogen van 
de Israëlieten verdreven had. 
 
2 Kronieken 33:6 
6 Hij was het die zijn zonen door 
het vuur liet gaan in het dal 
Ben-Hinnom, hij duidde wolken, 
deed aan wichelarij, deed aan 
toverij, en stelde 
dodenbezweerders en 
waarzeggers aan. Hij deed zeer 
veel slechts in de ogen van de 
HEERE, om Hem tot toorn te 
verwekken. 
 
Psalmen 1:6 
6 Want de HEERE kent de weg 
van de rechtvaardigen,  
maar de weg van de 
goddelozen zal vergaan. 
 
Psalmen 33:18 
18 Zie, het oog van de HEERE is 
over wie Hem vrezen,  
op hen die op Zijn 
goedertierenheid hopen, 
19 om hun ziel te redden van de 
dood  
en hen in het leven te 
behouden, wanneer er honger 
is. 
 
Psalmen 56:13 
13 (56:14) Want U hebt mijn ziel 
gered van de dood,  
- hebt U niet mijn voeten voor 
struikelen behoed? - 
zodat ik voor Gods aangezicht 
zal wandelen 
in het licht van de levenden. 
 
Psalmen 69:28 
28 (69:29) Laat hen uitgewist 
worden uit het boek des levens,  
laat hen bij de rechtvaardigen 
niet opgeschreven worden. 
 
Psalmen 78:50 
50 Hij baande een pad voor Zijn 
toorn,  
Hij ontrukte hun ziel niet aan de 
dood,  
hun dieren leverde Hij over aan 
de pest. 
51 Hij trof al het eerstgeborene 
in Egypte,  
de eerste vruchten van de 
mannelijke kracht in de tenten 
van Cham. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 En hij verontreinigde Tofet, 
dat in het dal Ben-hinnom lag, 
opdat niemand meer zijn zoon 
of zijn dochter voor de Moloch 
door het vuur zou doen gaan. 
 
2 Kronieken 28:3 
3 ja, hij ontstak offers in het dal 
Ben-hinnom en verbrandde 
zijn zonen met vuur in 
overeenstemming met de 
gruwelen der volken, die de 
HERE voor het aangezicht van 
de Israelieten had verdreven. 
 
2 Kronieken 33:6 
6 Ja, hij deed zijn zonen door 
het vuur gaan in het dal Ben-
hinnom en liet zich in met 
toekomstvoorspellingen, 
waarzeggerij en toverij, en 
stelde bezweerders van 
doden en van geesten aan. 
Hij deed veel, dat kwaad is in 
de ogen des HEREN en 
krenkte Hem daardoor. 
 
Psalmen 1:6 
6 want de HERE kent de weg 
der rechtvaardigen, maar de 
weg der goddelozen vergaat. 
 
Psalmen 33:18 
18 Zie, des HEREN oog is op 
hen die Hem vrezen, die op 
zijn goedertierenheid hopen, 
19 om hun ziel van de dood te 
redden, en hen in het leven te 
houden in hongersnood. 
 
Psalmen 56:13 
13 want Gij hebt mijn leven 
gered van de dood; immers 
ook mijn voet van aanstoot, 
zodat ik voor Gods aangezicht 
mag wandelen in het licht des 
levens.  
 
Psalmen 69:28 
28 Laten zij uit het boek des 
levens worden uitgedelgd, 
met de rechtvaardigen niet 
worden opgeschreven. 
 
Psalmen 78:50 
50 Hij baande een pad voor 
zijn toorn, Hij behoedde hun 
zielen niet voor de dood, 
maar gaf hun leven prijs aan 
de pest. 
51 Hij sloeg alle 
eerstgeborenen in Egypte, de 
eerstelingen van hun kracht in 
de tenten van Cham. 
 
Psalmen 89:48 
48 Welke mens leeft er, die de 
dood niet zien zal, die zijn ziel 
zal redden uit de macht van 
het dodenrijk? sela 
 
Psalmen 95:1 

for I am not better than my 
fathers. 
 
2 Kings 23:10 
10 and he defiled Topheth, 
which is in the valley of the 
sons of Hinnom, that no 
man might cause his son or 
his daughter to pass 
through the fire to Molech. 
 
2 Chronicles 28:3 
3 and he burned incense in 
the valley of the son of 
Hinnom, and burned his 
sons in the fire, according 
to the abominations of the 
nations that Jehovah had 
dispossessed from before 
the children of Israel. 
 
2 Chronicles 33:6 
6 he also caused his 
children to pass through the 
fire in the valley of the son 
of Hinnom; and he used 
magic and divination and 
sorcery, and appointed 
necromancers and 
soothsayers: he wrought 
evil beyond measure in the 
sight of Jehovah, to 
provoke him to anger. 
 
Psalms 1:6 
6 for Jehovah knoweth the 
way of the righteous, but 
the way of the wicked shall 
perish. 
 
Psalms 33:18 
18 behold, the eye of 
Jehovah is upon them that 
fear him, upon them that 
hope in his loving-kindness, 
19 to deliver their soul from 
death, and to keep them 
alive in famine. 
 
Psalms 56:13 
13 for thou hast delivered 
my soul from death; wilt 
thou not keep my feet from 
falling, that I may walk 
before god in the light of 
the living? 
 
Psalms 69:28 
28 let them be blotted out of 
the book of life, and not be 
written with the righteous. 
 
Psalms 78:50 
50 he made a way for his 
anger; he spared not their 
soul from death, but gave 
their life over to the 
pestilence; 
51 and he smote all the 
firstborn in Egypt, the first-
fruits of their vigour in the 
tents of Ham. 
 
Psalms 89:48 
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1 ¶ Komt, laat ons den HEERE 
vrolijk zingen; laat ons juichen 
den Rotssteen onzes heils. 
2 Laat ons Zijn aangezicht 
tegemoet gaan met lof; laat ons 
Hem juichen met psalmen. 
3 Want de HEERE is een groot 
God; ja, een groot Koning 
boven alle goden; 
4 In Wiens hand de diepste 
plaatsen der aarde zijn, en de 
hoogten der bergen zijn Zijne; 
5 Wiens ook de zee is, want Hij 
heeft ze gemaakt; en Zijn 
handen hebben het droge 
geformeerd. 
6 Komt, laat ons aanbidden en 
nederbukken; laat ons knielen 
voor den HEERE, Die ons 
gemaakt heeft. 
7 ¶ Want Hij is onze God, en wij 
zijn het volk Zijner weide, en de 
schapen Zijner hand. Heden, zo 
gij Zijn stem hoort, 
8 Verhardt uw hart niet, gelijk te 
Meriba, gelijk ten dage van 
Massa in de woestijn; 
9 Waar Mij uw vaders 
verzochten, Mij beproefden, ook 
Mijn werk zagen. 
10 Veertig jaren heb Ik verdriet 
gehad aan dit geslacht, en heb 
gezegd: Zij zijn een volk, 
dwalende van hart, en zij kennen 
Mijn wegen niet. 
11 Daarom heb Ik in Mijn toorn 
gezworen: Zo zij in Mijn rust 
zullen ingaan! 
 
Psalmen 104:29 
29 Verbergt Gij Uw aangezicht, 
zij worden verschrikt; neemt Gij 
hun adem weg, zij sterven, en 
zij keren weder tot hun stof. 
 
Psalmen 116:8 
8 Want Gij, HEERE! hebt mijn 
ziel <05315> gered van den dood, 
mijn ogen van tranen, mijn voet 
van aanstoot. 
 
Spreuken 1:24 
24 Dewijl Ik geroepen heb, en 
gijlieden geweigerd hebt; Mijn 
hand uitgestrekt heb, en er 
niemand was, die opmerkte; 
25 En gij al Mijn raad verworpen, 
en Mijn bestraffing niet gewild 
hebt; 
26 Zo zal Ik ook in ulieder 
verderf lachen; Ik zal spotten, 
wanneer uw vreze komt. 
27 Wanneer uw vreze komt gelijk 
een verwoesting, en uw verderf 
aankomt als een wervelwind; 
wanneer u benauwdheid en 
angst overkomt; 
28 Dan zullen zij tot Mij roepen, 
maar Ik zal niet antwoorden; zij 
zullen Mij vroeg zoeken, maar 
zullen Mij niet vinden; 
 
Spreuken 23:14 

Psalmen 89:48 
48 (89:49) Welke man leeft er die 
de dood niet zien zal,  
die zijn ziel bevrijden zal uit de 
greep van het graf?  
Sela 
 
Psalmen 95:1 
1 ¶ Kom, laten wij vrolijk zingen 
voor de HEERE,  
laten wij juichen voor de rots van 
ons heil. 
2 Laten wij Zijn aangezicht 
tegemoetgaan met een lof lied,  
laten wij voor Hem juichen met 
psalmen. 
3 Want de HEERE is een groot 
God,  
ja, een groot Koning boven alle 
goden. 
4 In Zijn hand zijn de diepste 
plaatsen van de aarde  
en de toppen van de bergen zijn 
van Hem. 
5 Van Hem is ook de zee, want 
Híj heeft haar gemaakt,  
Zijn handen hebben het droge 
gevormd. 
6 Kom, laten wij ons neerbuigen 
en neerbukken,  
laten wij knielen voor de 
HEERE, Die ons gemaakt heeft. 
7 ¶ Want Hij is onze God  
en wij zijn het volk van Zijn 
weide  
en de schapen van Zijn hand.  
Heden, indien u Zijn stem hoort, 
8 verhard uw hart niet, zoals te 
Meriba,  
zoals in de dagen van Massa in 
de woestijn: 
9 daar stelden uw vaderen Mij 
op de proef,  
 daar beproefden zij Mij, hoewel 
zij Mijn werk zagen. 
10 Veertig jaar heb Ik gewalgd 
van dit geslacht;  
Ik heb gezegd: Zij zijn een volk 
met een dwalend hart,  
en zíj kennen Mijn wegen niet. 
11 Daarom heb Ik in Mijn toorn 
gezworen:  
Mijn rust zullen zij nooit 
binnengaan! 
 
Psalmen 104:29 
29 Verbergt U Uw aangezicht, zij 
worden door schrik overmand,  
neemt U hun adem weg, zij 
geven de geest  
en keren terug tot hun stof. 
 
Psalmen 116:8 
8 Ja, U, HEERE, hebt mijn ziel 
immers gered van de dood,  
mijn ogen van tranen, mijn voet 
van struikelen. 
 
Spreuken 1:24 
24 Omdat Ik riep, maar u 
weigerde,  
Mijn hand uitstrekte, maar 
niemand er acht op sloeg, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ¶ Komt, laat ons jubelen voor 
de HERE, juichen ter ere van 
de rots onzes heils. 
2 Laat ons met lofzang voor 
zijn aangezicht komen, ter ere 
van Hem juichen bij 
snarenspel. 
3 Want de HERE is een groot 
God, een groot Koning, 
boven alle goden, 
4 in wiens hand de diepten der 
aarde zijn, en wiens de toppen 
der bergen zijn; 
5 wiens de zee is, daar Hij ze 
heeft gemaakt, ook het droge, 
dat zijn handen hebben 
geformeerd. 
6 Treedt toe, laten wij ons 
nederwerpen en ons buigen, 
knielen voor de HERE, onze 
Maker; 
7 ¶ want Hij is onze God, en 
wij zijn het volk dat Hij weidt, 
de schapen zijner hand. Och, 
of gij heden naar zijn stem 
hoordet! 
8 Verhardt uw hart niet, gelijk 
bij Meriba, gelijk ten dage van 
Massa, in de woestijn, 
9 toen uw vaderen Mij 
verzochten, Mij op de proef 
stelden, ofschoon zij mijn werk 
hadden gezien. 
10 Veertig jaren heb Ik Mij 
geergerd aan dat geslacht, Ik 
zeide: Het is een volk, 
dwalende van hart, en zij 
kennen mijn wegen niet. 
11 Daarom heb Ik gezworen in 
mijn toorn: Tot mijn rustplaats 
zullen zij niet komen!  
 
Psalmen 104:29 
29 verbergt Gij uw aangezicht, 
zij worden verdelgd, neemt 
Gij hun adem weg, zij sterven 
en keren weder tot hun stof; 
 
Psalmen 116:8 
8 Want Gij hebt mijn leven van 
de dood gered, mijn oog van 
tranen, mijn voet van aanstoot. 
 
Spreuken 1:24 
24 Omdat gij weigerdet, toen ik 
riep, niemand acht gaf, toen ik 
mijn hand uitstrekte, 
25 gij al mijn raadgevingen in 
de wind sloegt, en mijn 
vermaning niet wildet, 
26 daarom zal ik ook lachen 
om uw verderf; ik zal spotten, 
wanneer uw verschrikking 
komen zal. 
27 Wanneer uw verschrikking 
zal komen als een storm en 
uw verderf zal aansnellen als 
een wervelwind, wanneer 
benauwdheid en angst over u 
zullen komen, 
28 dan zullen zij tot mij roepen, 
maar ik zal niet antwoorden, 
zij zullen mij zoeken, maar mij 
niet vinden. 

48 what man liveth, and 
shall not see death? shall 
he deliver his soul from the 
power of Sheol? Selah. 
 
Psalms 95:1 
1 ¶ come, let us sing aloud 
to Jehovah, let us shout for 
joy to the rock of our 
salvation; 
2 let us come before his 
face with thanksgiving; let 
us shout aloud unto him 
with psalms. 
3 for Jehovah is a great 
*god, and a great king 
above all gods. 
4 in his hand are the deep 
places of the earth; the 
heights of the mountains 
are his also: 
5 the sea is his, and he 
made it, and his hands 
formed the dry land. 
6 come, let us worship and 
bow down; let us kneel 
before Jehovah our maker. 
7 ¶ for he is our god; and 
we are the people of his 
pasture and the sheep of 
his hand. to-day if ye hear 
his voice, 
8 harden not your heart, as 
at Meribah, as in the day of 
Massah, in the wilderness; 
9 when your fathers 
tempted me, proved me, 
and saw my work. 
10 forty years was I grieved 
with the generation, and 
said, it is a people that do 
err in their heart, and they 
have not known my ways; 
11 so that I swore in mine 
anger, that they should not 
enter into my rest. 
 
Psalms 104:29 
29 thou hidest thy face, they 
are troubled; thou takest 
away their breath, they 
expire and return to their 
dust. 
 
Psalms 116:8 
8 for thou hast delivered my 
soul from death, mine eyes 
from tears, my feet from 
falling. 
 
Proverbs 1:24 
24 because I have called, 
and ye refused; I have 
stretched out my hand, and 
no one regarded; 
25 and ye have rejected all 
my counsel, and would 
none of my reproof: 
26 I also will laugh in your 
calamity, I will mock when 
your fear cometh; 
27 when your fear cometh 
as sudden destruction, and 
your calamity cometh as a 
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14 Gij zult hem met de roede 
slaan, en zijn ziel <05315> van de 
hel <07585> redden. 
 
Prediker 3:11 
11 ¶ Hij heeft ieder ding schoon 
gemaakt op zijn tijd; ook heeft 
Hij de eeuw in hun hart gelegd, 
zonder dat een mens het werk, 
dat God gemaakt heeft, kan 
uitvinden, van het begin tot het 
einde toe. 
 
Prediker 3:20 
20 Zij gaan allen naar een 
plaats; zij zijn allen uit het stof, 
en zij keren allen weder tot het 
stof. 
21 Wie merkt, dat de adem van 
de kinderen der mensen opvaart 
naar boven, en de adem der 
beesten nederwaarts vaart in de 
aarde? 
 
Prediker 6:6 
6 Ja, al leefde hij schoon 
tweemaal duizend jaren, en het 
goede niet zag; gaan zij niet 
allen naar een plaats? 
 
Prediker 11:3 
3 Als de wolken vol geworden 
zijn, zo storten zij plasregen uit 
op de aarde; en als de boom 
naar het zuiden, of als hij naar 
het noorden valt, in de plaats, 
waar de boom valt, daar zal hij 
wezen. 
 
Prediker 12:7 
7 En dat het stof wederom tot 
aarde keert, als het geweest is; 
en de geest weder tot God 
keert, Die hem gegeven heeft. 
 
Jesaja 14:9 
9 De hel <07585> van onderen was 
beroerd om uwentwil, om u 
tegemoet te gaan, als gij 
kwaamt; zij wekt om uwentwil de 
doden op, al de bokken der 
aarde; zij doet al de koningen 
der heidenen van hun tronen 
opstaan. 
10 Die altegader zullen 
antwoorden, en tot u zeggen: Gij 
zijt ook krank geworden, gelijk 
wij, gij zijt ons gelijk geworden. 
11 Uw hovaardij is in de hel <07585> 
nedergestort, met het geklank 
uwer luiten; de maden zullen 
onder u gestrooid worden, en de 
wormen zullen u bedekken. 
12 Hoe zijt gij uit den hemel 
gevallen, o morgenster, gij zoon 
des dageraads! hoe zijt gij ter 
aarde nedergehouwen, gij, die 
de heidenen krenktet! 
13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten 
hemel opklimmen, ik zal mijn 
troon boven de sterren Gods 
verhogen; en ik zal mij zetten op 
den berg der samenkomst aan 
de zijden van het noorden. 

25 omdat u al Mijn raad 
verwierp,  
Mijn bestraffing niet hebt 
gewild, 
26 daarom zal Ik ook lachen om 
uw ondergang,  
u bespotten wanneer uw angst 
komt, 
27 wanneer uw angst komt als 
een verwoesting,  
uw ondergang eraan komt als 
een wervelwind,  
wanneer benauwdheid en nood 
over u komen. 
28 Dan zullen zij tot Mij roepen, 
maar Ik zal niet antwoorden.  
Zij zullen mij ernstig zoeken, 
maar zullen Mij niet vinden, 
 
Spreuken 23:14 
14 Zelf moet u hem met de stok 
slaan  
en zijn leven redden van het 
graf. 
 
Prediker 3:11 
11 ¶ Hij heeft alles op zijn tijd 
mooi gemaakt. Ook heeft Hij de 
eeuw in hun hart gelegd, zonder 
dat de mens het werk dat God 
gedaan heeft, van het begin tot 
het eind kan doorgronden. 
 
Prediker 3:20 
20 Zij gaan allen naar één 
plaats:  
zij zijn allen uit het stof  
en zij keren allen terug tot het 
stof. 
21 Wie merkt op  
dat de adem van de 
mensenkinderen  
naar boven stijgt  
en de adem van de dieren  
naar beneden daalt naar de 
aarde? 
 
Prediker 6:6 
6 Ja, al leefde hij tweemaal 
duizend jaar,  
maar hij had het goede niet 
gezien- 
gaan zij niet allen naar een en 
dezelfde plaats? 
 
Prediker 11:3 
3 Als de wolken vol zijn 
geworden,  
gieten zij regen uit op de aarde.  
Of een boom naar het zuiden 
valt  
of naar het noorden,  
op de plaats waar de boom valt,  
daar blijft hij liggen. 
 
Prediker 12:7 
7 het stof terugkeert naar de 
aarde zoals het was,  
en de geest terugkeert  
tot God, Die hem gegeven 
heeft. 
 
Jesaja 14:9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spreuken 23:14 
14 gij slaat hem wel met de 
stok, maar redt zijn leven van 
het dodenrijk. 
 
Prediker 3:11 
11 ¶ Alles heeft Hij 
voortreffelijk gemaakt op zijn 
tijd; ook heeft Hij de eeuw in 
hun hart gelegd, zonder dat de 
mens van het werk dat God 
doet, van het begin tot het 
einde, iets kan ontdekken. 
 
Prediker 3:20 
20 alles gaat naar een plaats, 
alles is geworden uit stof, en 
alles keert weder tot stof. 
21 Wie bemerkt, dat de adem 
der mensenkinderen opstijgt 
naar boven en dat de adem 
der dieren neerdaalt naar 
beneden in de aarde? 
 
Prediker 6:6 
6 Al leefde hij ook tweemaal 
duizend jaar, maar genoot het 
goede niet, gaat niet alles 
naar een plaats? 
 
Prediker 11:3 
3 Als de wolken met regen 
gevuld zijn, gieten zij die uit 
over de aarde; en als een 
boom valt, zuidwaarts of 
noordwaarts, ter plaatse waar 
de boom valt, daar blijft hij 
liggen. 
 
Prediker 12:7 
7 en het stof wederkeert tot de 
aarde, zoals het geweest is, 
en de geest wederkeert tot 
God, die hem geschonken 
heeft. 
 
Jesaja 14:9 
9 Het dodenrijk beneden is 
over u in beroering om u bij uw 
komst te ontmoeten; het wekt 
de schimmen voor u op, al de 
bokken der aarde; het doet 
alle koningen der volken van 
hun tronen opstaan.  
10 Zij allen vangen aan tot u te 
zeggen: Ook gij zijt 
krachteloos geworden als wij, 
gij zijt aan ons gelijk 
geworden; 
11 uw trots is in het dodenrijk 
neergeworpen, de klank uwer 
harpen; het gewormte ligt 
onder u gespreid en maden 
zijn uw bedekking. 
12 Hoe zijt gij uit de hemel 
gevallen, gij morgenster, zoon 
des dageraads; hoe zijt gij ter 
aarde geveld, overweldiger 
der volken! 
13 En gij overlegdet nog wel: Ik 
zal ten hemel opstijgen, boven 
de sterren Gods mijn troon 
oprichten en zetelen op de 

whirlwind; when distress 
and anguish come upon 
you: 
28 —then will they call upon 
me, but I will not answer; 
they will seek me early, and 
shall not find me. 
 
Proverbs 23:14 
14 thou shalt beat him with 
the rod, and shalt deliver 
his soul from Sheol. 
 
Ecclesiastes 3:11 
11 ¶ he hath made 
everything beautiful in its 
time; also he hath set the 
world in their heart, so that 
man findeth not out from 
the beginning to the end the 
work that god doeth. 
 
Ecclesiastes 3:20 
20 all go unto one place: all 
are of the dust, and all 
return to dust. 
21 who knoweth the spirit of 
the children of men? doth it 
go upwards? and the spirit 
of the beasts, doth it go 
downwards to the earth? 
 
Ecclesiastes 6:6 
6 yea, though he live twice a 
thousand years, yet hath he 
seen no good: do not all go 
to one place? 
 
Ecclesiastes 11:3 
3 if the clouds be full of rain, 
they empty themselves 
upon the earth; and if a tree 
fall toward the south, or 
toward the north, in the 
place where the tree falleth, 
there it shall be. 
 
Ecclesiastes 12:7 
7 and the dust return to the 
earth as it was, and the 
spirit return unto god who 
gave it. 
 
Isaiah 14:9 
9 Sheol from beneath is 
moved for thee to meet 
thee at thy coming, stirring 
up the dead for thee, all the 
he-goats of the earth; 
making to rise from their 
thrones all the kings of the 
nations. 
10 all of them shall answer 
and say unto thee, art thou 
also become powerless as 
we; art thou become like 
unto us! 
11 —thy pomp is brought 
down to Sheol, the noise of 
thy lyres: the maggot is 
spread under thee, and 
worms cover thee. 
12 how art thou fallen from 
heaven, Lucifer, son of the 
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14 Ik zal boven de hoogten der 
wolken klimmen, ik zal den 
Allerhoogste gelijk worden. 
15 Ja, in de hel <07585> zult gij 
nedergestoten worden, aan de 
zijden van den kuil! 
16 Die u zien zullen, zullen u 
aanschouwen, zij zullen op u 
letten, en zeggen: Is dat die 
man, die de aarde beroerde, die 
de koninkrijken deed beven? 
17 Die de wereld als een 
woestijn stelde, en derzelver 
steden verstoorde, die zijn 
gevangenen niet liet los gaan 
naar huis toe? 
18 Al de koningen der heidenen, 
zij allen liggen neder met eer, 
een iegelijk in zijn huis; 
19 Maar gij zijt verworpen van uw 
graf, als een gruwelijke scheut, 
als een kleed der gedoden, die 
met het zwaard doorstoken zijn; 
als die nederdalen in een 
steenkuil, als een vertreden 
dood lichaam. 
20 Gij zult bij dezelve niet 
gevoegd worden in de 
begrafenis; want gij hebt uw land 
verdorven, en uw volk gedood; 
het zaad der boosdoeners zal in 
der eeuwigheid niet genoemd 
worden. 
 
Jesaja 30:33 
33 Want Tofeth <08613> is van 
gisteren bereid; ja, hij is ook voor 
den koning bereid; Hij heeft 
hem diep en wijd gemaakt, het 
vuur en hout van zijn 
brandstapel is veel; de adem 
des HEEREN zal hem 
aansteken als een 
zwavelstroom. 
 
Jesaja 45:20 
20 ¶ Verzamelt u, en komt, treedt 
hier toe samen, gijlieden, die van 
de heidenen ontkomen zijt! Zij 
weten niets, die hun houten 
gesneden beelden dragen, en 
een god aanbidden, die niet 
verlossen kan. 
21 Verkondigt en treedt hier toe, 
ja, beraadslaagt samen: wie 
heeft dat laten horen van ouds 
her? Wie heeft dat van toen af 
verkondigd? Ben Ik het niet, de 
HEERE? en er is geen God 
meer behalve Mij, een 
rechtvaardig God, en een 
Heiland, niemand is er dan Ik. 
22 Wendt U naar Mij toe, wordt 
behouden, alle gij einden der 
aarde! want Ik ben God, en 
niemand meer. 
23 Ik heb gezworen bij Mijzelven, 
er is een woord der 
gerechtigheid uit Mijn mond 
gegaan, en het zal niet 
wederkeren: dat Mij alle knie zal 
gebogen worden, alle tong Mij 
zal zweren. 
 

9 Het rijk van de dood beneden 
raakte om u in beroering,  
om u tegemoet te gaan, 
wanneer u zou komen.  
Het schudt ter wille van u de 
gestorvenen wakker,  
al de leiders van de aarde.  
Het laat van hun tronen opstaan  
al de koningen van de volken. 
10 Zij zullen allemaal het woord 
nemen  
en zeggen tegen u:  
Ook u bent nu zo zwak 
geworden als wij,  
u bent aan ons gelijk geworden! 
11 Uw trots ligt neergeworpen in 
het graf,  
 met de klank van uw luiten.  
Onder u is een bed van maden 
gespreid,  
en wormen zijn uw deken. 
12 Hoe bent u uit de hemel 
gevallen,  
morgenster, zoon van de 
dageraad!  
U ligt geveld op de aarde,  
overwinnaar over de 
heidenvolken! 
13 En ú zei in uw hart:  
Ik zal opstijgen naar de hemel;  
tot boven Gods sterren  
zal ik mijn troon verheffen,  
ik zal zetelen op de berg van de 
ontmoeting  
aan de noordzijde. 
14 Ik zal opstijgen boven de 
wolkenhoogten,  
ik zal mij gelijkstellen met de 
Allerhoogste. 
15 Echter, u bent in het rijk van 
de dood neergestort,  
in het diepst van de kuil! 
16 Wie u zien, kijken u aan  
 en letten op u:  
Is dit nu die man die de aarde 
deed sidderen,  
die koninkrijken deed beven, 
17 die van de wereld een 
woestijn maakte,  
haar steden met de grond 
gelijkmaakte,  
zijn gevangenen niet losliet om 
naar huis te gaan? 
18 Alle koningen van de 
heidenvolken,  
allen rusten zij in ere,  
ieder in zijn huis. 
19 Maar ú bent weggeworpen, 
ver van uw graf,  
als een verafschuwde loot  
bedolven onder gedoden, die 
met het zwaard zijn doorstoken  
 en neergedaald in een 
steengroeve;  
 u bent als een lijk dat is 
vertrapt. 
20 U zult in het graf niet met hen 
verenigd worden,  
want u hebt uw land te gronde 
gericht  
en uw volk gedood.  
Voor eeuwig zal niet meer 
genoemd worden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

berg der samenkomst ver in 
het noorden; 
14 ik wil opstijgen boven de 
hoogten der wolken, mij aan 
de Allerhoogste gelijkstellen. 
15 Integendeel, in het 
dodenrijk wordt gij 
neergeworpen, in het diepste 
der groeve. 
16 Wie u zien, beschouwen u, 
letten op u: Is dit de man, die 
de aarde deed sidderen, die 
koninkrijken deed beven; 
17 die de wereld tot een 
woestijn maakte en haar 
steden afbrak; die zijn 
gevangenen niet naar huis liet 
keren? 
18 De koningen der volken 
liggen allen met ere, ieder in 
zijn woning,  
19 maar gij zijt weggeworpen, 
ver van uw graf, als een 
verafschuwde scheut, 
overdekt met verslagenen die 
door het zwaard doorboord 
zijn, die neerdalen naar de 
stenen der groeve als een 
weggetrapt aas. 
20 Gij wordt met hen niet in 
een graf verenigd, omdat gij 
uw land te gronde hebt 
gericht, uw volk gedood. 
Nimmer wordt het nageslacht 
der boosdoeners genoemd. 
 
Jesaja 30:33 
33 Want reeds lang is een 
brandstapel bereid; ook die is 
voor de koning gereed 
gemaakt; Hij heeft de 
vuurhaard daarvan diep en 
wijd gemaakt, er is vuur en 
hout in overvloed; de adem 
des HEREN steekt hem in 
brand als een stroom van 
zwavel. 
 
Jesaja 45:20 
20 ¶ Vergadert u en komt, 
nadert tezamen, gij die uit de 
volken ontkomen zijt. Zij 
hebben geen begrip, die hun 
houten beeld dragen en 
bidden tot een god die niet 
verlossen kan. 
21 Verkondigt en voert 
gronden aan. Ja, laten zij 
tezamen beraadslagen. Wie 
heeft dit vanouds doen horen, 
het van overlang verkondigd? 
Ben Ik het niet, de HERE? En 
er is geen God behalve Ik, 
een rechtvaardige, 
verlossende God is er buiten 
Mij niet.  
22 Wendt u tot Mij en laat u 
verlossen, alle einden der 
aarde, want Ik ben God en 
niemand meer. 
23 Want Ik heb gezworen bij 
Mij zelf, waarheid is uit mijn 
mond uitgegaan, een woord 
dat niet zal worden herroepen: 

morning! thou art cut down 
to the ground, that didst 
prostrate the nations! 
13 and thou that didst say in 
thy heart, I will ascend into 
the heavens, I will exalt my 
throne above the stars of 
*god, and I will sit upon the 
mount of assembly, in the 
recesses of the north; 
14 I will ascend above the 
heights of the clouds, I will 
be like the most high: 
15 none the less art thou 
brought down to Sheol, to 
the recesses of the pit. 
16 they that see thee shall 
narrowly look upon thee; 
they shall consider thee, 
saying, is this the man that 
made the earth to tremble, 
that shook kingdoms; 
17 that made the world as a 
wilderness, and overthrew 
the cities thereof; that 
dismissed not his prisoners 
homewards? 
18 —all the kings of the 
nations, all of them, lie in 
glory, every one in his own 
house; 
19 but thou art cast out of 
thy grave like an 
abominable branch, 
covered with the slain—
those thrust through with 
the sword, that go down to 
the stones of the pit: like a 
carcase trodden under foot. 
20 thou shalt not be joined 
with them in burial; for thou 
hast destroyed thy land, 
hast slain thy people. of the 
seed of evildoers no 
mention shall be made for 
ever. 
 
Isaiah 30:33 
33 for Topheth is prepared 
of old; for the king also it is 
prepared: he hath made it 
deep and large; its pile is 
fire and much wood; the 
breath of Jehovah, like a 
stream of brimstone, doth 
kindle it. 
 
Isaiah 45:20 
20 ¶ gather yourselves and 
come; draw near together, 
ye that are escaped of the 
nations. they have no 
knowledge that carry the 
wood of their graven image, 
and pray unto a *god that 
cannot save. 
21 declare and bring them 
near; yea, let them take 
counsel together: who hath 
caused this to be heard 
from ancient time? who 
hath declared it long ago? 
is it not I, Jehovah? and 
there is no god else beside 
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Jesaja 46:5 
5 ¶ Wien zoudt gijlieden Mij 
nabeelden, en evengelijk maken, 
en Mij vergelijken, dat wij 
elkander gelijken zouden? 
6 Zij verkwisten het goud uit de 
beurs, en wegen het zilver met 
de waag; zij huren een 
goudsmid, en die maakt het tot 
een god, zij knielen neder, ook 
buigen zij zich daarvoor. 
7 Zij nemen hem op den 
schouder, zij dragen hem, en 
zetten hem aan zijn plaats; daar 
staat hij, hij wijkt van zijn stede 
niet; ja, roept iemand tot hem, zo 
antwoordt hij niet, hij verlost hem 
niet uit zijn benauwdheid. 
8 Gedenkt hieraan, en houdt u 
kloekelijk, brengt het weder in 
het hart, o gij overtreders! 
9 Gedenkt der vorige dingen van 
oude tijden af, dat Ik God ben, 
en er is geen God meer, en er is 
niet gelijk Ik; 
10 Die van den beginne aan 
verkondigt het einde, en van 
ouds af die dingen, die nog niet 
geschied zijn; Die zegt: Mijn 
raad zal bestaan, en Ik zal al 
Mijn welbehagen doen. 
11 Die een roofvogel roept van 
het oosten, een man Mijns raads 
uit verren lande; ja, Ik heb het 
gesproken, Ik zal het ook doen 
komen; Ik heb het geformeerd, 
Ik zal het ook doen. 
 
Jesaja 49:6 
6 Verder zeide Hij: Het is te 
gering, dat Gij Mij een Knecht 
zoudt zijn, om op te richten de 
stammen van Jakob, en om 
weder te brengen de bewaarden 
in Israël; Ik heb U ook gegeven 
tot een Licht der heidenen, om 
Mijn heil te zijn tot aan het einde 
der aarde. 
 
Jesaja 49:8 
8 Alzo zegt de HEERE: In den 
tijd des welbehagens heb Ik U 
verhoord, en ten dage des heils 
heb Ik U geholpen; en Ik zal U 
bewaren, en Ik zal U geven tot 
een verbond des volks, om het 
aardrijk op te richten, om de 
verwoeste erfenissen te doen 
beërven; 
 
Jesaja 51:6 
6 Heft ulieder ogen op naar den 
hemel, en aanschouwt de aarde 
beneden; want de hemel zal als 
een rook verdwijnen, en de 
aarde zal als een kleed 
verouden, en haar inwoners 
zullen van gelijken sterven 
<04191>; maar Mijn heil zal in 
eeuwigheid zijn, Mijn 
gerechtigheid zal niet 
verbroken worden. 
 
Jesaja 52:10 

het nageslacht van de 
kwaaddoeners. 
 
Jesaja 30:33 
33 Want de verbrandingsplaats 
is al eerder gereedgemaakt,  
ook voor de koning is hij in 
gereedheid gebracht. Hij heeft 
hem diep gemaakt en wijd.  
Voor zijn brandstapel is er vuur 
en hout in overvloed.  
De adem van de HEERE zal 
hem aansteken als een 
zwavelstroom. 
 
Jesaja 45:20 
20 ¶ Verzamel u, kom,  
treed tezamen naar voren,  
u die bent ontkomen aan de 
heidenvolken.  
Zij weten niets,  
zij die hun houten beelden rond 
dragen,  
of een god aanbidden  
 die niet verlossen kan. 
21 Maak bekend en breng naar 
voren,  
ja, beraadslaag samen:  
Wie heeft dit van oudsher doen 
horen?  
 Wie heeft dat van toen af 
bekendgemaakt?  
Ben Ik het niet, de HEERE?  
Buiten Mij is er geen andere 
God,  
een rechtvaardig God, een 
Heiland;  
er is niemand behalve Ik. 
22 Wend u tot Mij, word 
behouden,  
alle einden der aarde,  
want Ik ben God en niemand 
anders. 
23 Ik heb gezworen bij Mijzelf  
- uit Mijn mond is in 
gerechtigheid  
een woord uitgegaan en het zal 
niet terugkeren- 
dat voor Mij elke knie zich zal 
buigen,  
elke tong bij Mij zal zweren. 
 
Jesaja 46:5 
5 ¶ Met wie wilt u Mij vergelijken 
en met wie op één lijn stellen?  
 Met wie wilt u Mij meten, dat wij 
elkaars gelijken zouden zijn? 
6 Zij schudden goud uit hun 
beurs  
en wegen zilver op een 
weegschaal.  
Zij huren een edelsmid, en die 
maakt er een god van.  
Zij knielen, ook buigen zij zich 
ervoor neer. 
7 Zij nemen hem op de 
schouder, zij dragen hem  
en zetten hem op zijn plaats.  
Daar staat hij en van zijn plaats 
wijkt hij niet.  
Ja, roept iemand tot hem, hij 
antwoordt niet,  
hij verlost hem niet uit zijn 
benauwdheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dat voor Mij elke knie zich zal 
buigen, dat bij Mij elke tong zal 
zweren. 
 
Jesaja 46:5 
5 ¶ Met wie wilt gij Mij 
vergelijken en gelijkstellen, 
aan wie Mij gelijk achten, dat 
wij elkander zouden gelijk 
zijn? 
6 Zij schudden goud uit hun 
buidel en wegen zilver in een 
weegschaal; zij huren een 
goudsmid, opdat hij er een 
god van make. Zij knielen, ook 
buigen zij zich neder. 
7 Zij heffen hem op de 
schouder, zij torsen hem en 
zetten hem neer op zijn plaats; 
daar staat hij, hij wijkt niet van 
zijn plaats. Al schreeuwt 
iemand tot hem, hij antwoordt 
niet, uit de benauwdheid redt 
hij hem niet. 
8 Denkt hieraan en vermant u; 
gij overtreders, neemt het ter 
harte. 
9 Denkt aan hetgeen vroeger, 
vanouds, gebeurde; Ik immers 
ben God, en er is geen ander, 
God, en niemand is Mij gelijk;   
10 Ik, die van den beginne de 
afloop verkondig en vanouds 
wat nog niet geschied is; die 
zeg: Mijn raadsbesluit zal 
volbracht worden en Ik zal al 
mijn welbehagen doen; 
11 die uit het oosten een 
roofvogel roep, uit een ver 
land de man van mijn 
raadsbesluit; Ik heb 
gesproken, Ik doe het ook 
komen; Ik heb het ontworpen, 
Ik breng het ook tot uitvoering.  
 
Jesaja 49:6 
6 Hij zegt dan: Het is te gering, 
dat gij Mij tot een knecht zoudt 
zijn om de stammen van 
Jakob weder op te richten en 
de bewaarden van Israel terug 
te brengen; Ik stel u tot een 
licht der volken, opdat mijn 
heil reike tot het einde der 
aarde. 
 
Jesaja 49:8 
8 Zo zegt de HERE: Ten tijde 
des welbehagens heb Ik u 
verhoord, en ten dage des 
heils heb Ik u geholpen; Ik zal 
u behoeden en u stellen tot 
een verbond voor het volk om 
het land weder te herstellen, 
om verwoeste eigendommen 
weer tot een erfdeel te maken, 
 
Jesaja 51:6 
6 Heft uw ogen op naar de 
hemel en aanschouwt de 
aarde beneden; want de 
hemel verdwijnt als rook, de 
aarde vergaat als een kleed 
en haar bewoners sterven als 

me; a just *god and a 
saviour, there is none 
besides me. 
22 look unto me, and be ye 
saved, all the ends of the 
earth: for I am *god, and 
there is none else. 
23 I have sworn by myself, 
the word is gone out of my 
mouth in righteousness and 
shall not return, that unto 
me every knee shall bow, 
every tongue shall swear. 
 
Isaiah 46:5 
5 ¶ to whom will ye liken me 
and make me equal, or 
compare me, that we may 
be like? 
6 —they lavish gold out of 
the bag, and weigh silver in 
the balance; they hire a 
goldsmith, and he maketh it 
a *god: they fall down, yea, 
they worship. 
7 they bear him on the 
shoulder, they carry him, 
and set him in his place; 
there he standeth, he doth 
not remove from his place: 
yea, one crieth unto him, 
and he answereth not; he 
saveth him not out of his 
trouble. 
8 remember this, and shew 
yourselves men; call it to 
mind, ye transgressors. 
9 remember the former 
things of old; for I am *god, 
and there is none else; I am 
god, and there is none like 
me; 
10 declaring the end from 
the beginning, and from 
ancient times the things that 
are not yet done, saying, 
my counsel shall stand, and 
I will do all my pleasure; 
11 calling a bird of prey from 
the east, the man of my 
counsel from a far country. 
yea, I have spoken, I will 
also bring it to pass; I have 
purposed it, I will also do it. 
 
Isaiah 49:6 
6 —and he saith, it is a 
small thing that thou 
shouldest be my servant to 
raise up the tribes of Jacob, 
and to restore the 
preserved of Israel; I have 
even given thee for a light 
of the nations, that thou 
mayest be my salvation 
unto the end of the earth. 
 
Isaiah 49:8 
8 thus saith Jehovah: in a 
time of acceptance have I 
answered thee, and in the 
day of salvation have I 
helped thee; and I will 
preserve thee, and give 
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10 De HEERE heeft Zijn heiligen 
arm ontbloot voor de ogen aller 
heidenen; en al de einden der 
aarde zullen zien het heil onzes 
Gods. 
 
Jesaja 53:4 
4 ¶ Waarlijk, Hij heeft onze 
krankheden op Zich genomen, 
en onze smarten heeft Hij 
gedragen; doch wij achtten Hem, 
dat Hij geplaagd, van God 
geslagen en verdrukt was. 
5 Maar Hij is om onze 
overtredingen verwond, om onze 
ongerechtigheden is Hij 
verbrijzeld; de straf, die ons den 
vrede aanbrengt, was op Hem, 
en door Zijn striemen is ons 
genezing geworden. 
6 Wij dwaalden allen als 
schapen, wij keerden ons een 
iegelijk naar zijn weg; doch de 
HEERE heeft onzer aller 
ongerechtigheid op Hem doen 
aanlopen. 
 
Jesaja 53:11 
11 Om den arbeid Zijner ziel 
<05315> zal Hij het zien, en 
verzadigd worden; door Zijn 
kennis zal Mijn Knecht, de 
Rechtvaardige, velen 
rechtvaardig maken, want Hij 
zal hun ongerechtigheden 
dragen. 
12 Daarom zal Ik Hem een deel 
geven van velen, en Hij zal de 
machtigen als een roof delen, 
omdat Hij Zijn ziel <05315> 
uitgestort heeft in den dood, en 
met de overtreders is geteld 
geweest, en Hij veler zonden 
gedragen heeft, en voor de 
overtreders gebeden heeft. 
 
Jesaja 55:1 
1 ¶ O alle gij dorstigen! komt tot 
de wateren, en gij, die geen geld 
hebt, komt, koopt en eet, ja 
komt, koopt zonder geld, en 
zonder prijs, wijn en melk! 
 
Jesaja 55:6 
6 ¶ Zoekt den HEERE, terwijl Hij 
te vinden is; roept Hem aan, 
terwijl Hij nabij is. 
7 De goddeloze verlate zijn 
weg, en de ongerechtige man 
zijn gedachten; en hij bekere 
zich tot den HEERE, zo zal Hij 
Zich Zijner ontfermen, en tot 
onzen God, want Hij vergeeft 
menigvuldiglijk. 
 
Jesaja 56:5 
5 Ik zal hen ook in Mijn huis en 
binnen Mijn muren een plaats en 
een naam geven, beter dan der 
zonen en dan der dochteren; 
een eeuwigen naam zal Ik een 
ieder van hen geven, die niet 
uitgeroeid zal worden. 
 

8 Denk hieraan en wees flink;  
neem het weer ter harte, 
overtreders. 
9 Denk aan de dingen van 
vroeger, van oude tijden af,  
dat Ik God ben en niemand 
anders.  
 Ik ben God, en er is er geen als 
Ik, 
10 Die vanaf het begin 
verkondigt wat het einde zal zijn,  
van oudsher de dingen die nog 
niet plaatsgevonden hebben;  
Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt 
stand  
en Ik zal al Mijn welbehagen 
doen; 
11 Die een roofvogel roept uit 
het oosten,  
een man van Mijn raad uit een 
ver land.  
Ja, Ik heb gesproken, Ik zal het 
ook doen komen;  
Ik heb het geformeerd, Ik zal het 
ook doen. 
 
Jesaja 49:6 
6 Hij zei: Het is te gering dat U 
voor Mij een Knecht zou zijn  
om op te richten de stammen 
van Jakob  
en om hen die van Israël 
gespaard werden, terug te 
brengen.  
Ik heb U ook gegeven tot een 
Licht voor de heidenvolken,  
om Mijn heil te zijn tot aan het 
einde der aarde. 
 
Jesaja 49:8 
8 Zo zegt de HEERE:  
In de tijd van het welbehagen 
heb Ik U verhoord,  
en op de dag van het heil heb Ik 
U geholpen.  
Ik zal U beschermen en U geven 
tot een Verbond voor het volk,  
om de aarde weer op te richten,  
om de verwoeste erfelijke 
bezittingen te ontvangen, 
 
Jesaja 51:6 
6 Sla uw ogen op naar de hemel  
en aanschouw de aarde 
beneden,  
want de hemel zal verdwijnen 
als rook,  
de aarde zal verslijten als een 
kleed,  
evenzo zullen haar bewoners 
sterven.  
Maar Mijn heil zal voor eeuwig 
bestaan,  
Mijn gerechtigheid zal niet 
verbroken worden. 
 
Jesaja 52:10 
10 De HEERE heeft Zijn heilige 
arm ontbloot  
voor de ogen van alle 
heidenvolken;  
en alle einden der aarde zien  
het heil van onze God. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

muggen, maar mijn heil duurt 
eeuwig en mijn 
gerechtigheid wordt niet 
verbroken. 
 
Jesaja 52:10 
10 De HERE heeft zijn heilige 
arm ontbloot voor de ogen van 
alle volken en alle einden der 
aarde zullen zien het heil van 
onze God. 
 
Jesaja 53:4 
4 ¶ Nochtans, onze ziekten 
heeft hij op zich genomen, en 
onze smarten gedragen; wij 
echter hielden hem voor een 
geplaagde, een door God 
geslagene en verdrukte. 
5 Maar om onze overtredingen 
werd hij doorboord, om onze 
ongerechtigheden 
verbrijzeld; de straf die ons de 
vrede aanbrengt, was op hem, 
en door zijn striemen is ons 
genezing geworden. 
6 Wij allen dwaalden als 
schapen, wij wendden ons 
ieder naar zijn eigen weg, 
maar de HERE heeft ons aller 
ongerechtigheid op hem 
doen neerkomen. 
 
Jesaja 53:11 
11 Om zijn moeitevol lijden zal 
hij het zien tot verzadiging toe; 
door zijn kennis zal mijn 
knecht, de rechtvaardige, 
velen rechtvaardig maken, 
en hun ongerechtigheden zal 
hij dragen. 
12 Daarom zal Ik hem een deel 
geven onder velen en met 
machtigen zal hij de buit 
verdelen, omdat hij zijn leven 
heeft uitgegoten in de dood, 
en onder de overtreders werd 
geteld, terwijl hij toch veler 
zonden gedragen en voor de 
overtreders gebeden heeft. 
 
Jesaja 55:1 
1 ¶ O, alle dorstigen, komt tot 
de wateren, en gij die geen 
geld hebt, komt, koopt en eet; 
ja komt, koopt zonder geld en 
zonder prijs wijn en melk. 
 
Jesaja 55:6 
6 ¶ Zoekt de HERE, terwijl Hij 
Zich laat vinden; roept Hem 
aan, terwijl Hij nabij is. 
7 De goddeloze verlate zijn 
weg en de ongerechtige man 
zijn gedachten en hij bekere 
zich tot de HERE, dan zal Hij 
Zich over hem ontfermen; en 
tot onze God, want Hij 
vergeeft veelvuldig. 
 
Jesaja 56:5 
5 Ik geef hun in mijn huis en 
binnen mijn muren een 
gedenkteken en een naam, 

thee for a covenant of the 
people, to establish the 
land, to cause to inherit the 
desolate heritages; 
 
Isaiah 51:6 
6 lift up your eyes to the 
heavens, and look on the 
earth beneath: for the 
heavens shall vanish away 
like smoke, and the earth 
shall grow old like a 
garment, and they that 
dwell therein shall die in like 
manner; but my salvation 
shall be for ever, and my 
righteousness shall not be 
abolished. 
 
Isaiah 52:10 
10 Jehovah hath made bare 
his holy arm in the sight of 
all the nations; and all the 
ends of the earth shall see 
the salvation of our god. 
 
Isaiah 53:4 
4 ¶ surely *he* hath borne 
our griefs and carried our 
sorrows; and we, we did 
regard him stricken, smitten 
of god, and afflicted. 
5 but he was wounded for 
our transgressions, he was 
bruised for our iniquities; 
the chastisement of our 
peace was upon him, and 
with his stripes we are 
healed. 
6 all we like sheep have 
gone astray, we have 
turned every one to his own 
way; and Jehovah hath laid 
upon him the iniquity of us 
all. 
 
Isaiah 53:11 
11 he shall see of the fruit of 
the travail of his soul, and 
shall be satisfied: by his 
knowledge shall my 
righteous servant instruct 
many in righteousness; and 
*he* shall bear their 
iniquities. 
12 therefore will I assign him 
a portion with the great, and 
he shall divide the spoil with 
the strong: because he hath 
poured out his soul unto 
death, and was reckoned 
with the transgressors; and 
he bore the sin of many, 
and made intercession for 
the transgressors. 
 
Isaiah 55:1 
1 ¶ ho, every one that 
thirsteth, come ye to the 
waters; and he that hath no 
money, come ye, buy, and 
eat: yea, come, buy wine 
and milk without money and 
without price! 
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Jesaja 66:15 
15 ¶ Want ziet, de HEERE zal 
met vuur komen, en Zijn 
wagenen als een wervelwind; 
om met grimmigheid Zijn toorn 
hiertoe te wenden, en Zijn 
schelding met vuurvlammen. 
16 Want met vuur, en met Zijn 
zwaard zal de HEERE in het 
recht treden met alle vlees; en 
de verslagenen des HEEREN 
zullen vermenigvuldigd zijn. 
17 Die zichzelven heiligen, en 
zichzelven reinigen in de hoven, 
achter een in het midden 
derzelve, die zwijnenvlees eten, 
en verfoeisel, en muizen; te 
zamen zullen zij verteerd 
worden, spreekt de HEERE. 
18 Hun werken en hun 
gedachten! Het komt, dat Ik 
vergaderen zal alle heidenen en 
tongen, en zij zullen komen, en 
zij zullen Mijn heerlijkheid zien. 
 
Jesaja 66:23 
23 En het zal geschieden, dat 
van de ene nieuwe maan tot de 
andere, en van den enen sabbat 
tot den anderen, alle vlees 
komen zal om aan te bidden 
voor Mijn aangezicht, zegt de 
HEERE. 
24 En zij zullen henen uitgaan, 
en zij zullen de dode lichamen 
der lieden zien, die tegen Mij 
overtreden hebben; want hun 
worm zal niet sterven <04191>, en 
hun vuur zal niet uitgeblust 
worden, en zij zullen allen vlees 
een afgrijzing wezen. 
 
Jeremia 7:31 
31 En zij hebben gebouwd de 
hoogten van Tofeth <08612>, dat in 
het dal des zoons van Hinnom 
<02011> is, om hun zonen en hun 
dochteren met vuur te 
verbranden; hetwelk Ik niet heb 
geboden, noch in Mijn hart is 
opgekomen. 
32 Daarom ziet, de dagen 
komen, spreekt de HEERE, dat 
het niet meer zal geheten 
worden Tofeth <08612>, noch dal 
des zoons van Hinnom <02011>, 
maar moorddal; en zij zullen ze 
in Tofeth <08612> begraven, omdat 
er geen plaats zal zijn. 
 
Jeremia 19:2 
2 En ga uit naar het dal des 
zoons van Hinnom <02011>, dat 
voor de deur der Zonnepoort is, 
en roep aldaar uit de woorden, 
die Ik tot u spreken zal; 
 
Jeremia 19:6 
6 Daarom, ziet, de dagen 
komen, spreekt de HEERE, dat 
deze plaats niet meer zal 
genoemd worden het Tofeth 
<08612>, of dal des zoons van 
Hinnom <02011>, maar Moorddal. 

Jesaja 53:4 
4 ¶ Voorwaar, onze ziekten heeft 
Híj op Zich genomen,  
ons leed heeft Hij gedragen.  
Wíj hielden Hem echter voor 
een geplaagde,  
door God geslagen en verdrukt. 
5 Maar Hij is om onze 
overtredingen verwond,  
om onze ongerechtigheden 
verbrijzeld.  
De straf die ons de vrede 
aanbrengt, was op Hem,  
en door Zijn striemen is er voor 
ons genezing gekomen. 
6 Wij dwaalden allen als 
schapen,  
wij keerden ons ieder naar zijn 
eigen weg.  
Maar de HEERE heeft de 
ongerechtigheid van ons allen  
op Hem doen neerkomen. 
 
Jesaja 53:11 
11 Om de moeitevolle 
inspanning van Zijn ziel zal Hij 
het zien,  
Hij zal verzadigd worden.  
Door de kennis van Hem zal de 
Rechtvaardige, Mijn Knecht, 
velen rechtvaardig maken,  
want Hij zal hun 
ongerechtigheden dragen. 
12 Daarom zal Ik Hem veel 
toedelen,  
en machtigen zal Hij verdelen 
als buit,  
omdat Hij Zijn ziel heeft 
uitgestort in de dood,  
onder de overtreders is geteld,  
 omdat Hij de zonden van velen 
gedragen heeft  
en voor de overtreders gebeden 
heeft. 
 
Jesaja 55:1 
1 ¶ O, alle dorstigen, kom tot de 
wateren,  
en u die geen geld hebt, kom,  
koop en eet, ja, kom, koop 
zonder geld,  
zonder prijs, wijn en melk. 
 
Jesaja 55:6 
6 ¶ Zoek de HEERE terwijl Hij te 
vinden is,  
roep Hem aan terwijl Hij nabij is. 
7 Laat de goddeloze zijn weg 
verlaten,  
de man van ongerechtigheid 
zijn gedachten.  
Laat hij zich bekeren tot de 
HEERE, dan zal Hij Zich over 
hem ontfermen,  
tot onze God, want Hij vergeeft 
veelvuldig. 
 
Jesaja 56:5 
5 Ik zal hun in Mijn huis en 
binnen Mijn muren een plaats en 
een naam geven,  
beter dan die van zonen en dan 
die van dochters;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beter dan zonen en dochters; 
Ik geef hun een eeuwige 
naam, die niet uitgeroeid zal 
worden.  
 
Jesaja 66:15 
15 ¶ Want zie, de HERE zal 
komen als vuur en zijn 
wagens zullen zijn als een 
storm, om zijn toorn te 
openbaren in gloed en zijn 
dreiging in vuurvlammen.  
16 Te vuur en te zwaard zal 
de HERE gericht oefenen 
over al wat leeft, en de door 
de HERE verslagenen zullen 
talrijk zijn.  
17 Zij, die zich heiligen en 
reinigen, om achter de ene 
man in het midden naar de 
hoven te gaan, die zwijnevlees 
eten, gruwelijke beesten en 
muizen, zullen tezamen 
verdwijnen, luidt het woord 
des HEREN. 
18 Want Ik ken hun werken en 
hun gedachten; de tijd komt 
om alle volken en talen te 
vergaderen; zij zullen komen 
en mijn heerlijkheid zien. 
 
Jesaja 66:23 
23 En het zal geschieden van 
nieuwe maan tot nieuwe maan 
en van sabbat tot sabbat, dat 
al wat leeft zal komen om zich 
voor mijn aangezicht neer te 
buigen, zegt de HERE. 
24 Zij zullen uitgaan en de 
lijken aanschouwen der 
mannen, die van Mij afvallig 
geworden zijn; want hun worm 
zal niet sterven, en hun vuur 
zal niet uitdoven, en zij zullen 
voor al wat leeft een afgrijzen 
wezen. 
 
Jeremia 7:31 
31 en zij hebben de hoogten 
van Tofet gebouwd, die zich in 
het dal Ben-hinnom bevinden, 
om hun zonen en dochters 
met vuur te verbranden, 
hetgeen Ik niet geboden heb 
en wat in mijn hart niet is 
opgekomen. 
32 Daarom zie, de dagen 
komen, luidt het woord des 
HEREN, dat niet meer gezegd 
zal worden: Tofet en dal Ben-
hinnom, maar: Moorddal; en 
men zal in Tofet begraven bij 
gebrek aan plaats,  
 
Jeremia 19:2 
2 uit naar het dal Ben-hinnom, 
dat voor de Schervenpoort ligt, 
en roep daar de woorden uit, 
die Ik tot u zal spreken, 
 
Jeremia 19:6 
6 Daarom zie, de dagen 
komen, luidt het woord des 
HEREN, dat deze plaats niet 

 
Isaiah 55:6 
6 ¶ seek ye Jehovah while 
he may be found, call ye 
upon him while he is near. 
7 let the wicked forsake his 
way, and the unrighteous 
man his thoughts; and let 
him return unto Jehovah, 
and he will have mercy 
upon him; and to our god, 
for he will abundantly 
pardon. 
 
Isaiah 56:5 
5 even unto them will I give 
in my house and within my 
walls a place and a name 
better than of sons and 
daughters; I will give them 
an everlasting name, that 
shall not be cut off. 
 
Isaiah 66:15 
15 ¶ for behold, Jehovah will 
come with fire, and his 
chariots like a whirlwind, to 
render his anger with fury, 
and his rebuke with flames 
of fire. 
16 for by fire and by his 
sword will Jehovah enter 
into judgment with all flesh: 
and the slain of Jehovah 
shall be many. 
17 they that sanctify 
themselves, and purify 
themselves in the gardens 
behind one in the midst; 
that eat swine’s flesh, and 
the abomination, and the 
mouse, shall perish 
together, saith Jehovah. 
18 and I, —their works and 
their thoughts are before 
me. …the time cometh for 
the gathering of all nations 
and tongues; and they shall 
come, and see my glory. 
 
Isaiah 66:23 
23 and it shall come to pass 
from new moon to new 
moon, and from sabbath to 
sabbath, all flesh shall 
come to worship before me, 
saith Jehovah. 
24 and they shall go forth, 
and look upon the carcases 
of the men that have 
transgressed against me: 
for their worm shall not die, 
neither shall their fire be 
quenched; and they shall 
be an abhorrence unto all 
flesh. 
 
Jeremiah 7:31 
31 and they have built the 
high places of Topheth, 
which is in the valley of the 
son of Hinnom, to burn 
their sons and their 
daughters in the fire; which 
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Jeremia 19:11 
11 En gij zult tot hen zeggen: Zo 
zegt de HEERE der heirscharen: 
Alzo zal Ik dit volk en deze stad 
verbreken, gelijk als men een 
pottenbakkersvat verbreekt, dat 
niet weder geheeld kan worden; 
en zij zullen hen in Tofeth <08612> 
begraven, omdat er geen andere 
plaats zal zijn om te begraven. 
12 Zo zal Ik deze plaats doen, 
spreekt de HEERE, en haar 
inwoners; en dat om deze stad 
te stellen als een Tofeth <08612>. 
13 En de huizen van Jeruzalem 
en de huizen der koningen van 
Juda zullen, gelijk alle plaatsen 
van Tofeth <08612>, onrein worden, 
met al de huizen, op welker 
daken zij aan al het heir des 
hemels gerookt en aan vreemde 
goden drankofferen geofferd 
hebben. 
14 Toen nu Jeremia van Tofeth 
<08612> kwam, waarhenen hem de 
HEERE gezonden had, om te 
profeteren, stond hij in het 
voorhof van des HEEREN huis, 
en zeide tot al het volk: 
15 Zo zegt de HEERE der 
heirscharen, de God Israëls: 
Ziet, Ik zal over deze stad, en 
over al haar steden, al het 
kwaad brengen, dat Ik over haar 
gesproken heb; omdat zij hun 
nek verhard hebben, om Mijn 
woorden niet te horen. 
 
Jeremia 32:35 
35 En zij hebben de hoogten van 
Baäl gebouwd, die in het dal des 
zoons van Hinnom <02011> zijn, 
om hun zonen en hun dochteren 
den Molech door het vuur te 
laten gaan; hetwelk Ik hun niet 
heb geboden, noch in Mijn hart 
is opgekomen, dat zij dezen 
gruwel zouden doen; opdat zij 
Juda mochten doen zondigen. 
 
Ezechiël 18:4 
4 Ziet, alle zielen <05315> zijn 
Mijne; gelijk de ziel <05315> des 
vaders, alzo ook de ziel <05315> 
des zoons, zijn Mijne; de ziel 
<05315>, die zondigt, die zal 
sterven <04191>. 
 
Ezechiël 18:20 
20 De ziel <05315>, die zondigt, die 
zal sterven <04191>; de zoon zal 
niet dragen de ongerechtigheid 
des vaders, en de vader zal niet 
dragen de ongerechtigheid des 
zoons; de gerechtigheid des 
rechtvaardigen zal op hem zijn, 
en de goddeloosheid des 
goddelozen zal op hem zijn. 
21 ¶ Maar wanneer de 
goddeloze zich bekeert van al 
zijn zonden, die hij gedaan 
heeft, en al Mijn inzettingen 
onderhoudt, en doet recht en 

een eeuwige naam zal Ik ieder 
van hen geven,  
een naam die niet uitgewist zal 
worden. 
 
Jesaja 66:15 
15 ¶ Want zie, de HEERE zal 
komen in vuur,  
en Zijn strijdwagens zullen 
komen als een wervelwind,  
om in grimmigheid Zijn toorn te 
laten gelden,  
Zijn bestraffing in vlammen van 
vuur. 
16 Want met vuur en met Zijn 
zwaard zal de HEERE een 
rechtszaak voeren met alle 
vlees.  
Zij die door de HEERE dodelijk 
gewond zijn, zullen talrijk zijn. 
17 Zij die zich heiligen en 
reinigen in de tuinen  
achter één in hun midden,  
die varkensvlees eten, 
afschuwelijk gedierte en muizen,  
tezamen zullen zij weggevaagd 
worden, spreekt de HEERE. 
18 Ik ken hun werken en hun 
gedachten!  
  
 De tijd komt dat Ik alle 
heidenvolken en talen bijeen zal 
brengen. En zij zullen komen en 
Mijn heerlijkheid zien. 
 
Jesaja 66:23 
23 En het zal geschieden dat 
van nieuwemaan tot 
nieuwemaan  
en van sabbat tot sabbat  
alle vlees zal komen  
om zich neer te buigen voor Mijn 
aangezicht, zegt de HEERE. 
24 En zij zullen de stad uit gaan 
en zien  
de dode lichamen van de 
mannen die tegen Mij in opstand 
zijn gekomen;  
want hun worm zal niet sterven  
en hun vuur zal niet uitgeblust 
worden,  
en zij zullen voor alle vlees een 
afgrijzen zijn. 
 
Jeremia 7:31 
31 En zij hebben de hoogten van 
Tofet gebouwd, die in het dal 
Ben-Hinnom zijn, om hun zonen 
en hun dochters in het vuur te 
verbranden. Dat heb Ik niet 
geboden en is niet in Mijn hart 
opgekomen. 
32 Daarom, zie, er komen 
dagen, spreekt de HEERE, dat 
het niet meer Tofet of het dal 
Ben-Hinnom zal genoemd 
worden, maar Moorddal. Men 
zal in Tofet begraven, omdat er 
nergens anders plaats zal zijn. 
 
Jeremia 19:2 
2 Ga uit naar het dal Ben-
Hinnom, dat bij de ingang van 
de Schervenpoort ligt, en predik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

meer zal genoemd worden 
Tofet en dal Ben-hinnom, 
maar Moorddal. 
 
Jeremia 19:11 
11 Zo zegt de HERE der 
heerscharen: zo zal Ik dit volk 
en deze stad aan stukken 
breken, gelijk men 
pottenbakkersgerei aan 
stukken breekt, dat niet weder 
heel gemaakt kan worden; en 
in Tofet zal men begraven, 
omdat er geen plaats ter 
begrafenis is.   
12 Zo zal Ik met deze plaats 
doen, luidt het woord des 
HEREN, en met haar 
inwoners, en dat om deze stad 
te maken als Tofet; 
13 ja, de huizen van Jeruzalem 
en van de koningen van Juda 
zullen als de plaats van Tofet 
zijn, onrein; al de huizen op 
welker daken men offers heeft 
ontstoken voor het gehele 
heer des hemels en 
plengoffers heeft geplengd 
voor andere goden.   
14 Toen Jeremia van Tofet 
kwam, waarheen hem de 
HERE had gezonden om te 
profeteren, ging hij staan in de 
voorhof van het huis des 
HEREN en zeide tot het 
gehele volk: 
15 Zo zegt de HERE der 
heerscharen, de God van 
Israel: zie, Ik breng over deze 
stad en al haar steden al de 
rampspoed die Ik tegen haar 
heb uitgesproken, omdat zij 
hun nek hebben verhard om 
niet naar mijn woorden te 
horen. 
 
Jeremia 32:35 
35 en zij bouwden de hoogten 
van de Baal, die zich in het dal 
Ben-hinnom bevinden, om 
hun zonen en dochters aan de 
Moloch te wijden, wat Ik hun 
niet geboden had en wat bij 
Mij niet opgekomen was, het 
bedrijven van deze gruwel om 
Juda te doen zondigen. 
 
Ezechiël 18:4 
4 Zie, alle zielen zijn van Mij, 
zowel de ziel van de vader als 
die van de zoon zijn van Mij; 
de ziel die zondigt, die zal 
sterven. 
 
Ezechiël 18:20 
20 De ziel die zondigt, die zal 
sterven. Een zoon zal niet 
mede de ongerechtigheid 
van de vader dragen, en een 
vader zal niet mede de 
ongerechtigheid van de zoon 
dragen. De gerechtigheid van 
de rechtvaardige zal alleen 
rusten op hemzelf en de 

I commanded not, neither 
did it come up into my mind. 
32 therefore, behold, days 
are coming, saith Jehovah, 
when it shall no more be 
said, Topheth, and valley of 
the son of Hinnom, but the 
valley of slaughter; for they 
shall bury in Topheth, till 
there be no place. 
 
Jeremiah 19:2 
2 and go forth unto the 
valley of the son of 
Hinnom, which is by the 
entry of the pottery-gate, 
and proclaim there the 
words that I shall tell thee, 
 
Jeremiah 19:6 
6 therefore behold, days 
come, saith Jehovah, that 
this place shall no more be 
called Topheth, nor valley 
of the son of Hinnom, but 
the valley of slaughter. 
 
Jeremiah 19:11 
11 and shalt say unto them, 
thus saith Jehovah of hosts: 
even so will I break this 
people and this city, as one 
breaketh a potter’s vessel, 
that cannot be made whole 
again. and they shall bury in 
Topheth, till there be no 
place to bury. 
12 thus will I do unto this 
place, saith Jehovah, and to 
the inhabitants thereof, and 
make this city as Topheth. 
13 and the houses of 
Jerusalem and the houses 
of the kings of Judah shall 
be as the place of Topheth, 
defiled, all the houses upon 
whose roofs they have 
burned incense unto all the 
host of the heavens, and 
have poured out drink-
offerings unto other gods. 
14 and Jeremiah came from 
Topheth, whither Jehovah 
had sent him to prophesy; 
and he stood in the court of 
Jehovah’s house, and said 
to all the people, 
15 thus saith Jehovah of 
hosts, the god of Israel: 
behold, I will bring upon this 
city and upon all her cities 
all the evil that I have 
spoken against it; for they 
have hardened their necks, 
not to hear my words. 
 
Jeremiah 32:35 
35 and they have built the 
high places of baal, which 
are in the valley of the son 
of Hinnom, to cause to 
pass through the fire their 
sons and their daughters 
unto Molech: which I 
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gerechtigheid, hij zal 
gewisselijk leven, hij zal niet 
sterven <04191>. 
22 Al zijn overtredingen, die hij 
gedaan heeft, zullen hem niet 
gedacht worden; in zijn 
gerechtigheid, die hij gedaan 
heeft, zal hij leven. 
23 Zou Ik enigzins lust hebben 
aan den dood des goddelozen, 
spreekt de Heere HEERE; is het 
niet, als hij zich bekeert van zijn 
wegen, dat hij leve? 
 
Ezechiël 18:32 
32 Want Ik heb geen lust aan 
den dood des stervenden <04191>, 
spreekt de Heere HEERE; 
daarom bekeert u en leeft. 
 
Ezechiël 33:11 
11 Zeg tot hen: Zo waarachtig als 
Ik leef, spreekt de Heere 
HEERE, zo Ik lust heb in den 
dood des goddelozen! maar 
daarin heb Ik lust, dat de 
goddeloze zich bekere van zijn 
weg en leve. Bekeert u, bekeert 
u van uw boze wegen, want 
waarom zoudt gij sterven <04191>, 
o huis Israëls? 
 
Daniël 2:44 
44 Doch in de dagen van die 
koningen zal de God des 
hemels een Koninkrijk 
verwekken, dat in der 
eeuwigheid niet zal verstoord 
worden; en dat Koninkrijk zal 
aan geen ander volk 
overgelaten worden; het zal al 
die koninkrijken vermalen, en te 
niet doen, maar zelf zal het in 
alle eeuwigheid bestaan. 
 
Daniël 12:1 
1 ¶ En te dier tijd zal Michaël 
opstaan, die grote vorst, die voor 
de kinderen uws volks staat, als 
het zulk een tijd der 
benauwdheid zijn zal, als er niet 
geweest is, sinds dat er een 
volk geweest is, tot op 
dienzelven tijd toe; en te dier tijd 
zal uw volk verlost worden, al 
wie gevonden wordt geschreven 
te zijn in het boek. 
2 En velen van die, die in het 
stof der aarde slapen, zullen 
ontwaken, dezen ten eeuwigen 
leven, en genen tot 
versmaadheden, en tot eeuwige 
afgrijzing. 
3 De leraars nu zullen blinken, 
als de glans des uitspansels, en 
die er velen rechtvaardigen, 
gelijk de sterren, altoos en 
eeuwiglijk. 
 
Jona 3:8 
8 Maar mens en beest zullen 
met zakken bedekt zijn, en 
zullen sterk tot God roepen; en 
zij zullen zich bekeren, een 

daar de woorden die Ik tot u 
spreek, 
 
Jeremia 19:6 
6 Daarom, zie, er komen dagen, 
spreekt de HEERE, dat deze 
plaats niet meer genoemd zal 
worden Tofet en het dal Ben-
Hinnom, maar Moorddal. 
 
Jeremia 19:11 
11 en tegen hen zeggen: Zo zegt 
de HEERE van de 
legermachten: Zo zal Ik dit volk 
en deze stad stukbreken, zoals 
men een pot van een 
pottenbakker stukbreekt, zodat 
die niet meer hersteld kan 
worden. Men zal hen in Tofet 
begraven, omdat er geen 
andere plaats om te begraven 
is. 
12 Zo zal Ik doen met deze 
plaats, spreekt de HEERE, en 
met zijn inwoners, om deze stad 
te maken als een Tofet. 
13 De huizen van Jeruzalem en 
de huizen van de koningen van 
Juda zullen even onrein worden 
als de plaats van Tofet, met alle 
huizen waar zij op de daken 
ervan reukoffers hebben 
gebracht aan heel het leger aan 
de hemel en plengoffers hebben 
uitgegoten voor andere goden. 
14 Toen Jeremia van Tofet 
kwam, waarheen de HEERE 
hem had gezonden om te 
profeteren, ging hij in de voorhof 
van het huis van de HEERE 
staan en zei tegen heel het 
volk: 
15 Zo zegt de HEERE van de 
legermachten, de God van 
Israël: Zie, Ik ga over deze stad, 
en over al haar steden, al het 
onheil brengen dat Ik tegen haar 
uitgesproken heb, omdat zij 
halsstarrig waren door niet te 
luisteren naar Mijn woorden. 
 
Jeremia 32:35 
35 Zij bouwden de hoogten van 
de Baäl, die in het dal Ben-
Hinnom zijn, om hun zonen en 
hun dochters voor de Molech 
door het vuur te laten gaan, wat 
Ik hun niet geboden had. En in 
Mijn hart was het niet 
opgekomen dat zij deze 
gruweldaad zouden doen, zodat 
ze Juda zouden doen zondigen. 
 
Ezechiël 18:4 
4 Zie, alle mensen levens 
behoren Mij toe. Zowel het 
leven van de vader als het 
leven van de zoon, die behoren 
Mij toe. De mens die zondigt, 
die zal sterven. 
 
Ezechiël 18:20 
20 De mens die zondigt, díe zal 
sterven. De zoon zal de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

goddeloosheid van de 
goddeloze zal alleen rusten 
op hemzelf. 
21 ¶ Maar wanneer de 
goddeloze zich bekeert van 
alle zonden die hij begaan 
heeft, al mijn inzettingen 
onderhoudt en naar recht en 
gerechtigheid handelt, dan 
zal hij voorzeker leven; hij zal 
niet sterven. 
22 Geen van de overtredingen 
die hij begaan heeft, zal hem 
worden toegerekend; om de 
gerechtigheid die hij betracht 
heeft, zal hij leven.  
23 Zou Ik een welgevallen 
hebben aan de dood van de 
goddeloze? luidt het woord 
van de Here HERE. Niet 
veeleer hieraan, dat hij zich 
bekere van zijn wegen en 
leve? 
 
Ezechiël 18:32 
32 Want Ik heb geen 
welgevallen aan de dood van 
wie sterven moet, luidt het 
woord van de Here HERE; 
daarom bekeert u, opdat gij 
leeft. 
 
Ezechiël 33:11 
11 Zeg tot hen: zo waar Ik leef, 
luidt het woord van de Here 
HERE, Ik heb geen behagen 
in de dood van de goddeloze, 
maar veeleer daarin, dat de 
goddeloze zich bekeert van 
zijn weg en leeft. Bekeert u, 
bekeert u van uw boze 
wegen. Want waarom zoudt gij 
sterven, huis Israels? 
 
Daniël 2:44 
44 Maar in de dagen van die 
koningen zal de God des 
hemels een koninkrijk 
oprichten, dat in eeuwigheid 
niet zal te gronde gaan, en 
waarvan de heerschappij op 
geen ander volk meer zal 
overgaan: het zal al die 
koninkrijken verbrijzelen en 
daaraan een einde maken, 
maar zelf zal het bestaan in 
eeuwigheid, 
 
Daniël 12:1 
1 ¶ Te dien tijde zal Michael 
opstaan, de grote vorst, die de 
zonen van uw volk terzijde 
staat; en er zal een tijd van 
grote benauwdheid zijn, zoals 
er niet geweest is sinds er 
volken bestaan, tot op die tijd 
toe. Maar in die tijd zal uw 
volk ontkomen: al wie in het 
boek geschreven wordt 
bevonden. 
2 Velen van hen die slapen in 
het stof der aarde, zullen 
ontwaken, dezen tot eeuwig 
leven en genen tot 

commanded them not, 
neither came it into my 
mind, that they should do 
this abomination, to cause 
Judah to sin. 
 
Ezekiel 18:4 
4 behold, all the souls are 
mine; as the soul of the 
father, so also the soul of 
the son is mine: the soul 
that sinneth, it shall die. 
 
Ezekiel 18:20 
20 the soul that sinneth, it 
shall die. the son shall not 
bear the iniquity of the 
father, neither shall the 
father bear the iniquity of 
the son; the righteousness 
of the righteous shall be 
upon him, and the 
wickedness of the wicked 
shall be upon him. 
21 ¶ and the wicked, if he 
turn from all his sins which 
he hath committed, and 
keep all my statutes, and do 
judgment and justice, he 
shall certainly live, he shall 
not die. 
22 none of his 
transgressions which he 
hath committed shall be 
remembered against him; in 
his righteousness which he 
hath done shall he live. 
23 have I any pleasure at all 
in the death of the wicked? 
saith the lord Jehovah; is it 
not in his turning from his 
way, that he may live? 
 
Ezekiel 18:32 
32 for I have no pleasure in 
the death of him that dieth, 
saith the lord Jehovah; 
therefore turn ye and live. 
 
Ezekiel 33:11 
11 say unto them, as I live, 
saith the lord Jehovah, I 
have no pleasure in the 
death of the wicked; but 
that the wicked turn from 
his way and live. turn ye, 
turn ye from your evil ways; 
for why will ye die, O house 
of Israel? 
 
Daniel 2:44 
44 and in the days of these 
kings shall the god of the 
heavens set up a kingdom 
which shall never be 
destroyed; and the 
sovereignty thereof shall 
not be left to another 
people: it shall break in 
pieces and consume all 
these kingdoms, but itself 
shall stand for ever. 
 
Daniel 12:1 
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iegelijk van zijn bozen weg, en 
van het geweld, dat in hun 
handen is. 
 
Jona 4:3 
3 Nu dan, HEERE! neem toch 
mijn ziel <05315> van mij; want het 
is mij beter te sterven dan te 
leven. 
 
Jona 4:8 
8 En het geschiedde, als de zon 
oprees, dat God een stillen 
oostenwind beschikte; en de zon 
stak op het hoofd van Jona, dat 
hij amechtig werd; en hij wenste 
zijner ziel <05315> te mogen 
sterven <04191>, en zeide: Het is 
mij beter te sterven dan te 
leven. 
 
Nahum 1:3 
3 De HEERE is lankmoedig, 
doch van grote kracht, en Hij 
houdt den schuldige geenszins 
onschuldig. Des HEEREN weg 
is in wervelwind, en in storm, en 
de wolken zijn het stof Zijner 
voeten. 
 
Mattheüs 1:21 
21 En zij zal een Zoon baren, en 
gij zult Zijn naam heten JEZUS; 
want Hij zal Zijn volk zalig 
maken <4982> van hun zonden. 
 
Mattheüs 4:17 
17 Van toen aan heeft Jezus 
begonnen te prediken en te 
zeggen: Bekeert u <3340>; want 
het Koninkrijk der hemelen is 
nabij gekomen. 
 
Mattheüs 5:21 
21 ¶ Gij hebt gehoord, dat tot de 
ouden gezegd is: Gij zult niet 
doden; maar zo wie doodt, die 
zal strafbaar zijn door het 
gericht <2920>. 
22 Doch Ik zeg u: Zo wie <3956> te 
onrecht op zijn broeder toornig 
is, die zal strafbaar zijn door het 
gericht <2920>; en wie tot zijn 
broeder zegt: Raka! die zal 
strafbaar zijn door den groten 
raad; maar wie zegt: Gij dwaas! 
die zal strafbaar zijn door <1519> 
het helse <1067> vuur <4442>. 
 
Mattheüs 5:29 
29 Indien dan uw rechteroog u 
ergert, trekt het uit, en werpt het 
van u; want het is u nut, dat een 
uwer leden verga <622>, en niet 
uw gehele lichaam in <1519> de 
hel <1067> geworpen worde. 
30 En indien uw rechterhand u 
ergert, houwt ze af, en werpt ze 
van u; want het is u nut, dat een 
uwer leden verga <622>, en niet 
uw gehele lichaam in <1519> de 
hel <1067> geworpen worde. 
 
Mattheüs 6:13 

ongerechtigheid van de vader 
niet dragen, en de vader zal de 
ongerechtigheid van de zoon 
niet dragen. De gerechtigheid 
van de rechtvaardige zal op 
hemzelf zijn, en de 
goddeloosheid van de 
goddeloze zal op hemzelf zijn. 
21 ¶ Maar wanneer de 
goddeloze zich bekeert van al 
zijn zonden die hij gedaan 
heeft, al Mijn verordeningen in 
acht neemt en recht en 
gerechtigheid doet, zal hij 
zeker in leven blijven, hij zal niet 
sterven. 
22 Al zijn overtredingen, die hij 
begaan heeft, ze zullen hem niet 
in herinnering gebracht worden. 
Vanwege zijn gerechtigheid, 
die hij gedaan heeft, zal hij 
leven. 
23 Zou Ik werkelijk behagen 
scheppen in de dood van de 
goddeloze? spreekt de Heere 
HEERE. Is het niet, wanneer hij 
zich bekeert van zijn wegen, dat 
hij zal leven? 
 
Ezechiël 18:32 
32 Ik schep immers geen 
behagen in de dood van een 
stervende, spreekt de Heere 
HEERE, dus bekeer u en leef! 
 
Ezechiël 33:11 
11 Zeg tegen hen: Zo waar Ik 
leef, spreekt de Heere HEERE, 
Ik vind geen vreugde in de dood 
van de goddeloze, maar daarin 
dat de goddeloze zich bekeert 
van zijn weg en leeft! Bekeer u, 
bekeer u van uw slechte wegen, 
want waarom zou u sterven, 
huis van Israël? 
 
Daniël 2:44 
44 In de dagen van die koningen 
zal de God van de hemel echter 
een Koninkrijk doen opkomen 
dat voor eeuwig niet te gronde 
zal gaan en waarvan de 
heerschappij niet op een ander 
volk zal overgaan. Het zal al die 
andere koninkrijken verbrijzelen 
en tenietdoen, maar zelf zal het 
voor eeuwig standhouden. 
 
Daniël 12:1 
1 ¶ In die tijd zal Michaël 
opstaan,  
de grote vorst,  
hij die uw volksgenoten bijstaat.  
Het zal een benauwde tijd zijn,  
zoals er niet geweest is sinds er 
een volk is geweest  
tot op die tijd.  
In die tijd zal uw volk ontkomen:  
ieder die gevonden wordt, 
opgeschreven in het boek. 
2 En velen van hen die slapen  
in het stof van de aarde, zullen 
ontwaken,  
sommigen tot eeuwig leven,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mattheüs 1:21 
21 Zij nu zal een Zoon baren, 
en u zult Hem de naam Jezus 
geven, want Hij zal zijn volk 
behouden van hun zonden. 
 
Mattheüs 4:17 
17 Van toen af begon Jezus te 
prediken en te zeggen: 
Bekeert u, want het 
koninkrijk der hemelen is 
nabij gekomen. 
 
Mattheüs 5:21 
21 ¶ U hebt gehoord dat tot de 
ouden gezegd is: U zult niet 
doden; en: Wie doodt, zal 
vervallen aan het gericht. 
22 Maar Ik zeg u, dat ieder die 
ten onrechte op zijn broeder 
toornig is, zal vervallen aan 
het gericht, en wie tot zijn 
broeder zegt’: Raka!’, zal 
vervallen aan de Raad, en wie 

versmading, tot eeuwig 
afgrijzen. 
3 En de verstandigen zullen 
stralen als de glans van het 
uitspansel, en die velen tot 
gerechtigheid hebben 
gebracht als de sterren, voor 
eeuwig en altoos. 
 
Jona 3:8 
8 Zij moeten gehuld zijn in 
rouwgewaden, mens en dier, 
en met kracht tot God roepen 
en zich bekeren, een ieder 
van zijn boze weg, en van het 
onrecht dat aan hun handen 
kleeft. 
 
Jona 4:3 
3 Nu dan, HERE, neem toch 
mijn leven van mij, want het is 
mij beter te sterven dan te 
leven. 
 
Jona 4:8 
8 En het geschiedde, zodra de 
zon opging, dat God een 
gloeiende oostenwind 
beschikte en de zon stak op 
het hoofd van Jona, zodat hij 
amechtig neerzonk en wenste 
dat hij sterven mocht, 
zeggende: Het is mij beter te 
sterven dan te leven. 
 
Nahum 1:3 
3 De HERE is lankmoedig, 
doch groot van kracht, en de 
HERE laat geenszins 
ongestraft. In wervelwind en 
storm is zijn weg, wolken zijn 
het stof zijner voeten. 
 
Mattheüs 1:21 
21 Zij zal een zoon baren en 
gij zult Hem de naam Jezus 
geven. Want Hij is het die zijn 
volk zal redden van hun 
zonden. 
 
Mattheüs 4:17 
17 Van toen aan begon Jezus 
te prediken en te zeggen: 
Bekeert u, want het 
Koninkrijk der hemelen is 
nabijgekomen. 
 
Mattheüs 5:21 
21 ¶ Gij hebt gehoord, dat tot 
de ouden gezegd is: Gij zult 
niet doodslaan; en: Wie 
doodslag pleegt, zal vervallen 
aan het gerecht.  
22 Maar Ik zeg u: Een ieder, 
die in toorn leeft tegen zijn 
broeder, zal vervallen aan het 
gerecht. Wie tot zijn broeder 
zegt: Leeghoofd, zal vervallen 
aan de Hoge Raad, en wie 
zegt: Dwaas, zal vervallen aan 
het hellevuur. 
 
Mattheüs 5:29 

1 ¶ and at that time shall 
Michael stand up, the great 
prince who standeth for the 
children of thy people; and 
there shall be a time of 
distress, such as never was 
since there was a nation 
until that time. and at that 
time thy people shall be 
delivered, every one that is 
found written in the book. 
2 and many of them that 
sleep in the dust of the 
earth shall awake, some to 
everlasting life, and some to 
shame, to everlasting 
contempt. 
3 and they that are wise 
shall shine as the 
brightness of the expanse; 
and they that turn the many 
to righteousness as the 
stars, for ever and ever. 
 
Jonah 3:8 
8 and let man and beast be 
covered with sackcloth, and 
cry mightily unto god; and 
let them turn every one 
from his evil way, and from 
the violence that is in their 
hands. 
 
Jonah 4:3 
3 and now, Jehovah, take, I 
beseech thee, my life from 
me, for it is better for me to 
die than to live. 
 
Jonah 4:8 
8 and it came to pass, when 
the sun arose, that god 
prepared a sultry east wind; 
and the sun beat upon the 
head of Jonah, so that he 
fainted; and he requested 
for himself that he might 
die, and said, it is better for 
me to die than to live. 
 
Nahum 1:3 
3 Jehovah is slow to anger, 
and great in power, and 
doth not at all clear the 
guilty: Jehovah, —his way 
is in the whirlwind and in 
the storm, and the clouds 
are the dust of his feet. 
 
Matthew 1:21 
21 and she shall bring forth 
a son, and thou shalt call 
his name jesus, for *he* 
shall save his people from 
their sins. 
 
Matthew 4:17 
17 from that time began 
jesus to preach and to say, 
repent, for the kingdom of 
the heavens has drawn 
nigh. 
 
Matthew 5:21 
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13 En leid ons niet in <1519> 
verzoeking, maar verlos ons van 
den boze. Want Uw is het 
Koninkrijk, en de kracht, en de 
heerlijkheid, in <1519> der 
eeuwigheid <165>, amen. 
 
Mattheüs 7:13 
13 Gaat in door de enge poort; 
want wijd is de poort, en breed is 
de weg, die tot <1519> het verderf 
<684> leidt, en velen <4183> zijn er, 
die door dezelve ingaan; 
14 Want de poort is eng, en de 
weg is nauw, die tot <1519> het 
leven leidt, en weinigen zijn er, 
die denzelven vinden. 
 
Mattheüs 7:22 
22 Velen <4183> zullen te dien 
dage tot Mij zeggen: Heere, 
Heere! hebben wij niet in Uw 
Naam geprofeteerd, en in Uw 
Naam duivelen uitgeworpen, en 
in Uw Naam vele <4183> krachten 
gedaan? 
23 En dan zal Ik hun openlijk 
aanzeggen: Ik heb u nooit 
gekend; gaat weg van Mij, gij, 
die de ongerechtigheid werkt! 
 
Mattheüs 8:12 
12 En de kinderen des 
Koninkrijks zullen uitgeworpen 
worden in <1519> de buitenste 
duisternis; aldaar zal wening 
zijn, en knersing der tanden. 
 
Mattheüs 10:15 
15 Voorwaar zeg Ik u: Het zal 
den lande van Sodom en 
Gomorra verdragelijker zijn in 
den dag des oordeels <2920>, dan 
dezelve stad. 
 
Mattheüs 10:28 
28 En vreest u niet voor 
degenen, die het lichaam 
doden, en de ziel niet kunnen 
doden; maar vreest veel meer 
Hem, Die beide ziel en lichaam 
kan verderven <622> in de hel 
<1067>. 
 
Mattheüs 11:20 
20 Toen begon Hij de steden, in 
dewelke Zijn krachten meest 
geschied waren, te verwijten, 
omdat zij zich <3340> niet bekeerd 
hadden <3340>. 
21 Wee u, Chorazin! wee u 
Bethsaïda! want zo in Tyrus en 
Sidon de krachten waren 
geschied, die in u geschied zijn, 
zij zouden zich eertijds in zak en 
as bekeerd hebben <3340>. 
22 Doch Ik zeg u: Het zal Tyrus 
en Sidon verdragelijker zijn in 
den dag des oordeels <2920>, dan 
ulieden. 
23 En gij, Kapernaüm! die tot den 
hemel toe zijt verhoogd, gij zult 
tot de hel <86> toe nedergestoten 
worden. Want zo in Sodom die 

anderen tot smaad, tot eeuwig 
afgrijzen. 
3 De verstandigen zullen blinken 
als de glans van het hemel 
gewelf,  
en zij die er velen 
rechtvaardigen, als de sterren,  
voor eeuwig en altijd. 
 
Jona 3:8 
8 Mens en dier moeten in 
rouwgewaden gehuld zijn en 
met kracht tot God roepen. Zij 
moeten zich bekeren, ieder van 
zijn slechte weg en van het 
geweld dat aan zijn handen 
kleeft. 
 
Jona 4:3 
3 Nu dan, HEERE, neem toch 
mijn leven van mij weg; het is 
immers voor mij beter te 
sterven dan te leven. 
 
Jona 4:8 
8 En het gebeurde, toen de zon 
opging, dat God een 
verzengende oostenwind 
beschikte. En de zon stak op het 
hoofd van Jona, zodat hij geheel 
uitgeput raakte. Hij verlangde 
ernaar te sterven en zei toen: 
Het is voor mij beter te sterven 
dan te leven. 
 
Nahum 1:3 
3 De HEERE is geduldig, maar 
groot van kracht  
en Hij houdt de schuldige zeker 
niet onschuldig.  
De weg van de HEERE is in 
wervelwind en in storm,  
beth  
wolken zijn het stof van Zijn 
voeten. 
 
Mattheüs 1:21 
21 en zij zal een Zoon baren, en 
u zult Hem de naam Jezus 
geven, want Hij zal Zijn volk 
zalig maken van hun zonden. 
 
Mattheüs 4:17 
17 Van toen af begon Jezus te 
prediken en te zeggen: Bekeer 
u, want het Koninkrijk der 
hemelen is nabijgekomen. 
 
Mattheüs 5:21 
21 ¶ U hebt gehoord dat tegen 
de ouden gezegd is: U zult niet 
doden; en: Wie doodt, zal door 
de rechtbank schuldig 
bevonden worden. 
22 Maar Ik zeg u: Al wie ten 
onrechte boos is op zijn broeder, 
zal schuldig bevonden worden 
door de rechtbank. En al wie 
tegen zijn broeder zegt: Raka! 
zal schuldig bevonden worden 
door de Raad; maar al wie zegt: 
Dwaas! die zal schuldig 
bevonden worden tot het helse 
vuur. 

zegt’: Dwaas!’, zal vervallen 
aan de hel van het vuur. 
 
Mattheüs 5:29 
29 Als nu uw rechteroog u een 
aanleiding tot vallen is, trek 
het uit en werp het van u; 
want het is nuttig voor u, dat 
een van uw leden vergaat en 
niet uw hele lichaam in de hel 
wordt geworpen. 
30 En als uw rechterhand u 
een aanleiding tot vallen is, 
hak die af en werp die van u; 
want het is nuttig voor u, dat 
een van uw leden vergaat en 
niet uw hele lichaam naar de 
hel gaat. 
 
Mattheüs 6:13 
13 En leid ons niet in 
verzoeking, maar verlos ons 
van de boze. 
 
Mattheüs 7:13 
13 Gaat in door de nauwe 
poort; want wijd is de poort en 
breed is de weg die naar het 
verderf leidt, en velen zijn er 
die daardoor binnengaan; 
14 hoe nauw is de poort en 
smal de weg die naar het 
leven leidt, en weinigen zijn er 
die hem vinden. 
 
Mattheüs 7:22 
22 Velen zullen in die dag tot 
Mij zeggen: Heer, Heer, 
hebben wij niet door uw naam 
geprofeteerd en door uw 
naam demonen uitgedreven 
en door uw naam vele 
krachten gedaan? 
23 En dan zal Ik openlijk tot 
hen zeggen: Ik heb u nooit 
gekend; gaat weg van Mij, 
werkers van de wetteloosheid! 
 
Mattheüs 8:12 
12 de zonen van het 
koninkrijk echter zullen 
worden uitgeworpen in de 
buitenste duisternis; daar zal 
het geween zijn en het 
tandengeknars. 
 
Mattheüs 10:15 
15 Voorwaar, Ik zeg u, het zal 
voor het land van Sodom en 
Gomorra draaglijker zijn in de 
dag van het oordeel dan voor 
die stad. 
 
Mattheüs 10:28 
28 En weest niet bang voor 
hen die het lichaam doden 
maar de ziel niet kunnen 
doden, maar weest veeleer 
bang voor Hem die zowel ziel 
als lichaam kan verderven in 
de hel. 
 
Mattheüs 11:20 

29 Indien dan uw rechteroog u 
tot zonde zou verleiden, ruk 
het uit en werp het van u, want 
het is beter voor u, dat een 
uwer leden verloren ga en 
niet uw gehele lichaam in de 
hel geworpen worde. 
30 En indien uw rechterhand u 
tot zonde zou verleiden, houw 
haar af en werp haar van u; 
want het is beter voor u, dat 
een uwer leden verloren ga 
en niet uw gehele lichaam ter 
helle vare. 
 
Mattheüs 6:13 
13 en leid ons niet in 
verzoeking, maar verlos ons 
van de boze. Want Uwer is het 
Koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid in der 
eeuwigheid. Amen. 
 
Mattheüs 7:13 
13 Gaat in door de enge poort, 
want wijd is de poort en breed 
de weg, die tot het verderf 
leidt, en velen zijn er, die 
daardoor ingaan; 
14 want eng is de poort, en 
smal de weg, die ten leven 
leidt, en weinigen zijn er, die 
hem vinden. 
 
Mattheüs 7:22 
22 Velen zullen te dien dage 
tot Mij zeggen: Here, Here, 
hebben wij niet in uw naam 
geprofeteerd en in uw naam 
boze geesten uitgedreven en 
in uw naam vele krachten 
gedaan? 
23 En dan zal Ik hun openlijk 
zeggen: Ik heb u nooit gekend; 
gaat weg van Mij, gij werkers 
der wetteloosheid. 
 
Mattheüs 8:12 
12 maar de kinderen van het 
Koninkrijk zullen uitgeworpen 
worden in de buitenste 
duisternis; daar zal het 
geween zijn en het 
tandengeknars. 
 
Mattheüs 10:15 
15 Voorwaar, Ik zeg u, het zal 
voor het land van Sodom en 
Gomorra draaglijker zijn in de 
dag des oordeels dan voor 
die stad. 
 
Mattheüs 10:28 
28 En weest niet bevreesd 
voor hen, die wel het lichaam 
doden, maar de ziel niet 
kunnen doden; weest veeleer 
bevreesd voor Hem, die beide, 
ziel en lichaam, kan 
verderven in de hel. 
 
Mattheüs 11:20 
20 Toen begon Hij de steden, 
waarin de meeste krachten 

21 ¶ ye have heard that it 
was said to the ancients, 
thou shalt not kill; but 
whosoever shall kill shall be 
subject to the judgment. 
22 but *I* say unto you, that 
every one that is lightly 
angry with his brother shall 
be subject to the judgment; 
but whosoever shall say to 
his brother, Raca, shall be 
subject to be called before 
the sanhedrim; but 
whosoever shall say, fool, 
shall be subject to the 
penalty of the hell of fire. 
 
Matthew 5:29 
29 but if thy right eye be a 
snare to thee, pluck it out 
and cast it from thee: for it 
is profitable for thee that 
one of thy members perish, 
and not thy whole body be 
cast into hell. 
30 and if thy right hand be a 
snare to thee, cut it off and 
cast it from thee: for it is 
profitable for thee that one 
of thy members perish, and 
not thy whole body be cast 
into hell. 
 
Matthew 6:13 
13 and lead us not into 
temptation, but save us 
from evil. 
 
Matthew 7:13 
13 enter in through the 
narrow gate, for wide the 
gate and broad the way that 
leads to destruction, and 
many are they who enter in 
through it. 
14 for narrow the gate and 
straitened the way that 
leads to life, and they are 
few who find it. 
 
Matthew 7:22 
22 many shall say to me in 
that day, lord, lord, have we 
not prophesied through 
*thy* name, and through 
*thy* name cast out 
demons, and through *thy* 
name done many works of 
power? 
23 and then will I avow unto 
them, I never knew you. 
depart from me, workers of 
lawlessness. 
 
Matthew 8:12 
12 but the sons of the 
kingdom shall be cast out 
into the outer darkness: 
there shall be the weeping 
and the gnashing of teeth. 
 
Matthew 10:15 
15 verily I say unto you, it 
shall be more tolerable for 
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krachten waren geschied, die in 
u geschied zijn, zij zouden tot op 
den huidigen dag gebleven zijn 
<3306>. 
24 Doch Ik zeg u, dat het den 
lande van Sodom verdragelijker 
zal zijn in den dag des oordeels 
<2920>, dan u. 
 
Mattheüs 12:31 
31 Daarom zeg Ik u: Alle <3956> 
zonde en lastering zal den 
mensen vergeven worden; maar 
de lastering tegen den Geest zal 
den mensen niet vergeven 
worden. 
32 En zo wie enig woord 
gesproken zal hebben tegen den 
Zoon des mensen, het zal hem 
vergeven worden; maar zo wie 
tegen den Heiligen Geest zal 
gesproken hebben, het zal hem 
niet vergeven worden, noch in 
deze eeuw <165>, noch in de 
toekomende. 
 
Mattheüs 12:36 
36 Maar Ik zeg u, dat van elk 
<3956> ijdel woord, hetwelk de 
mensen zullen gesproken 
hebben, zij van <4012> hetzelve 
zullen rekenschap geven in den 
dag des oordeels <2920>. 
 
Mattheüs 12:41 
41 De mannen van Ninevé zullen 
opstaan in het oordeel <2920> met 
dit geslacht, en zullen hetzelve 
veroordelen <2632>; want zij 
hebben zich bekeerd <3340> op 
<1519> de prediking van Jonas; en 
ziet, meer dan Jona is hier! 
42 De koningin van het zuiden 
zal opstaan in het oordeel <2920> 
met dit geslacht, en hetzelve 
veroordelen <2632>; want zij is 
gekomen van het einde der 
aarde, om te horen de wijsheid 
van Salomo; en ziet, meer dan 
Salomo is hier! 
 
Mattheüs 13:22 
22 En die in <1519> de doornen 
bezaaid is, deze is degene, die 
het Woord hoort; en de 
zorgvuldigheid dezer wereld 
<165>, en de verleiding des 
rijkdoms verstikt het Woord, en 
het wordt onvruchtbaar. 
 
Mattheüs 13:36 
36 Toen nu Jezus de scharen 
van Zich gelaten had, ging Hij 
naar <1519> huis. En Zijn 
discipelen kwamen tot Hem, 
zeggende: Verklaar ons de 
gelijkenis van het onkruid des 
akkers. 
37 En Hij, antwoordende, zeide 
tot hen: Die het goede zaad 
zaait, is de Zoon des mensen; 
38 En de akker is de wereld; en 
het goede zaad, zijn de kinderen 

 
Mattheüs 5:29 
29 Als dan uw rechteroog u doet 
struikelen, ruk het uit en werp 
het van u weg, want het is beter 
voor u dat een van uw 
lichaamsdelen te gronde gaat 
en niet heel uw lichaam in de 
hel geworpen wordt. 
30 En als uw rechterhand u doet 
struikelen, hak hem af en werp 
hem van u weg, want het is 
beter voor u dat een van uw 
lichaamsdelen te gronde gaat 
en niet heel uw lichaam in de 
hel geworpen wordt. 
 
Mattheüs 6:13 
13 En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk en 
de kracht en de heerlijkheid, tot 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Mattheüs 7:13 
13 Ga binnen door de nauwe 
poort, want wijd is de poort en 
breed is de weg die naar het 
verderf leidt, en velen zijn er 
die daardoor naar binnen gaan; 
14 maar de poort is nauw en de 
weg is smal die naar het leven 
leidt, en weinigen zijn er die hem 
vinden. 
 
Mattheüs 7:22 
22 Velen zullen op die dag tegen 
Mij zeggen: Heere, Heere, 
hebben wij niet in Uw Naam 
geprofeteerd, en in Uw Naam 
demonen uitgedreven, en in Uw 
Naam veel krachten gedaan? 
23 Dan zal Ik hun openlijk 
zeggen: Ik heb u nooit gekend; 
ga weg van Mij, u die de 
wetteloosheid werkt! 
 
Mattheüs 8:12 
12 en de kinderen van het 
Koninkrijk zullen 
buitengeworpen worden in de 
buitenste duisternis; daar zal 
gejammer zijn en 
tandengeknars. 
 
Mattheüs 10:15 
15 Voorwaar, Ik zeg u: Het zal 
voor het land van Sodom en 
Gomorra verdraaglijker zijn op 
de dag van het oordeel dan 
voor die stad. 
 
Mattheüs 10:28 
28 En wees niet bevreesd voor 
hen die het lichaam doden en 
de ziel niet kunnen doden, 
maar wees veeleer bevreesd 
voor Hem Die zowel ziel als 
lichaam te gronde kan richten in 
de hel. 
 
Mattheüs 11:20 
20 Toen begon Hij de steden 
waarin de meeste krachten door 

20 Toen begon Hij de steden 
waarin zijn meeste krachten 
waren gebeurd, te verwijten 
dat zij zich niet hadden 
bekeerd: 
21 Wee u, Chorazin, wee u, 
Bethsaida, want als in Tyrus 
en Sidon de krachten waren 
gebeurd die in u zijn gebeurd, 
allang zouden zij zich in zak 
en as hebben bekeerd. 
22 Ik zeg u evenwel: het zal 
voor Tyrus en Sidon 
draaglijker zijn in de dag van 
het oordeel dan voor u. 
23 En u, Kapernaum, zult u 
soms tot de hemel verhoogd 
worden? Tot de hades zult u 
worden neergestoten! Want 
als in Sodom de krachten 
waren gebeurd die in u zijn 
gebeurd, het zou tot op heden 
zijn gebleven. 
24 Ik zeg u evenwel, dat het 
voor het land van Sodom 
draaglijker zal zijn in de dag 
van het oordeel dan voor u. 
 
Mattheüs 12:31 
31 Daarom zeg Ik u: elke 
zonde en lastering zal de 
mensen worden vergeven; 
maar de lastering van de 
Geest zal niet worden 
vergeven. 
32 En wie een woord spreekt 
tegen de Zoon des mensen, 
het zal hem worden vergeven; 
maar wie tegen de Heilige 
Geest spreekt, het zal hem 
niet worden vergeven, niet in 
deze eeuw en niet in de 
toekomstige. 
 
Mattheüs 12:36 
36 Ik zeg u echter, dat van elk 
zinloos woord dat de mensen 
zullen spreken, zij rekenschap 
zullen geven in de dag van het 
oordeel. 
 
Mattheüs 12:41 
41 Mannen van Nineve zullen 
opstaan in het oordeel met dit 
geslacht en het veroordelen, 
want zij bekeerden zich op de 
prediking van Jona; en zie, 
meer dan Jona is hier! 
42 De koningin van het Zuiden 
zal worden opgewekt in het 
oordeel met dit geslacht en 
het veroordelen, want zij 
kwam van de einden der 
aarde om de wijsheid van 
Salomo te horen; en zie, meer 
dan Salomo is hier! 
 
Mattheüs 13:22 
22 Hij nu die tussen de dorens 
is gezaaid, die is het die het 
woord hoort, en de zorg van 
het leven en het bedrieglijke 
van de rijkdom verstikken het 

door Hem verricht waren te 
verwijten, dat zij zich niet 
bekeerd hadden: 
21 Wee u, Chorazin, wee u, 
Betsaida! Want indien in Tyrus 
en Sidon die krachten waren 
geschied, welke in u geschied 
zijn, reeds lang zouden zij zich 
in zak en as bekeerd hebben. 
22 Doch Ik zeg u, het zal voor 
Tyrus en Sidon draaglijker zijn 
in de dag des oordeels dan 
voor u. 
23 En gij, Kafarnaum, zult gij 
tot de hemel verheven 
worden? Tot het dodenrijk 
zult gij nederdalen; want 
indien in Sodom de krachten 
waren geschied, die in u 
geschied zijn, het zou 
gebleven zijn tot de dag van 
heden.  
24 Maar Ik zeg u, het zal voor 
het land van Sodom 
draaglijker zijn in de dag des 
oordeels dan voor u. 
 
Mattheüs 12:31 
31 Daarom zeg Ik u: Alle 
zonde en lastering zal de 
mensen vergeven worden, 
maar de lastering van de 
Geest zal niet vergeven 
worden.  
32 Spreekt iemand een woord 
tegen de Zoon des mensen, 
het zal hem vergeven worden; 
maar spreekt iemand tegen de 
Heilige Geest, het zal hem 
niet vergeven worden, noch in 
deze eeuw, noch in de 
toekomende. 
 
Mattheüs 12:36 
36 Maar Ik zeg u: Van elk ijdel 
woord, dat de mensen zullen 
spreken, zullen zij rekenschap 
geven op de dag des 
oordeels,   
 
Mattheüs 12:41 
41 De mannen van Nineve 
zullen in het oordeel opstaan 
met dit geslacht en het 
veroordelen; want zij hebben 
zich bekeerd op de prediking 
van Jona en zie, meer dan 
Jona is hier. 
42 De koningin van het Zuiden 
zal in het oordeel optreden 
met dit geslacht en het 
veroordelen, want zij is 
gekomen van de einden der 
aarde om de wijsheid van 
Salomo te horen, en zie, meer 
dan Salomo is hier. 
 
Mattheüs 13:22 
22 De in de dorens gezaaide is 
hij, die het woord hoort, en de 
zorg van de wereld en het 
bedrog van de rijkdom verstikt 
het woord en hij wordt 
onvruchtbaar.  

the land of Sodom and 
Gomorrha in judgment-day 
than for that city. 
 
Matthew 10:28 
28 and be not afraid of those 
who kill the body, but 
cannot kill the soul; but fear 
rather him who is able to 
destroy both soul and body 
in hell. 
 
Matthew 11:20 
20 then began he to 
reproach the cities in which 
most of his works of power 
had taken place, because 
they had not repented. 
21 woe to thee, Chorazin! 
woe to thee Bethsaida! for if 
the works of power which 
have taken place in you, 
had taken place in Tyre and 
Sidon, they had long ago 
repented in sackcloth and 
ashes. 
22 but I say to you, that it 
shall be more tolerable for 
Tyre and Sidon in 
judgment-day than for you. 
23 and *thou*, Capernaum, 
who hast been raised up to 
heaven, shalt be brought 
down even to hades. for if 
the works of power which 
have taken place in thee, 
had taken place in Sodom, 
it had remained until this 
day. 
24 but I say to you, that it 
shall be more tolerable for 
the land of Sodom in 
judgment-day than for thee. 
 
Matthew 12:31 
31 for this reason I say unto 
you, every sin and injurious 
speaking shall be forgiven 
to men, but speaking 
injuriously of the spirit shall 
not be forgiven to men. 
32 and whosoever shall 
have spoken a word against 
the son of man, it shall be 
forgiven him; but 
whosoever shall speak 
against the holy spirit, it 
shall not be forgiven him, 
neither in this age nor in the 
coming one. 
 
Matthew 12:36 
36 but I say unto you, that 
every idle word which men 
shall say, they shall render 
an account of it in 
judgment-day: 
 
Matthew 12:41 
41 Ninevites shall stand up 
in the judgment with this 
generation, and shall 
condemn it: for they 
repented at the preaching 



SV HSV TELOS NBG51 Darby 

des Koninkrijks; en het onkruid 
zijn de kinderen des bozen; 
39 En de vijand, die hetzelve 
gezaaid heeft, is de duivel; en 
de oogst is de voleinding der 
wereld <165>; en de maaiers zijn 
de engelen. 
40 Gelijkerwijs dan het onkruid 
vergaderd, en met vuur <4442> 
verbrand wordt, alzo zal het ook 
zijn in de voleinding dezer 
wereld <165>. 
41 De Zoon des mensen zal Zijn 
engelen uitzenden, en zij zullen 
uit Zijn Koninkrijk vergaderen al 
<3956> de ergernissen, en 
degenen, die de 
ongerechtigheid doen; 
42 En zullen dezelve in <1519> den 
vurigen <4442> oven werpen; daar 
zal wening zijn en knersing der 
tanden. 
43 Dan zullen de 
rechtvaardigen blinken, gelijk 
de zon, in het Koninkrijk huns 
Vaders. Die oren heeft om te 
horen, die hore. 
 
Mattheüs 13:47 
47 Wederom is het Koninkrijk 
der hemelen gelijk aan een net, 
geworpen in <1519> de zee, en dat 
allerlei <3956> soorten van vissen 
samenbrengt; 
48 Hetwelk, wanneer het vol 
geworden is, de vissers aan den 
oever optrekken, en 
nederzittende, lezen het goede 
uit in <1519> hun vaten, maar het 
kwade werpen zij weg. 
49 Alzo zal het in de voleinding 
der eeuwen <165> wezen; de 
engelen zullen uitgaan, en de 
bozen uit het midden der 
rechtvaardigen afscheiden; 
50 En zullen dezelve in <1519> den 
vurigen <4442> oven werpen; daar 
zal zijn wening en knersing der 
tanden. 
 
Mattheüs 18:8 
8 Indien dan uw hand of uw voet 
u ergert, houwt ze af en werpt ze 
van u. Het is u beter, tot <1519> het 
leven in te gaan, kreupel of 
verminkt zijnde, dan twee 
handen of twee voeten 
hebbende, in <1519> het eeuwige 
<166> vuur <4442> geworpen te 
worden. 
9 En indien uw oog u ergert, trekt 
het uit, en werpt het van u. Het is 
u beter, maar een oog 
hebbende, tot <1519> het leven in 
te gaan, dan twee ogen 
hebbende, in <1519> het helse <1067> 
vuur <4442> geworpen te worden. 
 
Mattheüs 18:11 
11 Want de Zoon des mensen is 
gekomen om zalig te maken 
<4982>, dat verloren was <622>. 
 
Mattheüs 19:16 

Hem verricht waren, te verwijten 
dat zij zich niet bekeerd 
hadden: 
21 Wee u, Chorazin, wee u, 
Bethsaïda! Want als in Tyrus en 
Sidon de krachten gebeurd 
waren die in u plaatsgevonden 
hebben, dan zouden zij zich 
allang in zak en as bekeerd 
hebben. 
22 Maar Ik zeg u: Het zal voor 
Tyrus en Sidon verdraaglijker 
zijn op de dag van het oordeel 
dan voor u. 
23 En u, Kapernaüm, die tot de 
hemel toe verhoogd bent, u zult 
tot de hel toe neergestoten 
worden. Want als in Sodom de 
krachten waren gebeurd die in u 
hebben plaatsgevonden, dan 
zou het tot op de huidige dag 
gebleven zijn. 
24 Maar Ik zeg u dat het voor het 
land van Sodom verdraaglijker 
zal zijn op de dag van het 
oordeel dan voor u. 
 
Mattheüs 12:31 
31 Daarom zeg Ik u: Alle zonde 
en lastering zal de mensen 
vergeven worden, maar de 
lastering tegen de Geest zal de 
mensen niet vergeven worden. 
32 En wie een woord spreekt 
tegen de Zoon des mensen, het 
zal hem vergeven worden; maar 
wie tegen de Heilige Geest 
spreekt, het zal hem niet 
vergeven worden, niet in deze 
eeuw, en ook niet in de 
komende. 
 
Mattheüs 12:36 
36 Maar Ik zeg u dat de mensen 
van elk nutteloos woord dat zij 
zullen spreken, rekenschap 
moeten geven op de dag van 
het oordeel. 
 
Mattheüs 12:41 
41 De mannen van Nineve zullen 
opstaan in het oordeel samen 
met dit geslacht en zullen het 
veroordelen, want zij hebben 
zich bekeerd op de prediking 
van Jona; en zie, meer dan Jona 
is hier! 
42 De koningin van het Zuiden 
zal opstaan in het oordeel 
samen met dit geslacht en het 
veroordelen, want zij is 
gekomen van de einden van de 
aarde om de wijsheid van 
Salomo te horen; en zie, meer 
dan Salomo is hier! 
 
Mattheüs 13:22 
22 En bij wie in de dorens 
gezaaid is, dat is hij die het 
Woord hoort; maar de zorgen 
van deze wereld en de 
verleiding van de rijkdom 
verstikken het Woord, en het 
wordt onvruchtbaar. 

woord en het wordt 
onvruchtbaar. 
 
Mattheüs 13:36 
36 Toen liet Hij de menigten 
gaan en kwam in het huis; en 
zijn discipelen kwamen naar 
Hem toe en zeiden: Verklaar 
ons de gelijkenis van de dolik 
op de akker. 
37 Hij nu antwoordde en zei: 
Hij die het goede zaad zaait, 
is de Zoon des mensen, 
38 de akker is de wereld, het 
goede zaad, dat zijn de zonen 
van het koninkrijk, 
39 de dolik zijn de zonen van 
de boze, de vijand die het 
gezaaid heeft, is de duivel, de 
oogst is de voleinding van de 
eeuw, en de maaiers zijn 
engelen. 
40 Zoals dan de dolik 
verzameld en met vuur 
verbrand wordt, zo zal het zijn 
in de voleinding van deze 
eeuw. 
41 De Zoon des mensen zal 
zijn engelen uitzenden en zij 
zullen uit zijn koninkrijk 
verzamelen alle aanleidingen 
tot vallen en hen die de 
wetteloosheid doen, 
42 en zij zullen hen in de 
vuuroven werpen; daar zal het 
geween zijn en het 
tandengeknars. 
43 Dan zullen de 
rechtvaardigen stralen als de 
zon in het koninkrijk van hun 
Vader. Wie oren heeft om te 
horen, laat hij horen. 
 
Mattheüs 13:47 
47 Het koninkrijk der 
hemelen is eveneens gelijk 
aan een sleepnet dat in de 
zee werd geworpen en van 
allerlei soort bijeenbracht; 
48 toen het vol was, trokken zij 
het op het strand, en zij 
gingen zitten en verzamelden 
het goede in vaten, maar het 
bedorvene wierpen zij weg. 
49 Zo zal het zijn in de 
voleinding van de eeuw: de 
engelen zullen uitgaan en de 
bozen uit het midden van de 
rechtvaardigen afscheiden 
50 en hen in de vuuroven 
werpen; daar zal het geween 
zijn en het tandengeknars. 
 
Mattheüs 18:8 
8 Als nu uw hand of uw voet u 
een aanleiding tot vallen is, 
hak die af en werp die van u; 
het is beter voor u verminkt of 
kreupel het leven in te gaan, 
dan met twee handen of twee 
voeten in het eeuwige vuur 
geworpen te worden. 
9 En als uw oog u een 
aanleiding tot vallen is, trek 

 
Mattheüs 13:36 
36 Toen liet Hij de scharen 
gaan en ging naar huis. En 
zijn discipelen kwamen bij 
Hem en zeiden: Maak ons de 
gelijkenis van het onkruid in de 
akker duidelijk. 
37 Hij antwoordde en zeide: 
Die het goede zaad zaait, is 
de Zoon des mensen; 
38 de akker is de wereld; het 
goede zaad, dat zijn de 
kinderen van het Koninkrijk; 
(13-39a) het onkruid zijn de 
kinderen van de boze; 
39 de vijand, die het gezaaid 
heeft, is de duivel; de oogst is 
de voleinding der wereld; de 
maaiers zijn de engelen. 
40 Zoals nu het onkruid 
verzameld wordt en met vuur 
verbrand, zo zal het gaan bij 
de voleinding der wereld. 
41 De Zoon des mensen zal 
zijn engelen uitzenden en zij 
zullen uit zijn Koninkrijk 
verzamelen al wat tot zonde 
verleidt en hen, die de 
ongerechtigheid bedrijven, 
42 en zij zullen hen in de 
vurige oven werpen; daar zal 
het geween zijn en het 
tandengeknars. 
43 Dan zullen de 
rechtvaardigen stralen als de 
zon in het Koninkrijk huns 
Vaders. Wie oren heeft, die 
hore!  
 
Mattheüs 13:47 
47 Evenzo is het Koninkrijk 
der hemelen gelijk aan een 
sleepnet, neergelaten in de 
zee, dat allerlei bijeenbrengt. 
48 Wanneer het vol is, haalt 
men het op de oever, en zet 
zich neer en verzamelt het 
goede in vaten, doch het 
ondeugdelijke werpt men weg. 
49 Zo zal het gaan bij de 
voleinding der wereld. De 
engelen zullen uitgaan om de 
bozen uit het midden der 
rechtvaardigen af te 
zonderen, 
50 en zij zullen hen in de 
vurige oven werpen; daar zal 
het geween zijn en het 
tandengeknars. 
 
Mattheüs 18:8 
8 Indien uw hand of uw voet u 
tot zonde verleidt, houw hem 
af en werp hem weg. Het is 
beter voor u verminkt of 
kreupel ten leven in te gaan, 
dan met twee handen of twee 
voeten in het eeuwige vuur 
geworpen te worden.   
9 En indien uw oog u tot 
zonde verleidt, ruk het uit en 
werp het van u. Het is beter 
voor u met een oog ten leven 

of Jonas; and behold, more 
than Jonas is here. 
42 A queen of the south 
shall rise up in the judgment 
with this generation, and 
shall condemn it; for she 
came from the ends of the 
earth to hear the wisdom of 
Solomon; and behold, more 
than Solomon is here. 
 
Matthew 13:22 
22 and he that is sown 
among the thorns—this is 
he who hears the word, and 
the anxious care of this life, 
and the deceit of riches 
choke the word, and he 
becomes unfruitful. 
 
Matthew 13:36 
36 then, having dismissed 
the crowds, he went into the 
house; and his disciples 
came to him, saying, 
Expound to us the parable 
of the darnel of the field. 
37 but he answering said, 
he that sows the good seed 
is the son of man, 
38 and the field is the world; 
and the good seed, these 
are the sons of the 
kingdom, but the darnel are 
the sons of the evil one; 
39 and the enemy who has 
sowed it is the devil; and 
the harvest is the 
completion of the age, and 
the harvestmen are angels. 
40 as then the darnel is 
gathered and is burned in 
the fire, thus it shall be in 
the completion of the age. 
41 the son of man shall 
send his angels, and they 
shall gather out of his 
kingdom all offences, and 
those that practise 
lawlessness; 
42 and they shall cast them 
into the furnace of fire; 
there shall be the weeping 
and the gnashing of teeth. 
43 then the righteous shall 
shine forth as the sun in the 
kingdom of their father. he 
that has ears, let him hear. 
 
Matthew 13:47 
47 again, the kingdom of the 
heavens is like a seine 
which has been cast into 
the sea, and which has 
gathered together of every 
kind, 
48 which, when it has been 
filled, having drawn up on 
the shore and sat down, 
they gathered the good into 
vessels and cast the 
worthless out. 
49 thus shall it be in the 
completion of the age: the 
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16 ¶ En ziet, er kwam een tot 
Hem, en zeide tot Hem: Goede 
Meester! wat zal ik goeds doen, 
opdat ik het eeuwige <166> leven 
hebbe? 
 
Mattheüs 19:29 
29 En zo <3956> wie zal verlaten 
hebben, huizen, of broeders, of 
zusters, of vader, of moeder, of 
vrouw, of kinderen, of akkers, 
om Mijns Naams wil, die zal 
honderdvoud ontvangen, en het 
eeuwige <166> leven beërven. 
 
Mattheüs 20:16 
16 Alzo zullen de laatsten de 
eersten zijn, en de eersten de 
laatsten; want velen <4183> zijn 
geroepen, maar weinigen 
uitverkoren <1588>. 
 
Mattheüs 20:28 
28 Gelijk de Zoon des mensen 
niet is gekomen om gediend te 
worden, maar om te dienen, en 
Zijn ziel te geven tot een 
rantsoen <3083> voor velen <4183>. 
 
Mattheüs 21:19 
19 En ziende, een vijgeboom aan 
den weg, ging Hij naar hem toe, 
en vond niets aan denzelven, 
dan alleenlijk bladeren; en zeide 
tot hem: Uit u worde geen vrucht 
meer in <1519> der eeuwigheid 
<165>! En de vijgeboom verdorde 
terstond. 
 
Mattheüs 22:1 
1 ¶ En Jezus, antwoordende, 
sprak tot hen wederom door 
gelijkenissen, zeggende: 
2 Het Koninkrijk der hemelen is 
gelijk een zeker koning, die zijn 
zoon een bruiloft bereid had; 
3 En zond zijn dienstknechten 
uit, om de genoden ter <1519> 
bruiloft te roepen; en zij wilden 
niet komen. 
4 Wederom zond hij andere 
dienstknechten uit, zeggende: 
Zegt den genoden: Ziet, ik heb 
mijn middagmaal bereid; mijn 
ossen, en de gemeste beesten 
zijn geslacht, en alle dingen <3956> 
zijn gereed; komt tot <1519> de 
bruiloft. 
5 Maar zij, zulks niet achtende, 
zijn heengegaan, deze tot <1519> 
zijn akker, gene tot <1519> zijn 
koopmanschap. 
6 En de anderen grepen zijn 
dienstknechten, deden hun 
smaadheid aan, en doodden 
hen. 
7 Als nu de koning dat hoorde, 
werd hij toornig, en zijn 
krijgsheiren zendende, heeft die 
doodslagers vernield <622>, en 
hun stad in brand gestoken. 
8 Toen zeide hij tot zijn 
dienstknechten: De bruiloft is wel 

 
Mattheüs 13:36 
36 Toen Jezus de menigte had 
laten weggaan, ging Hij naar 
huis. En Zijn discipelen kwamen 
bij Hem en zeiden: Verklaar ons 
de gelijkenis van het onkruid op 
de akker. 
37 Hij antwoordde en zei tegen 
hen: Hij die het goede zaad 
zaait, is de Zoon des mensen. 
38 De akker is de wereld, het 
goede zaad zijn de kinderen van 
het Koninkrijk en het onkruid 
zijn de kinderen van de boze. 
39 De vijand die het gezaaid 
heeft, is de duivel; de oogst is 
de voleinding van de wereld en 
de maaiers zijn engelen. 
40 Zoals dan het onkruid 
verzameld en met vuur 
verbrand wordt, zo zal het ook 
zijn bij de voleinding van deze 
wereld: 
41 de Zoon des mensen zal Zijn 
engelen uitzenden, en zij zullen 
uit Zijn Koninkrijk verzamelen 
alle struikelblokken, en hen die 
de wetteloosheid doen, 
42 en zij zullen hen in de vurige 
oven werpen; daar zal 
gejammer zijn en 
tandengeknars. 
43 Dan zullen de 
rechtvaardigen stralen als de 
zon, in het Koninkrijk van hun 
Vader. Wie oren heeft om te 
horen, laat hij horen. 
 
Mattheüs 13:47 
47 Het Koninkrijk der hemelen 
is ook gelijk aan een net, 
uitgeworpen in de zee, dat 
allerlei soorten vissen 
bijeenbrengt. 
48 Als het vol geworden is, 
trekken de vissers het op de 
oever. Ze gaan zitten en 
verzamelen de goede vissen in 
vaten, maar de slechte gooien 
zij weg. 
49 Zo zal het bij de voleinding 
van de wereld zijn: de engelen 
zullen uitgaan en de slechten uit 
het midden van de 
rechtvaardigen afzonderen, 
50 en zij zullen hen in de vurige 
oven werpen; daar zal 
gejammer zijn en 
tandengeknars. 
 
Mattheüs 18:8 
8 Als dan uw hand of uw voet u 
doet struikelen, hak hem af en 
werp hem van u. Het is beter 
voor u kreupel of verminkt tot 
het leven in te gaan, dan met 
twee handen of twee voeten in 
het eeuwige vuur geworpen te 
worden. 
9 Als uw oog u doet struikelen, 
ruk het uit en werp het van u. 
Het is beter voor u met één oog 
tot het leven in te gaan, dan met 

het uit en werp het van u; het 
is beter voor u met een oog 
het leven in te gaan, dan met 
twee ogen in de hel van het 
vuur geworpen te worden. 
 
Mattheüs 18:11 
11  
 
Mattheüs 19:16 
16 ¶ En zie, er kwam iemand 
naar Hem toe en zei tot Hem: 
Meester, wat voor goeds moet 
ik doen om eeuwig leven te 
hebben? 
 
Mattheüs 19:29 
29 En ieder die heeft verlaten 
huizen, broers, zusters, 
vader, moeder, vrouw, 
kinderen of akkers ter wille 
van mijn naam, zal 
honderdvoudig ontvangen en 
eeuwig leven beerven. 
 
Mattheüs 20:16 
16 Zo zullen de laatsten de 
eersten zijn, en de eersten de 
laatsten. 
 
Mattheüs 20:28 
28 zoals de Zoon des mensen 
niet is gekomen om gediend 
te worden, maar om te dienen 
en zijn leven te geven tot een 
losprijs voor velen. 
 
Mattheüs 21:19 
19 En toen Hij een vijgeboom 
langs de weg zag, ging Hij er 
naar toe en vond niets 
daaraan dan alleen bladeren. 
En Hij zei tot hem: Laat van u 
in eeuwigheid geen vrucht 
meer komen! En de vijgeboom 
verdorde onmiddellijk. 
 
Mattheüs 22:1 
1 ¶ En Jezus antwoordde en 
sprak opnieuw in gelijkenissen 
tot hen en zei: 
2 Het koninkrijk der hemelen 
is gelijk geworden aan een 
koning die een bruiloft voor 
zijn zoon aanrichtte. 
3 En hij zond zijn slaven uit 
om de genodigden te roepen 
tot de bruiloft, en zij wilden 
niet komen. 
4 Opnieuw zond hij andere 
slaven uit en zei: Zegt aan de 
genodigden: Zie, mijn 
middagmaal heb ik 
gereedgemaakt, mijn ossen 
en mijn gemeste beesten zijn 
geslacht en alles is gereed; 
komt tot de bruiloft. 
5 Zij sloegen er echter geen 
acht op en gingen weg, de 
een naar zijn eigen akker, de 
ander naar zijn koophandel; 
6 de overigen nu grepen zijn 
slaven, mishandelden en 
doodden hen. 

in te gaan, dan met twee ogen 
in het hellevuur geworpen te 
worden. 
 
Mattheüs 18:11 
11 Want de Zoon des mensen 
is gekomen om het verlorene 
te behouden. 
 
Mattheüs 19:16 
16 ¶ En zie, iemand kwam tot 
Hem en zeide: Meester, wat 
voor goed moet ik doen om 
het eeuwige leven te 
verwerven? 
 
Mattheüs 19:29 
29 En een ieder, die huizen of 
broeders of zusters of vader 
of moeder of kinderen of 
akkers heeft prijsgegeven om 
mijn naam, zal vele malen 
meer terugontvangen en het 
eeuwige leven erven.   
 
Mattheüs 20:16 
16 Alzo zullen de laatsten de 
eersten en de eersten de 
laatsten zijn.        
 
Mattheüs 20:28 
28 gelijk de Zoon des mensen 
niet gekomen is om Zich te 
laten dienen, maar om te 
dienen en zijn leven te geven 
als losprijs voor velen. 
 
Mattheüs 21:19 
19 En daar Hij een vijgeboom 
aan de weg zag staan, ging Hij 
erheen, doch Hij vond niets 
daaraan, dan alleen bladeren. 
En Hij zeide tot hem: Nooit 
groeie aan u enige vrucht 
meer, in eeuwigheid! En 
terstond verdorde de 
vijgeboom.  
 
Mattheüs 22:1 
1 ¶ En Jezus antwoordde en 
sprak wederom in 
gelijkenissen tot hen en zeide: 
2 Het Koninkrijk der hemelen 
is gelijk aan een koning, die 
voor zijn zoon een bruiloft 
aanrichtte. 
3 En hij zond zijn slaven uit om 
de ter bruiloft genodigden te 
roepen, doch zij wilden niet 
komen. 
4 Wederom zond hij andere 
slaven uit, met de boodschap: 
Zegt de genodigden: Zie, ik 
heb mijn maaltijd bereid, mijn 
ossen en gemeste beesten 
zijn geslacht en alles is 
gereed; komt tot de bruiloft. 
5 Maar zij sloegen er geen 
acht op en gingen heen, de 
een naar zijn akker, de ander 
naar zijn zaken. 
6 De overigen grepen zijn 
slaven, en zij mishandelden en 
doodden hen. 

angels shall go forth and 
sever the wicked from the 
midst of the just, 
50 and shall cast them into 
the furnace of fire; there 
shall be the weeping and 
the gnashing of teeth. 
 
Matthew 18:8 
8 and if thy hand or thy foot 
offend thee, cut it off and 
cast it from thee; it is good 
for thee to enter into life 
lame or maimed, rather 
than having two hands or 
two feet to be cast into 
eternal fire. 
9 and if thine eye offend 
thee, pluck it out and cast it 
from thee; it is good for thee 
to enter into life one-eyed, 
rather than having two eyes 
to be cast into the hell of 
fire. 
 
Matthew 18:11 
11 for the son of man has 
come to save that which 
was lost. 
 
Matthew 19:16 
16 ¶ and lo, one coming up 
said to him, teacher, what 
good thing shall I do that I 
may have life eternal? 
 
Matthew 19:29 
29 and every one who has 
left houses, or brethren, or 
sisters, or father, or mother, 
or wife, or children, or 
lands, for my name’s sake, 
shall receive a hundredfold, 
and shall inherit life eternal. 
 
Matthew 20:16 
16 thus shall the last be first, 
and the first last; for many 
are called ones, but few 
chosen ones. 
 
Matthew 20:28 
28 as indeed the son of man 
did not come to be served, 
but to serve, and to give his 
life a ransom for many. 
 
Matthew 21:19 
19 and seeing one fig-tree in 
the way, he came to it and 
found on it nothing but 
leaves only. and he says to 
it, let there be never more 
fruit of thee for ever. and 
the fig-tree was immediately 
dried up. 
 
Matthew 22:1 
1 ¶ and jesus answering 
spoke to them again in 
parables, saying, 
2 the kingdom of the 
heavens has become like a 
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bereid, doch de genoden waren 
het niet waardig. 
9 Daarom gaat op de uitgangen 
der wegen, en zovelen als gij er 
zult vinden, roept ze tot <1519> de 
bruiloft. 
10 En dezelve dienstknechten, 
uitgaande op <1519> de wegen, 
vergaderden allen <3956>, die zij 
vonden, beiden kwaden en 
goeden; en de bruiloft werd 
vervuld met aanzittende gasten. 
11 En als de koning ingegaan 
was, om de aanzittende gasten 
te overzien, zag hij aldaar een 
mens, niet gekleed zijnde met 
een bruiloftskleed; 
12 En zeide tot hem: Vriend! hoe 
zijt gij hier ingekomen, geen 
bruiloftskleed aan hebbende? En 
hij verstomde. 
13 Toen zeide de koning tot de 
dienaars: Bindt zijn handen en 
voeten, neemt hem weg, en 
werpt hem uit in <1519> de 
buitenste duisternis; daar zal 
zijn wening en knersing der 
tanden. 
14 Want velen <4183> zijn 
geroepen, maar weinigen 
uitverkoren <1588>. 
 
Mattheüs 23:15 
15 Wee u, gij Schriftgeleerden en 
Farizeen, gij geveinsden, want 
gij omreist zee en land, om een 
Jodengenoot te maken, en als 
hij het geworden is, zo maakt gij 
hem een kind der helle <1067>, 
tweemaal meer dan gij zijt. 
 
Mattheüs 23:33 
33 Gij slangen, gij 
adderengebroedsels! hoe zoudt 
gij de helse <1067> verdoemenis 
<2920> ontvlieden? 
 
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 <165>? 
 
Mattheüs 24:48 
48 Maar zo die kwade 
dienstknecht in zijn hart zou 
zeggen: Mijn heer vertoeft te 
komen; 
49 En zou beginnen zijn 
mededienstknechten te slaan, 
en te eten en te drinken met de 
dronkaards; 
50 Zo zal de heer van dezen 
dienstknecht komen ten dage, in 
welken hij hem niet verwacht, en 
ter ure, die hij niet weet; 
51 En zal hem afscheiden, en 
zijn deel zetten met de 
geveinsden; daar zal wening zijn 
en knersing der tanden. 

twee ogen in het helse vuur 
geworpen te worden. 
 
Mattheüs 18:11 
11 Want de Zoon des mensen is 
gekomen om zalig te maken wat 
verloren is. 
 
Mattheüs 19:16 
16 ¶ En zie, er kwam iemand 
naar Hem toe en die zei tegen 
Hem: Goede Meester, wat voor 
goeds moet ik doen om het 
eeuwige leven te hebben? 
 
Mattheüs 19:29 
29 En al wie huizen of broers of 
zusters of vader of moeder of 
vrouw of kinderen of akkers zal 
verlaten hebben omwille van 
Mijn Naam, die zal 
honderdvoudig ontvangen en 
het eeuwige leven beërven. 
 
Mattheüs 20:16 
16 Zo zullen de laatsten de 
eersten zijn, en de eersten de 
laatsten; want velen zijn 
geroepen, maar weinigen 
uitverkoren. 
 
Mattheüs 20:28 
28 zoals ook de Zoon des 
mensen niet gekomen is om 
gediend te worden, maar om te 
dienen, en Zijn ziel te geven tot 
een losprijs voor velen. 
 
Mattheüs 21:19 
19 En toen Hij een vijgenboom 
langs de weg zag, ging Hij 
ernaartoe en vond er niets aan 
dan alleen bladeren. Hij zei 
tegen hem: Laat er aan u geen 
vrucht meer groeien in 
eeuwigheid! En de vijgenboom 
verdorde onmiddellijk. 
 
Mattheüs 22:1 
1 ¶ En Jezus antwoordde en 
sprak opnieuw tot hen door 
gelijkenissen, en zei: 
2 Het Koninkrijk der hemelen is 
gelijk aan een zeker koning die 
voor zijn zoon een bruiloft 
bereid had, 
3 en hij stuurde zijn slaven 
eropuit om de genodigden voor 
de bruiloft te roepen. Maar zij 
wilden niet komen. 
4 Opnieuw stuurde hij slaven 
eropuit, andere, en hij zei: Zeg 
tegen de genodigden: Zie, ik 
heb mijn middagmaal 
gereedgemaakt; mijn ossen en 
de gemeste beesten zijn 
geslacht, en alle dingen zijn 
gereed. Kom naar de bruiloft. 
5 Maar zij sloegen er geen acht 
op en gingen weg, de één naar 
zijn akker, de ander naar zijn 
zaken. 

7 De koning nu werd toornig, 
en hij zond zijn legers en 
bracht die moordenaars om 
en stak hun stad in brand. 
8 Toen zei hij tot zijn slaven: 
De bruiloft is wel gereed, maar 
de genodigden waren het niet 
waard; 
9 gaat daarom naar de 
kruispunten van de wegen en 
roept allen die u er zult vinden 
tot de bruiloft. 
10 En die slaven gingen naar 
buiten naar de wegen en 
brachten allen samen die zij 
vonden, zowel bozen als 
goeden; en de bruiloft werd 
vol met hen die aanlagen. 
11 Toen nu de koning naar 
binnen was gegaan om hen 
die aanlagen te bezien, zag hij 
daar een mens die niet 
bekleed was met een 
bruiloftskleed. 
12 En hij zei tot hem: Vriend, 
hoe bent u hier 
binnengekomen zonder een 
bruiloftskleed aan te hebben? 
En hij zweeg. 
13 Toen zei de koning tot zijn 
dienstknechten: Bindt hem 
aan handen en voeten en 
werpt hem uit in de buitenste 
duisternis; daar zal het 
geween zijn en het 
tandengeknars. 
14 Want velen zijn 
geroepenen, maar weinigen 
uitverkorenen. 
 
Mattheüs 23:15 
15 Wee u, schriftgeleerden en 
farizeeen, huichelaars, want u 
trekt de zee en het droge rond 
om een proseliet te maken; en 
wanneer hij het geworden is, 
maakt u van hem een zoon 
van de hel, tweemaal erger 
dan u. 
 
Mattheüs 23:33 
33 Slangen, adderengebroed, 
hoe zult u ontkomen aan het 
oordeel van de hel? 
 
Mattheüs 24:3 
3 Toen Hij nu op de Olijfberg 
zat, kwamen de discipelen 
afzonderlijk naar Hem toe en 
zeiden: Zeg ons, wanneer 
zullen deze dingen zijn, en 
wat is het teken van uw komst 
en van de voleinding van de 
eeuw? 
 
Mattheüs 24:48 
48 Als die boze slaaf echter in 
zijn hart zegt: 
49 Mijn heer blijft uit, en zijn 
medeslaven begint te slaan en 
eet en drinkt met de 
dronkaards, 
50 dan zal de heer van die 
slaaf komen op een dag dat 

7 En de koning werd toornig, 
en hij zond zijn legers uit en 
verdelgde die moordenaars en 
stak hun stad in brand.  
8 Toen zeide hij tot zijn slaven: 
De bruiloft is wel gereed, maar 
de genodigden waren het niet 
waard. 
9 Gaat daarom naar de 
kruispunten der wegen en 
nodigt allen, die gij aantreft tot 
de bruiloft. 
10 En die slaven gingen naar 
de wegen en verzamelden 
allen, die zij aantroffen, zowel 
slechten als goeden. En de 
bruiloftszaal werd vol met hen, 
die aanlagen. 
11 Toen de koning binnentrad 
om hen, die aanlagen, te 
overzien, zag hij daar iemand, 
die geen bruiloftskleed 
aanhad.  
12 En hij zeide tot hem: Vriend, 
hoe zijt gij hier gekomen 
zonder bruiloftskleed? En hij 
verstomde.  
13 Toen zeide de koning tot 
de bedienden: Bindt hem aan 
handen en voeten en werpt 
hem uit in de buitenste 
duisternis; daar zal het 
geween zijn en het 
tandengeknars.   
14 Want velen zijn geroepen, 
maar weinigen uitverkoren. 
 
Mattheüs 23:15 
15 Wee u, schriftgeleerden en 
Farizeeen, gij huichelaars, 
want gij trekt zee en land rond, 
om een bekeerling te maken, 
en wanneer hij het wordt, 
maakt gij van hem een kind 
der hel, tweemaal zo erg als 
gij het zelf zijt. 
 
Mattheüs 23:33 
33 Slangen, adderengebroed, 
hoe zult gij ontkomen aan het 
oordeel der hel? 
 
Mattheüs 24:3 
3 Toen Hij op de Olijfberg 
gezeten was, kwamen zijn 
discipelen alleen tot Hem en 
zeiden: Zeg ons wanneer zal 
dat geschieden, en wat is het 
teken van uw komst en van de 
voleinding der wereld? 
 
Mattheüs 24:48 
48 Maar als die slaaf slecht 
was, en in zijn hart zou 
zeggen: (24-49a) Mijn heer 
blijft uit,  
49 (24-49b) en hij zou 
beginnen zijn medeslaven te 
slaan en met de dronkaards 
zou eten en drinken, 
50 dan zal de heer van die 
slaaf komen op een dag, dat 
hij het niet verwacht, en op 
een uur, dat hij het niet weet, 

king who made a wedding 
feast for his son, 
3 and sent his bondmen to 
call the persons invited to 
the wedding feast, and they 
would not come. 
4 again he sent other 
bondmen, saying, say to 
the persons invited, behold, 
I have prepared my dinner; 
my oxen and my fatted 
beasts are killed, and all 
things ready; come to the 
wedding feast. 
5 but they made light of it, 
and went, one to his own 
land, and another to his 
commerce. 
6 and the rest, laying hold of 
his bondmen, ill-treated and 
slew them. 
7 and when the king heard 
of it he was wroth, and 
having sent his forces, 
destroyed those murderers 
and burned their city. 
8 then he says to his 
bondmen, the wedding 
feast is ready, but those 
invited were not worthy; 
9 go therefore into the 
thoroughfares of the 
highways, and as many as 
ye shall find invite to the 
wedding feast. 
10 and those bondmen went 
out into the highways, and 
brought together all as 
many as they found, both 
evil and good; and the 
wedding feast was 
furnished with guests. 
11 and the king, having 
gone in to see the guests, 
beheld there a man not 
clothed with a wedding 
garment. 
12 and he says to him, my 
friend, how camest thou in 
here not having on a 
wedding garment? but he 
was speechless. 
13 then said the king to the 
servants, bind him feet and 
hands, and take him away, 
and cast him out into the 
outer darkness: there shall 
be the weeping and the 
gnashing of teeth. 
14 for many are called ones, 
but few chosen ones. 
 
Matthew 23:15 
15 woe to you, scribes and 
Pharisees, hypocrites, for 
ye compass the sea and 
the dry land to make one 
proselyte, and when he is 
become such, ye make him 
twofold more the son of hell 
than yourselves. 
 
Matthew 23:33 
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Mattheüs 25:10 
10 Als zij nu heengingen om te 
kopen, kwam de bruidegom; en 
die gereed waren, gingen met 
hem in tot <1519> de bruiloft, en de 
deur werd gesloten. 
11 Daarna kwamen ook de 
andere maagden, zeggende: 
Heer, heer, doe ons open! 
12 En hij, antwoordende, zeide: 
Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. 
 
Mattheüs 25:24 
24 Maar die het ene talent 
ontvangen had, kwam ook en 
zeide: Heer! ik kende u, dat gij 
een hard mens zijt, maaiende, 
waar gij niet gezaaid hebt, en 
vergaderende van daar, waar gij 
niet gestrooid hebt; 
25 En bevreesd zijnde, ben ik 
heengegaan, en heb uw talent 
verborgen in de aarde; zie, gij 
hebt het uwe. 
26 Maar zijn heer, 
antwoordende, zeide tot hem: 
Gij boze en luie dienstknecht! gij 
wist, dat ik maai, waar ik niet 
gezaaid heb, en van daar 
vergader, waar ik niet gestrooid 
heb. 
27 Zo moest gij dan mijn geld 
den wisselaren gedaan hebben, 
en ik, komende, zou het mijne 
wedergenomen hebben met 
woeker. 
28 Neemt dan van hem het talent 
weg, en geeft het dengene, die 
de tien talenten heeft. 
29 Want een iegelijk <3956> die 
heeft, dien zal gegeven worden, 
en hij zal overvloedig hebben; 
maar van dengene, die niet 
heeft, van dien zal genomen 
worden, ook dat hij heeft. 
30 En werpt den onnutten 
dienstknecht uit in <1519> de 
buitenste duisternis; daar zal 
wening zijn en knersing der 
tanden. 
 
Mattheüs 25:41 
41 Dan zal Hij zeggen ook tot 
degenen, die ter linker hand zijn: 
Gaat weg van Mij, gij 
vervloekten, in <1519> het eeuwige 
<166> vuur <4442>, hetwelk den 
duivel en zijn engelen bereid is. 
 
Mattheüs 25:46 
46 En dezen zullen gaan in <1519> 
de eeuwige <166> pijn <2851>; maar 
de rechtvaardigen in <1519> het 
eeuwige <166> leven. 
 
Mattheüs 26:28 
28 Want dat is Mijn bloed, het 
bloed des Nieuwen Testaments, 
hetwelk voor <4012> velen <4183> 
vergoten wordt, tot <1519> 
vergeving der zonden. 
 
Mattheüs 28:19 

6 En de anderen grepen zijn 
slaven, behandelden hen 
smadelijk en doodden hen. 
7 Toen de koning dat hoorde, 
werd hij boos. En hij stuurde zijn 
legers, bracht die moordenaars 
om en stak hun stad in brand. 
8 Toen zei hij tegen zijn slaven: 
De bruiloft is wel bereid, maar 
de genodigden waren het niet 
waard. 
9 Ga daarom naar de 
kruispunten van de landwegen 
en nodig er voor de bruiloft 
zovelen uit als u er maar zult 
vinden. 
10 En die slaven gingen naar de 
wegen, verzamelden allen die 
zij vonden, zowel slechte als 
goede mensen; en de 
bruiloftszaal werd gevuld met 
gasten. 
11 Toen de koning naar binnen 
was gegaan om de gasten te 
overzien, zag hij daar iemand 
die niet gekleed was in 
bruiloftskleding. 
12 En hij zei tegen hem: Vriend, 
hoe bent u hier binnengekomen 
terwijl u geen bruiloftskleding 
aan hebt? En hij zweeg. 
13 Toen zei de koning tegen de 
dienaars: Bind hem aan handen 
en voeten, neem hem mee en 
werp hem uit in de buitenste 
duisternis; daar zal gejammer 
zijn en tandengeknars. 
14 Want velen zijn geroepen, 
maar weinigen uitverkoren. 
 
Mattheüs 23:15 
15 Wee u, schriftgeleerden en 
Farizeeën, huichelaars, want u 
reist zee en land af om één 
proseliet te maken, en als hij het 
geworden is, maakt u hem een 
kind van de hel, dubbel zo erg 
als u. 
 
Mattheüs 23:33 
33 Slangen, adderengebroed, 
hoe zou u aan de veroordeling 
tot de hel ontkomen? 
 
Mattheüs 24:3 
3 Toen Hij op de Olijfberg zat, 
gingen de discipelen naar Hem 
toe toen zij alleen waren, en 
zeiden: Zeg ons, wanneer zullen 
deze dingen gebeuren? En wat 
is het teken van Uw komst en 
van de voleinding van de 
wereld? 
 
Mattheüs 24:48 
48 Maar als die slechte slaaf in 
zijn hart zou zeggen: Mijn heer 
blijft nog lang weg, 
49 en zou beginnen zijn 
medeslaven te slaan en te eten 
en te drinken met de 
dronkaards, 
50 dan zal de heer van deze 
slaaf komen op een dag waarop 

hij het niet verwacht en op een 
uur 
51 dat hij het niet weet, en hij 
zal hem in tweeen hakken en 
zijn lot bij dat van de 
huichelaars stellen; daar zal 
het geween zijn en het 
tandengeknars. 
 
Mattheüs 25:10 
10 Toen zij echter weggingen 
om te kopen, kwam de 
bruidegom; en zij die gereed 
waren, gingen met hem naar 
binnen naar de bruiloft, en de 
deur werd gesloten. 
11 Daarna echter kwamen ook 
de overige maagden en 
zeiden: Heer, heer, doe ons 
open! 
12 Hij echter antwoordde en 
zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken 
u niet. - 
 
Mattheüs 25:24 
24 Hij nu die het ene talent 
had ontvangen, kwam ook bij 
hem en zei: Heer, ik wist van 
u dat u een hard mens bent, 
die maait waar u niet hebt 
gezaaid en inzamelt vanwaar 
u niet hebt uitgestrooid; 
25 en ik was bang en ben 
weggegaan en heb uw talent 
verborgen in de grond; zie, 
hier hebt u het uwe. 
26 Zijn heer antwoordde 
echter en zei tot hem: Boze en 
luie slaaf! Je wist dat ik maai 
waar ik niet heb gezaaid, en 
inzamel vanwaar ik niet heb 
uitgestrooid? 
27 Dan had je mijn geld bij de 
bankiers moeten brengen, en 
ik zou bij mijn komst het mijne 
met rente hebben 
teruggekregen. 
28 Neemt dan het talent van 
hem af en geeft het aan hem 
die de tien talenten heeft. 
29 Want aan ieder die heeft, 
zal worden gegeven en hij zal 
overvloedig hebben; van hem 
echter die niet heeft, ook wat 
hij heeft zal van hem worden 
genomen. 
30 En werpt de nutteloze slaaf 
uit in de buitenste duisternis; 
daar zal het geween zijn en 
het tandengeknars. 
 
Mattheüs 25:41 
41 Dan zal Hij ook zeggen tot 
hen die aan zijn linkerhand 
zijn: Gaat weg van Mij, 
vervloekten, in het eeuwige 
vuur dat voor de duivel en 
zijn engelen is bereid; 
 
Mattheüs 25:46 
46 En dezen zullen gaan in de 
eeuwige straf, maar de 
rechtvaardigen in het 
eeuwige leven. 

51 en hij zal hem folteren en 
hem in het lot der huichelaars 
doen delen. Daar zal het 
geween zijn en het 
tandengeknars. 
 
Mattheüs 25:10 
10 Doch terwijl ze heengingen 
om te kopen, kwam de 
bruidegom, en die gereed 
waren, gingen met hem de 
bruiloftszaal binnen, en de 
deur werd gesloten. 
11 Later kwamen ook de 
andere maagden en zeiden: 
Heer, heer, doe ons open! 
12 Maar hij antwoordde en 
zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik 
ken u niet. 
 
Mattheüs 25:24 
24 Nu kwam ook hij, die het 
ene talent ontvangen had, en 
zeide: Heer, ik wist van u, dat 
gij een hard mens zijt, die 
maait, waar gij niet gezaaid 
hebt, en die bijeenbrengt van 
plaatsen, waar gij niet hebt 
uitgestrooid. 
25 En ik was bevreesd en ben 
heengegaan en heb uw talent 
in de grond verborgen; hier 
hebt gij het uwe. 
26 En zijn heer antwoordde en 
zeide tot hem: Gij slechte en 
luie slaaf, wist gij, dat ik maai, 
waar ik niet gezaaid heb en 
bijeenbreng van plaatsen, 
waar ik niet heb uitgestrooid? 
27 Dan hadt gij mijn geld aan 
de bankiers moeten geven en 
ik zou bij mijn komst mijn 
eigendom met rente 
opgevraagd hebben. 
28 Neemt hem dan het talent 
af en geeft het aan hem, die 
de tien talenten heeft.  
29 Want aan een ieder, die 
heeft, zal gegeven worden en 
hij zal overvloedig hebben. 
Maar wie niet heeft, ook wat 
hij heeft, zal hem ontnomen 
worden.  
30 En werpt de onnutte slaaf 
uit in de buitenste duisternis. 
Daar zal het geween zijn en 
het tandengeknars. 
 
Mattheüs 25:41 
41 Dan zal Hij ook tot hen, die 
aan zijn linkerhand zijn, 
zeggen: Gaat weg van Mij, gij 
vervloekten, naar het eeuwige 
vuur, dat voor de duivel en 
zijn engelen bereid is. 
 
Mattheüs 25:46 
46 En dezen zullen heengaan 
naar de eeuwige straf, maar 
de rechtvaardigen naar het 
eeuwige leven. 
 
Mattheüs 26:28 

33 serpents, offspring of 
vipers, how should ye 
escape the judgment of 
hell? 
 
Matthew 24:3 
3 and as he was sitting 
upon the mount of olives 
the disciples came to him 
privately, saying, tell us, 
when shall these things be, 
and what is the sign of thy 
coming and the completion 
of the age? 
 
Matthew 24:48 
48 but if that evil bondman 
should say in his heart, my 
lord delays to come, 
49 and begin to beat his 
fellow-bondmen, and eat 
and drink with the drunken; 
50 the lord of that bondman 
shall come in a day when 
he does not expect it, and 
in an hour he knows not of, 
51 and shall cut him in two 
and appoint his portion with 
the hypocrites: there shall 
be the weeping and the 
gnashing of teeth. 
 
Matthew 25:10 
10 but as they went away to 
buy, the bridegroom came, 
and the ones that were 
ready went in with him to 
the wedding feast, and the 
door was shut. 
11 afterwards come also the 
rest of the virgins, saying, 
lord, lord, open to us; 
12 but he answering said, 
verily I say unto you, I do 
not know you. 
 
Matthew 25:24 
24 and he also that had 
received the one talent 
coming to him said, my lord, 
I knew thee that thou art a 
hard man, reaping where 
thou hadst not sowed, and 
gathering from where thou 
hadst not scattered, 
25 and being afraid I went 
away and hid thy talent in 
the earth; behold, thou hast 
that which is thine. 
26 and his lord answering 
said to him, wicked and 
slothful bondman, thou 
knewest that I reap where I 
had not sowed, and gather 
from where I had not 
scattered; 
27 thou oughtest then to 
have put my money to the 
money-changers, and when 
I came I should have got 
what is mine with interest. 
28 take therefore the talent 
from him, and give it to him 
that has the ten talents: 
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19 Gaat dan henen, onderwijst al 
<3956> de volken, dezelve dopende 
in <1519> den Naam des Vaders, 
en des Zoons, en des Heiligen 
Geestes; lerende hen 
onderhouden alles <3956>, wat Ik u 
geboden heb. 
20 En ziet, Ik ben met ulieden al 
<3956> de dagen tot de voleinding 
der wereld <165>. Amen. 
 
Markus 1:14 
14 ¶ En nadat Johannes 
overgeleverd was, kwam Jezus 
in <1519> Galiléa, predikende het 
Evangelie van het Koninkrijk 
Gods. 
15 En zeggende: De tijd is 
vervuld, en het Koninkrijk Gods 
nabij gekomen; bekeert u <3340>, 
en gelooft het Evangelie. 
 
Markus 3:29 
29 Maar zo wie zal gelasterd 
hebben tegen <1519> den Heiligen 
Geest, die heeft geen 
vergeving in <1519> der 
eeuwigheid <165>, maar hij is 
schuldig des eeuwigen <166> 
oordeels <2920>. 
 
Markus 4:19 
19 En de zorgvuldigheden dezer 
wereld <165>, en de verleiding des 
rijkdoms en de begeerlijkheden 
omtrent <4012> de andere dingen, 
inkomende, verstikken het 
Woord, en het wordt 
onvruchtbaar. 
 
Markus 6:11 
11 En zo wie u niet zullen 
ontvangen, noch u horen, 
vertrekkende van daar, schudt 
het stof af, dat onder aan uw 
voeten is, hun tot <1519> een 
getuigenis. Voorwaar zeg Ik u: 
Het zal Sodom en Gomorra 
verdragelijker zijn in den dag des 
oordeels <2920> dan dezelve stad. 
 
Markus 8:36 
36 Want wat zou het den mens 
baten zo hij de gehele wereld 
won, en zijner ziele schade 
leed? 
 
Markus 9:43 
43 En indien uw hand u ergert, 
houwt ze af; het is u beter 
verminkt tot <1519> het leven in te 
gaan, dan de twee handen 
hebbende, heen te gaan in <1519> 
de hel <1067>, in <1519> het 
onuitblusselijk vuur <4442>; 
44 Waar hun worm niet sterft, en 
het vuur <4442> niet uitgeblust 
wordt. 
45 En indien uw voet u ergert, 
houwt hem af; het is u beter 
kreupel tot <1519> het leven in te 
gaan, dan de twee voeten 
hebbende, geworpen te worden 

hij hem niet verwacht en op een 
uur dat hij niet weet; 
51 en hij zal hem in stukken 
houwen en hem doen delen in 
het lot van de huichelaars; daar 
zal gejammer zijn en 
tandengeknars. 
 
Mattheüs 25:10 
10 Toen zij weggingen om olie te 
kopen, kwam de bruidegom; en 
zij die gereed waren, gingen met 
hem naar binnen naar de 
bruiloft, en de deur werd 
gesloten. 
11 Later kwamen ook de andere 
meisjes, die zeiden: Heer, heer, 
doe ons open! 
12 Hij antwoordde en zei: 
Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. 
 
Mattheüs 25:24 
24 Maar hij die het ene talent 
ontvangen had, kwam ook en 
zei: Heer, ik wist dat u een 
streng man bent, omdat u maait 
waar u niet gezaaid hebt, en 
inzamelt van de plaats waar u 
niet gestrooid hebt. 
25 En ik ben bevreesd 
weggegaan en heb uw talent 
verborgen in de aarde; zie, hier 
hebt u het uwe. 
26 Maar zijn heer antwoordde en 
zei tegen hem: Slechte en luie 
slaaf, u wist dat ik maai waar ik 
niet gezaaid heb en van de 
plaats inzamel waar ik niet 
gestrooid heb. 
27 Dan had u mijn geld aan de 
bankiers moeten geven, en ik 
zou bij mijn komst het mijne met 
rente teruggekregen hebben. 
28 Neem daarom het talent van 
hem af en geef het aan hem die 
de tien talenten heeft. 
29 Want ieder die heeft, aan 
hem zal gegeven worden, en hij 
zal overvloedig hebben; maar 
van hem die niet heeft, van hem 
zal afgenomen worden ook wat 
hij heeft. 
30 En werp de onnutte slaaf uit 
in de buitenste duisternis; daar 
zal gejammer zijn en 
tandengeknars. 
 
Mattheüs 25:41 
41 Dan zal Hij ook zeggen tegen 
hen die aan de linker hand zijn: 
Ga weg van Mij, vervloekten, in 
het eeuwige vuur, dat voor de 
duivel en zijn engelen bestemd 
is. 
 
Mattheüs 25:46 
46 En dezen zullen gaan in de 
eeuwige straf, maar de 
rechtvaardigen in het eeuwige 
leven. 
 
Mattheüs 26:28 
28 want dit is Mijn bloed, het 
bloed van het nieuwe verbond, 

 
Mattheüs 26:28 
28 Want dit is mijn bloed van 
het nieuwe verbond, dat voor 
velen vergoten wordt tot 
vergeving van zonden. 
 
Mattheüs 28:19 
19 Gaat dan heen, maakt alle 
volken tot discipelen, hen 
dopend tot de naam van de 
Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest en hen lerend 
te bewaren alles wat Ik u heb 
geboden. 
20 En zie, Ik ben met u alle 
dagen tot aan de voleinding 
van de eeuw. 
 
Markus 1:14 
14 ¶ Maar nadat Johannes was 
overgeleverd, kwam Jezus 
naar Galilea en predikte het 
evangelie van het koninkrijk 
van God 
15 en zei: De tijd is vervuld en 
het koninkrijk van God is 
nabij gekomen; bekeert u en 
gelooft in het evangelie. 
 
Markus 3:29 
29 maar wie zal lasteren tegen 
de Heilige Geest, heeft geen 
vergeving in eeuwigheid, 
maar is schuldig aan een 
eeuwige zonde 
 
Markus 4:19 
19 en de zorgen van het 
leven, het bedrieglijke van de 
rijkdom en de begeerten naar 
de overige dingen komen 
binnen en verstikken het 
woord en het wordt 
onvruchtbaar. 
 
Markus 6:11 
11 en waar men u niet 
ontvangt en niet naar u 
luistert, gaat daar weg en 
schudt het stof af dat onder 
aan uw voeten is, tot een 
getuigenis voor hen. 
 
Markus 8:36 
36 Want wat baat het een 
mens de hele wereld te 
winnen en zijn ziel erbij in te 
boeten? 
 
Markus 9:43 
43 En als uw hand u een 
aanleiding tot vallen is, hak 
die af; het is beter voor u 
verminkt het leven in te gaan, 
dan met twee handen naar de 
hel te gaan, naar het 
onuitblusbare vuur. 
44 45 En als uw voet u een 
aanleiding tot vallen is, hak 
die af; het is beter voor u 
kreupel het leven in te gaan, 
dan met twee voeten in de hel 
geworpen te worden. 

28 Want dit is het bloed van 
mijn verbond, dat voor velen 
vergoten wordt tot vergeving 
van zonden. 
 
Mattheüs 28:19 
19 Gaat dan henen, maakt al 
de volken tot mijn discipelen 
en doopt hen in de naam des 
Vaders en des Zoons en des 
Heiligen Geestes en leert hen 
onderhouden al wat Ik u 
bevolen heb. 
20 En zie, Ik ben met u al de 
dagen tot aan de voleinding 
der wereld.  
 
Markus 1:14 
14 ¶ En nadat Johannes was 
overgeleverd, ging Jezus naar 
Galilea om het evangelie 
Gods te prediken, 
15 en Hij zeide: De tijd is 
vervuld en het Koninkrijk 
Gods is nabijgekomen. 
Bekeert u en gelooft het 
evangelie. 
 
Markus 3:29 
29 maar wie gelasterd heeft 
tegen de Heilige Geest, heeft 
geen vergeving in 
eeuwigheid, maar staat 
schuldig aan eeuwige 
zonde. 
 
Markus 4:19 
19 maar de zorgen van de 
wereld en het bedrog van de 
rijkdom en de begeerten naar 
al het andere komen erbij en 
verstikken het woord en het 
wordt onvruchtbaar. 
 
Markus 6:11 
11 En indien een plaats u niet 
ontvangt en zij niet naar u 
luisteren, gaat daarvandaan 
en schudt het stof af, dat aan 
uw voeten is, hun tot een 
getuigenis.               
 
Markus 8:36 
36 Want wat baat het een 
mens de gehele wereld te 
winnen en aan zijn ziel schade 
te lijden?  
 
Markus 9:43 
43 En indien uw hand u tot 
zonde verleidt, houw haar af. 
Het is beter, dat gij verminkt 
ten leven ingaat, dan dat gij 
met uw twee handen ter helle 
vaart, in het onuitblusbare 
vuur, 
44 waar hun worm niet sterft 
en het vuur niet wordt 
uitgeblust. 
45 En indien uw voet u tot 
zonde zou verleiden, houw 
hem af. Het is beter, dat gij 
kreupel ten leven ingaat, dan 

29 for to every one that has 
shall be given, and he shall 
be in abundance; but from 
him that has not, that even 
which he has shall be taken 
from him. 
30 and cast out the useless 
bondman into the outer 
darkness; there shall be the 
weeping and the gnashing 
of teeth. 
 
Matthew 25:41 
41 then shall he say also to 
those on the left, go from 
me, cursed, into eternal fire, 
prepared for the devil and 
his angels: 
 
Matthew 25:46 
46 and these shall go away 
into eternal punishment, 
and the righteous into life 
eternal. 
 
Matthew 26:28 
28 for this is my blood, that 
of the new covenant, that 
shed for many for remission 
of sins. 
 
Matthew 28:19 
19 go therefore and make 
disciples of all the nations, 
baptising them to the name 
of the father, and of the 
son, and of the holy spirit; 
20 teaching them to observe 
all things whatsoever I have 
enjoined you. and behold, 
*I* am with you all the days, 
until the completion of the 
age. 
 
Mark 1:14 
14 ¶ but after John was 
delivered up, jesus came 
into Galilee preaching the 
glad tidings of the kingdom 
of god, 
15 and saying, the time is 
fulfilled and the kingdom of 
god has drawn nigh; repent 
and believe in the glad 
tidings. 
 
Mark 3:29 
29 but whosoever shall 
speak injuriously against 
the holy spirit, to eternity 
has no forgiveness; but lies 
under the guilt of an 
everlasting sin; 
 
Mark 4:19 
19 and the cares of life, and 
the deceitfulness of riches, 
and the lusts of other 
things, entering in, choke 
the word, and it becomes 
unfruitful. 
 
Mark 6:11 
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in <1519> de hel <1067>, in <1519> het 
onuitblusselijk vuur <4442>; 
46 Waar hun worm niet sterft, en 
het vuur <4442> niet uitgeblust 
wordt. 
47 En indien uw oog u ergert, 
werpt het uit; het is u beter maar 
een oog hebbende in <1519> het 
Koninkrijk Gods in te gaan, dan 
twee ogen hebbende, in <1519> het 
helse <1067> vuur <4442> geworpen 
te worden; 
48 Waar hun worm niet sterft, en 
het vuur <4442> niet uitgeblust 
wordt. 
 
Markus 10:17 
17 ¶ En als Hij uitging op <1519> 
den weg, liep een tot Hem, en 
voor Hem op de knieen vallende, 
vraagde Hem: Goede Meester! 
wat zal ik doen, opdat ik het 
eeuwige <166> leven beërve? 
 
Markus 10:30 
30 Of hij ontvangt honderdvoud, 
nu in dezen tijd, huizen, en 
broeders, en zusters, en 
moeders, en kinderen, en 
akkers, met de vervolgingen, en 
in de toekomende eeuw <165> het 
eeuwige <166> leven. 
 
Markus 10:45 
45 Want ook de Zoon des 
mensen is niet gekomen om 
gediend te worden, maar om te 
dienen, en Zijn ziel te geven tot 
een rantsoen <3083> voor velen 
<4183>. 
 
Markus 11:14 
14 En Jezus, antwoordende, 
zeide tot denzelven: Niemand 
ete enige vrucht meer van u in 
<1519> der eeuwigheid <165>! En 
Zijn discipelen hoorden het. 
 
Markus 16:15 
15 En Hij zeide tot hen: Gaat 
heen in <1519> de gehele wereld, 
predikt het Evangelie aan alle 
<3956> kreaturen. 
16 Die geloofd zal hebben, en 
gedoopt zal zijn, zal zalig 
worden <4982>; maar die niet zal 
geloofd hebben, zal verdoemd 
worden <2632>. 
 
Lukas 1:33 
33 En Hij zal over het huis 
Jakobs Koning zijn in <1519> der 
eeuwigheid <165>, en Zijns 
Koninkrijks zal geen einde zijn. 
 
Lukas 1:55 
55 (Gelijk Hij gesproken heeft tot 
onze vaderen, namelijk tot 
Abraham, en zijn zaad) in <1519> 
eeuwigheid <165>. 
 
Lukas 1:70 
70 Gelijk Hij gesproken heeft 
door den mond Zijner heilige 

dat voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden. 
 
Mattheüs 28:19 
19 Ga dan heen, onderwijs al de 
volken, hen dopend in de Naam 
van de Vader en van de Zoon 
en van de Heilige Geest, hun 
lerend alles wat Ik u geboden 
heb, in acht te nemen. 
20 En zie, Ik ben met u al de 
dagen, tot de voleinding van de 
wereld. Amen. 
 
Markus 1:14 
14 ¶ En nadat Johannes 
overgeleverd was, ging Jezus 
naar Galilea en predikte het 
Evangelie van het Koninkrijk 
van God, 
15 en Hij zei: De tijd is vervuld 
en het Koninkrijk van God is 
nabijgekomen; bekeer u en 
geloof het Evangelie. 
 
Markus 3:29 
29 maar wie gelasterd zal 
hebben tegen de Heilige Geest, 
die heeft geen vergeving in 
eeuwigheid, maar is schuldig 
en verdient het eeuwige 
oordeel. 
 
Markus 4:19 
19 maar de zorgen van deze 
wereld en de verleiding van de 
rijkdom en de begeerten naar al 
het andere komen erbij en 
verstikken het Woord, en het 
wordt onvruchtbaar. 
 
Markus 6:11 
11 En als er zullen zijn die u niet 
ontvangen en niet naar u 
luisteren, schud dan, als u 
vandaar weggaat, het stof af dat 
onder uw voeten zit, tot een 
getuigenis tegen hen. 
Voorwaar zeg Ik u: Het zal voor 
Sodom of Gomorra 
verdraaglijker zijn in de dag van 
het oordeel dan voor die stad. 
 
Markus 8:36 
36 Want wat zal het een mens 
baten als hij heel de wereld wint 
en aan zijn ziel schade lijdt? 
 
Markus 9:43 
43 En als uw hand u doet 
struikelen, hak hem dan af; het 
is beter voor u verminkt het 
leven in te gaan dan met twee 
handen heen te gaan in de hel, 
in het onuitblusbare vuur, 
44 waar hun worm niet sterft en 
het vuur niet uitgeblust wordt. 
45 En als uw voet u doet 
struikelen, hak hem dan af; het 
is beter voor u kreupel het leven 
in te gaan dan met twee voeten 
geworpen te worden in de hel, 
in het onuitblusbare vuur, 

45 En als uw voet u een 
aanleiding tot vallen is, hak 
die af; het is beter voor u 
kreupel het leven in te gaan, 
dan met twee voeten in de hel 
geworpen te worden. 
46 waar hun worm niet sterft 
en het vuur niet wordt 
uitgeblust. 
47 En als uw oog u een 
aanleiding tot vallen is, werp 
het uit; het is beter voor u met 
een oog het koninkrijk van 
God in te gaan, dan met twee 
ogen in de hel geworpen te 
worden, 
48 waar hun worm niet sterft 
en het vuur niet wordt 
uitgeblust. 
 
Markus 10:17 
17 ¶ En toen Hij naar buiten 
ging, de weg op, liep iemand 
snel op Hem toe; en hij viel 
voor Hem op de knieen en 
vroeg Hem: Goede Meester, 
wat moet ik doen om eeuwig 
leven te beerven? 
 
Markus 10:30 
30 die niet honderdvoudig 
ontvangt, nu in deze tijd: 
huizen, broeders, zusters, 
moeders, kinderen en akkers, 
met vervolgingen, en in de 
toekomstige eeuw eeuwig 
leven. 
 
Markus 10:45 
45 Want ook de Zoon des 
mensen is niet gekomen om 
gediend te worden, maar om 
te dienen en zijn leven te 
geven tot een losprijs voor 
velen. 
 
Markus 11:14 
14 En Hij antwoordde en zei 
tot hem: Laat niemand meer 
vrucht van u eten in 
eeuwigheid! En zijn 
discipelen hoorden het. 
 
Markus 16:15 
15 En Hij zei tot hen: Gaat 
heen in de hele wereld en 
predikt het evangelie aan de 
hele schepping. 
16 Wie geloofd heeft en 
gedoopt is, zal behouden 
worden; wie echter niet 
gelooft, zal veroordeeld 
worden. 
 
Lukas 1:33 
33 en Hij zal over het huis van 
Jakob koning zijn tot in 
eeuwigheid en aan zijn 
koningschap zal geen einde 
zijn. 
 
Lukas 1:55 
55 (zoals Hij heeft gesproken 
tot onze vaderen) jegens 

dat gij met uw twee voeten in 
de hel geworpen wordt,      
46 waar hun worm niet sterft 
en het vuur niet wordt 
uitgeblust. 
47 En indien uw oog u tot 
zonde zou verleiden, ruk het 
uit. Het is beter, dat gij met 
een oog het Koninkrijk Gods 
binnengaat, dan dat gij met 
twee ogen in de hel geworpen 
wordt,  
48 waar hun worm niet sterft 
en het vuur niet wordt 
uitgeblust. 
 
Markus 10:17 
17 ¶ En toen Hij op weg ging, 
liep iemand op Hem toe, viel 
op de knieen en vroeg Hem: 
Goede Meester, wat moet ik 
doen om het eeuwige leven 
te beerven?  
 
Markus 10:30 
30 of hij ontvangt 
honderdvoudig terug: nu, in 
deze tijd, huizen en broeders 
en zusters en moeders en 
kinderen en akkers, met 
vervolgingen, en in de 
toekomende eeuw het 
eeuwige leven. 
 
Markus 10:45 
45 Want ook de Zoon des 
mensen is niet gekomen om 
Zich te laten dienen, maar om 
te dienen en zijn leven te 
geven als losprijs voor velen. 
 
Markus 11:14 
14 En Hij antwoordde en zeide 
tot hem. Nooit ete meer 
iemand vrucht van u in 
eeuwigheid! En zijn 
discipelen hoorden het. 
 
Markus 16:15 
15 En Hij zeide tot hen: Gaat 
heen in de gehele wereld, 
verkondigt het evangelie aan 
de ganse schepping. 
16 Wie gelooft en zich laat 
dopen, zal behouden worden, 
maar wie niet gelooft, zal 
veroordeeld worden. 
 
Lukas 1:33 
33 en Hij zal als koning over 
het huis van Jakob heersen 
tot in eeuwigheid, en zijn 
koningschap zal geen einde 
nemen. 
 
Lukas 1:55 
55 (gelijk Hij gesproken heeft 
tot onze vaderen) voor 
Abraham en zijn nageslacht in 
eeuwigheid. 
 
Lukas 1:70 

11 and whatsoever place 
shall not receive you nor 
hear you, departing thence, 
shake off the dust which is 
under your feet for a 
testimony to them. 
 
Mark 8:36 
36 for what shall it profit a 
man if he gain the whole 
world and suffer the loss of 
his soul? 
 
Mark 9:43 
43 and if thy hand serve as 
a snare to thee, cut it off: it 
is better for thee to enter 
into life maimed, than 
having thy two hands to go 
away into hell, into the fire 
unquenchable; 
44 where their worm dies 
not, and the fire is not 
quenched. 
45 and if thy foot serve as a 
snare to thee, cut it off: it is 
better for thee to enter into 
life lame, than having thy 
two feet to be cast into hell, 
into the fire unquenchable; 
46 where their worm dies 
not, and the fire is not 
quenched. 
47 and if thine eye serve as 
a snare to thee, cast it out: 
it is better for thee to enter 
into the kingdom of god 
with one eye, rather than 
having two eyes to be cast 
into the hell of fire, 
48 where their worm dies 
not, and the fire is not 
quenched. 
 
Mark 10:17 
17 ¶ and as he went forth 
into the way, a person ran 
up to him, and kneeling to 
him asked him, good 
teacher, what shall I do that 
I may inherit eternal life? 
 
Mark 10:30 
30 that shall not receive a 
hundredfold now in this 
time: houses, and brethren, 
and sisters, and mothers, 
and children, and lands, 
with persecutions, and in 
the coming age life eternal. 
 
Mark 10:45 
45 for also the son of man 
did not come to be 
ministered to, but to 
minister, and give his life a 
ransom for many. 
 
Mark 11:14 
14 and answering he said to 
it, let no one eat fruit of thee 
any more for ever. and his 
disciples heard it. 
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profeten, die van het begin der 
wereld <165> geweest zijn; 
 
Lukas 2:10 
10 En de engel zeide tot hen: 
Vreest niet, want, ziet, ik 
verkondig u grote blijdschap, 
die al <3956> den volke wezen zal; 
11 Namelijk dat u heden geboren 
is de Zaligmaker <4990>, welke is 
Christus, de Heere, in de stad 
Davids. 
 
Lukas 5:32 
32 Ik ben niet gekomen om te 
roepen rechtvaardigen, maar 
zondaren tot <1519> bekering <3341>. 
 
Lukas 8:26 
26 En zij voeren voort naar <1519> 
het land der Gadarénen, hetwelk 
is tegenover Galiléa. 
27 En als Hij aan het land 
uitgegaan was, ontmoette Hem 
een zeker man uit de stad, die 
van over langen tijd met duivelen 
was bezeten geweest; en was 
met geen klederen gekleed, en 
bleef <3306> in geen huis, maar in 
de graven. 
28 En hij, Jezus ziende, en zeer 
roepende, viel voor Hem neder, 
en zeide met een grote stem: 
Wat heb ik met U te doen, 
Jezus, Gij Zone Gods, des 
Allerhoogsten, ik bid U, dat Gij 
mij niet pijnigt! 
29 Want Hij had den onreinen 
geest geboden, dat hij van den 
mens zou uitvaren; want hij had 
hem menigen <4183> tijd bevangen 
gehad; en hij werd met ketenen 
en met boeien gebonden, om 
bewaard te zijn; en hij verbrak 
de banden, en werd van den 
duivel gedreven in <1519> de 
woestijnen. 
30 En Jezus vraagde hem, 
zeggende: Welke is uw naam? 
En hij zeide: Legio. Want vele 
<4183> duivelen waren in <1519> hem 
gevaren. 
31 En zij baden Hem, dat Hij hun 
niet gebieden zou in <1519> den 
afgrond <12> heen te varen. 
32 En aldaar was een kudde 
veler zwijnen, weidende op den 
berg; en zij baden Hem, dat Hij 
hun wilde toelaten in <1519> 
dezelve te varen. En Hij liet het 
hun toe. 
33 En de duivelen, uitvarende 
van den mens, voeren in <1519> de 
zwijnen; en de kudde stortte van 
de steilte af in <1519> het meer 
<3041>; en versmoorde. 
 
Lukas 9:56 
56 Want de Zoon des mensen is 
niet gekomen om der mensen 
zielen te verderven <622>, maar 
om te behouden <4982>. En zij 
gingen naar <1519> een ander vlek. 
 

46 waar hun worm niet sterft en 
het vuur niet uitgeblust wordt. 
47 En als uw oog u doet 
struikelen, werp het dan uit; het 
is beter voor u met één oog het 
Koninkrijk van God in te gaan 
dan met twee ogen in het helse 
vuur geworpen te worden, 
48 waar hun worm niet sterft en 
het vuur niet uitgeblust wordt. 
 
Markus 10:17 
17 ¶ En toen Hij naar buiten ging 
om op weg te gaan, snelde er 
iemand naar Hem toe, viel voor 
Hem op de knieën en vroeg 
Hem: Goede Meester, wat moet 
ik doen om het eeuwige leven 
te beërven? 
 
Markus 10:30 
30 of hij ontvangt 
honderdvoudig, nu in deze tijd, 
huizen en broeders en zusters 
en moeders en kinderen en 
akkers, met vervolgingen, en in 
de wereld die komt, het 
eeuwige leven. 
 
Markus 10:45 
45 Want ook de Zoon des 
mensen is niet gekomen om 
gediend te worden, maar om te 
dienen, en Zijn ziel te geven als 
losprijs voor velen. 
 
Markus 11:14 
14 En Jezus antwoordde en zei 
tegen hem: Laat niemand meer 
vrucht van u eten in 
eeuwigheid! En Zijn discipelen 
hoorden het. 
 
Markus 16:15 
15 En Hij zei tegen hen: Ga heen 
in heel de wereld, predik het 
Evangelie aan alle schepselen. 
16 Wie geloofd zal hebben en 
gedoopt zal zijn, zal zalig 
worden, maar wie niet geloofd 
zal hebben, zal verdoemd 
worden. 
 
Lukas 1:33 
33 en Hij zal over het huis van 
Jakob Koning zijn tot in 
eeuwigheid en aan Zijn 
Koninkrijk zal geen einde 
komen. 
 
Lukas 1:55 
55 zoals Hij gesproken heeft tot 
onze vaderen, tot Abraham en 
zijn nageslacht, tot in 
eeuwigheid. 
 
Lukas 1:70 
70 zoals Hij gesproken had bij 
monde van Zijn heilige profeten, 
die er door de eeuwen heen 
geweest zijn, 
 
Lukas 2:10 

Abraham en zijn nageslacht 
tot in eeuwigheid. 
 
Lukas 1:70 
70 (zoals Hij heeft gesproken 
door de mond van zijn heilige 
profeten die van oudsher zijn 
geweest), 
 
Lukas 2:10 
10 En de engel zei tot hen: 
Weest niet bang, want zie, ik 
verkondig u grote blijdschap, 
die voor het hele volk zal zijn; 
11 want u is heden een 
Heiland geboren, die 
Christus de Heer is, in de 
stad van David. 
 
Lukas 5:32 
32 Ik ben niet gekomen om 
rechtvaardigen te roepen, 
maar zondaars tot bekering. 
 
Lukas 8:26 
26 En zij voeren verder naar 
de landstreek van de 
Gerasenen, die tegenover 
Galilea ligt. 
27 Toen Hij nu uit het schip 
aan land was gegaan, kwam 
Hem een man uit de stad 
tegemoet die demonen in zich 
had en sinds geruime tijd 
geen kleding had 
aangetrokken, en niet in een 
huis verbleef, maar in de 
graven. 
28 Toen hij nu Jezus zag, 
schreeuwde hij het uit, viel 
voor Hem neer en zei met 
luider stem: Wat heb ik met U 
te maken, Jezus, Zoon van 
God de Allerhoogste? Ik bid 
U, pijnig mij niet. 
29 Want Hij had de onreine 
geest bevolen van die mens 
uit te gaan; want vele malen 
had hij hem aangegrepen, en 
hij was met ketenen en 
voetboeien gebonden om hem 
in bewaring te houden; en hij 
brak de banden stuk en werd 
door de demon gedreven in 
de woestijnen. 
30 Jezus nu vroeg hem: Wat 
is uw naam? En hij zei: 
Legioen-want vele demonen 
waren in hem gegaan. 
31 En zij smeekten Hem dat 
Hij hun niet zou gebieden in 
de afgrond te gaan. 
32 Nu was daar een kudde 
van vele varkens, die op de 
berg weidde. En zij smeekten 
Hem hun toe te staan daarin 
te gaan, en Hij stond het hun 
toe. 
33 De demonen nu gingen uit 
van de mens en gingen in de 
varkens; en de kudde stortte 
zich van de steilte in het meer 
en verdronk. 
 

70 (gelijk Hij gesproken heeft 
door de mond zijner heilige 
profeten van oudsher)  
 
Lukas 2:10 
10 En de engel zeide tot hen: 
Weest niet bevreesd, want zie, 
ik verkondig u grote 
blijdschap, die heel het volk 
zal ten deel vallen: 
11 U is heden de Heiland 
geboren, namelijk Christus, 
de Here, in de stad van David. 
 
Lukas 5:32 
32 Ik ben niet gekomen om 
rechtvaardigen te roepen, 
maar zondaars, tot bekering. 
 
Lukas 8:26 
26 En zij voeren naar het land 
der Gerasenen, dat tegenover 
Galilea ligt. 
27 Toen Hij aan land gegaan 
was, kwam Hem een man uit 
de stad tegemoet, die door 
boze geesten bezeten was, en 
sinds lang had hij geen mantel 
meer aan en woonde niet in 
een huis, maar in de graven. 
28 Toen hij nu Jezus zag, stiet 
hij een kreet uit en hij viel aan 
zijn voeten en sprak met luider 
stem: Wat hebt Gij met mij te 
maken, Jezus, Zoon van de 
allerhoogste God? Ik smeek 
U, dat Gij mij niet pijnigt. 
29 Want Hij gaf de onreine 
geest bevel van de man uit te 
varen. Want menigmaal had 
de geest hem met geweld 
medegesleurd, en om hem te 
bewaken werd hij met ketenen 
en voetboeien geboeid, maar 
hij brak de boeien stuk en 
werd door de geest naar 
eenzame streken gedreven. 
30 En Jezus vroeg hem: Wat 
is uw naam? Hij zeide: 
Legioen; want vele geesten 
waren in hem gevaren. 
31 En zij smeekten Hem, dat 
Hij hun niet gelasten zou in de 
afgrond te varen. 
32 Nu werd op de berg een 
talrijke kudde zwijnen gehoed; 
en zij smeekten Hem, dat Hij 
hun zou toestaan daarin te 
varen. En Hij stond het hun 
toe. 
33 En de geesten voeren uit 
die mens en voeren in de 
zwijnen en de kudde stormde 
langs de helling het meer in en 
verdronk. 
 
Lukas 9:56 
56 En zij gingen naar een 
ander dorp.           
 
Lukas 10:14 
14 Doch het zal voor Tyrus en 
Sidon draaglijker zijn in het 
oordeel dan voor u. 

Mark 16:15 
15 and he said to them, go 
into all the world, and 
preach the glad tidings to all 
the creation. 
16 he that believes and is 
baptised shall be saved, 
and he that disbelieves 
shall be condemned. 
 
Luke 1:33 
33 and he shall reign over 
the house of Jacob for the 
ages, and of his kingdom 
there shall not be an end. 
 
Luke 1:55 
55 (as he spoke to our 
fathers,) to Abraham and to 
his seed for ever. 
 
Luke 1:70 
70 as he spoke by the 
mouth of his holy prophets, 
who have been since the 
world began; 
 
Luke 2:10 
10 and the angel said to 
them, fear not, for behold, I 
announce to you glad 
tidings of great joy, which 
shall be to all the people; 
11 for to-day a saviour has 
been born to you in David’s 
city, who is Christ the lord. 
 
Luke 5:32 
32 I am not come to call 
righteous persons, but 
sinful ones to repentance. 
 
Luke 8:26 
26 and they arrived in the 
country of the Gadarenes, 
which is over against 
Galilee. 
27 and as he got out of the 
ship on the land, a certain 
man out of the city met him, 
who had demons a long 
time, and put on no clothes, 
and did not abide in a 
house, but in the tombs. 
28 but seeing jesus, he cried 
out, and fell down before 
him, and with a loud voice 
said, what have I to do with 
thee, jesus son of the most 
high god? I beseech thee 
torment me not. 
29 for he had commanded 
the unclean spirit to go out 
from the man. for very often 
it had seized him; and he 
had been bound, kept with 
chains and fetters; and 
breaking the bonds he was 
driven by the demon into 
the deserts. 
30 and jesus asked him 
saying, what is thy name? 
and he said, legion: for 
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Lukas 10:14 
14 Doch het zal Tyrus en Sidon 
verdragelijker zijn in het oordeel 
<2920>, dan ulieden. 
 
Lukas 10:20 
20 Doch verblijdt u daarin niet, 
dat de geesten u onderworpen 
zijn; maar verblijdt u veel meer, 
dat uw namen geschreven zijn in 
de hemelen. 
 
Lukas 10:25 
25 ¶ En ziet, een zeker 
wetgeleerde stond op, Hem 
verzoekende, en zeggende: 
Meester, wat doende zal ik het 
eeuwige <166> leven beërven? 
 
Lukas 11:31 
31 De koningin van het Zuiden 
zal opstaan in het oordeel <2920> 
met de mannen van dit geslacht, 
en zal ze veroordelen <2632>; 
want zij is gekomen van de 
einden der aarde, om te horen 
de wijsheid van Salomo; en ziet, 
meer dan Salomo is hier. 
32 De mannen van Ninevé, 
zullen opstaan in het oordeel 
<2920> met dit geslacht, en zullen 
hetzelve veroordelen <2632>; want 
zij hebben zich bekeerd <3340> op 
<1519> de prediking van Jonas; en 
ziet, meer dan Jonas is hier! 
 
Lukas 12:4 
4 En Ik zeg u, Mijn vrienden: 
Vreest u niet voor degenen, die 
het lichaam doden, en daarna 
niet meer kunnen doen. 
5 Maar Ik zal u tonen, Wien gij 
vrezen zult: vreest Dien, Die, 
nadat Hij gedood heeft, ook 
macht heeft in <1519> de hel <1067> 
te werpen; ja, Ik zeg u, vreest 
Dien! 
 
Lukas 12:47 
47 En die dienstknecht, welke 
geweten heeft den wil zijns 
heeren, en zich niet bereid, 
noch naar zijn wil gedaan heeft, 
die zal met vele <4183> slagen 
geslagen worden. 
48 Maar die denzelven niet 
geweten heeft, en gedaan heeft 
dingen, die slagen waardig zijn, 
die zal met weinige slagen 
geslagen worden. En een 
iegelijk <3956>, wien veel <4183> 
gegeven is, van dien zal veel 
<4183> geëist worden; en wien men 
veel <4183> vertrouwd heeft, van 
dien zal men overvloediger 
eisen. 
 
Lukas 13:1 
1 ¶ En er waren te dierzelfder tijd 
enigen tegenwoordig, die Hem 
boodschapten van <4012> de 
Galileërs, welker bloed Pilatus 
met hun offeranden gemengd 
had. 

10 En de engel zei tegen hen: 
Wees niet bevreesd, want zie, ik 
verkondig u grote blijdschap, 
die voor heel het volk wezen 
zal, 
11 namelijk dat heden voor u in 
de stad van David de 
Zaligmaker geboren is; Hij is 
Christus, de Heere. 
 
Lukas 5:32 
32 Ik ben niet gekomen om 
rechtvaardigen tot bekering te 
roepen, maar zondaars. 
 
Lukas 8:26 
26 En zij voeren verder naar het 
land van de Gadarenen, dat 
tegenover Galilea ligt. 
27 Toen Hij aan land gegaan 
was, kwam een man uit de stad 
Hem tegemoet, die al lange tijd 
door demonen bezeten was. Hij 
had geen kleren aan en verbleef 
niet in een huis, maar in de graf 
spelonken. 
28 Toen hij Jezus zag, viel hij 
schreeuwend voor Hem neer en 
zei met luide stem: Wat heb ik 
met U te maken, Jezus, Zoon 
van God de Allerhoogste? Ik bid 
U dat U mij niet pijnigt. 
29 Want Hij had de onreine 
geest bevolen van de man uit te 
gaan. Die had hem namelijk vele 
malen aangegrepen, en men 
had hem met ketenen en met 
boeien gebonden om hem in 
bewaring te houden, maar hij 
verbrak de boeien en werd door 
de demon naar de woeste 
plaatsen gedreven. 
30 Jezus vroeg hem: Wat is uw 
naam? Hij zei: Legio; want er 
waren veel demonen in hem 
gegaan. 
31 En zij smeekten Hem dat Hij 
hun niet zou bevelen in de 
afgrond te gaan. 
32 En er was daar een grote 
kudde varkens aan het weiden 
op de berg. Zij smeekten Hem 
dat Hij hun zou toestaan daarin 
te gaan. En Hij stond het hun 
toe. 
33 En de demonen gingen uit de 
man weg en gingen in de 
varkens; en de kudde stortte van 
de steilte af het meer in, en 
verdronk. 
 
Lukas 9:56 
56 want de Zoon des mensen is 
niet gekomen om zielen van 
mensen te gronde te richten, 
maar om ze te behouden. En zij 
gingen naar een ander dorp. 
 
Lukas 10:14 
14 Maar het zal voor Tyrus en 
Sidon verdraaglijker zijn in het 
oordeel dan voor u. 
 
Lukas 10:20 

Lukas 9:56 
56 Want de Zoon des mensen 
is niet gekomen om zielen 
van mensen te verderven 
maar te behouden. En zij 
gingen naar een ander dorp. 
 
Lukas 10:14 
14 Evenwel, het zal voor Tyrus 
en Sidon draaglijker zijn in het 
oordeel dan voor u. 
 
Lukas 10:20 
20 Evenwel, verblijdt u niet 
hierover dat de geesten u 
onderdanig zijn, maar verblijdt 
u dat uw namen staan 
ingeschreven in de hemelen. 
 
Lukas 10:25 
25 ¶ En zie, een wetgeleerde 
stond op om Hem te 
verzoeken en zei: Meester, 
wat moet ik doen om eeuwig 
leven te beerven? 
 
Lukas 11:31 
31 De koningin van het Zuiden 
zal worden opgewekt in het 
oordeel met de mannen van 
dit geslacht en zal hen 
veroordelen, want zij kwam 
van de einden der aarde om 
de wijsheid van Salomo te 
horen; en zie, meer dan 
Salomo is hier! 
32 Mannen van Nineve zullen 
opstaan in het oordeel met dit 
geslacht en zullen het 
veroordelen, want zij 
bekeerden zich op de 
prediking van Jona; en zie, 
meer dan Jona is hier! 
 
Lukas 12:4 
4 Ik nu zeg u, mijn vrienden: 
weest niet bang voor hen die 
het lichaam doden en daarna 
niets meer kunnen doen. 
5 Maar Ik zal u tonen voor Wie 
u bang moet zijn: weest bang 
voor Hem die, nadat Hij 
gedood heeft, macht heeft om 
in de hel te werpen; ja, Ik zeg 
u, weest bang voor Hem. 
 
Lukas 12:47 
47 Die slaaf nu, die de wil van 
zijn heer heeft gekend, en 
zich niet bereid en niet naar 
zijn wil gedaan heeft, zal met 
vele slagen worden geslagen; 
48 maar wie die niet gekend 
en dingen gedaan heeft die 
slagen waard zijn, zal met 
weinige worden geslagen. 
Ieder nu wie veel gegeven is, 
van hem zal veel worden 
geeist; en wie veel is 
toevertrouwd, van hem zal 
men des te meer vragen. 
 
Lukas 13:1 

 
Lukas 10:20 
20 Evenwel, verheugt u niet 
hierover, dat de geesten zich 
aan u onderwerpen, maar 
verheugt u, dat uw namen 
staan opgetekend in de 
hemelen. 
 
Lukas 10:25 
25 ¶ En zie, een wetgeleerde 
stond op om Hem te 
verzoeken en zeide: Meester, 
wat moet ik doen om het 
eeuwige leven te beerven? 
 
Lukas 11:31 
31 De koningin van het Zuiden 
zal in het oordeel optreden 
met de mannen van dit 
geslacht en hen veroordelen, 
want zij is gekomen van de 
einden der aarde om de 
wijsheid van Salomo te horen, 
en zie, meer dan Salomo is 
hier. 
32 De mannen van Nineve 
zullen in het oordeel opstaan 
met dit geslacht en het 
veroordelen, want zij hebben 
zich bekeerd op de prediking 
van Jona, en zie, meer dan 
Jona is hier. 
 
Lukas 12:4 
4 Ik zeg u, mijn vrienden, 
vreest hen niet, die het 
lichaam doden en daarna 
niets meer kunnen doen. 
5 Ik zal u tonen, wie gij vrezen 
moet. Vreest Hem, die, nadat 
Hij gedood heeft, macht heeft 
om in de hel te werpen. 
Voorwaar, Ik zeg u, vreest 
Hem! 
 
Lukas 12:47 
47 Die slaaf nu, die de wil van 
zijn heer kende en geen 
toebereidselen getroffen heeft, 
of niet gedaan heeft naar de 
wil van zijn heer, zal vele 
slagen ontvangen. 
48 Wie echter die wil niet heeft 
gekend en dingen heeft 
gedaan, die slagen verdienen, 
zal er weinige ontvangen. Van 
een ieder, wie veel gegeven 
is, zal veel geeist worden, en 
aan wie veel is toevertrouwd, 
van hem zal des te meer 
worden gevraagd. 
 
Lukas 13:1 
1 ¶ Terzelfder tijd kwamen 
enigen tot Hem met het bericht 
over de Galileeers, wier bloed 
Pilatus met hun offers 
vermengd had. 
2 En Hij antwoordde en zeide 
tot hen: Meent gij, dat deze 
Galileeers groter zondaars 
waren dan alle andere 

many demons had entered 
into him. 
31 and they besought him 
that he would not command 
them to go away into the 
bottomless pit. 
32 and there was there a 
herd of many swine feeding 
on the mountain, and they 
besought him that he would 
suffer them to enter into 
those; and he suffered 
them. 
33 and the demons, going 
out from the man, entered 
into the swine, and the herd 
rushed down the precipice 
into the lake, and were 
choked. 
 
Luke 9:56 
56 and they went to another 
village. 
 
Luke 10:14 
14 but it shall be more 
tolerable for Tyre and Sidon 
in the judgment than for 
you. 
 
Luke 10:20 
20 yet in this rejoice not, that 
the spirits are subjected to 
you, but rejoice that your 
names are written in the 
heavens. 
 
Luke 10:25 
25 ¶ and behold, a certain 
lawyer stood up tempting 
him, and saying, teacher, 
having done what, shall I 
inherit life eternal? 
 
Luke 11:31 
31 A queen of the south 
shall rise up in the judgment 
with the men of this 
generation, and shall 
condemn them: for she 
came from the ends of the 
earth to hear the wisdom of 
Solomon; and behold, more 
than Solomon is here. 
32 men of Nineveh shall 
stand up in the judgment 
with this generation, and 
shall condemn it: for they 
repented at the preaching 
of Jonas; and behold, more 
than Jonas is here. 
 
Luke 12:4 
4 but I say to you, my 
friends, fear not those who 
kill the body and after this 
have no more that they can 
do. 
5 but I will shew you whom 
ye shall fear: fear him who 
after he has killed has 
authority to cast into hell; 
yea, I say to you, fear 
*him*. 
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2 En Jezus antwoordde, en 
zeide tot hen: Meent gij, dat 
deze Galileërs zondaars zijn 
geweest boven al <3956> de 
Galileërs, omdat zij zulks 
geleden hebben? 
3 Ik zeg u: Neen zij; maar indien 
gij u niet bekeert <3340>, zo zult gij 
allen <3956> desgelijks vergaan 
<622>. 
4 Of die achttien, op welke de 
toren in Silóam viel, en doodde 
ze; meent gij, dat deze 
schuldenaars zijn geweest, 
boven alle <3956> mensen, die in 
Jeruzalem wonen? 
5 Ik zeg u: Neen zij; maar indien 
gij u niet bekeert <3340>, zo zult gij 
allen <3956> insgelijks vergaan 
<622>. 
 
Lukas 13:23 
23 ¶ En er zeide een tot Hem: 
Heere, zijn er ook weinigen, die 
zalig worden <4982>? En Hij zeide 
tot hen: 
24 Strijdt om in te gaan door de 
enge poort; want velen <4183>, zeg 
Ik u, zullen zoeken in te gaan, en 
zullen niet kunnen; 
25 Namelijk nadat de Heer des 
huizes zal opgestaan zijn, en de 
deur zal gesloten hebben, en gij 
zult beginnen buiten te staan, en 
aan de deur te kloppen, 
zeggende: Heere, Heere, doe 
ons open! en Hij zal antwoorden 
en tot u zeggen: Ik ken u niet, 
van waar gij zijt. 
26 Alsdan zult gij beginnen te 
zeggen: Wij hebben in Uw 
tegenwoordigheid gegeten en 
gedronken, en Gij hebt in onze 
straten geleerd. 
27 En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik 
ken u niet, van waar gij zijt; wijkt 
van Mij af, alle <3956> gij werkers 
der ongerechtigheid! 
28 Aldaar zal zijn wening en 
knersing der tanden, wanneer 
gij zult zien Abraham, en Izak, 
en Jakob, en al <3956> de profeten 
in het Koninkrijk Gods, maar 
ulieden buiten uitgeworpen. 
29 En daar zullen er komen van 
Oosten en Westen, en van 
Noorden en Zuiden, en zullen 
aanzitten in het Koninkrijk 
Gods. 
30 En ziet, er zijn laatsten, die de 
eersten zullen zijn; en er zijn 
eersten, die de laatsten zullen 
zijn. 
 
Lukas 14:23 
23 En de heer zeide tot den 
dienstknecht: Ga uit in <1519> de 
wegen en heggen; en dwing ze 
in te komen, opdat mijn huis vol 
worde; 
 
Lukas 16:8 
8 En de heer prees den 
onrechtvaardigen rentmeester, 

20 Verblijd u echter niet daarover 
dat de geesten aan u 
onderworpen zijn, maar verblijd 
u erover dat uw namen 
opgeschreven zijn in de hemel. 
 
Lukas 10:25 
25 ¶ En zie, een wetgeleerde 
stond op om Hem te verzoeken, 
en zei: Meester, wat moet ik 
doen om het eeuwige leven te 
beërven? 
 
Lukas 11:31 
31 De koningin van het Zuiden 
zal in het oordeel samen met de 
mannen van dit geslacht 
opstaan en hen veroordelen, 
want zij is gekomen van de 
einden van de aarde om de 
wijsheid van Salomo te horen en 
zie, meer dan Salomo is hier! 
32 De mannen van Nineve zullen 
in het oordeel samen met dit 
geslacht opstaan en het 
veroordelen, want zij hebben 
zich bekeerd op de prediking 
van Jona, en zie, meer dan Jona 
is hier! 
 
Lukas 12:4 
4 En Ik zeg u, Mijn vrienden: 
Wees niet bevreesd voor hen 
die het lichaam doden en 
daarna niets meer kunnen doen. 
5 Maar Ik zal u laten zien voor 
Wie u bevreesd moet zijn: Wees 
bevreesd voor Hem Die, nadat 
Hij gedood heeft, ook macht 
heeft in de hel te werpen. Ja, Ik 
zeg u, wees bevreesd voor 
Hem! 
 
Lukas 12:47 
47 En die slaaf die de wil van 
zijn heer gekend heeft en geen 
voorbereidingen getroffen heeft 
en ook niet naar zijn wil 
gehandeld heeft, zal met veel 
slagen geslagen worden. 
48 Wie echter zijn wil niet 
gekend heeft en dingen gedaan 
heeft die slagen verdienen, zal 
met weinig slagen geslagen 
worden. En van ieder aan wie 
veel gegeven is, zal veel terug 
gevraagd worden en van hem 
aan wie men veel toevertrouwd 
heeft, zal men des te meer 
eisen. 
 
Lukas 13:1 
1 ¶ Er waren juist op dat tijdstip 
enigen bij Hem, die Hem 
berichtten over de Galileeërs 
van wie Pilatus het bloed met 
hun offers vermengd had. 
2 En Jezus antwoordde en zei 
tegen hen: Denkt u dat deze 
Galileeërs grotere zondaars zijn 
geweest dan alle andere 
Galileeërs, omdat zij zulke 
dingen geleden hebben? 

1 ¶ Nu waren er in diezelfde 
tijd enigen bij Hem, die Hem 
berichtten over de Galileeers 
wier bloed Pilatus met hun 
offers had vermengd. 
2 En Jezus antwoordde en zei 
tot hen: Denkt u dat deze 
Galileeers groter zondaars 
waren dan alle andere 
Galileeers, omdat zij dit 
hebben geleden? 
3 Nee, zeg Ik u, maar als u 
zich niet bekeert, zult u allen 
evenzo omkomen. 
4 Of die achttien op wie de 
toren in Siloam viel en hen 
doodde, denkt u dat zij 
schuldiger waren dan alle 
andere mensen die in 
Jeruzalem wonen? 
5 Nee, zeg Ik u, maar als u 
zich niet bekeert, zult u allen 
op dezelfde wijze omkomen. 
 
Lukas 13:23 
23 ¶ Iemand nu zei tot Hem: 
Heer, zijn het weinigen die 
behouden worden? 
24 Hij nu zei tot hen: Strijdt om 
in te gaan door de nauwe 
deur; want velen, zeg Ik u, 
zullen trachten in te gaan en 
het niet kunnen. 
25 Vanaf dat de heer des 
huizes is opgestaan en de 
deur heeft gesloten, zult u 
beginnen buiten te staan en 
op de deur te kloppen en te 
zeggen: Heer, doe ons open; 
en Hij zal antwoorden en tot u 
zeggen: Ik weet niet vanwaar 
u bent. 
26 Dan zult u beginnen te 
zeggen: Wij hebben in uw 
bijzijn gegeten en gedronken, 
en U hebt in onze straten 
geleerd. 
27 En Hij zal zeker tot u 
zeggen: Ik weet niet vanwaar 
u bent; gaat weg van Mij, alle 
werkers van 
ongerechtigheid. 
28 Daar zal het geween zijn en 
het tandengeknars, wanneer 
u Abraham, Izaak en Jakob 
zult zien en al de profeten in 
het koninkrijk van God, maar 
uzelf buitengeworpen. 
29 En er zullen er komen van 
oost en west, en van noord en 
zuid, en aanliggen in het 
koninkrijk van God. 
30 En zie, er zijn laatsten die 
eersten zullen zijn; en er zijn 
eersten die laatsten zullen 
zijn. 
 
Lukas 14:23 
23 En de heer zei tot de slaaf: 
Ga naar buiten naar de wegen 
en heggen en dwing ze 
binnen te komen, opdat mijn 
huis vol wordt; 
 

Galileeers, omdat zij dit lot 
hebben ondergaan? 
3 Neen, zeg Ik u, maar als gij u 
niet bekeert, zult gij allen 
evenzo omkomen. 
4 Of meent gij, dat die 
achttien, op wie de toren bij 
Siloam viel en die erdoor 
gedood werden, schuldiger 
waren dan alle andere 
mensen, die in Jeruzalem 
wonen? 
5 Neen, zeg Ik u, maar als gij u 
niet bekeert, zult gij allen 
evenzo omkomen. 
 
Lukas 13:23 
23 ¶ En iemand zeide tot Hem: 
Here, zijn het weinigen, die 
behouden worden? (13-24a) 
Hij zeide tot hen: 
24 (13-24b) Strijdt om in te 
gaan door de enge poort, want 
velen, zeg Ik u, zullen trachten 
in te gaan, doch het niet 
kunnen. 
25 Van het ogenblik af, dat de 
heer des huizes is opgestaan 
en de deur gesloten heeft, zult 
gij beginnen buiten te staan en 
aan de deur te kloppen 
zeggende: Here, doe ons 
open, en Hij zal antwoorden 
en tot u zeggen: Ik weet niet, 
vanwaar gij zijt. 
26 Dan zult gij beginnen te 
zeggen: Wij hebben voor uw 
ogen gegeten en gedronken 
en in onze straten hebt Gij 
geleerd. 
27 En Hij zal tot u spreken, 
zeggende: Ik weet niet, 
vanwaar gij zijt; gaat weg van 
Mij, alle gij werkers der 
ongerechtigheid. 
28 Daar zal het geween zijn en 
het tandengeknars, wanneer 
gij Abraham en Isaak en 
Jakob zult zien en al de 
profeten in het Koninkrijk 
Gods, maar uzelf 
buitengeworpen. 
29 En zij zullen komen van 
oost en west en van noord en 
zuid en zullen aanliggen in het 
Koninkrijk Gods. 
30 En zie, er zijn laatsten, die 
de eersten zullen zijn en er 
zijn eersten, die de laatsten 
zullen zijn. 
 
Lukas 14:23 
23 En de heer zeide tot de 
slaaf: Ga de wegen en de 
paden op en dwing hen binnen 
te komen, want mijn huis moet 
vol worden. 
 
Lukas 16:8 
8 En de heer prees de 
onrechtvaardige rentmeester, 
dat hij met overleg gehandeld 
had, want de kinderen dezer 
wereld gaan ten aanzien van 

 
Luke 12:47 
47 but that bondman who 
knew his own lord’s will, 
and had not prepared 
himself nor done his will, 
shall be beaten with many 
stripes; 
48 but he who knew it not, 
and did things worthy of 
stripes, shall be beaten with 
few. and to every one to 
whom much has been 
given, much shall be 
required from him; and to 
whom men have committed 
much, they will ask from 
him the more. 
 
Luke 13:1 
1 ¶ now at the same time 
there were present some 
who told him of the 
Galileans whose blood 
Pilate mingled with that of 
their sacrifices. 
2 and he answering said to 
them, think ye that these 
Galileans were sinners 
beyond all the Galileans 
because they suffered such 
things? 
3 no, I say to you, but if ye 
repent not, ye shall all 
perish in the same manner. 
4 or those eighteen on 
whom the tower in Siloam 
fell and killed them, think ye 
that *they* were debtors 
beyond all the men who 
dwell in Jerusalem? 
5 no, I say to you, but if ye 
repent not, ye shall all 
perish in like manner. 
 
Luke 13:23 
23 ¶ and one said to him, sir, 
are such as are to be saved 
few in number? but he said 
unto them, 
24 strive with earnestness to 
enter in through the narrow 
door, for many, I say to you, 
will seek to enter in and will 
not be able. 
25 from the time that the 
master of the house shall 
have risen up and shall 
have shut the door, and ye 
shall begin to stand without 
and to knock at the door, 
saying, lord, open to us; 
and he answering shall say 
to you, I know you not 
whence ye are: 
26 then shall ye begin to 
say, we have eaten in thy 
presence and drunk, and 
thou hast taught in our 
streets; 
27 and he shall say, I tell 
you, I do not know you 
whence ye are; depart from 
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omdat hij voorzichtiglijk gedaan 
had; want de kinderen dezer 
wereld <165> zijn voorzichtiger, 
dan de kinderen des lichts, in 
<1519> hun geslacht. 
9 En Ik zeg ulieden: Maakt 
uzelven vrienden uit den 
onrechtvaardigen Mammon, 
opdat, wanneer u ontbreken zal, 
zij u mogen ontvangen in <1519> 
de eeuwige <166> tabernakelen. 
 
Lukas 16:19 
19 ¶ En er was een zeker rijk 
mens, en was gekleed met 
purper en zeer fijn lijnwaad, 
levende allen dag vrolijk en 
prachtig. 
20 En er was een zeker 
bedelaar, met name Lazarus, 
welke lag voor zijn poort vol 
zweren; 
21 En begeerde verzadigd te 
worden van de kruimkens, die 
van de tafel des rijken vielen; 
maar ook de honden kwamen en 
lekten zijn zweren. 
22 En het geschiedde, dat de 
bedelaar stierf, en van de 
engelen gedragen werd in <1519> 
den schoot van Abraham. 
23 En de rijke stierf ook, en werd 
begraven. En als hij in de hel <86> 
zijn ogen ophief, zijnde in de 
pijn, zag hij Abraham van verre, 
en Lazarus in zijn schoot. 
24 En hij riep en zeide: Vader 
Abraham, ontferm u mijner, en 
zend Lazarus, dat hij het uiterste 
zijns vingers in het water dope, 
en verkoele mijn tong; want ik 
lijde smarten in deze vlam. 
25 Maar Abraham zeide: Kind, 
gedenk, dat gij uw goed 
ontvangen hebt in uw leven, en 
Lazarus desgelijks het kwade; 
en nu wordt hij vertroost, en gij 
lijdt smarten. 
26 En boven dit alles <3956>, 
tussen ons en ulieden is een 
grote klove gevestigd, zodat 
degenen, die van hier tot u willen 
overgaan, niet zouden kunnen, 
noch ook die daar zijn, van daar 
tot ons overkomen. 
27 En hij zeide: Ik bid u dan, 
vader, dat gij hem zendt tot <1519> 
mijns vaders huis; 
28 Want ik heb vijf broeders; dat 
hij hun dit betuige, opdat ook zij 
niet komen in <1519> deze plaats 
der pijniging. 
29 Abraham zeide tot hem: Zij 
hebben Mozes en de profeten, 
dat zij die horen. 
30 En hij zeide: Neen, vader 
Abraham, maar zo iemand van 
de doden tot hen heenging, zij 
zouden zich bekeren <3340>. 
31 Doch Abraham zeide tot hem: 
Indien zij Mozes en de profeten 
niet horen, zo zullen zij ook, al 
waren het, dat er iemand uit de 

3 Ik zeg u: Nee, maar als u zich 
niet bekeert, zult u allen evenzo 
omkomen. 
4 Of die achttien, op wie de 
toren in Siloam viel en die 
daardoor gedood werden, denkt 
u dat zij meer schuld hebben 
gehad dan alle andere mensen 
die in Jeruzalem wonen? 
5 Ik zeg u: Nee, maar als u zich 
niet bekeert, zult u allen evenzo 
omkomen. 
 
Lukas 13:23 
23 ¶ En iemand zei tegen Hem: 
Heere, zijn het weinigen, die 
zalig worden? En Hij zei tegen 
hen: 
24 Strijd om binnen te gaan door 
de nauwe poort, want velen, 
zeg Ik u, zullen proberen binnen 
te gaan en het niet kunnen, 
25 namelijk vanaf het ogenblik 
dat de Heer des huizes is 
opgestaan en de deur heeft 
gesloten. Dan zult u beginnen 
buiten te staan en op de deur te 
kloppen en te zeggen: Heere, 
Heere, doe ons open. En Hij zal 
antwoorden en tegen u zeggen: 
Ik weet niet waar u vandaan 
komt. 
26 Dan zult u beginnen te 
zeggen: Wij hebben in Uw 
tegenwoordigheid gegeten en 
gedronken en U hebt in onze 
straten onderwijs gegeven. 
27 En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik 
weet niet waar u vandaan komt. 
Ga weg van Mij, allen die 
ongerechtigheid bedrijven. 
28 Daar zal gejammer zijn en 
tandengeknars, wanneer u 
Abraham, Izak en Jakob en alle 
profeten in het Koninkrijk van 
God zult zien, maar u 
buitengeworpen. 
29 En daar zullen er komen van 
oost en west, van noord en zuid, 
en zij zullen aan tafel gaan in 
het Koninkrijk van God. 
30 En zie, er zijn laatsten die de 
eersten zullen zijn en er zijn 
eersten die de laatsten zullen 
zijn. 
 
Lukas 14:23 
23 En de heer zei tegen de 
slaaf: Ga eropuit naar de 
landwegen en heggen en dwing 
hen binnen te komen, opdat mijn 
huis vol wordt. 
 
Lukas 16:8 
8 En de heer prees de 
onrechtvaardige rentmeester, 
omdat hij verstandig gehandeld 
had. Want de kinderen van deze 
wereld zijn onder elkaar 
verstandiger dan de kinderen 
van het licht. 
9 En Ik zeg u: Maak uzelf 
vrienden met behulp van de 
onrechtvaardige mammon, 

Lukas 16:8 
8 En de heer prees de 
onrechtvaardige 
rentmeester, omdat hij met 
overleg had gehandeld; want 
de zonen van deze eeuw zijn 
verstandiger ten aanzien van 
hun eigen geslacht dan de 
zonen van het licht. 
9 En Ik zeg u: maakt u 
vrienden met de 
onrechtvaardige Mammon, 
opdat, wanneer die u ontvalt, 
men u ontvangt in de eeuwige 
tenten. 
 
Lukas 16:19 
19 ¶ Nu was er een rijk mens, 
en hij ging gekleed in purper 
en fijn linnen en vierde elke 
dag schitterend feest. 
20 Nu lag er ook een arme, 
genaamd Lazarus, aan zijn 
voorpoort, vol zweren, 
21 begerig zich te verzadigen 
met wat van de tafel van de 
rijke viel; maar zelfs de 
honden kwamen zijn zweren 
likken. 
22 Het gebeurde nu dat de 
arme stierf en door de 
engelen werd gedragen in de 
schoot van Abraham. 
23 De rijke nu stierf ook en 
werd begraven. En toen hij in 
de hades zijn ogen opsloeg, 
terwijl hij in pijnen verkeerde, 
zag hij Abraham uit de verte, 
en Lazarus in zijn schoot. 
24 En hij riep de woorden: 
Vader Abraham, erbarm u 
over mij en zend Lazarus om 
de top van zijn vinger in water 
te dopen en mijn tong te 
verkoelen, want ik lijd smart 
in deze vlam. 
25 Abraham echter zei: Kind, 
bedenk dat u het goede hebt 
ontvangen in uw leven, en 
Lazarus evenzo het kwade; en 
nu wordt hij hier vertroost, 
maar u lijdt smart. 
26 En bij dat alles is er tussen 
ons en u een grote kloof 
gevestigd, zodat zij die van 
hier naar u willen overgaan, 
niet kunnen, en zij vandaar 
niet naar ons kunnen 
overkomen. 
27 Hij echter zei: Ik bid u dan, 
vader, dat u hem zendt naar 
het huis van mijn vader, want 
ik heb vijf broers, 
28 opdat hij ernstig tot hen kan 
getuigen, zodat ook zij niet 
komen in deze plaats van 
pijn. 
29 Abraham echter zei: Zij 
hebben Mozes en de profeten; 
laten zij naar hen luisteren. 
30 Hij echter zei: Nee, vader 
Abraham, maar als iemand 
van de doden naar hen toe 
gaat, zullen zij zich bekeren. 

hun geslacht met veel meer 
overleg te werk dan de 
kinderen des lichts. 
9 En Ik zeg u: Maakt u 
vrienden met behulp van de 
onrechtvaardige Mammon, 
opdat, wanneer deze u ontvalt, 
men u opneme in de eeuwige 
tenten. 
 
Lukas 16:19 
19 ¶ En er was een rijk man, 
die gekleed ging in purper en 
fijn linnen en elke dag 
schitterend feest hield. 
20 En er was een bedelaar, 
Lazarus genaamd, vol zweren,      
21 nedergelegd bij zijn 
voorportaal, die verlangde zijn 
honger te stillen met wat van 
de tafel van de rijke afviel; 
zelfs kwamen de honden zijn 
zweren likken. 
22 Het geschiedde, dat de 
arme stierf en door de 
engelen gedragen werd in 
Abrahams schoot. 
23 Ook de rijke stierf en hij 
werd begraven. En toen hij in 
het dodenrijk zijn ogen 
opsloeg onder de pijnigingen, 
zag hij Abraham van verre en 
Lazarus in zijn schoot. 
24 En hij riep en zeide: Vader 
Abraham, heb medelijden met 
mij en zend Lazarus opdat hij 
de top van zijn vinger in water 
dope en mijn tong verkoele, 
want ik lijd pijn in deze vlam. 
25 Maar Abraham zeide: Kind, 
herinner u, hoe gij het goede 
tijdens uw leven hebt 
ontvangen en insgelijks 
Lazarus het kwade; nu wordt 
hij hier vertroost en gij lijdt 
pijn. 
26 En bij dit alles, er is tussen 
ons en u een onoverkomelijke 
kloof, opdat zij, die vanhier tot 
u zouden willen gaan, dit niet 
zouden kunnen, en zij vandaar 
niet aan onze kant zouden 
kunnen komen. 
27 Doch hij zeide: Dan vraag ik 
u, vader, dat gij hem naar het 
huis van mijn vader zendt, 
28 (16-27b) want ik heb vijf 
broeders. (16-28a) Laat hij 
hen dan ernstig waarschuwen, 
dat ook zij niet in deze plaats 
der pijniging komen. 
29 Maar Abraham zeide: Zij 
hebben Mozes en de profeten, 
naar hen moeten zij luisteren. 
30 Doch hij zeide: Neen, vader 
Abraham, maar indien iemand 
van de doden tot hen komt, 
zullen zij zich bekeren. 
31 Doch hij zeide tot hem: 
Indien zij naar Mozes en de 
profeten niet luisteren zullen 
zij ook, indien iemand uit de 
doden opstaat, zich niet laten 
gezeggen. 

me, all ye workers of 
iniquity. 
28 there shall be the 
weeping and the gnashing 
of teeth, when ye shall see 
Abraham and Isaac and 
Jacob and all the prophets 
in the kingdom of god, but 
yourselves cast out. 
29 and they shall come from 
east and west, and from 
north and south, and shall 
lie down at table in the 
kingdom of god. 
30 and behold, there are last 
who shall be first, and there 
are first who shall be last. 
 
Luke 14:23 
23 and the lord said to the 
bondman, go out into the 
ways and fences and 
compel to come in, that my 
house may be filled; 
 
Luke 16:8 
8 and the lord praised the 
unrighteous steward 
because he had done 
prudently. for the sons of 
this world are, for their own 
generation, more prudent 
than the sons of light. 
9 and *I* say to you, make 
to yourselves friends with 
the mammon of 
unrighteousness, that when 
it fails ye may be received 
into the eternal tabernacles. 
 
Luke 16:19 
19 ¶ now there was a rich 
man and he was clothed in 
purple and fine linen, 
making good cheer in 
splendour every day. 
20 and there was a poor 
man, by name Lazarus, 
who was laid at his gateway 
full of sores, 
21 and desiring to be filled 
with the crumbs which fell 
from the table of the rich 
man; but the dogs also 
coming licked his sores. 
22 and it came to pass that 
the poor man died, and that 
he was carried away by the 
angels into the bosom of 
Abraham. and the rich man 
also died and was buried. 
23 and in hades lifting up 
his eyes, being in torments, 
he sees Abraham afar off, 
and Lazarus in his bosom. 
24 and he crying out said, 
father Abraham, have 
compassion on me, and 
send Lazarus that he may 
dip the tip of his finger in 
water and cool my tongue, 
for I am suffering in this 
flame. 
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doden opstond, zich niet laten 
gezeggen. 
 
Lukas 18:18 
18 ¶ En een zeker overste 
vraagde Hem, zeggende: Goede 
Meester, wat doende zal ik het 
eeuwige <166> leven beërven? 
 
Lukas 18:30 
30 Die niet zal veelvoudig weder 
ontvangen in dezen tijd, en in de 
toekomende eeuw <165> het 
eeuwige <166> leven. 
 
Lukas 19:10 
10 Want de Zoon des mensen is 
gekomen, om te zoeken en zalig 
te maken <4982>, dat verloren was 
<622>. 
 
Lukas 20:34 
34 En Jezus, antwoordende, 
zeide tot hen: De kinderen dezer 
eeuw <165> trouwen, en worden 
ten huwelijk uitgegeven; 
35 Maar die waardig zullen 
geacht zijn die eeuw <165> te 
verwerven en de opstanding uit 
de doden, zullen noch trouwen, 
noch ten huwelijk uitgegeven 
worden; 
 
Lukas 20:38 
38 God nu is niet een God der 
doden, maar der levenden; 
want zij leven Hem allen <3956>. 
 
Lukas 22:19 
19 En Hij nam brood, en als Hij 
gedankt had, brak Hij het, en gaf 
het hun, zeggende: Dat is Mijn 
lichaam, hetwelk voor u 
gegeven wordt; doet dat tot <1519> 
Mijn gedachtenis. 
20 Desgelijks ook den drinkbeker 
na het avondmaal, zeggende: 
Deze drinkbeker is het nieuwe 
testament in Mijn bloed, hetwelk 
voor u vergoten wordt. 
 
Lukas 24:44 
44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn 
de woorden, die Ik tot u sprak, 
als Ik nog met u was, namelijk 
dat het alles <3956> moest vervuld 
worden, wat van <4012> Mij 
geschreven is in de Wet van 
Mozes, en de Profeten, en 
Psalmen. 
45 Toen opende Hij hun 
verstand, opdat zij de Schriften 
verstonden. 
46 En zeide tot hen: Alzo is er 
geschreven, en alzo moest de 
Christus lijden, en van de 
doden opstaan ten derden 
dage. 
47 En in Zijn Naam gepredikt 
worden bekering <3341> en 
vergeving der zonden, onder 
<1519> alle <3956> volken, 
beginnende van Jeruzalem. 
 

opdat zij u, als u gebrek lijdt, 
zullen ontvangen in de eeuwige 
tenten. 
 
Lukas 16:19 
19 ¶ Nu was er een zeker rijk 
mens, die gekleed ging in purper 
en zeer fijn linnen en die elke 
dag vrolijk en overdadig leefde. 
20 En er was een zekere 
bedelaar, van wie de naam 
Lazarus was, die voor zijn poort 
neergelegd was, en die onder 
de zweren zat. 
21 En hij verlangde ernaar 
verzadigd te worden met de 
kruimeltjes die van de tafel van 
de rijke man vielen; maar ook de 
honden kwamen en likten zijn 
zweren. 
22 Het gebeurde nu dat de 
bedelaar stierf en door de 
engelen in de schoot van 
Abraham gedragen werd. 
23 En ook de rijke man stierf en 
werd begraven. En toen hij in de 
hel zijn ogen opsloeg, waar hij 
in pijn verkeerde, zag hij 
Abraham van ver en Lazarus in 
zijn schoot. 
24 En hij riep en zei: Vader 
Abraham, ontferm u over mij en 
stuur Lazarus naar mij toe en 
laat hem de top van zijn vinger 
in het water dopen en mijn tong 
verkoelen, want ik lijd vreselijk 
pijn in deze vlam. 
25 Abraham echter zei: Kind, 
herinner u dat u het goede deel 
ontvangen hebt in uw leven en 
Lazarus evenzo het kwade. En 
nu wordt hij vertroost en u lijdt 
pijn. 
26 En bovendien is er tussen 
ons en u een grote kloof 
aangebracht, zodat zij die van 
hier naar u zouden willen gaan, 
dat niet kunnen en ook zij niet 
die vandaar naar ons zouden 
willen gaan. 
27 En hij zei: Ik vraag u dan, 
vader, dat u hem naar het huis 
van mijn vader stuurt, 
28 want ik heb vijf broers. Laat 
hij dan tegenover hen 
getuigenis afleggen, opdat ook 
zij niet komen in deze plaats van 
pijniging. 
29 Abraham zei tegen hem: Zij 
hebben Mozes en de profeten. 
Laten zij naar hen luisteren. 
30 Hij echter zei: Nee, vader 
Abraham, maar als iemand van 
de doden naar hen toe zou 
gaan, zouden zij zich bekeren. 
31 Maar Abraham zei tegen 
hem: Als zij niet naar Mozes en 
de profeten luisteren, zullen zij 
zich ook niet laten overtuigen, 
als iemand uit de doden zou 
opstaan. 
 
Lukas 18:18 

31 Hij echter zei tot hem: Als 
zij naar Mozes en de profeten 
niet luisteren, zullen zij, ook al 
stond iemand uit de doden 
op, zich niet laten overtuigen. 
 
Lukas 18:18 
18 ¶ En een overste vroeg 
Hem aldus: Goede Meester, 
wat moet ik doen om eeuwig 
leven te beerven? 
 
Lukas 18:30 
30 die niet veelvoudig ontvangt 
in deze tijd, en in de 
toekomstige eeuw het 
eeuwige leven. 
 
Lukas 19:10 
10 Want de Zoon des mensen 
is gekomen om het verlorene 
te zoeken en te behouden. 
 
Lukas 20:34 
34 En Jezus zei tot hen: De 
zonen van deze eeuw 
trouwen en worden 
uitgehuwelijkt. 
35 Zij echter die het waard 
geacht zijn deel te hebben 
aan die eeuw en aan de 
opstanding uit de doden, 
trouwen niet en worden niet 
uitgehuwelijkt, 
 
Lukas 20:38 
38 Hij nu is niet een God van 
doden maar van levenden; 
want voor Hem leven zij 
allen. 
 
Lukas 22:19 
19 En Hij nam brood en nadat 
Hij had gedankt, brak Hij het 
en gaf het hun en zei: Dit is 
mijn lichaam, dat voor u 
gegeven wordt; doet dit tot 
mijn gedachtenis. 
20 Evenzo ook de drinkbeker 
na de maaltijd, en Hij zei: 
Deze drinkbeker is het nieuwe 
verbond in mijn bloed, dat 
voor u vergoten wordt. 
 
Lukas 24:44 
44 Hij nu zei tot hen: Dit zijn de 
woorden die Ik tot u sprak 
toen Ik nog bij u was, dat alles 
moest worden vervuld wat 
over Mij geschreven staat in 
de wet van Mozes en in de 
profeten en psalmen. 
45 Toen opende Hij hun 
verstand, opdat zij de 
Schriften verstonden, 
46 en zei tot hen: Zo staat er 
geschreven dat de Christus 
moest lijden en uit de doden 
opstaan op de derde dag, 
47 en in zijn naam bekering 
tot vergeving van zonden 
moest worden gepredikt aan 
alle volken, te beginnen bij 
Jeruzalem. 

 
Lukas 18:18 
18 ¶ En een hooggeplaatst 
man vroeg Hem en zeide: 
Goede Meester, wat moet ik 
doen om het eeuwige leven 
te beerven? 
 
Lukas 18:30 
30 of hij zal vele malen meer 
ontvangen in deze tijd en in de 
toekomende eeuw het 
eeuwige leven. 
 
Lukas 19:10 
10 Want de Zoon des mensen 
is gekomen om het verlorene 
te zoeken en te redden. 
 
Lukas 20:34 
34 En Jezus zeide tot hen: De 
kinderen dezer eeuw huwen 
en worden ten huwelijk 
genomen, 
35 maar die waardig gekeurd 
zijn deel te verkrijgen aan die 
eeuw en aan de opstanding 
uit de doden, huwen niet en 
worden niet ten huwelijk 
genomen. 
 
Lukas 20:38 
38 Hij is niet een God van 
doden, maar van levenden, 
want voor Hem leven zij allen. 
 
Lukas 22:19 
19 En Hij nam een brood, 
sprak de dankzegging uit, brak 
het en gaf het hun, zeggende: 
Dit is mijn lichaam, dat voor u 
gegeven wordt; doet dit tot 
mijn gedachtenis. 
20 Evenzo de beker, na de 
maaltijd, zeggende: Deze 
beker is het nieuwe verbond in 
mijn bloed, die voor u 
uitgegoten wordt. 
 
Lukas 24:44 
44 Hij zeide tot hen: Dit zijn 
mijn woorden, die Ik tot u 
sprak, toen Ik nog bij u was, 
dat alles wat over Mij 
geschreven staat in de wet 
van Mozes en de profeten en 
de psalmen moet vervuld 
worden. 
45 Toen opende Hij hun 
verstand, zodat zij de 
Schriften begrepen. 
46 En Hij zeide tot hen: Aldus 
staat er geschreven, dat de 
Christus moest lijden en ten 
derden dage opstaan uit de 
doden, 
47 en dat in zijn naam moest 
gepredikt worden bekering 
tot vergeving der zonden aan 
alle volken, te beginnen bij 
Jeruzalem. 
 
Johannes 1:9 

25 but Abraham said, child, 
recollect that *thou* hast 
fully received thy good 
things in thy lifetime, and 
likewise Lazarus evil things. 
but now he is comforted 
here, and *thou* art in 
suffering. 
26 and besides all this, 
between us and you a great 
chasm is fixed, so that 
those who desire to pass 
hence to you cannot, nor do 
they who desire to cross 
from there pass over unto 
us. 
27 and he said, I beseech 
thee then, father, that thou 
wouldest send him to the 
house of my father, 
28 for I have five brothers, 
so that he may earnestly 
testify to them, that they 
also may not come to this 
place of torment. 
29 but Abraham says to him, 
they have Moses and the 
prophets: let them hear 
them. 
30 but he said, nay, father 
Abraham, but if one from 
the dead should go to them, 
they will repent. 
31 and he said to him, if 
they hear not Moses and 
the prophets, not even if 
one rise from among the 
dead will they be 
persuaded. 
 
Luke 18:18 
18 ¶ and a certain ruler 
asked him saying, good 
teacher, having done what, 
shall I inherit eternal life? 
 
Luke 18:30 
30 who shall not receive 
manifold more at this time, 
and in the coming age life 
eternal. 
 
Luke 19:10 
10 for the son of man has 
come to seek and to save 
that which is lost. 
 
Luke 20:34 
34 and jesus said to them, 
the sons of this world marry 
and are given in marriage, 
35 but they who are counted 
worthy to have part in that 
world, and the resurrection 
from among the dead, 
neither marry nor are given 
in marriage; 
 
Luke 20:38 
38 but he is not god of the 
dead but of the living; for all 
live for him. 
 
Luke 22:19 
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Johannes 1:9 
9 Dit was het waarachtige Licht, 
Hetwelk verlicht een iegelijk 
<3956> mens, komende in <1519> de 
wereld. 
 
Johannes 1:12 
12 Maar zovelen Hem 
aangenomen hebben, dien heeft 
Hij macht gegeven kinderen 
Gods te worden, namelijk die in 
<1519> Zijn Naam geloven; 
13 Welke niet uit den bloede, 
noch uit den wil des vleses, 
noch uit den wil des mans, maar 
uit God geboren zijn. 
 
Johannes 1:29 
29 ¶ Des anderen daags zag 
Johannes Jezus tot zich 
komende, en zeide: Zie het Lam 
Gods, Dat de zonde der wereld 
wegneemt! 
 
Johannes 2:24 
24 Maar Jezus Zelf betrouwde 
hun Zichzelven niet, omdat Hij 
hen allen <3956> kende, 
25 En omdat Hij niet van node 
had, dat iemand getuigen zou 
van <4012> den mens; want Hij Zelf 
wist, wat in den mens was. 
 
Johannes 3:3 
3 Jezus antwoordde en zeide tot 
hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik 
u: Tenzij dat iemand wederom 
geboren worde, hij kan het 
Koninkrijk Gods niet zien. 
4 Nicodémus zeide tot Hem: Hoe 
kan een mens geboren worden, 
nu oud zijnde? Kan hij ook 
andermaal in <1519> zijner 
moeders buik ingaan, en 
geboren worden? 
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, 
voorwaar zeg Ik u: Zo iemand 
niet geboren wordt uit water en 
Geest, hij kan in <1519> het 
Koninkrijk Gods niet ingaan. 
6 Hetgeen uit het vlees geboren 
is, dat is vlees; en hetgeen uit 
den Geest geboren is, dat is 
geest. 
7 Verwonder u niet, dat Ik u 
gezegd heb: Gijlieden moet 
wederom geboren worden. 
8 De wind blaast, waarheen hij 
wil, en gij hoort zijn geluid; maar 
gij weet niet, van waar hij komt, 
en waar hij heen gaat; alzo is 
een iegelijk <3956>, die uit den 
Geest geboren is. 
 
Johannes 3:14 
14 En gelijk Mozes de slang in 
de woestijn verhoogd heeft, alzo 
moet de Zoon des mensen 
verhoogd worden; 
15 Opdat een iegelijk <3956>, die in 
<1519> Hem gelooft, niet verderve 
<622>, maar het eeuwige <166> 
leven hebbe. 

18 ¶ En een leidinggevende 
vroeg Hem en zei: Goede 
Meester, wat moet ik doen om 
het eeuwige leven te beërven? 
 
Lukas 18:30 
30 die niet het veelvoudige zal 
terugontvangen in deze tijd, en 
in de wereld die komt, het 
eeuwige leven. 
 
Lukas 19:10 
10 Want de Zoon des mensen is 
gekomen om te zoeken en zalig 
te maken wat verloren is. 
 
Lukas 20:34 
34 En Jezus antwoordde en zei 
tegen hen: De kinderen van 
deze wereld trouwen en worden 
ten huwelijk gegeven, 
35 maar zij die het waard geacht 
zijn die toekomstige wereld te 
verkrijgen, en de opstanding uit 
de doden, zullen niet trouwen 
en ook niet ten huwelijk gegeven 
worden. 
 
Lukas 20:38 
38 God nu is niet een God van 
de doden, maar van de 
levenden, want voor Hem leven 
zij allen. 
 
Lukas 22:19 
19 En Hij nam brood en nadat Hij 
gedankt had, brak Hij het en gaf 
het aan hen met de woorden: Dit 
is Mijn lichaam, dat voor u 
gegeven wordt. Doe dat tot Mijn 
gedachtenis. 
20 Evenzo nam Hij ook de 
drinkbeker na het gebruiken van 
de maaltijd en zei: Deze 
drinkbeker is het nieuwe 
verbond in Mijn bloed, dat voor u 
vergoten wordt. 
 
Lukas 24:44 
44 En Hij zei tegen hen: Dit zijn 
de woorden die Ik tot u sprak 
toen Ik nog bij u was, dat alles 
vervuld moest worden wat over 
Mij geschreven staat in de Wet 
van Mozes en in de Profeten en 
in de Psalmen. 
45 Toen opende Hij hun 
verstand zodat zij de Schriften 
begrepen. 
46 En Hij zei tegen hen: Zo staat 
er geschreven en zo moest de 
Christus lijden en uit de doden 
opstaan op de derde dag. 
47 En in Zijn Naam moet onder 
alle volken bekering en 
vergeving van zonden 
gepredikt worden, te beginnen 
bij Jeruzalem. 
 
Johannes 1:9 
9 Dit was het waarachtige licht, 
dat in de wereld komt en ieder 
mens verlicht. 
 

 
Johannes 1:9 
9 Dit was het waarachtige 
licht, dat in de wereld komt en 
iedere mens verlicht. 
 
Johannes 1:12 
12 Maar allen die Hem 
hebben aangenomen, hun gaf 
Hij het recht kinderen van 
God te worden, hun die in zijn 
naam geloven; 
13 die niet uit bloed, niet uit de 
wil van het vlees, niet uit de 
wil van een man, maar uit 
God geboren zijn. 
 
Johannes 1:29 
29 ¶ De volgende dag zag hij 
Jezus naar zich toe komen en 
zei: Zie, het Lam van God, dat 
de zonde van de wereld 
wegneemt. 
 
Johannes 2:24 
24 Maar Jezus Zelf 
vertrouwde Zich aan hen niet 
toe, omdat Hij allen kende, 
25 en omdat Hij niet nodig had 
dat iemand van de mens 
getuigde, want Hij wist Zelf 
wat in de mens was. 
 
Johannes 3:3 
3 Jezus antwoordde en zei tot 
hem: Voorwaar, voorwaar, Ik 
zeg u: tenzij iemand opnieuw 
geboren wordt, kan hij het 
koninkrijk van God niet zien. 
4 Nicodemus zei tot Hem: Hoe 
kan een mens geboren 
worden als hij oud is? Kan hij 
soms voor de tweede keer in 
de schoot van zijn moeder 
ingaan en geboren worden? 
5 Jezus antwoordde: 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
tenzij iemand geboren wordt 
uit water en Geest, kan hij het 
koninkrijk van God niet 
binnengaan. 
6 Wat uit het vlees geboren is, 
is vlees; en wat uit de Geest 
geboren is, is geest. 
7 Verwonder u niet dat Ik u 
gezegd heb: U moet opnieuw 
geboren worden. 
8 De wind waait waarheen hij 
wil, en u hoort zijn geluid, 
maar u weet niet waar hij 
vandaan komt en waar hij 
heengaat; zo is ieder die uit 
de Geest geboren is. 
 
Johannes 3:14 
14 En zoals Mozes de slang in 
de woestijn heeft verhoogd, zo 
moet de Zoon des mensen 
verhoogd worden, 
15 opdat ieder die in Hem 
gelooft, niet verloren gaat 
maar eeuwig leven heeft. 
16 Want zo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn 

9 Het waarachtige licht, dat 
ieder mens verlicht, was 
komende in de wereld. 
 
Johannes 1:12 
12 Doch allen, die Hem 
aangenomen hebben, hun 
heeft Hij macht gegeven om 
kinderen Gods te worden, 
hun, die in zijn naam geloven; 
13 die niet uit bloed, noch uit 
de wil des vlezes, noch uit de 
wil eens mans, doch uit God 
geboren zijn. 
 
Johannes 1:29 
29 ¶ De volgende dag zag hij 
Jezus tot zich komen en 
zeide: Zie, het lam Gods, dat 
de zonde der wereld 
wegneemt. 
 
Johannes 2:24 
24 maar Jezus zelf vertrouwde 
Zichzelf hun niet toe, omdat 
Hij hen allen kende 
25 en omdat het voor Hem niet 
nodig was, dat iemand van de 
mens getuigde; want Hij wist 
zelf, wat in de mens was. 
 
Johannes 3:3 
3 Jezus antwoordde en zeide 
tot hem: Voorwaar, voorwaar, 
Ik zeg u, tenzij iemand 
wederom geboren wordt, kan 
hij het Koninkrijk Gods niet 
zien. 
4 Nikodemus zeide tot Hem: 
Hoe kan een mens geboren 
worden, als hij oud is? Kan hij 
dan voor de tweede maal in de 
moederschoot ingaan en 
geboren worden? 
5 Jezus antwoordde: 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 
tenzij iemand geboren wordt 
uit water en Geest, kan hij het 
Koninkrijk Gods niet 
binnengaan.  
6 Wat uit het vlees geboren is, 
is vlees, en wat uit de Geest 
geboren is, is geest. 
7 Verwonder u niet, dat Ik u 
gezegd heb: Gijlieden moet 
wederom geboren worden. 
8 De wind blaast, waarheen hij 
wil, en gij hoort zijn geluid, 
maar gij weet niet, vanwaar hij 
komt of waar hij heengaat; zo 
is een ieder, die uit de Geest 
geboren is. 
 
Johannes 3:14 
14 En gelijk Mozes de slang in 
de woestijn verhoogd heeft, zo 
moet ook de Zoon des 
mensen verhoogd worden, 
15 opdat een ieder, die 
gelooft, in Hem eeuwig leven 
hebbe.    
16 Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven 

19 and having taken a loaf, 
when he had given thanks, 
he broke it, and gave it to 
them, saying, this is my 
body which is given for you: 
this do in remembrance of 
me. 
20 in like manner also the 
cup, after having supped, 
saying, this cup is the new 
covenant in my blood, 
which is poured out for you. 
 
Luke 24:44 
44 and he said to them, 
these are the words which I 
spoke to you while I was yet 
with you, that all that is 
written concerning me in 
the law of Moses and 
prophets and psalms must 
be fulfilled. 
45 then he opened their 
understanding to 
understand the scriptures, 
46 and said to them, thus it 
is written, and thus it 
behoved the Christ to 
suffer, and to rise from 
among the dead the third 
day; 
47 and that repentance and 
remission of sins should be 
preached in his name to all 
the nations beginning at 
Jerusalem. 
 
John 1:9 
9 the true light was that 
which, coming into the 
world, lightens every man. 
 
John 1:12 
12 but as many as received 
him, to them gave he the 
right to be children of god, 
to those that believe on his 
name; 
13 who have been born, not 
of blood, nor of flesh’s will, 
nor of man’s will, but of 
god. 
 
John 1:29 
29 ¶ on the morrow he sees 
jesus coming to him, and 
says, behold the lamb of 
god, who takes away the 
sin of the world. 
 
John 2:24 
24 but jesus himself did not 
trust himself to them, 
because he knew all men, 
25 and that he had not need 
that any should testify of 
man, for himself knew what 
was in man. 
 
John 3:3 
3 jesus answered and said 
to him, verily, verily, I say 
unto thee, except any one 
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16 Want alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat een iegelijk <3956> 
die in <1519> Hem gelooft, niet 
verderve <622>, maar het 
eeuwige <166> leven hebbe. 
17 Want God heeft Zijn Zoon 
niet gezonden in <1519> de wereld, 
opdat Hij de wereld 
veroordelen zou <2919>, maar 
opdat de wereld door Hem zou 
behouden worden <4982>. 
18 Die in <1519> Hem gelooft, 
wordt niet veroordeeld <2919>, 
maar die niet gelooft, is alrede 
veroordeeld <2919>, dewijl hij niet 
heeft geloofd in <1519> den Naam 
des eniggeboren Zoons van 
God. 
19 En dit is het oordeel <2920>, dat 
het licht in <1519> de wereld 
gekomen is, en de mensen 
hebben de duisternis liever 
gehad dan het licht; want hun 
werken waren boos. 
 
Johannes 3:36 
36 Die in <1519> den Zoon gelooft, 
die heeft het eeuwige <166> 
leven; maar die den Zoon 
ongehoorzaam is, die zal het 
leven niet zien, maar de toorn 
<3709> Gods blijft <3306> op hem. 
 
Johannes 4:14 
14 Maar zo wie gedronken zal 
hebben van het water, dat Ik 
hem geven zal, dien zal in <1519> 
eeuwigheid <165> niet dorsten; 
maar het water, dat Ik hem zal 
geven, zal in hem worden een 
fontein van water, springende tot 
in <1519> het eeuwige <166> leven. 
 
Johannes 4:36 
36 En die maait, ontvangt loon, 
en vergadert vrucht ten <1519> 
eeuwigen <166> leven; opdat zich 
te zamen verblijde, beide, die 
zaait en die maait. 
 
Johannes 5:21 
21 Want gelijk de Vader de 
doden opwekt en levend maakt, 
alzo maakt ook de Zoon levend, 
Die Hij wil. 
22 Want ook de Vader oordeelt 
<2919> niemand, maar heeft al <3956> 
het oordeel <2920> den Zoon 
gegeven; 
23 Opdat zij allen <3956> den Zoon 
eren, gelijk zij den Vader eren. 
Die den Zoon niet eert, eert den 
Vader niet, Die Hem gezonden 
heeft. 
24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: 
Die Mijn woord hoort, en gelooft 
Hem, Die Mij gezonden heeft, 
die heeft het eeuwige <166> 
leven, en komt niet in <1519> de 
verdoemenis <2920>, maar is uit 
den dood overgegaan in <1519> 
het leven. 

Johannes 1:12 
12 Maar allen die Hem 
aangenomen hebben, hun heeft 
Hij macht gegeven kinderen van 
God te worden, namelijk die in 
Zijn Naam geloven; 
13 die niet uit bloed, niet uit de 
wil van vlees en ook niet uit de 
wil van een man, maar uit God 
geboren zijn. 
 
Johannes 1:29 
29 ¶ De volgende dag zag 
Johannes Jezus naar zich toe 
komen en hij zei: Zie het Lam 
van God, dat de zonde van de 
wereld wegneemt! 
 
Johannes 2:24 
24 Maar Jezus Zelf vertrouwde 
Zichzelf aan hen niet toe, omdat 
Hij hen allen kende, 
25 en omdat Hij het niet nodig 
had dat iemand van de mens 
getuigde, want Hij wist Zelf wat 
in de mens was. 
 
Johannes 3:3 
3 Jezus antwoordde en zei 
tegen hem: Voorwaar, voorwaar, 
Ik zeg u: Als iemand niet 
opnieuw geboren wordt, kan hij 
het Koninkrijk van God niet 
zien. 
4 Nicodemus zei tegen Hem: 
Hoe kan een mens geboren 
worden als hij oud is? Hij kan 
toch niet voor de tweede keer in 
de schoot van zijn moeder 
ingaan en geboren worden? 
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: Als iemand 
niet geboren wordt uit water en 
Geest, kan hij het Koninkrijk 
van God niet binnengaan. 
6 Wat uit het vlees geboren is, is 
vlees; en wat uit de Geest 
geboren is, is geest. 
7 Verwonder u niet dat Ik tegen 
u gezegd heb: U moet opnieuw 
geboren worden. 
8 De wind waait waarheen hij wil 
en u hoort zijn geluid, maar u 
weet niet waar hij vandaan komt 
en waar hij heen gaat; zo is het 
met iedereen die uit de Geest 
geboren is. 
 
Johannes 3:14 
14 En zoals Mozes de slang in 
de woestijn verhoogd heeft, zo 
moet de Zoon des mensen 
verhoogd worden, 
15 opdat ieder die in Hem 
gelooft, niet verloren gaat, 
maar eeuwig leven heeft. 
16 Want zo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat ieder die in Hem 
gelooft, niet verloren gaat, 
maar eeuwig leven heeft. 
17 Want God heeft Zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden 

eniggeboren Zoon heeft 
gegeven, opdat ieder die in 
Hem gelooft, niet verloren 
gaat maar eeuwig leven 
heeft. 
17 Want God heeft zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden 
opdat Hij de wereld zou 
oordelen, maar opdat de 
wereld door Hem behouden 
zou worden. 
18 Wie in Hem gelooft wordt 
niet geoordeeld; maar wie 
niet gelooft is al geoordeeld, 
omdat hij niet heeft geloofd in 
de naam van de eniggeboren 
Zoon van God. 
19 En dit is het oordeel, dat 
het licht in de wereld is 
gekomen, en de mensen 
hebben de duisternis meer 
liefgehad dan het licht, want 
hun werken waren boos. 
 
Johannes 3:36 
36 Wie in de Zoon gelooft, 
heeft eeuwig leven; maar wie 
de Zoon ongehoorzaam is, 
zal het leven niet zien, maar 
de toorn van God blijft op 
hem. 
 
Johannes 4:14 
14 maar ieder die drinkt van 
het water dat Ik hem zal 
geven, zal in eeuwigheid 
geen dorst hebben; maar het 
water dat Ik hem zal geven, 
zal in hem worden een bron 
van water dat springt tot in het 
eeuwige leven. 
 
Johannes 4:36 
36 De maaier ontvangt loon en 
verzamelt vrucht voor het 
eeuwige leven, opdat zich 
samen verblijden de zaaier 
zowel als de maaier. 
 
Johannes 5:21 
21 Want zoals de Vader de 
doden opwekt en levend 
maakt, zo maakt ook de Zoon 
levend wie Hij wil. 
22 Want ook de Vader 
oordeelt niemand, maar heeft 
heel het oordeel aan de Zoon 
gegeven, 
23 opdat allen de Zoon eren 
zoals zij de Vader eren. Wie 
de Zoon niet eert, eert de 
Vader niet die Hem heeft 
gezonden. 
24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u: wie mijn woord hoort en 
gelooft Hem die Mij heeft 
gezonden, die heeft eeuwig 
leven en komt niet in het 
oordeel, maar is uit de dood 
overgegaan in het leven. 
25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u: er komt een uur, en het is 
nu, dat de doden de stem van 
de Zoon van God zullen 

heeft, opdat een ieder, die in 
Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven 
hebbe. 
17 Want God heeft zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden, 
opdat Hij de wereld 
veroordele, maar opdat de 
wereld door Hem behouden 
worde. 
18 Wie in Hem gelooft, wordt 
niet veroordeeld; wie niet 
gelooft, is reeds veroordeeld, 
omdat hij niet heeft geloofd in 
de naam van de eniggeboren 
Zoon van God.  
19 Dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is 
en de mensen de duisternis 
liever gehad hebben dan het 
licht, want hun werken waren 
boos.  
 
Johannes 3:36 
36 Wie in de Zoon gelooft, 
heeft eeuwig leven; doch wie 
aan de Zoon ongehoorzaam 
is, zal het leven niet zien, 
maar de toorn Gods blijft op 
hem. 
 
Johannes 4:14 
14 maar wie gedronken heeft 
van het water, dat Ik hem zal 
geven, zal geen dorst krijgen 
in eeuwigheid, maar het 
water, dat Ik hem zal geven, 
zal in hem worden tot een 
fontein van water, dat springt 
ten eeuwigen leven.  
 
Johannes 4:36 
36 Reeds ontvangt de maaier 
loon en verzamelt hij vrucht 
ten eeuwigen leven, opdat de 
zaaier zich tegelijk met de 
maaier verblijde.  
 
Johannes 5:21 
21 Want gelijk de Vader de 
doden opwekt en doet leven, 
zo doet ook de Zoon leven, 
wie Hij wil. 
22 Want ook de Vader 
oordeelt niemand, maar heeft 
het gehele oordeel aan de 
Zoon gegeven, 
23 opdat allen de Zoon eren 
gelijk zij de Vader eren. Wie 
de Zoon niet eert, eert ook de 
Vader niet, die Hem gezonden 
heeft. 
24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u, wie mijn woord hoort en 
Hem gelooft, die Mij 
gezonden heeft, heeft eeuwig 
leven en komt niet in het 
oordeel, want hij is 
overgegaan uit de dood in het 
leven. 
25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u, de ure komt en is nu, dat de 
doden naar de stem van de 
Zoon van God zullen horen, 

be born anew he cannot 
see the kingdom of god. 
4 Nicodemus says to him, 
how can a man be born 
being old? can he enter a 
second time into the womb 
of his mother and be born? 
5 jesus answered, verily, 
verily, I say unto thee, 
except any one be born of 
water and of spirit, he 
cannot enter into the 
kingdom of god. 
6 that which is born of the 
flesh is flesh; and that 
which is born of the spirit is 
spirit. 
7 do not wonder that I said 
to thee, it is needful that 
*ye* should be born anew. 
8 the wind blows where it 
will, and thou hearest its 
voice, but knowest not 
whence it comes and where 
it goes: thus is every one 
that is born of the spirit. 
 
John 3:14 
14 and as Moses lifted up 
the serpent in the 
wilderness, thus must the 
son of man be lifted up, 
15 that every one who 
believes on him may not 
perish, but have life eternal. 
16 for god so loved the 
world, that he gave his only-
begotten son, that 
whosoever believes on him 
may not perish, but have 
life eternal. 
17 for god has not sent his 
son into the world that he 
may judge the world, but 
that the world may be 
saved through him. 
18 he that believes on him is 
not judged: but he that 
believes not has been 
already judged, because he 
has not believed on the 
name of the only-begotten 
son of god. 
19 and this is the judgment, 
that light is come into the 
world, and men have loved 
darkness rather than light; 
for their works were evil. 
 
John 3:36 
36 he that believes on the 
son has life eternal, and he 
that is not subject to the son 
shall not see life, but the 
wrath of god abides upon 
him. 
 
John 4:14 
14 but whosoever drinks of 
the water which I shall give 
him shall never thirst for 
ever, but the water which I 
shall give him shall become 
in him a fountain of water, 
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25 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: 
De ure komt, en is nu, wanneer 
de doden zullen horen de stem 
des Zoons Gods, en die ze 
gehoord hebben, zullen leven. 
26 Want gelijk de Vader het 
leven heeft in Zichzelven, alzo 
heeft Hij ook den Zoon gegeven, 
het leven te hebben in 
Zichzelven; 
27 En heeft Hem macht 
gegeven, ook gericht <2920> te 
houden, omdat Hij des mensen 
Zoon is. 
28 Verwondert u daar niet over, 
want de ure komt, in dewelke 
allen <3956>, die in de graven zijn, 
Zijn stem zullen horen; 
29 En zullen uitgaan, die het 
goede gedaan hebben, tot <1519> 
de opstanding des levens, en 
die het kwade gedaan hebben, 
tot <1519> de opstanding der 
verdoemenis <2920>. 
30 Ik kan van Mijzelven niets 
doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik 
<2919>, en Mijn oordeel <2920> is 
rechtvaardig; want Ik zoek niet 
Mijn wil, maar den wil des 
Vaders, Die Mij gezonden heeft. 
 
Johannes 5:39 
39 Onderzoekt de Schriften; 
want gij meent in dezelve het 
eeuwige <166> leven te hebben; 
en die zijn het, die van <4012> Mij 
getuigen. 
40 En gij wilt tot Mij niet komen, 
opdat gij het leven moogt 
hebben. 
 
Johannes 6:27 
27 Werkt niet om de spijs, die 
vergaat <622>, maar om de spijs, 
die blijft <3306> tot in <1519> het 
eeuwige <166> leven, welke de 
Zoon des mensen ulieden 
geven zal; want Dezen heeft 
God de Vader verzegeld. 
28 ¶ Zij zeiden dan tot Hem: Wat 
zullen wij doen, opdat wij de 
werken Gods mogen werken? 
29 Jezus antwoordde en zeide 
tot hen: Dit is het werk Gods, 
dat gij gelooft in <1519> Hem, Dien 
Hij gezonden heeft. 
 
Johannes 6:37 
37 Al <3956> wat Mij de Vader 
geeft, zal tot Mij komen; en die 
tot Mij komt, zal Ik geenszins 
uitwerpen. 
 
Johannes 6:40 
40 En dit is de wil Desgenen, Die 
Mij gezonden heeft, dat een 
iegelijk <3956>, die den Zoon 
aanschouwt, en in <1519> Hem 
gelooft, het eeuwige <166> leven 
hebbe; en Ik zal hem opwekken 
ten uitersten dage. 
 
Johannes 6:47 

opdat Hij de wereld zou 
veroordelen, maar opdat de 
wereld door Hem behouden 
zou worden. 
18 Wie in Hem gelooft, wordt 
niet veroordeeld, maar wie niet 
gelooft, is al veroordeeld, 
omdat hij niet geloofd heeft in 
de Naam van de eniggeboren 
Zoon van God. 
19 En dit is het oordeel, dat het 
licht in de wereld gekomen is, 
en de mensen hebben de 
duisternis liefgehad, meer dan 
het licht, want hun werken 
waren slecht. 
 
Johannes 3:36 
36 Wie in de Zoon gelooft, heeft 
eeuwig leven, maar wie de 
Zoon ongehoorzaam is, zal het 
leven niet zien, maar de toorn 
van God blijft op hem. 
 
Johannes 4:14 
14 maar wie drinkt van het water 
dat Ik hem zal geven, zal in 
eeuwigheid geen dorst meer 
krijgen. Maar het water dat Ik 
hem zal geven, zal in hem een 
bron worden van water dat 
opwelt tot in het eeuwige leven. 
 
Johannes 4:36 
36 En wie oogst, ontvangt loon 
en verzamelt vrucht voor het 
eeuwige leven, opdat zich 
samen verblijden zowel wie 
zaait als wie oogst. 
 
Johannes 5:21 
21 Want zoals de Vader de 
doden opwekt en levend 
maakt, zo maakt ook de Zoon 
levend wie Hij wil. 
22 Want ook de Vader oordeelt 
niemand, maar heeft heel het 
oordeel aan de Zoon gegeven, 
23 opdat allen de Zoon eren 
zoals zij de Vader eren. Wie de 
Zoon niet eert, eert de Vader 
niet, Die Hem gezonden heeft. 
24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
Wie Mijn woord hoort en Hem 
gelooft Die Mij gezonden heeft, 
die heeft eeuwig leven en komt 
niet in de verdoemenis, maar is 
uit de dood overgegaan in het 
leven. 
25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
De tijd komt en is nu dat de 
doden de stem van de Zoon 
van God zullen horen, en dat 
wie hem horen, zullen leven. 
26 Want zoals de Vader het 
leven heeft in Zichzelf, zo heeft 
Hij ook de Zoon gegeven het 
leven te hebben in Zichzelf; 
27 en Hij heeft Hem ook macht 
gegeven om oordeel te vellen, 
omdat Hij de Zoon des mensen 
is. 
28 Verwonder u daar niet over, 
want de tijd komt waarin allen 

horen en zij die deze hebben 
gehoord, zullen leven. 
26 Want zoals de Vader leven 
heeft in Zichzelf, zo heeft Hij 
ook de Zoon gegeven leven 
te hebben in Zichzelf; 
27 en Hij heeft Hem macht 
gegeven oordeel uit te 
oefenen, omdat Hij de 
Mensenzoon is. 
28 Verwondert u hierover niet, 
want er komt een uur dat 
allen die in de graven zijn, zijn 
stem zullen horen en 
29 zullen uitgaan: zij die het 
goede hebben gedaan tot de 
opstanding van het leven, en 
zij die het kwade hebben 
bedreven tot de opstanding 
van het oordeel. 
30 Ik kan van Mijzelf niets 
doen; zoals Ik hoor, oordeel 
Ik, en mijn oordeel is 
rechtvaardig, omdat Ik niet 
mijn wil zoek, maar de wil van 
Hem die Mij heeft gezonden. 
 
Johannes 5:39 
39 U onderzoekt de Schriften, 
omdat u meent daarin eeuwig 
leven te hebben; en die zijn 
het die van Mij getuigen; 
40 en toch wilt u tot Mij niet 
komen opdat u leven hebt. 
 
Johannes 6:27 
27 Werkt niet om het voedsel 
dat vergaat, maar om het 
voedsel dat blijft tot in het 
eeuwige leven, dat de Zoon 
des mensen u zal geven, want 
Hem heeft de Vader, God, 
verzegeld. 
28 ¶ Zij zeiden dan tot Hem: 
Wat moeten wij doen, opdat 
wij de werken van God 
werken? 
29 Jezus antwoordde en zei 
tot hen: Dit is het werk van 
God, dat u gelooft in Hem die 
Hij heeft gezonden. 
 
Johannes 6:37 
37 Alles wat de Vader Mij 
geeft, zal tot Mij komen, en 
wie tot Mij komt, zal Ik 
geenszins uitwerpen. 
 
Johannes 6:40 
40 Want dit is de wil van mijn 
Vader, dat ieder die de Zoon 
aanschouwt en in Hem 
gelooft, eeuwig leven heeft, 
en Ik zal hem opwekken op de 
laatste dag. 
 
Johannes 6:47 
47 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u: wie in Mij gelooft, heeft 
eeuwig leven. 
 
Johannes 6:51 
51 Ik ben het levende brood 
dat uit de hemel is 

en die haar horen, zullen 
leven. 
26 Want gelijk de Vader leven 
heeft in Zichzelf, heeft Hij ook 
de Zoon gegeven leven te 
hebben in Zichzelf.  
27 En Hij heeft Hem macht 
gegeven om gericht te 
houden, omdat Hij de Zoon 
des mensen is. 
28 Verwondert u hierover niet, 
want de ure komt, dat allen, 
die in de graven zijn, naar zijn 
stem zullen horen, 
29 en zij zullen uitgaan, wie het 
goede gedaan hebben, tot de 
opstanding ten leven, wie het 
kwade bedreven hebben, tot 
de opstanding ten oordeel.  
30 Ik kan van Mijzelf niets 
doen; gelijk Ik hoor, oordeel 
Ik, en mijn oordeel is 
rechtvaardig, want Ik zoek 
niet mijn wil, doch de wil van 
Hem, die Mij gezonden heeft. 
 
Johannes 5:39 
39 Gij onderzoekt de 
Schriften, want gij meent 
daarin eeuwig leven te 
hebben, en deze zijn het, 
welke van Mij getuigen, 
40 en toch wilt gij niet tot Mij 
komen om leven te hebben. 
 
Johannes 6:27 
27 Werkt niet om de spijs, die 
vergaat, maar om de spijs, die 
blijft tot in het eeuwige leven, 
welke de Zoon des mensen u 
geven zal; want op Hem heeft 
God, de Vader, zijn zegel 
gedrukt. 
28 ¶ Zij zeiden dan tot Hem: 
Wat moeten wij doen, opdat 
wij de werken Gods mogen 
werken? 
29 Jezus antwoordde en zeide 
tot hen: Dit is het werk Gods, 
dat gij gelooft in Hem, die Hij 
gezonden heeft. 
 
Johannes 6:37 
37 Alles wat Mij de Vader 
geeft, zal tot Mij komen, en 
wie tot Mij komt, zal Ik 
geenszins uitwerpen. 
 
Johannes 6:40 
40 Want dit is de wil mijns 
Vaders, dat een ieder, die de 
Zoon aanschouwt en in Hem 
gelooft, eeuwig leven hebbe, 
en Ik zal hem opwekken ten 
jongsten dage. 
 
Johannes 6:47 
47 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u: Wie gelooft, heeft eeuwig 
leven. 
 
Johannes 6:51 
51 Ik ben het levende brood, 
dat uit de hemel nedergedaald 

springing up into eternal 
life. 
 
John 4:36 
36 he that reaps receives 
wages and gathers fruit 
unto life eternal, that both 
he that sows and he that 
reaps may rejoice together. 
 
John 5:21 
21 for even as the father 
raises the dead and 
quickens them, thus the son 
also quickens whom he will: 
22 for neither does the 
father judge any one, but 
has given all judgment to 
the son; 
23 that all may honour the 
son, even as they honour 
the father. he who honours 
not the son, honours not the 
father who has sent him. 
24 verily, verily, I say unto 
you, that he that hears my 
word, and believes him that 
has sent me, has life 
eternal, and does not come 
into judgment, but is passed 
out of death into life. 
25 verily, verily, I say unto 
you, that an hour is coming, 
and now is, when the dead 
shall hear the voice of the 
son of god, and they that 
have heard shall live. 
26 for even as the father has 
life in himself, so he has 
given to the son also to 
have life in himself, 
27 and has given him 
authority to execute 
judgment also, because he 
is son of man. 
28 wonder not at this, for an 
hour is coming in which all 
who are in the tombs shall 
hear his voice, 
29 and shall go forth; those 
that have practised good, to 
resurrection of life, and 
those that have done evil, 
to resurrection of judgment. 
30 I cannot do anything of 
myself; as I hear, I judge, 
and my judgment is 
righteous, because I do not 
seek my will, but the will of 
him that has sent me. 
 
John 5:39 
39 ye search the scriptures, 
for ye think that in them ye 
have life eternal, and they it 
is which bear witness 
concerning me; 
40 and ye will not come to 
me that ye might have life. 
 
John 6:27 
27 work not for the food 
which perishes, but for the 
food which abides unto life 
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47 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: 
Die in <1519> Mij gelooft, heeft het 
eeuwige <166> leven. 
 
Johannes 6:51 
51 Ik ben dat levende Brood, dat 
uit den hemel nedergedaald is; 
zo iemand van dit Brood eet, die 
zal in <1519> der eeuwigheid <165> 
leven. En het Brood, dat Ik 
geven zal, is Mijn vlees, hetwelk 
Ik geven zal voor het leven der 
wereld. 
 
Johannes 6:54 
54 Die Mijn vlees eet, en Mijn 
bloed drinkt, die heeft het 
eeuwige <166> leven; en Ik zal 
hem opwekken ten uitersten 
dage. 
 
Johannes 6:58 
58 Dit is het Brood, dat uit den 
hemel nedergedaald is; niet 
gelijk uw vaders het Manna 
gegeten hebben, en zijn 
gestorven. Die dit Brood eet, zal 
in <1519> der eeuwigheid <165> 
leven. 
 
Johannes 6:64 
64 Maar er zijn sommigen van 
ulieden, die niet geloven. Want 
Jezus wist van den beginne, wie 
zij waren, die niet geloofden, en 
wie hij was, die Hem verraden 
zou. 
 
Johannes 6:68 
68 Simon Petrus dan antwoordde 
Hem: Heere, tot Wien zullen wij 
heengaan? Gij hebt de woorden 
des eeuwigen <166> levens. 
 
Johannes 8:24 
24 Ik heb u dan gezegd, dat gij in 
uw zonden zult sterven; want 
indien gij niet gelooft, dat Ik Die 
ben, gij zult in uw zonden 
sterven. 
 
Johannes 8:35 
35 En de dienstknecht blijft <3306> 
niet eeuwiglijk <1519> <165> in het 
huis, de zoon blijft <3306> er 
eeuwiglijk <1519> <165>. 
 
Johannes 8:51 
51 ¶ Voorwaar, voorwaar zeg Ik 
u: Zo iemand Mijn woord zal 
bewaard hebben, die zal den 
dood niet zien in <1519> der 
eeuwigheid <165>. 
52 De Joden dan zeiden tot 
Hem: Nu bekennen wij, dat Gij 
den duivel hebt. Abraham is 
gestorven, en de profeten; en 
zegt Gij: Zo iemand Mijn woord 
bewaard zal hebben, die zal den 
dood niet smaken in <1519> der 
eeuwigheid <165>? 
 
Johannes 9:32 

die in de graven zijn, Zijn stem 
zullen horen, 
29 en zij zullen eruitgaan: zij die 
het goede gedaan hebben, tot 
de opstanding ten leven, maar 
zij die het kwade gedaan 
hebben, tot de opstanding ter 
verdoemenis. 
30 Ik kan van Mijzelf niets doen. 
Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn 
oordeel is rechtvaardig, want 
Ik zoek niet Mijn wil, maar de 
wil van de Vader, Die Mij 
gezonden heeft. 
 
Johannes 5:39 
39 U onderzoekt de Schriften, 
want u denkt daardoor eeuwig 
leven te hebben, en die zijn het 
die van Mij getuigen. 
40 En toch wilt u niet tot Mij 
komen opdat u leven hebt. 
 
Johannes 6:27 
27 Werk niet om het voedsel dat 
vergaat, maar om het voedsel 
dat blijft tot in het eeuwige 
leven, dat de Zoon des mensen 
u geven zal; want Hem heeft 
God de Vader verzegeld. 
28 ¶ Zij zeiden dan tegen Hem: 
Wat moeten wij doen, opdat wij 
de werken van God mogen 
verrichten? 
29 Jezus antwoordde en zei 
tegen hen: Dit is het werk van 
God: dat u gelooft in Hem Die 
Hij gezonden heeft. 
 
Johannes 6:37 
37 Alles wat de Vader Mij geeft, 
zal tot Mij komen; en wie tot Mij 
komt, zal Ik beslist niet 
uitwerpen. 
 
Johannes 6:40 
40 En dit is de wil van Hem Die 
Mij gezonden heeft, dat ieder die 
de Zoon ziet en in Hem gelooft, 
eeuwig leven heeft, en Ik zal 
hem doen opstaan op de laatste 
dag. 
 
Johannes 6:47 
47 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig 
leven. 
 
Johannes 6:51 
51 Ik ben het levende brood, dat 
uit de hemel neergedaald is; als 
iemand van dit brood eet, zal hij 
leven in eeuwigheid. En het 
brood dat Ik geven zal, is Mijn 
vlees, dat Ik geven zal voor het 
leven van de wereld. 
 
Johannes 6:54 
54 Wie Mijn vlees eet en Mijn 
bloed drinkt, heeft eeuwig 
leven, en Ik zal hem doen 
opstaan op de laatste dag. 
 
Johannes 6:58 

neergedaald; als iemand van 
dit brood eet, zal hij leven tot 
in eeuwigheid. En het brood 
dat Ik zal geven, is mijn vlees 
dat Ik zal geven voor het 
leven van de wereld. 
 
Johannes 6:54 
54 Wie mijn vlees eet en mijn 
bloed drinkt, heeft eeuwig 
leven, en Ik zal hem 
opwekken op de laatste dag. 
 
Johannes 6:58 
58 Dit is het brood dat uit de 
hemel is neergedaald; niet 
zoals de vaderen het manna 
hebben gegeten en 
gestorven zijn; wie dit brood 
eet, zal leven tot in 
eeuwigheid. 
 
Johannes 6:64 
64 Maar er zijn sommigen 
onder u die niet geloven. 
Want Jezus wist van het 
begin af wie het waren die niet 
geloofden, en wie het was die 
Hem zou overleveren. 
 
Johannes 6:68 
68 Simon Petrus antwoordde 
Hem: Heer, naar wie zullen wij 
toe gaan? U hebt woorden 
van eeuwig leven. 
 
Johannes 8:24 
24 Ik heb u dan gezegd, dat u 
in uw zonden zult sterven; 
want als u niet gelooft dat Ik 
het ben, zult u in uw zonden 
sterven. 
 
Johannes 8:35 
35 Maar de slaaf blijft niet tot 
in eeuwigheid in het huis, de 
zoon blijft er tot in 
eeuwigheid. 
 
Johannes 8:51 
51 ¶ Voorwaar, voorwaar, Ik 
zeg u: als iemand mijn woord 
bewaart, zal hij de dood 
geenszins aanschouwen tot in 
eeuwigheid. 
52 De Joden dan zeiden tot 
Hem: Nu weten wij dat U een 
demon hebt: Abraham is 
gestorven en de profeten, en 
U zegt: Als iemand mijn woord 
bewaart, zal hij de dood 
geenszins smaken tot in 
eeuwigheid. 
 
Johannes 9:32 
32 Van eeuwigheid af is het 
niet gehoord, dat iemand de 
ogen van een blindgeborene 
heeft geopend. 
 
Johannes 10:15 
15 zoals de Vader Mij kent en 
Ik de Vader ken; en Ik leg mijn 
leven af voor de schapen. 

is. Indien iemand van dit brood 
eet, hij zal in eeuwigheid 
leven; en het brood, dat Ik 
geven zal, is mijn vlees, voor 
het leven der wereld.    
 
Johannes 6:54 
54 Wie mijn vlees eet en mijn 
bloed drinkt, heeft eeuwig 
leven en Ik zal hem opwekken 
ten jongsten dage. 
 
Johannes 6:58 
58 Dit is het brood, dat uit de 
hemel nedergedaald is; niet 
gelijk de vaderen gegeten 
hebben en gestorven zijn; wie 
dit brood eet, zal in 
eeuwigheid leven.  
 
Johannes 6:64 
64 Maar er zijn sommigen 
onder u, die niet geloven. 
Want Jezus wist van den 
beginne, wie het waren, die 
niet geloofden, en wie het 
was, die Hem verraden zou. 
 
Johannes 6:68 
68 Simon Petrus antwoordde 
Hem: Here, tot wie zullen wij 
heengaan? Gij hebt woorden 
van eeuwig leven;  
 
Johannes 8:24 
24 Ik heb u dan gezegd, dat gij 
in uw zonden zult sterven; 
want indien gij niet gelooft, 
dat Ik het ben, zult gij in uw 
zonden sterven. 
 
Johannes 8:35 
35 En de slaaf blijft niet 
eeuwig in het huis, de zoon 
blijft er eeuwig. 
 
Johannes 8:51 
51 ¶ Voorwaar, voorwaar, Ik 
zeg u, indien iemand mijn 
woord bewaard heeft, hij zal 
de dood in eeuwigheid niet 
aanschouwen. 
52 De Joden zeiden tot Hem: 
Nu weten wij, dat Gij bezeten 
zijt. Abraham is gestorven en 
ook de profeten, en Gij zegt: 
indien iemand mijn woord 
bewaard heeft, zal hij de dood 
in eeuwigheid niet smaken.  
 
Johannes 9:32 
32 Van eeuwigheid is het niet 
gehoord, dat iemand de ogen 
van een blindgeborene 
geopend heeft. 
 
Johannes 10:15 
15 gelijk Mij de Vader kent en 
Ik de Vader ken, en Ik zet mijn 
leven in voor de schapen. 
 
Johannes 10:28 
28 en Ik geef hun eeuwig 
leven en zij zullen voorzeker 

eternal, which the son of 
man shall give to you; for 
him has the father sealed, 
even god. 
28 ¶ they said therefore to 
him, what should we do that 
we may work the works of 
god? 
29 jesus answered and said 
to them, this is the work of 
god, that ye believe on him 
whom *he* has sent. 
 
John 6:37 
37 all that the father gives 
me shall come to me, and 
him that comes to me I will 
not at all cast out. 
 
John 6:40 
40 for this is the will of my 
father, that every one who 
sees the son, and believes 
on him, should have life 
eternal; and I will raise him 
up at the last day. 
 
John 6:47 
47 verily, verily, I say to you, 
he that believes on me has 
life eternal. 
 
John 6:51 
51 I am the living bread 
which has come down out 
of heaven: if any one shall 
have eaten of this bread he 
shall live for ever; but the 
bread withal which I shall 
give is my flesh, which I will 
give for the life of the world. 
 
John 6:54 
54 he that eats my flesh and 
drinks my blood has life 
eternal, and I will raise him 
up at the last day: 
 
John 6:58 
58 this is the bread which 
has come down out of 
heaven. not as the fathers 
ate and died: he that eats 
this bread shall live for ever. 
 
John 6:64 
64 but there are some of 
you who do not believe. for 
jesus knew from the 
beginning who they were 
who did not believe, and 
who would deliver him up. 
 
John 6:68 
68 Simon Peter answered 
him, lord, to whom shall we 
go? thou hast words of life 
eternal; 
 
John 8:24 
24 I said therefore to you, 
that ye shall die in your 
sins; for unless ye shall 
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32 Van alle eeuw <165> is het niet 
gehoord, dat iemand eens 
blindgeborenen ogen geopend 
heeft. 
 
Johannes 10:15 
15 Gelijkerwijs de Vader Mij 
kent, alzo ken Ik ook den Vader; 
en Ik stel Mijn leven voor de 
schapen. 
 
Johannes 10:28 
28 En Ik geef hun het eeuwige 
<166> leven; en zij zullen niet 
verloren gaan <622> in <1519> der 
eeuwigheid <165>, en niemand 
zal dezelve uit Mijn hand rukken. 
 
Johannes 11:25 
25 Jezus zeide tot haar: Ik ben 
de Opstanding en het Leven; 
die in <1519> Mij gelooft zal leven, 
al ware hij ook gestorven; 
26 En een iegelijk <3956>, die 
leeft, en in <1519> Mij gelooft, zal 
niet sterven in der eeuwigheid 
<165>. Gelooft gij dat? 
 
Johannes 11:50 
50 En gij overlegt niet, dat het 
ons nut is, dat een mens sterve 
voor het volk, en het gehele 
volk niet verloren ga <622>. 
51 En dit zeide hij niet uit 
zichzelven; maar, zijnde 
hogepriester deszelven jaars, 
profeteerde hij, dat Jezus 
sterven zou voor het volk; 
 
Johannes 12:25 
25 Die zijn leven liefheeft, zal 
<622> hetzelve verliezen <622>; en 
die zijn leven haat in deze 
wereld, zal hetzelve bewaren tot 
<1519> het eeuwige <166> leven. 
 
Johannes 12:31 
31 Nu is het oordeel <2920> dezer 
wereld; nu zal de overste dezer 
wereld buiten geworpen 
worden. 
32 En Ik, zo wanneer Ik van de 
aarde zal verhoogd zijn, zal hen 
allen <3956> tot Mij trekken. 
 
Johannes 12:34 
34 De schare antwoordde Hem: 
Wij hebben uit de wet gehoord, 
dat de Christus blijft <3306> in 
<1519> der eeuwigheid <165>; en 
hoe zegt Gij, dat de Zoon des 
mensen moet verhoogd worden? 
Wie is deze Zoon des mensen? 
 
Johannes 12:47 
47 En indien iemand Mijn 
woorden gehoord, en niet 
geloofd zal hebben, Ik oordeel 
<2919> hem niet; want Ik ben niet 
gekomen, opdat Ik de wereld 
oordele <2919>, maar opdat Ik de 
wereld zalig make <4982>. 
 
Johannes 12:50 

58 Dit is het brood dat uit de 
hemel neergedaald is; niet zoals 
uw vaderen het manna gegeten 
hebben en gestorven zijn. Wie 
dit brood eet, zal in eeuwigheid 
leven. 
 
Johannes 6:64 
64 Maar er zijn sommigen onder 
u die niet geloven. (Want Jezus 
wist van het begin af wie het 
waren die niet geloofden, en 
wie het was die Hem zou 
verraden.) 
 
Johannes 6:68 
68 Simon Petrus dan 
antwoordde Hem: Heere, naar 
wie zullen wij heengaan? U hebt 
woorden van eeuwig leven. 
 
Johannes 8:24 
24 Ik heb u dan gezegd dat u in 
uw zonden zult sterven, want 
als u niet gelooft dat Ik het ben, 
zult u in uw zonden sterven. 
 
Johannes 8:35 
35 En de slaaf blijft niet eeuwig 
in het huis; de zoon blijft er 
eeuwig. 
 
Johannes 8:51 
51 ¶ Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u: Als iemand Mijn woord in acht 
genomen heeft, zal hij beslist de 
dood niet zien tot in 
eeuwigheid. 
52 De Joden dan zeiden tegen 
Hem: Nu weten wij zeker dat U 
door een demon bezeten bent. 
Abraham is gestorven en de 
profeten, en zegt U: Als iemand 
Mijn woord in acht genomen 
heeft, zal hij beslist de dood niet 
proeven tot in eeuwigheid? 
 
Johannes 9:32 
32 Door de eeuwen heen is het 
niet gehoord dat iemand de 
ogen van een blindgeborene 
geopend heeft. 
 
Johannes 10:15 
15 zoals de Vader Mij kent en Ik 
de Vader ken; en Ik geef Mijn 
leven voor de schapen. 
 
Johannes 10:28 
28 En Ik geef hun eeuwig leven; 
en zij zullen beslist niet verloren 
gaan in eeuwigheid en niemand 
zal ze uit Mijn hand rukken. 
 
Johannes 11:25 
25 Jezus zei tegen haar: Ik ben 
de Opstanding en het Leven; 
wie in Mij gelooft, zal leven, 
ook al was hij gestorven, 
26 en ieder die leeft en in Mij 
gelooft, zal niet sterven in 
eeuwigheid. Gelooft u dat? 
 
Johannes 11:50 

 
Johannes 10:28 
28 En Ik geef hun eeuwig 
leven, en zij zullen geenszins 
verloren gaan in eeuwigheid 
en niemand zal ze rukken uit 
mijn hand. 
 
Johannes 11:25 
25 Jezus zei tot haar: Ik ben 
de opstanding en het leven; 
wie in Mij gelooft, zal leven, 
ook al sterft hij; 
26 en ieder die leeft en in Mij 
gelooft, sterft geenszins in 
eeuwigheid. Geloof je dat? 
 
Johannes 11:50 
50 U weet niets, en u bedenkt 
niet, dat het nuttiger voor ons 
is dat een mens sterft voor het 
volk en niet de hele natie 
verloren gaat. 
51 Dit nu zei hij niet uit 
zichzelf, maar daar hij 
hogepriester in dat jaar was, 
profeteerde hij dat Jezus zou 
sterven voor het volk; 
 
Johannes 12:25 
25 Wie zijn leven liefheeft, 
verliest het; en wie zijn leven 
haat in deze wereld, zal het 
bewaren tot het eeuwige 
leven. 
 
Johannes 12:31 
31 Nu is het oordeel van deze 
wereld; nu zal de overste van 
deze wereld worden 
buitengeworpen. 
32 En als Ik van de aarde ben 
verhoogd, zal Ik allen tot 
Mijzelf trekken. 
 
Johannes 12:34 
34 De menigte dan 
antwoordde Hem: Wij hebben 
uit de wet gehoord dat de 
Christus tot in eeuwigheid 
blijft; en hoe zegt U dan dat 
de Zoon des mensen moet 
worden verhoogd? Wie is die 
Zoon des mensen? 
 
Johannes 12:47 
47 En als iemand mijn 
woorden hoort en niet 
bewaart, oordeel Ik hem niet; 
want Ik ben niet gekomen om 
de wereld te oordelen, maar 
om de wereld te behouden. 
 
Johannes 12:50 
50 En Ik weet dat zijn gebod 
eeuwig leven is. Wat Ik dan 
spreek, spreek Ik zo als de 
Vader Mij heeft gezegd. 
 
Johannes 13:8 
8 Petrus zei tot Hem: U zult 
mijn voeten geenszins wassen 
tot in eeuwigheid. Jezus 

niet verloren gaan in 
eeuwigheid en niemand zal 
ze uit mijn hand roven. 
 
Johannes 11:25 
25 Jezus zeide tot haar: Ik ben 
de opstanding en het leven; 
wie in Mij gelooft zal leven, 
ook al is hij gestorven, 
26 en een ieder, die leeft en in 
Mij gelooft, zal in eeuwigheid 
niet sterven; gelooft gij dat? 
 
Johannes 11:50 
50 en gij beseft niet, dat het in 
uw belang is, dat een mens 
sterft voor het volk en niet het 
gehele volk verloren gaat. 
51 Doch dit zeide hij niet uit 
zichzelf, maar als hogepriester 
van dat jaar profeteerde hij, 
dat Jezus zou sterven voor 
het volk, 
 
Johannes 12:25 
25 Wie zijn leven liefheeft, 
maakt dat het verloren gaat, 
maar wie zijn leven haat in 
deze wereld, zal het bewaren 
ten eeuwigen leven. 
 
Johannes 12:31 
31 Nu gaat er een oordeel 
over deze wereld; nu zal de 
overste dezer wereld 
buitengeworpen worden; 
32 en als Ik van de aarde 
verhoogd ben, zal Ik allen tot 
Mij trekken. 
 
Johannes 12:34 
34 De schare dan antwoordde 
Hem: Wij hebben uit de wet 
gehoord, dat de Christus tot 
in eeuwigheid blijft; hoe kunt 
Gij dan zeggen, dat de Zoon 
des mensen moet verhoogd 
worden? Wie is deze Zoon 
des mensen? 
 
Johannes 12:47 
47 En indien iemand naar mijn 
woorden hoort, maar ze niet 
bewaart, Ik oordeel hem niet, 
want Ik ben niet gekomen om 
de wereld te oordelen, doch 
om de wereld te behouden. 
 
Johannes 12:50 
50 En Ik weet, dat zijn gebod 
eeuwig leven is. Wat Ik dan 
spreek, spreek Ik zo, als de 
Vader Mij gezegd heeft. 
 
Johannes 13:8 
8 Petrus zeide tot Hem: Gij zult 
mijn voeten niet wassen in 
eeuwigheid! Jezus 
antwoordde hem: Indien Ik u 
niet was, hebt gij geen deel 
aan Mij. 
 
Johannes 13:37 

believe that I am he, ye 
shall die in your sins. 
 
John 8:35 
35 now the bondman abides 
not in the house for ever: 
the son abides for ever. 
 
John 8:51 
51 ¶ verily, verily, I say unto 
you, if any one shall keep 
my word, he shall never see 
death. 
52 the Jews therefore said 
to him, now we know that 
thou hast a demon. 
Abraham has died, and the 
prophets, and thou sayest, 
if any one keep my word, 
he shall never taste death. 
 
John 9:32 
32 since time was, it has not 
been heard that any one 
opened the eyes of one 
born blind. 
 
John 10:15 
15 as the father knows me 
and I know the father; and I 
lay down my life for the 
sheep. 
 
John 10:28 
28 and I give them life 
eternal; and they shall 
never perish, and no one 
shall seize them out of my 
hand. 
 
John 11:25 
25 jesus said to her, I am 
the resurrection and the life: 
he that believes on me, 
though he have died, shall 
live; 
26 and every one who lives 
and believes on me shall 
never die. believest thou 
this? 
 
John 11:50 
50 nor consider that it is 
profitable for you that one 
man die for the people, and 
not that the whole nation 
perish. 
51 but this he did not say of 
himself; but, being high 
priest that year, prophesied 
that jesus was going to die 
for the nation; 
 
John 12:25 
25 he that loves his life shall 
lose it, and he that hates his 
life in this world shall keep it 
to life eternal. 
 
John 12:31 
31 now is the judgment of 
this world; now shall the 
prince of this world be cast 
out: 
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50 En Ik weet, dat Zijn gebod het 
eeuwige <166> leven is. Hetgeen 
Ik dan spreek, dat spreek Ik 
alzo, gelijk Mij de Vader gezegd 
heeft. 
 
Johannes 13:8 
8 Petrus zeide tot Hem: Gij zult 
mijn voeten niet wassen in <1519> 
der eeuwigheid <165>! Jezus 
antwoordde hem: Indien Ik u niet 
wasse, gij hebt geen deel met 
Mij. 
 
Johannes 13:37 
37 Petrus zeide tot Hem: Heere, 
waarom kan ik U nu niet volgen? 
Ik zal mijn leven voor U zetten. 
38 Jezus antwoordde hem: Zult 
gij uw leven voor Mij zetten? 
Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De 
haan zal niet kraaien, totdat gij 
Mij driemaal verloochend zult 
hebben. 
 
Johannes 14:16 
16 En Ik zal den Vader bidden, 
en Hij zal u een anderen 
Trooster geven, opdat Hij bij u 
blijve <3306> in <1519> der 
eeuwigheid <165>; 
 
Johannes 15:13 
13 Niemand heeft meerder liefde 
dan deze, dat iemand zijn leven 
zette voor zijn vrienden. 
 
Johannes 16:8 
8 En Die gekomen zijnde, zal de 
wereld overtuigen van <4012> 
zonde, en van <4012> 
gerechtigheid, en van <4012> 
oordeel <2920>: 
9 Van <4012> zonde, omdat zij in 
<1519> Mij niet geloven; 
10 En van <4012> gerechtigheid, 
omdat Ik tot Mijn Vader heenga, 
en gij zult Mij niet meer zien; 
11 En van <4012> oordeel <2920>, 
omdat de overste dezer wereld 
geoordeeld is <2919>. 
 
Johannes 17:2 
2 Gelijkerwijs Gij Hem macht 
gegeven hebt over alle <3956> 
vlees, opdat al <3956> wat Gij Hem 
gegeven hebt, Hij hun het 
eeuwige <166> leven geve. 
3 En dit is het eeuwige <166> 
leven, dat zij U kennen, den 
enigen waarachtigen God, en 
Jezus Christus, Dien Gij 
gezonden hebt. 
 
Handelingen 1:8 
8 Maar gij zult ontvangen de 
kracht des Heiligen Geestes, 
Die over u komen zal; en gij zult 
Mijn getuigen zijn, zo te 
Jeruzalem, als in geheel <3956> 
Judéa en Samaria, en tot aan 
het uiterste der aarde. 
 
Handelingen 3:21 

50 en u overweegt niet dat het 
nuttig voor ons is dat één mens 
sterft voor het volk, en niet heel 
het volk verloren gaat. 
51 Dit zei hij echter niet uit 
zichzelf, maar als hogepriester 
van dat jaar profeteerde hij dat 
Jezus sterven zou voor het 
volk, 
 
Johannes 12:25 
25 Wie zijn leven liefheeft, zal 
het verliezen, en wie zijn leven 
haat in deze wereld, zal het 
behouden tot het eeuwige 
leven. 
 
Johannes 12:31 
31 Nu wordt het oordeel over 
deze wereld voltrokken, nu zal 
de vorst van deze wereld 
buitengeworpen worden. 
32 En Ik, als Ik van de aarde 
verhoogd ben, zal allen naar Mij 
toe trekken. 
 
Johannes 12:34 
34 De menigte antwoordde Hem: 
Wij hebben uit de wet gehoord 
dat de Christus tot in 
eeuwigheid blijft. En hoe kunt 
U dan zeggen dat de Zoon des 
mensen verhoogd moet 
worden? Wie is die Zoon des 
mensen? 
 
Johannes 12:47 
47 En als iemand Mijn woorden 
hoort en niet gelooft, veroordeel 
Ik hem niet, want Ik ben niet 
gekomen om de wereld te 
veroordelen, maar om de 
wereld zalig te maken. 
 
Johannes 12:50 
50 En Ik weet dat Zijn gebod 
eeuwig leven is. Wat Ik dan 
spreek, spreek Ik zoals de 
Vader Mij gezegd heeft. 
 
Johannes 13:8 
8 Petrus zei tegen Hem: U zult 
mijn voeten in der eeuwigheid 
niet wassen! Jezus antwoordde 
hem: Als Ik u niet was, hebt u 
geen deel met Mij. 
 
Johannes 13:37 
37 Petrus zei tegen Hem: Heere, 
waarom kan ik U nu niet volgen? 
Mijn leven zal ik voor U geven. 
38 Jezus antwoordde hem: Zult 
u uw leven voor Mij geven? 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
De haan zal niet kraaien, 
voordat u Mij driemaal 
verloochend zult hebben. 
 
Johannes 14:16 
16 En Ik zal de Vader bidden, en 
Hij zal u een andere Trooster 
geven, opdat Hij bij u blijft tot in 
eeuwigheid, 
 

antwoordde hem: Als Ik je niet 
was, heb je geen deel met Mij. 
 
Johannes 13:37 
37 Petrus zei tot Hem: Heer, 
waarom kan ik U nu niet 
volgen? 
38 Mijn leven zal ik voor U 
afleggen. Jezus antwoordde: 
Zul jij je leven voor Mij 
afleggen? Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg je: de haan 
zal geenszins kraaien voordat 
je Mij driemaal verloochend 
zult hebben. 
 
Johannes 14:16 
16 En Ik zal de Vader vragen 
en Hij zal u een andere 
Voorspraak geven, opdat Die 
met u zal zijn tot in 
eeuwigheid: 
 
Johannes 15:13 
13 Niemand heeft groter liefde 
dan deze, dat iemand zijn 
leven voor zijn vrienden 
aflegt. 
 
Johannes 16:8 
8 En als Die is gekomen, zal 
Hij de wereld overtuigen van 
zonde en van gerechtigheid 
en van oordeel; 
9 van zonde, omdat zij in Mij 
niet geloven; 
10 en van gerechtigheid, 
omdat Ik naar de Vader 
heenga en u Mij niet meer 
aanschouwt; 
11 en van oordeel, omdat de 
overste van deze wereld is 
geoordeeld. 
 
Johannes 17:2 
2 zoals U Hem macht hebt 
gegeven over alle vlees, 
opdat alles wat U Hem hebt 
gegeven, Hij hun eeuwig 
leven geeft. 
3 En dit is het eeuwige leven, 
dat zij U kennen, de enige 
waarachtige God, en Jezus 
Christus die U hebt 
gezonden. 
 
Handelingen 1:8 
8 Maar u zult kracht 
ontvangen wanneer de Heilige 
Geest over u komt, en u zult 
mijn getuigen zijn, zowel in 
Jeruzalem als in heel Judea 
en Samaria en tot aan het 
einde van de aarde. 
 
Handelingen 3:21 
21 die de hemel moet 
opnemen tot op de tijden van 
de herstelling van alle dingen, 
waarvan God heeft gesproken 
door de mond van zijn heilige 
profeten van oudsher. 
 
Handelingen 13:38 

37 Petrus zeide tot Hem: Here, 
waarom kan ik U thans niet 
volgen? Ik zal mijn leven voor 
U inzetten! 
38 Jezus antwoordde: Uw 
leven zult gij voor Mij 
inzetten? Voorwaar, voorwaar, 
Ik zeg u, de haan zal niet 
kraaien, eer gij Mij driemaal 
verloochend hebt.  
 
Johannes 14:16 
16 En Ik zal de Vader bidden 
en Hij zal u een andere 
Trooster geven om tot in 
eeuwigheid bij u te zijn, 
 
Johannes 15:13 
13 Niemand heeft grotere 
liefde, dan dat hij zijn leven 
inzet voor zijn vrienden. 
 
Johannes 16:8 
8 En als Hij komt, zal Hij de 
wereld overtuigen van zonde 
en van gerechtigheid en van 
oordeel; 
9 van zonde, omdat zij in Mij 
niet geloven; 
10 van gerechtigheid, omdat 
Ik heenga tot de Vader en gij 
Mij niet langer ziet; 
11 van oordeel, omdat de 
overste dezer wereld 
geoordeeld is. 
 
Johannes 17:2 
2 gelijk Gij Hem macht hebt 
gegeven over alle vlees, om 
aan al wat Gij Hem gegeven 
hebt, eeuwig leven te 
schenken. 
3 Dit nu is het eeuwige leven, 
dat zij U kennen, de enige 
waarachtige God, en Jezus 
Christus, die Gij gezonden 
hebt. 
 
Handelingen 1:8 
8 maar gij zult kracht 
ontvangen, wanneer de 
Heilige Geest over u komt, en 
gij zult mijn getuigen zijn te 
Jeruzalem en in geheel Judea 
en Samaria en tot het uiterste 
der aarde. 
 
Handelingen 3:21 
21 Hem moest de hemel 
opnemen tot de tijden van de 
wederoprichting aller dingen, 
waarvan God gesproken heeft 
bij monde van zijn heilige 
profeten, van oudsher. 
 
Handelingen 13:38 
38 Zo zij u dan bekend, 
mannen broeders, dat door 
Hem u vergeving van zonden 
verkondigd wordt; 
39 ook van alles, waarvan gij 
niet gerechtvaardigd kondt 
worden door de wet van 
Mozes, wordt ieder, die 

32 and I, if I be lifted up out 
of the earth, will draw all to 
me. 
 
John 12:34 
34 the crowd answered him, 
we have heard out of the 
law that the Christ abides 
for ever; and how sayest 
thou that the son of man 
must be lifted up? who *is* 
this, the son of man? 
 
John 12:47 
47 and if any one hear my 
words and do not keep 
them, I judge him not, for I 
am not come that I might 
judge the world, but that I 
might save the world. 
 
John 12:50 
50 and I know that his 
commandment is life 
eternal. what therefore I 
speak, as the father has 
said to me, so I speak. 
 
John 13:8 
8 Peter says to him, thou 
shalt never wash my feet. 
jesus answered him, unless 
I wash thee, thou hast not 
part with me. 
 
John 13:37 
37 Peter says to him, lord, 
why cannot I follow thee 
now? I will lay down my life 
for thee. 
38 jesus answers, thou wilt 
lay down thy life for me! 
verily, verily, I say to thee, 
the cock shall not crow till 
thou hast denied me thrice. 
 
John 14:16 
16 and I will beg the father, 
and he will give you another 
comforter, that he may be 
with you for ever, 
 
John 15:13 
13 no one has greater love 
than this, that one should 
lay down his life for his 
friends. 
 
John 16:8 
8 and having come, he will 
bring demonstration to the 
world, of sin, and of 
righteousness, and of 
judgment: 
9 of sin, because they do 
not believe on me; 
10 of righteousness, 
because I go away to my 
father, and ye behold me no 
longer; 
11 of judgment, because the 
ruler of this world is judged. 
 
John 17:2 
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21 Welken de hemel moet 
ontvangen tot de tijden der 
wederoprichting aller dingen 
<3956>, die God gesproken heeft 
door den mond van al <3956> Zijn 
heilige profeten van alle eeuw 
<165>. 
 
Handelingen 13:38 
38 Zo zij u dan bekend, mannen 
broeders, dat door Dezen u 
vergeving der zonden 
verkondigd wordt; 
39 En dat van alles <3956>, 
waarvan gij niet kondet 
gerechtvaardigd worden door 
de wet van Mozes, door Dezen 
een iegelijk <3956>, die gelooft, 
gerechtvaardigd wordt. 
 
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 <166> levens niet 
waardig oordeelt <2919>, ziet, wij 
keren ons tot <1519> de heidenen. 
47 Want alzo heeft ons de Heere 
geboden, zeggende: Ik heb u 
gesteld tot <1519> een licht der 
heidenen, opdat gij zoudt zijn tot 
<1519> zaligheid <4991>, tot aan het 
uiterste der aarde. 
48 Als nu de heidenen dit 
hoorden, verblijdden zij zich, en 
prezen het Woord des Heeren; 
en er geloofden zovelen, als er 
geordineerd waren tot <1519> het 
eeuwige <166> leven. 
 
Handelingen 15:18 
18 Gode zijn al <3956> Zijn werken 
van eeuwigheid <165> bekend. 
 
Handelingen 16:30 
30 En hen buiten gebracht 
hebbende, zeide hij: Lieve 
heren, wat moet ik doen, opdat 
ik zalig worde <4982>? 
31 En zij zeiden: Geloof in den 
Heere Jezus Christus, en gij 
zult zalig worden <4982>, gij en uw 
huis. 
 
Handelingen 17:26 
26 En heeft uit een bloede het 
ganse <3956> geslacht der mensen 
gemaakt, om op den gehelen 
<3956> aardbodem te wonen, 
bescheiden hebbende de tijden 
te voren geordineerd, en de 
bepalingen van hun woning; 
27 Opdat zij den Heere zouden 
zoeken, of zij Hem immers 
tasten en vinden mochten; 
hoewel Hij niet verre is van een 
iegelijk van ons. 
28 Want in Hem leven wij, en 
bewegen ons, en zijn wij; gelijk 
ook enigen van uw poëten 

Johannes 15:13 
13 Niemand heeft een grotere 
liefde dan deze, namelijk dat 
iemand zijn leven geeft voor zijn 
vrienden. 
 
Johannes 16:8 
8 En als Die gekomen is, zal Hij 
de wereld overtuigen van 
zonde, van gerechtigheid en 
van oordeel: 
9 van zonde, omdat zij niet in 
Mij geloven; 
10 van gerechtigheid, omdat Ik 
heenga naar Mijn Vader en u 
Mij niet meer zult zien; 
11 en van oordeel, omdat de 
vorst van deze wereld 
veroordeeld is. 
 
Johannes 17:2 
2 zoals U Hem macht gegeven 
hebt over alle vlees, opdat Hij 
eeuwig leven geeft aan allen 
die U Hem gegeven hebt. 
3 En dit is het eeuwige leven, 
dat zij U kennen, de enige 
waarachtige God, en Jezus 
Christus, Die U gezonden hebt. 
 
Handelingen 1:8 
8 maar u zult de kracht van de 
Heilige Geest ontvangen, Die 
over u komen zal; en u zult Mijn 
getuigen zijn, zowel in 
Jeruzalem als in heel Judea en 
Samaria en tot aan het uiterste 
van de aarde. 
 
Handelingen 3:21 
21 Hem moet de hemel 
ontvangen tot de tijden waarin 
alle dingen worden hersteld, 
waarover God gesproken heeft 
bij monde van al Zijn heilige 
profeten door de eeuwen heen. 
 
Handelingen 13:38 
38 Laat het u dan bekend zijn, 
mannenbroeders, dat door Hem 
aan u vergeving van de 
zonden verkondigd wordt 
39 en dat ieder die gelooft, door 
Hem gerechtvaardigd wordt 
van alles waarvan u door de wet 
van Mozes niet 
gerechtvaardigd kon worden. 
 
Handelingen 13:46 
46 Maar Paulus en Barnabas 
zeiden vrijmoedig: Het was 
nodig dat het Woord van God 
eerst tot u gesproken zou 
worden, maar aangezien u het 
verwerpt en uzelf het eeuwige 
leven niet waard oordeelt, zie, 
wij wenden ons tot de heidenen. 
47 Zo immers heeft de Heere 
ons geboden: Ik heb u tot een 
licht voor de heidenen gesteld, 
opdat u tot zaligheid zou zijn tot 
aan het uiterste van de aarde. 
48 Toen nu de heidenen dit 
hoorden, verblijdden zij zich en 

38 U zij dan bekend, mannen 
broeders, dat door Deze u 
vergeving van zonden wordt 
verkondigd 
39 en dat van alles waarvan u 
niet kon worden 
gerechtvaardigd in de wet 
van Mozes, in Deze ieder die 
gelooft, gerechtvaardigd 
wordt. 
 
Handelingen 13:46 
46 En Paulus en Barnabas 
zeiden met vrijmoedigheid: 
Het was nodig dat eerst tot u 
het woord van God werd 
gesproken; aangezien u het 
van u afstoot en uzelf het 
eeuwige leven niet waard 
oordeelt, -zie, wij wenden ons 
tot de volken. 
47 Want zo heeft de Heer ons 
geboden: ‘Ik heb u gesteld tot 
een licht van de volken, opdat 
u tot behoudenis bent tot aan 
het einde van de aarde’. 
48 Toen nu de volken dit 
hoorden, verblijdden zij zich 
en verheerlijkten het woord 
van de Heer en allen 
geloofden die tot het 
eeuwige leven bestemd 
waren; 
 
Handelingen 15:18 
18 die van eeuwigheid af 
bekend zijn. 
 
Handelingen 16:30 
30 En hij bracht hen naar 
buiten en zei: Heren, wat moet 
ik doen om behouden te 
worden? 
31 En zij zeiden: Geloof in de 
Heer Jezus en u zult 
behouden worden, u en uw 
huis. 
 
Handelingen 17:26 
26 En Hij heeft uit een bloed 
het hele mensengeslacht 
gemaakt om op het hele 
aardoppervlak te wonen, 
terwijl Hij de bepaalde tijden 
en de grenzen van hun 
woonplaats heeft vastgesteld, 
27 opdat zij God zouden 
zoeken, of zij misschien naar 
Hem mochten tasten en Hem 
vinden, hoewel Hij niet ver is 
van ieder van ons. 
28 Want in Hem leven wij, 
bewegen wij ons en zijn wij, 
zoals ook enigen van de 
dichters onder u hebben 
gezegd: ‘Want wij zijn ook zijn 
geslacht’. 
29 Daar wij dus Gods geslacht 
zijn, behoren wij niet te menen 
dat de Godheid gelijk is aan 
goud, zilver of steen, aan 
beeldwerk van menselijke 
kunst en vinding. 

gelooft, gerechtvaardigd 
door Hem. 
 
Handelingen 13:46 
46 Maar Paulus en Barnabas 
zeiden vrijmoedig: Het was 
nodig, dat eerst tot u het 
woord Gods werd gesproken, 
doch nu gij het verstoot en u 
het eeuwige leven niet 
waardig keurt, zie, nu wenden 
wij ons tot de heidenen. 
47 Want zo heeft ons de Here 
geboden: Ik heb u gesteld tot 
een licht der heidenen, opdat 
gij tot heil zoudt zijn tot aan 
het uiterste der aarde. 
48 Toen nu de heidenen dit 
hoorden, verblijdden zij zich 
en verheerlijkten het woord 
des Heren; en allen, die 
bestemd waren ten eeuwige 
leven, kwamen tot geloof; 
 
Handelingen 15:18 
18 welke van eeuwigheid 
bekend zijn. 
 
Handelingen 16:30 
30 En hij leidde hen naar 
buiten en zeide: Heren, wat 
moet ik doen om behouden te 
worden? 
31 En zij zeiden: Stel uw 
vertrouwen op de Here Jezus 
en gij zult behouden worden, 
gij en uw huis. 
 
Handelingen 17:26 
26 Hij heeft uit een enkele het 
gehele menselijke geslacht 
gemaakt om op de ganse 
oppervlakte der aarde te 
wonen en Hij heeft de hun 
toegemeten tijden en de 
grenzen van hun 
woonplaatsen bepaald, 
27 opdat zij God zouden 
zoeken, of zij Hem al tastende 
vinden mochten, hoewel Hij 
niet ver is van een ieder van 
ons. 
28 Want in Hem leven wij, 
bewegen wij ons en zijn wij, 
gelijk ook enige van uw 
dichters hebben gezegd: Want 
wij zijn ook van zijn geslacht. 
29 Daar wij dan van Gods 
geslacht zijn, moeten wij niet 
menen, dat de godheid gelijk 
is aan goud of zilver of steen 
door menselijke 
kunstvaardigheid gesneden of 
bedacht. 
30 God dan verkondigt, met 
voorbijzien van de tijden der 
onwetendheid, heden aan de 
mensen, dat zij allen overal tot 
bekering moeten komen; 
31 omdat Hij een dag heeft 
bepaald, waarop Hij de 
aardbodem rechtvaardig zal 
oordelen door een man, die Hij 
aangewezen heeft, waarvan 

2 as thou hast given him 
authority over all flesh, that 
as to all that thou hast given 
to him, he should give them 
life eternal. 
3 and this is the eternal life, 
that they should know thee, 
the only true god, and jesus 
Christ whom thou hast sent. 
 
Acts 1:8 
8 but ye will receive power, 
the holy spirit having come 
upon you, and ye shall be 
my witnesses both in 
Jerusalem, and in all 
Judaea and Samaria, and 
to the end of the earth. 
 
Acts 3:21 
21 whom heaven indeed 
must receive till the times of 
the restoring of all things, of 
which god has spoken by 
the mouth of his holy 
prophets since time began. 
 
Acts 13:38 
38 be it known unto you, 
therefore, brethren, that 
through this man remission 
of sins is preached to you, 
39 and from all things from 
which ye could not be 
justified in the law of 
Moses, in him every one 
that believes is justified. 
 
Acts 13:46 
46 and Paul and Barnabas 
spoke boldly and said, it 
was necessary that the 
word of god should be first 
spoken to you; but, since ye 
thrust it from you, and judge 
yourselves unworthy of 
eternal life, lo, we turn to 
the nations; 
47 for thus has the lord 
enjoined us: I have set thee 
for a light of the nations, 
that thou shouldest be for 
salvation to the end of the 
earth. 
48 and those of the nations, 
hearing it, rejoiced, and 
glorified the word of the 
lord, and believed, as many 
as were ordained to eternal 
life. 
 
Acts 15:18 
18 known from eternity. 
 
Acts 16:30 
30 and leading them out 
said, Sirs, what must I do 
that I may be saved? 
31 and they said, believe on 
the lord jesus and thou 
shalt be saved, thou and 
thy house. 
 
Acts 17:26 
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gezegd hebben: Want wij zijn 
ook Zijn geslacht. 
29 Wij dan, zijnde Gods 
geslacht, moeten niet menen, 
dat de Godheid goud, of zilver, 
of steen gelijk zij, welke door 
mensenkunst en bedenking 
gesneden zijn. 
30 God dan, de tijden der 
onwetendheid overzien 
hebbende, verkondigt nu allen 
<3956> mensen alom, dat zij zich 
bekeren <3340>. 
31 Daarom dat Hij een dag 
gesteld heeft, op welken Hij den 
aardbodem rechtvaardiglijk zal 
oordelen <2919>, door een Man, 
Dien Hij daartoe geordineerd 
heeft, verzekering daarvan 
doende aan allen <3956>, dewijl Hij 
Hem uit de doden opgewekt 
heeft. 
 
Handelingen 26:18 
18 Om hun ogen te openen, en 
hen te bekeren van de 
duisternis tot <1519> het licht, en 
van de macht des satans tot 
God; opdat zij vergeving der 
zonden ontvangen, en een 
erfdeel onder de geheiligden, 
door het geloof in <1519> Mij. 
 
Romeinen 1:14 
14 Beiden Grieken en Barbaren, 
beiden wijzen en onwijzen ben ik 
een schuldenaar. 
15 Alzo hetgeen in mij is, dat is 
volvaardig, om u ook, die te 
Rome zijt, het Evangelie te 
verkondigen. 
16 ¶ Want ik schaam mij des 
Evangelies van Christus niet; 
want het is een kracht Gods tot 
<1519> zaligheid <4991> een iegelijk 
<3956>, die gelooft, eerst den 
Jood, en ook den Griek. 
17 Want de rechtvaardigheid 
Gods wordt in hetzelve 
geopenbaard uit geloof tot <1519> 
geloof; gelijk geschreven is: 
Maar de rechtvaardige zal uit 
het geloof leven. 
18 Want de toorn <3709> Gods 
wordt geopenbaard van den 
hemel over alle <3956> 
goddeloosheid, en 
ongerechtigheid der mensen, 
als die de waarheid in 
ongerechtigheid ten onder 
houden. 
19 ¶ Overmits hetgeen van God 
kennelijk is, in hen openbaar is; 
want God heeft het hun 
geopenbaard. 
20 Want Zijn onzienlijke dingen 
worden, van de schepping der 
wereld aan, uit de schepselen 
verstaan en doorzien, beide Zijn 
eeuwige <126> kracht en 
Goddelijkheid, opdat <1519> zij niet 
te verontschuldigen zouden zijn. 
 
Romeinen 1:25 

prezen het Woord van de 
Heere, en er geloofden er 
zovelen als er bestemd waren 
voor het eeuwige leven. 
 
Handelingen 15:18 
18 Aan God zijn al Zijn werken 
van eeuwigheid bekend. 
 
Handelingen 16:30 
30 en hij bracht hen naar buiten 
en zei: Heren, wat moet ik doen 
om zalig te worden? 
31 En zij zeiden: Geloof in de 
Heere Jezus Christus en u zult 
zalig worden, u en uw huis 
genoten. 
 
Handelingen 17:26 
26 En Hij maakte uit één bloed 
heel het menselijke geslacht om 
op heel de aardbodem te 
wonen; en Hij heeft de hun van 
tevoren toegemeten tijden 
bepaald, en de grenzen van hun 
woongebied, 
27 opdat zij de Heere zouden 
zoeken, of zij Hem misschien al 
tastend zouden mogen vinden, 
hoewel Hij niet ver is van ieder 
van ons. 
28 Want in Hem leven wij, 
bewegen wij ons en bestaan wij; 
zoals ook enkele van uw 
dichters gezegd hebben: Want 
wij zijn ook van Zijn geslacht. 
29 Wij nu, die van Gods 
geslacht zijn, moeten niet 
denken dat de Godheid gelijk is 
aan goud, zilver of steen, een 
product van de kunstzinnigheid 
en gedachten van een mens. 
30 God dan verkondigt, met 
voorbijzien van de tijden van de 
onwetendheid, nu overal aan 
alle mensen dat zij zich moeten 
bekeren, 
31 en wel omdat Hij een dag 
vastgesteld heeft, waarop Hij de 
wereld rechtvaardig zal 
oordelen door een Man Die Hij 
daartoe aangesteld heeft. 
Daarvan heeft Hij aan allen het 
bewijs geleverd door Hem uit de 
doden te doen opstaan. 
 
Handelingen 26:18 
18 om hun ogen te openen en 
hen te bekeren van de 
duisternis tot het licht en van 
de macht van de satan tot God, 
opdat zij vergeving van de 
zonden ontvangen en een 
erfdeel onder de geheiligden 
door het geloof in Mij. 
 
Romeinen 1:14 
14 Ik sta in de schuld bij 
Grieken en niet-Grieken, bij 
wijzen en onverstandigen. 
15 Zo is wat in mij is, gewillig om 
ook u die in Rome bent, het 
Evangelie te verkondigen. 

30 Met voorbijzien dan van de 
tijden der onwetendheid 
beveelt God nu aan de 
mensen, dat zij zich allen 
overal moeten bekeren, 
31 omdat Hij een dag heeft 
bepaald, waarop Hij het 
aardrijk in gerechtigheid zal 
oordelen door een man die Hij 
daartoe heeft bestemd, 
waarvan Hij aan allen 
zekerheid heeft gegeven door 
Hem uit de doden op te 
wekken. 
 
Handelingen 26:18 
18 opdat zij zich bekeren van 
de duisternis tot het licht, en 
van de macht van satan tot 
God, opdat zij vergeving van 
zonden en een erfdeel onder 
de geheiligden ontvangen 
door geloof in Mij. 
 
Romeinen 1:14 
14 Van Grieken en barbaren, 
van wijzen en onwetenden 
ben ik een schuldenaar. 
15 Zo ben ik dan, wat mij 
betreft, bereid ook aan u die in 
Rome bent, het evangelie te 
verkondigen. 
16 ¶ Want ik schaam mij niet 
voor het evangelie; want het 
is Gods kracht tot 
behoudenis voor ieder die 
gelooft, eerst voor de Jood, 
en ook voor de Griek. 
17 Want gerechtigheid van 
God wordt daarin 
geopenbaard op grond van 
geloof tot geloof, zoals 
geschreven staat: ‘Maar de 
rechtvaardige zal op grond 
van geloof leven’. 
18 Want toorn van God wordt 
van de hemel geopenbaard 
over alle goddeloosheid en 
ongerechtigheid van mensen 
die de waarheid in 
ongerechtigheid bezitten; 
19 ¶ omdat wat van God 
gekend kan worden, onder 
hen openbaar is, want God 
heeft het hun geopenbaard 
20 -want van de schepping 
van de wereld af worden wat 
van Hem niet gezien kan 
worden, zijn eeuwige kracht 
en Goddelijkheid, uit zijn 
werken met inzicht doorzien-
,opdat zij niet te 
verontschuldigen zijn, 
 
Romeinen 1:25 
25 zij die de waarheid van 
God vervangen hebben door 
de leugen en het schepsel 
geeerd en gediend hebben 
boven de Schepper, die 
gezegend is tot in 
eeuwigheid. Amen. 
 
Romeinen 1:32 

Hij voor allen het bewijs 
geleverd heeft door Hem uit 
de doden op te wekken. 
 
Handelingen 26:18 
18 om hun ogen te openen ter 
bekering uit de duisternis tot 
het licht en van de macht van 
de satan tot God, opdat zij 
vergeving van zonden en 
een erfdeel onder de 
geheiligden zouden ontvangen 
door het geloof in Mij. 
 
Romeinen 1:14 
14 Van Grieken en niet-
grieken, van wijzen en 
onwetenden ben ik een 
schuldenaar. 
15 Vandaar mijn bereidheid om 
ook u te Rome het evangelie 
te brengen.  
16 ¶ Want ik schaam mij het 
evangelie niet; want het is 
een kracht Gods tot behoud 
voor een ieder die gelooft, 
eerst voor de Jood, maar ook 
voor de Griek.  
17 Want gerechtigheid Gods 
wordt daarin geopenbaard uit 
geloof tot geloof, gelijk 
geschreven staat: De 
rechtvaardige zal uit geloof 
leven.  
18 Want toorn van God 
openbaart zich van de hemel 
over alle goddeloosheid en 
ongerechtigheid van 
mensen, die de waarheid in 
ongerechtigheid ten onder 
houden, 
19 ¶ daarom dat hetgeen van 
God gekend kan worden in 
hen openbaar is, want God 
heeft het hun geopenbaard. 
20 Want hetgeen van Hem niet 
gezien kan worden, zijn 
eeuwige kracht en 
goddelijkheid, wordt sedert de 
schepping der wereld uit zijn 
werken met het verstand 
doorzien, zodat zij geen 
verontschuldiging hebben.   
 
Romeinen 1:25 
25 Zij immers hadden de 
waarheid Gods vervangen 
door de leugen en het 
schepsel vereerd en gediend 
boven de Schepper, die te 
prijzen is tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Romeinen 1:32 
32 Immers, hoewel zij de 
rechtseis van God kenden, 
namelijk, dat zij, die zulke 
dingen bedrijven, de dood 
verdienen, doen zij ze niet 
alleen zelf, maar schenken 
ook nog hun bijval aan wie ze 
bedrijven. 
 
Romeinen 2:1 

26 and has made of one 
blood every nation of men 
to dwell upon the whole 
face of the earth, having 
determined ordained times 
and the boundaries of their 
dwelling, 
27 that they may seek god; 
if indeed they might feel 
after him and find him, 
although he is not far from 
each one of us: 
28 for in him we live and 
move and exist; as also 
some of the poets amongst 
you have said, for we are 
also his offspring. 
29 being therefore the 
offspring of god, we ought 
not to think that which is 
divine to be like gold or 
silver or stone, the graven 
form of man’s art and 
imagination. 
30 god therefore, having 
overlooked the times of 
ignorance, now enjoins men 
that they shall all 
everywhere repent, 
31 because he has set a 
day in which he is going to 
judge the habitable earth in 
righteousness by the man 
whom he has appointed, 
giving the proof of it to all in 
having raised him from 
among the dead. 
 
Acts 26:18 
18 to open their eyes, that 
they may turn from 
darkness to light, and from 
the power of Satan to god, 
that they may receive 
remission of sins and 
inheritance among them 
that are sanctified by faith in 
me. 
 
Romans 1:14 
14 I am a debtor both to 
Greeks and barbarians, 
both to wise and 
unintelligent: 
15 so, as far as depends on 
me, am I ready to announce 
the glad tidings to you also 
who are in Rome. 
16 ¶ for I am not ashamed of 
the glad tidings; for it is 
god’s power to salvation, to 
every one that believes, 
both to Jew first and to 
Greek: 
17 for righteousness of god 
is revealed therein, on the 
principle of faith, to faith: 
according as it is written, 
but the just shall live by 
faith. 
18 for there is revealed 
wrath of god from heaven 
upon all impiety, and 
unrighteousness of men 
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25 Als die de waarheid Gods 
veranderd hebben in de leugen, 
en het schepsel geëerd en 
gediend hebben boven den 
Schepper, Die te prijzen is in 
<1519> der eeuwigheid <165>, amen. 
 
Romeinen 1:32 
32 Dewelken, daar zij het recht 
Gods weten, namelijk, dat 
degenen, die zulke dingen doen, 
des doods waardig zijn) niet 
alleen dezelve doen, maar ook 
mede een welgevallen hebben in 
degenen, die ze doen. 
 
Romeinen 2:1 
1 ¶ Daarom zijt gij niet te 
verontschuldigen, o mens, wie 
<3956> gij zijt, die anderen 
oordeelt <2919>; want waarin gij 
een ander oordeelt <2919>, 
veroordeelt gij <2632> uzelven; 
want gij, die anderen oordeelt 
<2919>, doet dezelfde dingen. 
2 En wij weten, dat het oordeel 
<2917> Gods naar waarheid is, 
over degenen, die zulke dingen 
doen. 
3 En denkt gij dit, o mens, die 
oordeelt <2919> dengenen, die 
zulke dingen doen, en dezelve 
doet, dat gij het oordeel <2917> 
Gods zult ontvlieden? 
4 Of veracht gij den rijkdom 
Zijner goedertierenheid, en 
verdraagzaamheid, en 
lankmoedigheid, niet wetende, 
dat de goedertierenheid Gods 
u tot <1519> bekering <3341> leidt? 
5 Maar naar uw hardigheid, en 
onbekeerlijk hart, vergadert gij 
uzelven toorn <3709> als een 
schat, in den dag des toorns 
<3709>, en der openbaring van het 
rechtvaardig oordeel Gods. 
6 Welke een iegelijk vergelden 
zal naar zijn werken; 
7 Dengenen wel, die met 
volharding in goeddoen, 
heerlijkheid, en eer, en 
onverderfelijkheid <861> zoeken, 
het eeuwige <166> leven; 
8 Maar dengenen, die twistgierig 
zijn, en die der waarheid 
ongehoorzaam, doch der 
ongerechtigheid gehoorzaam 
zijn, zal verbolgenheid en toorn 
<3709> vergolden worden; 
9 Verdrukking en benauwdheid 
over alle <3956> 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 <3956>, die het 
goede werkt, eerst den Jood, en 
ook den Griek. 
11 Want er is geen aanneming 
des persoons bij God. 
 
Romeinen 3:21 
21 Maar nu is de 
rechtvaardigheid Gods 
geopenbaard geworden zonder 

16 ¶ Want ik schaam mij niet 
voor het Evangelie van 
Christus, want het is een kracht 
van God tot zaligheid voor 
ieder die gelooft, eerst voor de 
Jood, en ook voor de Griek. 
17 Want de gerechtigheid van 
God wordt daarin geopenbaard 
uit geloof tot geloof, zoals 
geschreven is: Maar de 
rechtvaardige zal uit het geloof 
leven. 
18 Want de toorn van God 
wordt geopenbaard vanuit de 
hemel over alle goddeloosheid 
en ongerechtigheid van de 
mensen, die de waarheid in 
ongerechtigheid onderdrukken, 
19 ¶ omdat wat van God gekend 
kan worden, hun bekend is. God 
Zelf heeft het hun immers 
geopenbaard. 
20 Want de dingen van Hem die 
onzichtbaar zijn, worden sinds 
de schepping van de wereld uit 
Zijn werken gekend en doorzien, 
namelijk én Zijn eeuwige kracht 
én Zijn Goddelijkheid, zodat zij 
niet te verontschuldigen zijn. 
 
Romeinen 1:25 
25 Zij hebben de waarheid van 
God vervangen door de leugen, 
en het schepsel vereerd en 
gediend boven de Schepper, 
Die te prijzen is tot in 
eeuwigheid. Amen. 
 
Romeinen 1:32 
32 Zij kennen het recht van God, 
namelijk dat zij die zulke dingen 
doen de dood verdienen, en 
toch doen zij niet alleen zelf 
deze dingen, maar stemmen 
ook in met hen die ze doen. 
 
Romeinen 2:1 
1 ¶ Daarom bent u niet te 
verontschuldigen, o mens, wie u 
ook bent die anderen oordeelt, 
want waarin u de ander 
oordeelt, veroordeelt u uzelf. U 
immers die anderen oordeelt, 
doet dezelfde dingen. 
2 En wij weten dat het oordeel 
van God in overeenstemming 
met de waarheid is over hen die 
zulke dingen doen. 
3 En u, o mens, die hen 
oordeelt die zulke dingen doen, 
en ze zelf ook doet, denkt u dat 
u aan het oordeel van God zult 
ontkomen? 
4 Of veracht u de rijkdom van 
Zijn goedertierenheid, 
verdraagzaamheid en geduld, 
zonder te weten dat de 
goedertierenheid van God u tot 
bekering leidt? 
5 Maar in overeenstemming met 
uw hardheid en uw 
onbekeerlijke hart hoopt u voor 
uzelf toorn op tegen de dag van 
de toorn en van de openbaring 

32 die, hoewel zij de eis van 
het recht van God kennen-dat 
zij die zulke dingen bedrijven, 
de dood verdienen-,ze niet 
alleen doen, maar ook een 
welgevallen hebben aan hen 
die ze bedrijven. 
 
Romeinen 2:1 
1 ¶ Daarom bent u niet te 
verontschuldigen, mens, wie u 
ook bent die oordeelt; want 
waarin u de ander oordeelt, 
veroordeelt u zichzelf; want u 
die oordeelt, bedrijft dezelfde 
dingen. 
2 Wij nu weten, dat het 
oordeel van God naar 
waarheid is over hen die 
zulke dingen bedrijven. 
3 En denkt u dit, mens, die 
oordeelt hen die zulke dingen 
bedrijven en ze zelf doet, dat 
u aan het oordeel van God 
zult ontkomen? 
4 Of veracht u de rijkdom van 
zijn goedertierenheid en 
verdraagzaamheid en 
lankmoedigheid, zonder te 
weten dat de 
goedertierenheid van God u 
tot bekering leidt? 
5 Maar naar uw hardheid en 
onbekeerlijk hart hoopt u voor 
uzelf toorn op in de dag van 
de toorn en van de 
openbaring van het 
rechtvaardig oordeel van 
God, 
6 die ieder zal vergelden naar 
zijn werken; 
7 hun die met volharding in 
goed werk heerlijkheid, eer en 
onvergankelijkheid zoeken, 
eeuwig leven; 
8 maar hun die twistziek zijn 
en ongehoorzaam aan de 
waarheid maar gehoorzaam 
aan de ongerechtigheid, 
toorn en gramschap. 
9 Verdrukking en 
benauwdheid over elke ziel 
van een mens die het kwade 
werkt, eerst van de Jood en 
ook van de Griek; 
10 maar heerlijkheid, eer en 
vrede voor ieder die het 
goede werkt, eerst voor de 
Jood en ook voor de Griek; 
11 want er is geen aanzien 
des persoons bij God. 
 
Romeinen 3:21 
21 Maar nu is, buiten de wet 
om, gerechtigheid van God 
geopenbaard, waarvan door 
de wet en de profeten 
getuigenis gegeven wordt, 
22 namelijk gerechtigheid van 
God door geloof in Jezus 
Christus tot allen, en over 
allen die geloven; want er is 
geen onderscheid. 

1 ¶ Daarom zijt gij, o mens, wie 
gij ook zijt, niet te 
verontschuldigen, wanneer gij 
oordeelt. Want waarin gij een 
ander oordeelt, veroordeelt gij 
uzelf; want gij, die oordeelt, 
bedrijft dezelfde dingen. 
2 Wij weten echter, dat het 
oordeel Gods onpartijdig gaat 
over hen, die zulke dingen 
bedrijven. 
3 Rekent gij wellicht hierop, o 
mens, die oordeelt over hen, 
die zulke dingen bedrijven, en 
ze zelf doet, dat gij het 
oordeel Gods ontgaan zult?  
4 Of veracht gij de rijkdom van 
zijn goedertierenheid, 
verdraagzaamheid en 
lankmoedigheid, en beseft gij 
niet, dat de goedertierenheid 
Gods u tot boetvaardigheid 
leidt? 
5 Maar in uw weerbarstigheid 
en onboetvaardigheid van hart 
hoopt gij u toorn op tegen de 
dag des toorns en der 
openbaring van het 
rechtvaardig oordeel Gods,  
6 die een ieder vergelden zal 
naar zijn werken: 
7 hun, die, in het goeddoen 
volhardende, heerlijkheid, eer 
en onvergankelijkheid 
zoeken, het eeuwige leven; 
8 maar hun, die zichzelf 
zoeken, der waarheid 
ongehoorzaam en der 
ongerechtigheid 
gehoorzaam zijn, wacht toorn 
en gramschap.  
9 Verdrukking en benauwdheid 
zal komen over ieder levend 
mens, die het kwade bewerkt, 
eerst de Jood en ook de Griek; 
10 maar heerlijkheid, eer en 
vrede over ieder, die het 
goede werkt, eerst de Jood en 
ook de Griek.  
11 Want er is geen aanzien 
des persoons bij God. 
 
Romeinen 3:21 
21 Thans is echter buiten de 
wet om gerechtigheid Gods 
openbaar geworden, waarvan 
de wet en de profeten 
getuigen, 
22 en wel gerechtigheid 
Gods door het geloof in 
Jezus Christus, voor allen, 
die geloven; want er is geen 
onderscheid.    
23 Want allen hebben 
gezondigd en derven de 
heerlijkheid Gods, 
24 en worden om niet 
gerechtvaardigd uit zijn 
genade, door de verlossing 
in Christus Jezus. 
25 Hem heeft God voorgesteld 
als zoenmiddel door het 
geloof, in zijn bloed, om zijn 
rechtvaardigheid te tonen, 

holding the truth in 
unrighteousness. 
19 ¶ because what is known 
of god is manifest among 
them, for god has 
manifested it to them, 
20 —for from the world’s 
creation the invisible things 
of him are perceived, being 
apprehended by the mind 
through the things that are 
made, both his eternal 
power and divinity, —so as 
to render them inexcusable. 
 
Romans 1:25 
25 who changed the truth of 
god into falsehood, and 
honoured and served the 
creature more than him who 
had created it, who is 
blessed for ever. amen. 
 
Romans 1:32 
32 who knowing the 
righteous judgment of god, 
that they who do such 
things are worthy of death, 
not only practise them, but 
have fellow delight in those 
who do them. 
 
Romans 2:1 
1 ¶ therefore thou art 
inexcusable, O man, every 
one who judgest, for in that 
in which thou judgest 
another, thou condemnest 
thyself; for thou that judgest 
doest the same things. 
2 but we know that the 
judgment of god is 
according to truth upon 
those who do such things. 
3 and thinkest thou this, O 
man, who judgest those 
that do such things, and 
practisest them thyself, that 
*thou* shalt escape the 
judgment of god? 
4 or despisest thou the 
riches of his goodness, and 
forbearance, and long-
suffering, not knowing that 
the goodness of god leads 
thee to repentance? 
5 but, according to thy 
hardness and impenitent 
heart, treasurest up to 
thyself wrath, in the day of 
wrath and revelation of the 
righteous judgment of god, 
6 who shall render to each 
according to his works: 
7 to them who, in patient 
continuance of good works, 
seek for glory and honour 
and incorruptibility, life 
eternal. 
8 but to those that are 
contentious, and are 
disobedient to the truth, but 
obey unrighteousness, 
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de wet, hebbende getuigenis 
van de wet en de profeten: 
22 Namelijk de 
rechtvaardigheid Gods door 
het geloof van Jezus Christus, 
tot <1519> allen <3956>, en over allen 
<3956>, die geloven; want er is 
geen onderscheid. 
23 Want zij hebben allen <3956> 
gezondigd, en derven de 
heerlijkheid Gods; 
24 En worden om niet 
gerechtvaardigd, uit Zijn 
genade, door de verlossing 
<629>, die in Christus Jezus is; 
25 Welken God voorgesteld 
heeft tot een verzoening, door 
het geloof in Zijn bloed, tot <1519> 
een betoning van Zijn 
rechtvaardigheid, door de 
vergeving der zonden, die te 
voren geschied zijn onder de 
verdraagzaamheid Gods; 
26 Tot een betoning van Zijn 
rechtvaardigheid in dezen 
tegenwoordigen tijd; opdat <1519> 
Hij rechtvaardig zij, en 
rechtvaardigende dengene, die 
uit het geloof van Jezus is. 
 
Romeinen 5:1 
1 ¶ Wij dan, gerechtvaardigd 
zijnde uit het geloof, hebben 
vrede bij God, door onzen 
Heere Jezus Christus; 
2 Door Welken wij ook de 
toeleiding hebben door het 
geloof tot <1519> deze genade, in 
welke wij staan, en roemen in de 
hoop der heerlijkheid Gods. 
 
Romeinen 5:6 
6 ¶ Want Christus, als wij nog 
krachteloos waren, is te Zijner 
tijd voor de goddelozen 
gestorven. 
7 Want nauwelijks zal iemand 
voor een rechtvaardige 
sterven; want voor den goede 
zal mogelijk iemand ook bestaan 
te sterven. 
8 Maar God bevestigt Zijn liefde 
jegens <1519> ons, dat Christus 
voor ons gestorven is, als wij 
nog zondaars waren. 
9 Veel <4183> meer dan, zijnde nu 
gerechtvaardigd door Zijn 
bloed, zullen wij door Hem 
behouden worden <4982> van den 
toorn <3709>. 
10 Want indien wij, vijanden 
zijnde, met God verzoend zijn 
<2644> door den dood Zijns 
Zoons, veel <4183> meer zullen 
wij, verzoend zijnde <2644>, 
behouden worden <4982> door 
Zijn leven. 
11 En niet alleenlijk dit, maar wij 
roemen ook in God, door onzen 
Heere Jezus Christus, door 
Welken wij nu de verzoening 
<2643> gekregen hebben. 
12 Daarom, gelijk door een mens 
de zonde in <1519> de wereld 

van het rechtvaardig oordeel 
van God, 
6 Die ieder vergelden zal naar 
zijn werken, 
7 namelijk hun die met 
volharding het goede doen en 
heerlijkheid, eer en 
onvergankelijkheid zoeken: het 
eeuwige leven. 
8 Hun echter die twistziek zijn en 
ongehoorzaam aan de 
waarheid, maar gehoorzaam 
aan de ongerechtigheid, zal 
gramschap en toorn vergolden 
worden. 
9 Verdrukking en benauwdheid 
zullen komen over de ziel van 
ieder mens die het kwade 
teweegbrengt, eerst over de 
Jood, en ook over de Griek, 
10 maar heerlijkheid en eer en 
vrede over ieder die het goede 
werkt, eerst over de Jood, en 
ook over de Griek. 
11 Want er is geen aanzien des 
persoons bij God. 
 
Romeinen 3:21 
21 Maar nu is zonder de wet 
gerechtigheid van God 
geopenbaard, waarvan door de 
wet en de profeten is getuigd: 
22 namelijk gerechtigheid van 
God door het geloof in Jezus 
Christus, tot allen en over allen 
die geloven, want er is geen 
onderscheid. 
23 Want allen hebben 
gezondigd en missen de 
heerlijkheid van God, 
24 en worden om niet 
gerechtvaardigd door Zijn 
genade, door de verlossing in 
Christus Jezus. 
25 Hem heeft God openlijk 
aangewezen als middel tot 
verzoening, door het geloof in 
Zijn bloed. Dit was om Zijn 
gerechtigheid te bewijzen 
vanwege het voorbij laten gaan 
van de zonden die eertijds 
hadden plaatsgevonden onder 
de verdraagzaamheid van God. 
26 Hij deed dit om Zijn 
rechtvaardigheid te bewijzen 
nu in deze tijd, zodat Hijzelf 
rechtvaardig is én rechtvaardigt 
diegene die uit het geloof in 
Jezus is. 
 
Romeinen 5:1 
1 ¶ Wij dan, gerechtvaardigd uit 
het geloof, hebben vrede bij 
God door onze Heere Jezus 
Christus. 
2 Door Hem hebben wij ook de 
toegang verkregen door het 
geloof tot deze genade waarin 
wij staan, en wij roemen in de 
hoop op de heerlijkheid van 
God. 
 
Romeinen 5:6 

23 Want allen hebben 
gezondigd en komen te kort 
aan de heerlijkheid van God, 
24 en worden om niet 
gerechtvaardigd door zijn 
genade, door de verlossing 
die in Christus Jezus is. 
25 Hem heeft God gesteld tot 
een genadetroon door het 
geloof, in zijn bloed, tot 
betoning van zijn 
gerechtigheid wegens het 
voorbij laten gaan van de 
zonden die tevoren hadden 
plaatsgevonden onder de 
verdraagzaamheid van God; 
26 tot betoning van zijn 
gerechtigheid in de 
tegenwoordige tijd, opdat Hij 
rechtvaardig is en hem 
rechtvaardigt die op grond van 
geloof in Jezus is. 
 
Romeinen 5:1 
1 ¶ Wij dan, gerechtvaardigd 
op grond van geloof, hebben 
vrede met God door onze 
Heer Jezus Christus, 
2 door Wie wij ook de toegang 
verkregen hebben door het 
geloof tot deze genade 
waarin wij staan, en wij 
roemen in de hoop op de 
heerlijkheid van God. 
 
Romeinen 5:6 
6 ¶ Want toen wij nog 
krachteloos waren, is 
Christus te rechter tijd voor 
goddelozen gestorven. 
7 Want ternauwernood zal 
iemand voor een 
rechtvaardige sterven; 
immers, voor de goede heeft 
misschien iemand nog wel de 
moed te sterven. 
8 Maar God bevestigt zijn 
liefde tot ons hierin, dat 
Christus voor ons gestorven 
is toen wij nog zondaars 
waren. 
9 Veel meer dan zullen wij, nu 
wij gerechtvaardigd zijn door 
zijn bloed, door Hem 
behouden worden van de 
toorn. 
10 Want als wij, toen wij 
vijanden waren, met God 
verzoend zijn door de dood 
van zijn Zoon, veel meer 
zullen wij, nu wij verzoend 
zijn, behouden worden door 
zijn leven. 
11 En dat niet alleen, maar wij 
roemen ook in God door onze 
Heer Jezus Christus, door 
Wie wij nu de verzoening 
ontvangen hebben. 
12 Daarom, zoals door een 
mens de zonde in de wereld 
is gekomen en door de zonde 
de dood, en zo de dood tot 
alle mensen is doorgegaan, 

daar Hij de zonden, die 
tevoren onder de 
verdraagzaamheid Gods 
gepleegd waren, had laten 
geworden; 
26 om zijn rechtvaardigheid 
te tonen, in de tegenwoordige 
tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig 
is, ook als Hij hem 
rechtvaardigt, die uit het 
geloof in Jezus is. 
 
Romeinen 5:1 
1 ¶ Wij dan, gerechtvaardigd 
uit het geloof, hebben vrede 
met God door onze Here 
Jezus Christus, 
2 door wie wij ook de toegang 
hebben verkregen in het 
geloof tot deze genade, 
waarin wij staan, en roemen in 
de hoop op de heerlijkheid 
Gods. 
 
Romeinen 5:6 
6 ¶ zo zeker als Christus, toen 
wij nog zwak waren, te zijner 
tijd voor goddelozen is 
gestorven. 
7 Want niet licht zal iemand 
voor een rechtvaardige 
sterven; maar misschien heeft 
iemand nog de moed voor een 
goede te sterven. 
8 God echter bewijst zijn 
liefde jegens ons, doordat 
Christus, toen wij nog 
zondaren waren, voor ons 
gestorven is. 
9 Veel meer zullen wij 
derhalve, thans door zijn bloed 
gerechtvaardigd, door Hem 
behouden worden van de 
toorn. 
10 Want als wij, toen wij 
vijanden waren, met God 
verzoend zijn door de dood 
zijns Zoons, zullen wij veel 
meer, nu wij verzoend zijn, 
behouden worden, doordat 
Hij leeft; 
11 en dat niet alleen, maar wij 
roemen zelfs in God door 
onze Here Jezus Christus, 
door wie wij nu de verzoening 
ontvangen hebben. 
12 Daarom, gelijk door een 
mens de zonde de wereld is 
binnengekomen en door de 
zonde de dood, zo is ook de 
dood tot alle mensen 
doorgegaan, omdat allen 
gezondigd hebben; 
13 want reeds voor de wet was 
er zonde in de wereld. Maar 
zonde wordt niet toegerekend, 
als er geen wet is. 
14 Toch heeft de dood als 
koning geheerst van Adam tot 
Mozes, ook over hen, die niet 
gezondigd hadden op een 
gelijke wijze als Adam 
overtrad, die een beeld is van 
de komende. 

there shall be wrath and 
indignation, 
9 tribulation and distress, on 
every soul of man that 
works evil, both of Jew first, 
and of Greek; 
10 but glory and honour and 
peace to every one that 
works good, both to Jew 
first and to Greek: 
11 for there is no 
acceptance of persons with 
god. 
 
Romans 3:21 
21 but now without law 
righteousness of god is 
manifested, borne witness 
to by the law and the 
prophets; 
22 righteousness of god by 
faith of jesus Christ towards 
all, and upon all those who 
believe: for there is no 
difference; 
23 for all have sinned, and 
come short of the glory of 
god; 
24 being justified freely by 
his grace through the 
redemption which is in 
Christ jesus; 
25 whom god has set forth 
a mercy-seat, through faith 
in his blood, for the shewing 
forth of his righteousness, 
in respect of the passing by 
the sins that had taken 
place before, through the 
forbearance of god; 
26 for the shewing forth of 
his righteousness in the 
present time, so that he 
should be just, and justify 
him that is of the faith of 
jesus. 
 
Romans 5:1 
1 ¶ therefore having been 
justified on the principle of 
faith, we have peace 
towards god through our 
lord jesus Christ; 
2 by whom we have also 
access by faith into this 
favour in which we stand, 
and we boast in hope of the 
glory of god. 
 
Romans 5:6 
6 ¶ for we being still without 
strength, in the due time 
Christ has died for the 
ungodly. 
7 for scarcely for the just 
man will one die, for 
perhaps for the good man 
some one might also dare 
to die; 
8 but god commends *his* 
love to us, in that, we being 
still sinners, Christ has died 
for us. 
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ingekomen is, en door de zonde 
de dood; en alzo de dood tot 
<1519> alle <3956> mensen 
doorgegaan is, in welken allen 
<3956> gezondigd hebben. 
13 Want tot de wet was de 
zonde in de wereld; maar de 
zonde wordt niet toegerekend, 
als er geen wet is. 
14 Maar de dood heeft geheerst 
van Adam tot Mozes toe, ook 
over degenen, die niet 
gezondigd hadden in de 
gelijkheid der overtreding van 
Adam, welke een voorbeeld is 
Desgenen, Die komen zou. 
15 Doch niet, gelijk de misdaad, 
alzo is ook de genadegift, want 
indien, door de misdaad van 
een, velen <4183> gestorven zijn, 
zo is veel <4183> meer de genade 
Gods, en de gave door de 
genade, die daar is van een 
mens Jezus Christus, 
overvloedig geweest over <1519> 
velen <4183>. 
16 En niet, gelijk de schuld was 
door den een, die gezondigd 
heeft, alzo is de gift; want de 
schuld <2917> is wel uit een 
misdaad tot <1519> verdoemenis 
<2631>, maar de genadegift is uit 
vele <4183> misdaden tot <1519> 
rechtvaardigmaking. 
17 Want indien door de misdaad 
van een de dood geheerst heeft 
door dien enen, veel <4183> meer 
zullen degenen, die den 
overvloed der genade en der 
gave der rechtvaardigheid 
ontvangen, in het leven heersen 
door dien Enen, namelijk Jezus 
Christus. 
18 Zo dan, gelijk door een 
misdaad de schuld gekomen is 
over <1519> alle <3956> mensen tot 
<1519> verdoemenis <2631>; alzo 
ook door een rechtvaardigheid 
komt de genade over <1519> alle 
<3956> mensen tot <1519> 
rechtvaardigmaking des 
levens. 
19 Want gelijk door de 
ongehoorzaamheid van dien 
enen mens velen <4183> tot 
zondaars gesteld zijn geworden, 
alzo zullen ook door de 
gehoorzaamheid van Enen 
velen <4183> tot rechtvaardigen 
gesteld worden. 
20 Maar de wet is bovendien 
ingekomen, opdat de misdaad 
te meerder worde; en waar de 
zonde meerder geworden is, 
daar is de genade veel meer 
overvloedig geweest; 
21 Opdat, gelijk de zonde 
geheerst heeft tot den dood, 
alzo ook de genade zou 
heersen door rechtvaardigheid 
tot <1519> het eeuwige <166> leven, 
door Jezus Christus onzen 
Heere. 
 

6 ¶ Want toen wij nog 
krachteloos waren, is Christus 
op de bestemde tijd voor 
goddelozen gestorven. 
7 Want bij hoge uitzondering zal 
iemand voor een rechtvaardige 
sterven; hoogstens immers 
heeft iemand de moed om voor 
de goede mens te sterven. 
8 God echter bevestigt Zijn 
liefde voor ons daarin dat 
Christus voor ons gestorven is 
toen wij nog zondaars waren. 
9 Veel meer dan zullen wij, nu 
wij gerechtvaardigd zijn door 
Zijn bloed, door Hem behouden 
worden van de toorn. 
10 Want als wij, toen wij vijanden 
waren, met God verzoend zijn 
door de dood van Zijn Zoon, 
hoeveel te meer zullen wij 
behouden worden door Zijn 
leven, omdat wij verzoend zijn. 
11 En dit niet alleen, maar wij 
roemen ook in God, door onze 
Heere Jezus Christus, door 
Wie wij nu de verzoening 
ontvangen hebben. 
12 Daarom, zoals door één 
mens de zonde in de wereld is 
gekomen, en door de zonde de 
dood, en zo de dood over alle 
mensen is gekomen, in wie 
allen gezondigd hebben. 
13 Want totdat de wet er kwam, 
was er wel zonde in de wereld. 
Zonde wordt echter niet 
toegerekend als er geen wet is. 
14 Toch heeft de dood 
geregeerd van Adam tot Mozes 
toe, ook over hen die niet 
gezondigd hadden met 
eenzelfde overtreding als Adam, 
die een voorbeeld is van Hem 
Die komen zou. 
15 Maar het is met de 
genadegave niet zoals met de 
overtreding. Want als door de 
overtreding van de ene velen 
gestorven zijn, veel meer is de 
genade van God en de gave 
door de genade die er is door 
de ene mens Jezus Christus, 
overvloedig geweest over velen. 
16 En het is met de gave niet 
zoals het was door de ene die 
zondigde. Want de 
veroordeling leidde ten gevolge 
van één overtreding wel tot 
verdoemenis, maar de 
genadegave bij vele 
overtredingen tot 
rechtvaardiging. 
17 Want als door de overtreding 
van de ene de dood geregeerd 
heeft door de ene, veel meer 
zullen zij die de overvloed van 
de genade en van de gave van 
de gerechtigheid ontvangen, in 
het leven regeren door de Ene, 
namelijk Jezus Christus. 
18 Zoals dus door één 
overtreding de schuld gekomen 
is over alle mensen tot 

doordat allen gezondigd 
hebben… 
13 (want tot aan de wet was er 
zonde in de wereld, maar 
zonde wordt niet toegerekend 
als er geen wet is; 
14 toch heeft de dood 
geregeerd van Adam tot 
Mozes, ook over hen die niet 
gezondigd hadden door te 
overtreden zoals Adam, die 
een voorbeeld is van Hem die 
zou komen. 
15 Maar de genadegave is niet 
zoals de overtreding. Want als 
door de overtreding van de 
ene de velen gestorven zijn, 
veel meer is de genade van 
God en de gave in genade 
die door de ene mens Jezus 
Christus is, overvloedig 
geweest over de velen. 
16 En de gave is niet zoals het 
zondigen van de ene. Want 
het oordeel was uit een daad 
tot veroordeling, maar de 
genadegave is uit vele 
overtredingen tot 
rechtvaardiging. 
17 Want als door de 
overtreding van de ene de 
dood heeft geregeerd door 
die ene, veel meer zullen zij 
die de overvloed van de 
genade en van de gave der 
gerechtigheid ontvangen in 
het leven regeren door de 
Ene, Jezus Christus.) - 
18 zoals het dus door een 
overtreding tot alle mensen tot 
de veroordeling strekt, zo 
ook strekt het door een 
gerechtigheid tot alle 
mensen tot rechtvaardiging 
van het leven. 
19 Want zoals door de 
ongehoorzaamheid van de 
ene mens de velen tot 
zondaars zijn gesteld, zo 
zullen ook door de 
gehoorzaamheid van de Ene 
de velen tot rechtvaardigen 
gesteld worden. 
20 Maar de wet is daarbij 
gekomen, opdat de 
overtreding zou toenemen; 
maar waar de zonde toenam, 
is de genade veel 
overvloediger geworden; 
21 opdat, zoals de zonde 
heeft geregeerd door de 
dood, zo ook de genade zou 
regeren door gerechtigheid 
tot het eeuwige leven, door 
Jezus Christus onze Heer. 
 
Romeinen 6:22 
22 Maar nu, van de zonde 
vrijgemaakt en slaven van 
God geworden, hebt u uw 
vrucht tot heiliging, en het 
einde het eeuwige leven. 
23 Want het loon van de 
zonde is de dood; maar de 

15 Maar het is met de 
genadegave niet zo als met de 
overtreding; want, indien door 
de overtreding van die ene 
zeer velen gestorven zijn, 
veel meer is de genade Gods 
en de gave, bestaande in de 
genade van de ene mens, 
Jezus Christus, voor zeer 
velen overvloedig geworden.   
16 En het is met het geschenk 
niet zo als door het zondigen 
van een; want het oordeel 
leidde van een overtreding tot 
veroordeling, maar de 
genadegave van vele 
overtredingen tot 
rechtvaardiging. 
17 Want, indien door de 
overtreding van de ene de 
dood als koning is gaan 
heersen door die ene, veel 
meer zullen zij, die de 
overvloed van genade en van 
de gave der gerechtigheid 
ontvangen, leven en als 
koningen heersen door de 
ene, Jezus Christus.  
18 Derhalve, gelijk het door 
een daad van overtreding voor 
alle mensen tot veroordeling 
gekomen is, zo komt het ook 
door een daad van 
gerechtigheid voor alle 
mensen tot rechtvaardiging 
ten leven. 
19 Want, gelijk door de 
ongehoorzaamheid van een 
mens zeer velen zondaren 
geworden zijn, zo zullen ook 
door de gehoorzaamheid van 
een zeer velen 
rechtvaardigen worden. 
20 Maar de wet is er 
bijgekomen, zodat de 
overtreding toenam; waar 
evenwel de zonde toenam, is 
de genade meer dan 
overvloedig geworden, 
21 opdat, gelijk de zonde als 
koning heerste in de dood, zo 
ook de genade zou heersen 
door rechtvaardigheid ten 
eeuwigen leven door Jezus 
Christus, onze Here. 
 
Romeinen 6:22 
22 Maar thans, vrijgemaakt 
van de zonde en in de dienst 
van God gekomen, hebt gij tot 
vrucht uw heiliging en als 
einde het eeuwige leven. 
23 Want het loon, dat de 
zonde geeft, is de dood, maar 
de genade, die God schenkt, 
is het eeuwige leven in 
Christus Jezus, onze Here. 
 
Romeinen 8:8 
8 zij, die in het vlees zijn, 
kunnen Gode niet behagen.  
9 Gij daarentegen zijt niet in 
het vlees, maar in de Geest, 
althans, indien de Geest 

9 much rather therefore, 
having been now justified in 
the power of his blood, we 
shall be saved by him from 
wrath. 
10 for if, being enemies, we 
have been reconciled to 
god through the death of 
his son, much rather, 
having been reconciled, we 
shall be saved in the power 
of his life. 
11 and not only that, but we 
are making our boast in 
god, through our lord jesus 
Christ, through whom now 
we have received the 
reconciliation. 
12 for this cause, even as by 
one man sin entered into 
the world, and by sin death; 
and thus death passed 
upon all men, for that all 
have sinned: 
13 (for until law sin was in 
the world; but sin is not put 
to account when there is no 
law; 
14 but death reigned from 
Adam until Moses, even 
upon those who had not 
sinned in the likeness of 
Adam’s transgression, who 
is the figure of him to come. 
15 but shall not the act of 
favour be as the offence? 
for if by the offence of one 
the many have died, much 
rather has the grace of god, 
and the free gift in grace, 
which is by the one man 
jesus Christ, abounded unto 
the many. 
16 and shall not as by one 
that has sinned be the gift? 
for the judgment was of one 
to condemnation, but the 
act of favour, of many 
offences unto justification. 
17 for if by the offence of the 
one death reigned by the 
one, much rather shall 
those who receive the 
abundance of grace, and of 
the free gift of 
righteousness, reign in life 
by the one jesus Christ:) 
18 so then as it was by one 
offence towards all men to 
condemnation, so by one 
righteousness towards all 
men for justification of life. 
19 for as indeed by the 
disobedience of the one 
man the many have been 
constituted sinners, so also 
by the obedience of the one 
the many will be constituted 
righteous. 
20 but law came in, in order 
that the offence might 
abound; but where sin 
abounded grace has 
overabounded, 



SV HSV TELOS NBG51 Darby 

Romeinen 6:22 
22 Maar nu, van de zonde 
vrijgemaakt zijnde, en Gode 
dienstbaar gemaakt zijnde, hebt 
gij uw vrucht tot <1519> 
heiligmaking, en het einde het 
eeuwige <166> leven. 
23 Want de bezoldiging der 
zonde is de dood, maar de 
genadegift Gods is het 
eeuwige <166> leven, door Jezus 
Christus, onzen Heere. 
 
Romeinen 8:8 
8 En die in het vlees zijn, kunnen 
Gode niet behagen. 
9 Doch gijlieden zijt niet in het 
vlees, maar in den Geest, zo 
anders de Geest Gods in u 
woont. Maar zo iemand den 
Geest van Christus niet heeft, 
die komt Hem niet toe. 
 
Romeinen 8:28 
28 En wij weten, dat dengenen, 
die God liefhebben, alle dingen 
<3956> medewerken ten <1519> 
goede, namelijk dengenen, die 
naar Zijn voornemen geroepen 
zijn. 
29 ¶ Want die Hij te voren 
gekend heeft, die heeft Hij ook te 
voren verordineerd, den beelde 
Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, 
opdat <1519> Hij de Eerstgeborene 
zij onder vele <4183> broederen. 
30 En die Hij te voren 
verordineerd heeft, dezen heeft 
Hij ook geroepen; en die Hij 
geroepen heeft, dezen heeft Hij 
ook gerechtvaardigd; en die Hij 
gerechtvaardigd heeft, dezen 
heeft Hij ook verheerlijkt. 
 
Romeinen 9:5 
5 Welker zijn de vaders, en uit 
welke Christus is, zoveel het 
vlees aangaat, Dewelke is God 
boven allen <3956> te prijzen in 
<1519> der eeuwigheid <165>. Amen. 
 
Romeinen 9:22 
22 En of God, willende Zijn 
toorn <3709> bewijzen, en Zijn 
macht bekend maken, met vele 
<4183> lankmoedigheid verdragen 
heeft de vaten des toorns <3709>, 
tot <1519> het verderf <684> 
toebereid; 
23 En opdat Hij zou bekend 
maken den rijkdom Zijner 
heerlijkheid over de vaten der 
barmhartigheid, die Hij te voren 
bereid heeft tot <1519> 
heerlijkheid? 
 
Romeinen 10:6 
6 Maar de rechtvaardigheid, die 
uit het geloof is, spreekt aldus: 
Zeg niet in uw hart: Wie zal in 
<1519> den hemel opklimmen? 
Hetzelve is Christus van boven 
afbrengen. 

verdoemenis, zo komt ook door 
één rechtvaardigheid de 
genade over alle mensen tot 
rechtvaardiging van het leven. 
19 Want zoals door de 
ongehoorzaamheid van de ene 
mens velen als zondaars 
aangemerkt worden, zo zullen 
ook door de gehoorzaamheid 
van de Ene velen als 
rechtvaardigen aangemerkt 
worden. 
20 De wet echter kwam er nog 
bij opdat de overtreding zou 
toenemen, maar waar de zonde 
is toegenomen, daar is de 
genade meer dan overvloedig 
geweest, 
21 opdat, evenals de zonde 
geregeerd heeft tot de dood, zo 
ook de genade zou regeren 
door gerechtigheid tot het 
eeuwige leven, door Jezus 
Christus, onze Heere. 
 
Romeinen 6:22 
22 Maar nu, van de zonde 
vrijgemaakt en aan God 
dienstbaar gemaakt, hebt u uw 
vrucht, die tot heiliging leidt, met 
als einde eeuwig leven. 
23 Want het loon van de zonde 
is de dood, maar de 
genadegave van God is eeuwig 
leven, door Jezus Christus, 
onze Heere. 
 
Romeinen 8:8 
8 En zij die in het vlees zijn, 
kunnen God niet behagen. 
9 Maar u bent niet in het vlees, 
maar in de Geest, wanneer 
althans de Geest van God in u 
woont. Maar als iemand de 
Geest van Christus niet heeft, 
die is niet van Hem. 
 
Romeinen 8:28 
28 En wij weten dat voor hen die 
God liefhebben, alle dingen 
meewerken ten goede, voor hen 
namelijk die overeenkomstig Zijn 
voornemen geroepen zijn. 
29 ¶ Want hen die Hij van 
tevoren gekend heeft, heeft Hij 
er ook van tevoren toe bestemd 
om aan het beeld van Zijn Zoon 
gelijkvormig te zijn, opdat Hij de 
Eerstgeborene zou zijn onder 
vele broeders. 
30 En hen die Hij er van tevoren 
toe bestemd heeft, die heeft Hij 
ook geroepen, en hen die Hij 
geroepen heeft, die heeft Hij ook 
gerechtvaardigd, en hen die Hij 
gerechtvaardigd heeft, die 
heeft Hij ook verheerlijkt. 
 
Romeinen 9:5 
5 Tot hen behoren de vaderen, 
en uit hen is, wat het vlees 
betreft, de Christus 
voortgekomen, Die God is, 

genadegave van God is het 
eeuwige leven in Christus 
Jezus onze Heer. 
 
Romeinen 8:8 
8 En zij die in het vlees zijn, 
kunnen God niet behagen. 
9 Maar u bent niet in het vlees 
maar in de Geest, als 
inderdaad Gods Geest in u 
woont; maar als iemand de 
Geest van Christus niet 
heeft, die behoort Hem niet 
toe. 
 
Romeinen 8:28 
28 Maar wij weten dat hun die 
God liefhebben, alle dingen 
meewerken ten goede, hun 
die naar zijn voornemen zijn 
geroepen. 
29 ¶ Want hen die Hij tevoren 
heeft gekend, heeft Hij ook 
tevoren bestemd om aan het 
beeld van zijn Zoon 
gelijkvormig te zijn, opdat Hij 
de eerstgeborene zou zijn 
onder vele broeders. 
30 En hen die Hij tevoren heeft 
bestemd, die heeft Hij ook 
geroepen; en die Hij heeft 
geroepen, die heeft Hij ook 
gerechtvaardigd; en die Hij 
heeft gerechtvaardigd, die 
heeft Hij ook verheerlijkt. 
 
Romeinen 9:5 
5 tot hen behoren de vaderen, 
en uit hen is naar het vlees de 
Christus, die God is over 
alles, gezegend tot in 
eeuwigheid. Amen. 
 
Romeinen 9:22 
22 Als nu God, daar Hij zijn 
toorn wilde betonen en zijn 
macht bekend maken, met 
veel lankmoedigheid 
verdragen heeft de vaten van 
de toorn, tot het verderf 
toebereid; 
23 en om bekend te maken de 
rijkdom van zijn heerlijkheid 
over de vaten van de 
barmhartigheid, die Hij 
tevoren tot heerlijkheid heeft 
bereid… 
 
Romeinen 10:6 
6 Maar de gerechtigheid op 
grond van geloof is, spreekt 
zo; Zeg niet in uw hart: ‘Wie 
zal in de hemel opklimmen?’ 
dat is Christus doen afdalen; 
7 of ‘Wie zal in de afgrond 
neerdalen?’ -dat is Christus 
uit de doden doen opkomen. 
8 Maar wat zegt zij? ‘Het 
woord is dichtbij u, in uw 
mond en in uw hart’. Dit is het 
woord van het geloof dat wij 
prediken: 
9 dat, als u met uw mond 
Jezus als Heer zult belijden 

Gods in u woont. Indien 
iemand echter de Geest van 
Christus niet heeft, die 
behoort Hem niet toe. 
 
Romeinen 8:28 
28 Wij weten nu, dat God alle 
dingen doet medewerken ten 
goede voor hen, die God 
liefhebben, die volgens zijn 
voornemen geroepenen zijn. 
29 ¶ Want die Hij tevoren 
gekend heeft, heeft Hij ook 
tevoren bestemd tot 
gelijkvormigheid aan het beeld 
zijns Zoons, opdat Hij de 
eerstgeborene zou zijn onder 
vele broederen; 
30 en die Hij tevoren bestemd 
heeft, dezen heeft Hij ook 
geroepen; en die Hij geroepen 
heeft, dezen heeft Hij ook 
gerechtvaardigd; en die Hij 
gerechtvaardigd heeft, dezen 
heeft Hij ook verheerlijkt. 
 
Romeinen 9:5 
5 hunner zijn de vaderen en uit 
hen is, wat het vlees betreft, 
de Christus, die is boven 
alles, God, te prijzen tot in 
eeuwigheid! Amen. 
 
Romeinen 9:22 
22 En als God nu, zijn toorn 
willende tonen en zijn kracht 
bekend maken, de 
voorwerpen des toorns, die 
ten verderve toebereid waren, 
met veel lankmoedigheid 
verdragen heeft; 
23 juist om de rijkdom zijner 
heerlijkheid bekend te maken 
over de voorwerpen van 
ontferming, die Hij tot 
heerlijkheid heeft voorbereid? 
 
Romeinen 10:6 
6 Maar de gerechtigheid uit 
het geloof spreekt aldus: Zeg 
niet in uw hart: Wie zal ten 
hemel opklimmen? namelijk 
om Christus te doen afdalen; 
7 of: Wie zal in de afgrond 
nederdalen? namelijk om 
Christus uit de doden te doen 
opkomen. 
8 Maar wat zegt zij? Nabij u is 
het woord, in uw mond en in 
uw hart, namelijk het woord 
des geloofs, dat wij prediken.  
9 Want indien gij met uw mond 
belijdt, dat Jezus Heer is, en 
met uw hart gelooft, dat God 
Hem uit de doden heeft 
opgewekt, zult gij behouden 
worden; 
10 want met het hart gelooft 
men tot gerechtigheid en met 
de mond belijdt men tot 
behoudenis. 
11 Immers het schriftwoord 
zegt: Al wie op Hem zijn 

21 in order that, even as sin 
has reigned in the power of 
death, so also grace might 
reign through righteousness 
to eternal life through jesus 
Christ our lord. 
 
Romans 6:22 
22 but *now*, having got 
your freedom from sin, and 
having become bondmen to 
god, ye have your fruit unto 
holiness, and the end 
eternal life. 
23 for the wages of sin is 
death; but the act of favour 
of god, eternal life in Christ 
jesus our lord. 
 
Romans 8:8 
8 and they that are in flesh 
cannot please god. 
9 but *ye* are not in flesh 
but in spirit, if indeed god’s 
spirit dwell in you; but if any 
one has not the spirit of 
Christ *he* is not of him: 
 
Romans 8:28 
28 but we *do* know that all 
things work together for 
good to those who love 
god, to those who are 
called according to 
purpose. 
29 ¶ because whom he has 
foreknown, he has also 
predestinated to be 
conformed to the image of 
his son, so that he should 
be the firstborn among 
many brethren. 
30 but whom he has 
predestinated, these also 
he has called; and whom he 
has called, these also he 
has justified; but whom he 
has justified, these also he 
has glorified. 
 
Romans 9:5 
5 whose are the fathers; 
and of whom, as according 
to flesh, is the Christ, who is 
over all, god blessed for 
ever. amen. 
 
Romans 9:22 
22 and if god, minded to 
shew his wrath and to make 
his power known, endured 
with much long-suffering 
vessels of wrath fitted for 
destruction; 
23 and that he might make 
known the riches of his 
glory upon vessels of 
mercy, which he had before 
prepared for glory, 
 
Romans 10:6 
6 but the righteousness of 
faith speaks thus: do not 
say in thine heart, who shall 
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7 Of, wie zal in <1519> den afgrond 
<12> nederdalen? Hetzelve is 
Christus uit de doden 
opbrengen. 
8 Maar wat zegt zij? Nabij u is 
het Woord, in uw mond en in uw 
hart. Dit is het Woord des 
geloofs, hetwelk wij prediken. 
9 Namelijk, indien gij met uw 
mond zult belijden den Heere 
Jezus, en met uw hart geloven, 
dat God Hem uit de doden 
opgewekt heeft, zo zult gij zalig 
worden <4982>. 
10 Want met het hart gelooft 
men ter <1519> rechtvaardigheid 
en met den mond belijdt men 
ter <1519> zaligheid <4991>. 
11 Want de Schrift zegt: Een 
iegelijk <3956>, 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 <3956>, rijk 
zijnde over <1519> allen <3956>, die 
Hem aanroepen. 
13 Want een iegelijk <3956>, die 
den Naam des Heeren zal 
aanroepen, zal zalig worden 
<4982>. 
14 Hoe zullen zij dan Hem 
aanroepen, in <1519> 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 <3956> 
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, 
18 Maar ik zeg: Hebben zij het 
niet gehoord? Ja toch, hun 
geluid is over <1519> de gehele 
<3956> aarde uitgegaan, en hun 
woorden tot <1519> de einden der 
wereld. 
 
Romeinen 11:15 
15 Want indien hun verwerping 
de verzoening <2643> is der 
wereld, wat zal de aanneming 
wezen, anders dan het leven uit 
de doden? 
 
Romeinen 11:30 
30 Want gelijkerwijs ook gijlieden 
eertijds Gode ongehoorzaam 
geweest zijt, maar nu 
barmhartigheid verkregen hebt 
door dezer ongehoorzaamheid; 

boven alles, te prijzen tot in 
eeuwigheid. Amen! 
 
Romeinen 9:22 
22 En is het niet zo dat God, 
omdat Hij Zijn toorn wilde 
bewijzen en Zijn macht 
bekendmaken, met veel geduld 
de voorwerpen van Zijn toorn, 
voor het verderf 
gereedgemaakt, verdragen 
heeft? 
23 En dat met het doel om de 
rijkdom van Zijn heerlijkheid 
bekend te maken over de 
voorwerpen van Zijn ontferming, 
die Hij van tevoren bereid heeft 
tot heerlijkheid? 
 
Romeinen 10:6 
6 De gerechtigheid echter die 
uit het geloof is, spreekt aldus: 
Zeg niet in uw hart: Wie zal naar 
de hemel opklimmen? Dat is 
Christus naar beneden 
brengen. 
7 Of: Wie zal in de afgrond 
neerdalen? Dat is Christus uit 
de doden naar boven brengen. 
8 Maar wat zegt zij? Dicht bij u is 
het Woord, in uw mond en in uw 
hart. Dit is het Woord van het 
geloof, dat wij prediken: 
9 Als u met uw mond de Heere 
Jezus belijdt en met uw hart 
gelooft dat God Hem uit de 
doden heeft opgewekt, zult u 
zalig worden. 
10 Want met het hart gelooft 
men tot gerechtigheid en met 
de mond belijdt men tot 
zaligheid. 
11 Want de Schrift zegt: Ieder 
die in Hem gelooft, zal niet 
beschaamd worden. 
12 ¶ Er is immers geen enkel 
onderscheid tussen Jood en 
Griek. Want Een en dezelfde is 
Heere van allen en Hij is rijk 
voor allen die Hem aanroepen. 
13 Want ieder die de Naam van 
de Heere zal aanroepen, zal 
zalig worden. 
14 Hoe zullen zij dan Hem 
aanroepen in Wie zij niet 
geloven? En hoe zullen zij in 
Hem geloven van Wie zij niet 
gehoord hebben? En hoe zullen 
zij horen zonder iemand die 
predikt? 
15 En hoe zullen zij prediken, 
als zij niet gezonden worden? 
Zoals geschreven staat: Hoe 
lieflijk zijn de voeten van hen die 
vrede verkondigen, van hen die 
het goede verkondigen! 
16 Maar zij zijn niet allen het 
Evangelie gehoorzaam 
geweest. Jesaja zegt namelijk: 
Heere, wie heeft onze 
prediking geloofd? 
17 Zo is dan het geloof uit het 
gehoor en het gehoor door het 
Woord van God. 

en met uw hart geloven dat 
God Hem uit de doden heeft 
opgewekt, u behouden zult 
worden. 
10 Want met het hart gelooft 
men tot gerechtigheid en met 
de mond belijdt men tot 
behoudenis. 
11 Want de Schrift zegt: ‘Ieder 
die in Hem gelooft, zal niet 
beschaamd worden’. 
12 ¶ Want er is geen 
onderscheid tussen Jood en 
Griek, want dezelfde Heer van 
allen is rijk jegens allen die 
Hem aanroepen: 
13 ‘want ieder die de naam 
van de Heer zal aanroepen, 
zal behouden worden’. 
14 Hoe zullen zij nu Hem 
aanroepen in Wie zij niet 
geloofd hebben? En hoe 
zullen zij geloven in Hem van 
wie zij niet gehoord hebben? 
En hoe zullen zij horen zonder 
iemand die predikt? 
15 En hoe zullen zij prediken, 
als zij niet gezonden zijn? 
zoals geschreven staat: ‘Hoe 
liefelijk zijn de voeten van hen 
die vrede verkondigen, van 
hen die het goede 
verkondigen’. 
16 Maar niet allen hebben het 
evangelie gehoorzaamd. 
Want Jesaja zegt: ‘Heer, wie 
heeft onze prediking 
geloofd?’ 
17 Dus is het geloof uit de 
prediking, en de prediking 
door het woord van Christus. 
18 Maar ik zeg: Hebben zij niet 
gehoord? Zeker wel: ‘Hun 
geluid is uitgegaan over de 
hele aarde en hun woorden tot 
de einden van het aardrijk’. 
 
Romeinen 11:15 
15 Want als hun verwerping de 
verzoening van de wereld is, 
wat zal hun aanneming 
anders zijn dan leven uit de 
doden? 
 
Romeinen 11:30 
30 Want evenals u voorheen 
niet in God geloofd hebt, 
maar nu barmhartigheid hebt 
verkregen door het ongeloof 
van dezen, 
31 zo hebben nu ook dezen 
niet geloofd dat u 
barmhartigheid verkregen 
hebt, opdat ook zij nu 
barmhartigheid verkrijgen. 
32 Want God heeft allen 
onder het ongeloof besloten, 
opdat Hij aan allen 
barmhartigheid zou bewijzen. 
 
Romeinen 11:36 
36 Want uit Hem en door Hem 
en tot Hem zijn alle dingen! 

geloof bouwt, zal niet 
beschaamd uitkomen. 
12 ¶ Want er is geen 
onderscheid tussen Jood en 
Griek. Immers, een en 
dezelfde is Heer over allen, 
rijk voor allen, die Hem 
aanroepen; 
13 want: al wie de naam des 
Heren aanroept, zal 
behouden worden. 
14 Hoe zullen zij dan Hem 
aanroepen, in wie zij niet 
geloofd hebben? Hoe 
geloven in Hem, van wie zij 
niet gehoord hebben? Hoe 
horen zonder prediker? 
15 En hoe zal men prediken 
zonder gezonden te zijn? 
Gelijk geschreven staat: Hoe 
liefelijk zijn de voeten van hen, 
die een goede boodschap 
brengen.   
16 Maar niet allen hebben aan 
het evangelie gehoor 
gegeven. Want Jesaja zegt: 
Here, wie heeft geloofd wat 
hij van ons hoorde? 
17 Zo is dan het geloof uit het 
horen, en het horen door het 
woord van Christus. 
18 Maar ik vraag: hebben zij 
het dan niet gehoord? Zeer 
zeker: Over de ganse aarde is 
hun geluid uitgegaan en tot de 
einden der wereld hun 
woorden. 
 
Romeinen 11:15 
15 Want, indien hun 
verwerping de verzoening der 
wereld is, wat zal hun 
aanneming anders wezen dan 
leven uit de doden? 
 
Romeinen 11:30 
30 Want evenals gij eertijds 
aan God ongehoorzaam 
waart, maar nu ontferming 
hebt gevonden door hun 
ongehoorzaamheid, 
31 zo zijn ook dezen nu 
ongehoorzaam geworden, 
opdat door de u betoonde 
ontferming ook zij thans 
ontferming zouden vinden. 
32 Want God heeft hen allen 
onder ongehoorzaamheid 
besloten, om Zich over hen 
allen te ontfermen. 
 
Romeinen 11:36 
36 Want uit Hem en door Hem 
en tot Hem zijn alle dingen: 
Hem zij de heerlijkheid tot in 
eeuwigheid! Amen. 
 
Romeinen 12:2 
2 En wordt niet gelijkvormig 
aan deze wereld, maar wordt 
hervormd door de vernieuwing 
van uw denken, opdat gij 
moogt erkennen wat de wil 

ascend to the heavens? 
that is, to bring Christ down; 
7 or, who shall descend into 
the abyss? that is, to bring 
up Christ from among the 
dead. 
8 but what says it? the word 
is near thee, in thy mouth 
and in thy heart: that is, the 
word of faith, which we 
preach: 
9 that if thou shalt confess 
with thy mouth jesus as 
lord, and shalt believe in 
thine heart that god has 
raised him from among the 
dead, thou shalt be saved. 
10 for with the heart is 
believed to righteousness; 
and with the mouth 
confession made to 
salvation. 
11 for the scripture says, no 
one believing on him shall 
be ashamed. 
12 ¶ for there is no 
difference of Jew and 
Greek; for the same lord of 
all is rich towards all that 
call upon him. 
13 for every one whosoever, 
who shall call on the name 
of the lord, shall be saved. 
14 how then shall they call 
upon him in whom they 
have not believed? and how 
shall they believe on him of 
whom they have not heard? 
and how shall they hear 
without one who preaches? 
15 and how shall they 
preach unless they have 
been sent? according as it 
is written, how beautiful the 
feet of them that announce 
glad tidings of peace, of 
them that announce glad 
tidings of good things! 
16 but they have not all 
obeyed the glad tidings. for 
Esaias says, lord, who has 
believed our report? 
17 so faith then is by a 
report, but the report by 
god’s word. 
18 but I say, have they not 
heard? yea, surely, their 
voice has gone out into all 
the earth, and their words to 
the extremities of the 
habitable world. 
 
Romans 11:15 
15 for if their casting away 
be the world’s 
reconciliation, what their 
reception but life from 
among the dead? 
 
Romans 11:30 
30 for as indeed *ye* also 
once have not believed in 
god, but now have been 
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31 Alzo zijn ook dezen nu 
ongehoorzaam geweest, opdat 
ook zij door uw barmhartigheid 
zouden barmhartigheid 
verkrijgen. 
32 Want God heeft hen allen 
<3956> onder <1519> de 
ongehoorzaamheid besloten, 
opdat Hij hun allen <3956> zou 
barmhartig zijn. 
 
Romeinen 11:36 
36 Want uit Hem, en door Hem, 
en tot <1519> Hem zijn alle dingen 
<3956>. Hem zij de heerlijkheid in 
<1519> der eeuwigheid <165>. Amen. 
 
Romeinen 12:2 
2 En wordt dezer wereld <165> niet 
gelijkvormig; maar wordt 
veranderd door de vernieuwing 
uws gemoeds, opdat <1519> gij 
moogt beproeven, welke de 
goede, en welbehagelijke en 
volmaakte wil van God zij. 
 
Romeinen 16:25 
25 ¶ Hem nu, Die machtig is u te 
bevestigen, naar mijn Evangelie 
en de prediking van Jezus 
Christus, naar de openbaring 
der verborgenheid, die van de 
tijden der eeuwen <166> 
verzwegen is geweest; 
26 Maar nu geopenbaard is, en 
door de profetische Schriften, 
naar het bevel des eeuwigen 
<166> Gods, tot <1519> 
gehoorzaamheid des geloofs, 
onder <1519> al <3956> de heidenen 
bekend is gemaakt; 
27 Den zelven alleen wijzen God 
zij door Jezus Christus de 
heerlijkheid in <1519> der 
eeuwigheid <165>. Amen. 
 
1 Corinthiërs 1:18 
18 Want het woord des kruises is 
wel dengenen, die verloren 
gaan <622>, dwaasheid; maar ons, 
die behouden worden <4982>, is 
het een kracht Gods; 
19 Want er is geschreven: Ik zal 
de wijsheid der wijzen doen 
vergaan <622>, en het verstand 
der verstandigen zal Ik te niet 
maken. 
20 Waar is de wijze? Waar is de 
schriftgeleerde? Waar is de 
onderzoeker dezer eeuw <165>? 
Heeft God de wijsheid dezer 
wereld niet dwaas gemaakt? 
 
1 Corinthiërs 2:6 
6 ¶ En wij spreken wijsheid onder 
de volmaakten; doch een 
wijsheid, niet dezer wereld <165>, 
noch der oversten dezer wereld 
<165>, die te niet worden; 
7 Maar wij spreken de wijsheid 
Gods, bestaande in 
verborgenheid, die bedekt was, 
welke God te voren verordineerd 

18 Maar ik zeg: Hebben zij het 
dan echt niet gehoord? Zeker 
wel: Hun geluid is over heel de 
aarde uitgegaan, en hun 
woorden tot de einden van de 
wereld. 
 
Romeinen 11:15 
15 Want als hun verwerping 
verzoening voor de wereld 
betekent, wat betekent dan hun 
aanneming anders dan leven uit 
de doden? 
 
Romeinen 11:30 
30 Zoals ook u immers voorheen 
God ongehoorzaam was, maar 
nu ontferming verkregen hebt 
door hun ongehoorzaamheid, 
31 zo zijn ook zij nu 
ongehoorzaam geworden, 
opdat ook zij door de ontferming 
die u bewezen is, ontferming 
zouden verkrijgen. 
32 Want God heeft hen allen in 
ongehoorzaamheid opgesloten 
om Zich over allen te ontfermen. 
 
Romeinen 11:36 
36 Want uit Hem en door Hem 
en tot Hem zijn alle dingen. 
Hem zij de heerlijkheid, tot in 
eeuwigheid. Amen. 
 
Romeinen 12:2 
2 En word niet aan deze wereld 
gelijkvormig, maar word innerlijk 
veranderd door de vernieuwing 
van uw gezindheid om te 
kunnen onderscheiden wat de 
goede, welbehaaglijke en 
volmaakte wil van God is. 
 
Romeinen 16:25 
25 ¶ Hem nu Die in staat is u 
vast te doen staan, 
overeenkomstig mijn Evangelie 
en de prediking van Jezus 
Christus, overeenkomstig de 
openbaring van het geheimenis 
dat door de tijden der eeuwen 
heen verzwegen was, 
26 maar dat nu geopenbaard is 
en door de profetische 
Schriften onder alle heidenen 
bekendgemaakt is, 
overeenkomstig het bevel van 
de eeuwige God, om hen tot 
geloofsgehoorzaamheid te 
brengen, 
27 aan Hem, de alleen wijze 
God, zij door Jezus Christus 
de heerlijkheid tot in alle 
eeuwigheid. Amen. 
 
1 Corinthiërs 1:18 
18 Want het woord van het kruis 
is voor hen die verloren gaan 
wel dwaasheid, maar voor ons 
die behouden worden, is het 
een kracht van God. 
19 Want er staat geschreven: Ik 
zal de wijsheid van de wijzen 
verloren doen gaan en het 

Hem zij de heerlijkheid tot in 
eeuwigheid! Amen. 
 
Romeinen 12:2 
2 En wordt niet gelijkvormig 
aan deze wereld, maar wordt 
veranderd door de 
vernieuwing van uw denken, 
opdat u beproeft wat de 
goede, welbehaaglijke en 
volmaakte wil van God is. 
 
Romeinen 16:25 
25 ¶ Hem nu die machtig is u 
te bevestigen naar mijn 
evangelie en de prediking 
van Jezus Christus, naar de 
openbaring van de 
verborgenheid, die in de tijden 
van de eeuwen verzwegen is 
geweest, 
26 maar die nu is 
geopenbaard en door 
profetische Schriften, naar 
het bevel van de eeuwige 
God, tot 
geloofsgehoorzaamheid aan 
alle volken is bekend 
gemaakt, 
27 de alleen wijze God, door 
Jezus Christus, Hem zij de 
heerlijkheid tot in alle 
eeuwigheid! Amen. 
 
1 Corinthiërs 1:18 
18 Want het woord van het 
kruis is voor hen die verloren 
gaan, dwaasheid; maar voor 
ons die behouden worden, is 
het kracht van God. 
19 Want er staat geschreven: 
‘Ik zal de wijsheid van de 
wijzen doen vergaan, en het 
inzicht van de verstandigen te 
niet doen’. 
20 Waar is de wijze? Waar de 
schriftgeleerde? Waar de 
redetwister van deze eeuw? 
Heeft God niet de wijsheid 
van de wereld tot dwaasheid 
gemaakt? 
 
1 Corinthiërs 2:6 
6 ¶ Maar wij spreken wijsheid 
onder de volmaakten; maar 
een wijsheid niet van deze 
wereld, ook niet van de 
oversten van deze wereld, die 
te niet gedaan worden; 
7 maar wij spreken Gods 
wijsheid in verborgenheid, de 
bedekte wijsheid, die God 
voor alle eeuwen heeft 
voorbestemd tot onze 
heerlijkheid, 
8 die geen van de oversten 
van deze wereld heeft gekend 
(want als zij haar hadden 
gekend, zouden zij de Heer 
der heerlijkheid niet gekruisigd 
hebben); 
 
1 Corinthiërs 3:18 

van God is, het goede, 
welgevallige en volkomene. 
 
Romeinen 16:25 
25 ¶ Hem nu, die bij machte is 
u te versterken (naar mijn 
evangelie en de prediking 
van Jezus Christus, naar de 
openbaring van het 
geheimenis, eeuwenlang 
verzwegen, 
26 maar thans geopenbaard 
en door profetische schriften 
volgens bevel van de eeuwige 
God tot bewerking van 
gehoorzaamheid des geloofs 
bekendgemaakt onder alle 
volken) 
27 Hem, de alleen wijze God, 
zij, door Jezus Christus, de 
heerlijkheid in alle 
eeuwigheid! Amen.            
 
1 Corinthiërs 1:18 
18 Want het woord des kruises 
is wel voor hen, die verloren 
gaan, een dwaasheid, maar 
voor ons, die behouden 
worden, is het een kracht 
Gods. 
19 Want er staat geschreven: 
Verderven zal Ik de wijsheid 
der wijzen, en het verstand der 
verstandigen zal Ik verdoen. 
20 Waar blijft de wijze? Waar 
de schriftgeleerde? Waar de 
redetwister van deze tijd? 
Heeft God niet de wijsheid der 
wereld tot dwaasheid 
gemaakt? 
 
1 Corinthiërs 2:6 
6 ¶ Toch spreken wij wijsheid 
bij hen, die daarvoor rijp zijn, 
een wijsheid echter niet van 
deze eeuw, noch van de 
beheersers dezer eeuw, wier 
macht teniet gaat, 
7 maar wat wij spreken, als 
een geheimenis, is de 
verborgen wijsheid Gods, die 
God reeds van eeuwigheid 
voorbeschikt heeft tot onze 
heerlijkheid.  
8 En geen van de beheersers 
dezer eeuw heeft van haar 
geweten, want indien zij van 
haar geweten hadden, zouden 
zij de Here der heerlijkheid 
niet gekruisigd hebben. 
 
1 Corinthiërs 3:18 
18 ¶ Laat niemand zichzelf 
misleiden! Indien iemand 
onder u meent wijs te zijn in 
deze tijd, hij worde dwaas, om 
wijs te worden. 
 
1 Corinthiërs 6:9 
9 ¶ Of weet gij niet, dat 
onrechtvaardigen het 
Koninkrijk Gods niet 
beerven zullen? 

objects of mercy through 
the unbelief of *these*; 
31 so these also have now 
not believed in your mercy, 
in order that *they* also 
may be objects of mercy. 
32 for god hath shut up 
together all in unbelief, in 
order that he might shew 
mercy to all. 
 
Romans 11:36 
36 for of him, and through 
him, and for him are all 
things: to him be glory for 
ever. amen. 
 
Romans 12:2 
2 and be not conformed to 
this world, but be 
transformed by the 
renewing of your mind, that 
ye may prove what is the 
good and acceptable and 
perfect will of god. 
 
Romans 16:25 
25 ¶ now to him that is able 
to establish you, according 
to my glad tidings and the 
preaching of jesus Christ, 
according to the revelation 
of the mystery, as to which 
silence has been kept in the 
times of the ages, 
26 but which has now been 
made manifest, and by 
prophetic scriptures, 
according to commandment 
of the eternal god, made 
known for obedience of 
faith to all the nations— 
27 the only wise god, 
through jesus Christ, to 
whom be glory for ever. 
amen. 
 
1 Corinthians 1:18 
18 for the word of the cross 
is to them that perish 
foolishness, but to us that 
are saved it is god’s power. 
19 for it is written, I will 
destroy the wisdom of the 
wise, and set aside the 
understanding of the 
understanding ones. 
20 where is the wise? where 
scribe? where disputer of 
this world? has not god 
made foolish the wisdom of 
the world? 
 
1 Corinthians 2:6 
6 ¶ but we speak wisdom 
among the perfect; but 
wisdom not of this world, 
nor of the rulers of this 
world, who come to nought. 
7 but we speak god’s 
wisdom in a mystery, that 
hidden wisdom which god 
had predetermined before 
the ages for our glory: 
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heeft tot <1519> heerlijkheid van 
ons, eer de wereld <165> was; 
8 Welke niemand van de 
oversten dezer wereld <165> 
gekend heeft; want indien zij ze 
gekend hadden, zo zouden zij 
den Heere der heerlijkheid niet 
gekruist hebben. 
 
1 Corinthiërs 3:18 
18 ¶ Niemand bedriege 
zichzelven. Zo iemand onder u 
dunkt, dat hij wijs is in deze 
wereld <165>, die worde dwaas, 
opdat hij wijs moge worden. 
 
1 Corinthiërs 6:9 
9 ¶ Of weet gij niet, dat de 
onrechtvaardigen het 
Koninkrijk Gods niet zullen 
beërven? 
10 Dwaalt niet; noch 
hoereerders, noch 
afgodendienaars, noch 
overspelers, noch ontuchtigen, 
noch die bij mannen liggen, noch 
dieven, noch gierigaards, noch 
dronkaards, geen lasteraars, 
geen rovers zullen het 
Koninkrijk Gods beërven. 
11 En dit waart gij sommigen; 
maar gij zijt afgewassen, maar 
gij zijt geheiligd, maar gij zijt 
gerechtvaardigd, in den Naam 
van den Heere Jezus, en door 
den Geest onzes Gods; 
 
1 Corinthiërs 8:3 
3 Maar zo iemand God liefheeft, 
die is van Hem gekend. 
 
1 Corinthiërs 8:13 
13 Daarom, indien de spijs mijn 
broeder ergert, zo zal ik in <1519> 
eeuwigheid <165> geen vlees 
eten, opdat ik mijn broeder niet 
ergere. 
 
1 Corinthiërs 9:16 
16 Want indien ik het Evangelie 
verkondige, het is mij geen 
roem; want de nood is mij 
opgelegd. En wee mij, indien ik 
het Evangelie niet verkondig! 
 
1 Corinthiërs 10:11 
11 En deze dingen alle <3956> zijn 
hunlieden overkomen tot 
voorbeelden; en zijn beschreven 
tot waarschuwing van ons, op 
<1519> dewelke de einden der 
eeuwen <165> gekomen zijn. 
 
1 Corinthiërs 15:1 
1 ¶ Voorts, broeders, ik maak u 
bekend het Evangelie, dat ik u 
verkondigd heb, hetwelk gij ook 
aangenomen hebt, in hetwelk gij 
ook staat; 
2 Door hetwelk gij ook zalig 
wordt <4982>, indien gij het 
behoudt op zodanige wijze, als 
ik het u verkondigd heb; tenzij 

verstand van de verstandigen 
zal Ik tenietdoen. 
20 Waar is de wijze? Waar de 
schriftgeleerde? Waar de 
redetwister van deze wereld? 
Heeft God niet de wijsheid van 
deze wereld dwaas gemaakt? 
 
1 Corinthiërs 2:6 
6 ¶ En wij spreken wijsheid 
onder de geestelijk 
volwassenen, maar een wijsheid 
niet van deze wereld, en ook 
niet van de leiders van deze 
wereld, die tenietgedaan 
worden. 
7 Wij spreken echter de wijsheid 
van God, als een geheimenis; 
een wijsheid die verborgen was 
en die God vóór alle eeuwen 
voorbestemd heeft tot onze 
heerlijkheid; 
8 een wijsheid die niemand van 
de leiders van deze wereld 
gekend heeft. Immers, als zij die 
gekend hadden, zouden zij de 
Heere der heerlijkheid niet 
gekruisigd hebben. 
 
1 Corinthiërs 3:18 
18 ¶ Laat niemand zichzelf 
bedriegen. Als iemand onder u 
denkt dat hij wijs is in deze 
wereld, laat hij dwaas worden, 
opdat hij wijs zal worden. 
 
1 Corinthiërs 6:9 
9 ¶ Of weet u niet dat 
onrechtvaardigen het 
Koninkrijk van God niet zullen 
beërven? 
10 Dwaal niet! Ontuchtplegers, 
afgodendienaars, overspelers, 
schandknapen, mannen die met 
mannen slapen, dieven, 
hebzuchtigen, dronkaards, 
lasteraars en rovers zullen het 
Koninkrijk van God niet 
beërven. 
11 Sommigen van u zijn dat wel 
geweest, maar u bent 
schoongewassen, maar u bent 
geheiligd, maar u bent 
gerechtvaardigd, in de naam 
van de Heere Jezus en door de 
Geest van onze God. 
 
1 Corinthiërs 8:3 
3 Maar als iemand God liefheeft, 
is hij door Hem gekend. 
 
1 Corinthiërs 8:13 
13 Daarom, als het voedsel mijn 
broeder doet struikelen, dan zal 
ik in eeuwigheid geen vlees 
meer eten, opdat ik mijn broeder 
geen oorzaak geef tot struikelen. 
 
1 Corinthiërs 9:16 
16 Als ik het Evangelie 
verkondig, is er voor mij 
namelijk geen reden tot roem. 
De noodzaak daarvan is mij 
immers opgelegd. En wee mij, 

18 ¶ Laat niemand zichzelf 
bedriegen. Als iemand onder 
u meent wijs te zijn in deze 
eeuw, laat hij dwaas worden, 
opdat hij wijs wordt. 
 
1 Corinthiërs 6:9 
9 ¶ Weet u niet, dat 
onrechtvaardigen Gods 
koninkrijk niet zullen 
beerven? 
10 Dwaalt niet! Geen 
hoereerders, 
afgodendienaars, overspelers, 
schandjongens, zij die bij 
mannen liggen, dieven, 
hebzuchtigen, dronkaards, 
lasteraars of rovers zullen 
Gods koninkrijk beerven. 
11 En dit waren sommigen van 
u; maar u bent afgewassen, 
maar u bent geheiligd, maar u 
bent gerechtvaardigd door 
de naam van de Heer Jezus 
Christus en door de Geest 
van onze God. 
 
1 Corinthiërs 8:3 
3 maar als iemand God 
liefheeft, dan is hij door Hem 
gekend) - 
 
1 Corinthiërs 8:13 
13 Daarom, als voedsel mijn 
broeder een aanleiding tot 
vallen geeft, zal ik in 
eeuwigheid geen vlees eten, 
om mijn broeder geen 
aanleiding tot vallen te geven. 
 
1 Corinthiërs 9:16 
16 Want als ik het evangelie 
verkondig, strekt het mij niet 
tot roem, want de noodzaak is 
mij opgelegd; want wee mij, 
als ik het evangelie niet 
verkondig! 
 
1 Corinthiërs 10:11 
11 Al deze dingen nu zijn hun 
overkomen als voorbeelden 
en zijn beschreven tot 
waarschuwing voor ons, op 
wie de einden van de eeuwen 
zijn gekomen. 
 
1 Corinthiërs 15:1 
1 ¶ Ik nu maak u bekend, 
broeders, het evangelie dat ik 
u heb verkondigd, dat u ook 
hebt aangenomen, waarin u 
ook staat, 
2 waardoor u ook behouden 
wordt (als u vasthoudt aan het 
woord dat ik u heb 
verkondigd), tenzij u 
tevergeefs hebt geloofd. 
3 Want ik heb u in de eerste 
plaats overgegeven wat ik ook 
ontvangen heb: dat Christus 
voor onze zonden gestorven 
is, naar de Schriften; 

10 Dwaalt niet! Hoereerders, 
afgodendienaars, overspelers, 
schandjongens, 
knapenschenders, dieven, 
geldgierigen, dronkaards, 
lasteraars of oplichters zullen 
het Koninkrijk Gods niet 
beerven.          
11 En sommigen uwer zijn dat 
geweest. Maar gij hebt u laten 
afwassen, maar gij zijt 
geheiligd, maar gij zijt 
gerechtvaardigd door de 
naam van de Here Jezus 
Christus en door de Geest 
van onze God. 
 
1 Corinthiërs 8:3 
3 maar heeft iemand God lief, 
dan is deze door Hem gekend. 
 
1 Corinthiërs 8:13 
13 Daarom, indien wat ik eet, 
mijn broeder aanstoot geeft, 
wil ik in eeuwigheid geen 
vlees meer eten, om mijn 
broeder geen aanstoot te 
geven. 
 
1 Corinthiërs 9:16 
16 Want indien ik het 
evangelie verkondig, heb ik 
geen stof tot roemen. Immers 
ik ben ertoe genoodzaakt. 
Want wee mij, indien ik het 
evangelie niet verkondig! 
 
1 Corinthiërs 10:11 
11 Dit is hun overkomen tot 
een voorbeeld voor ons en het 
is opgetekend ter 
waarschuwing voor ons, over 
wie het einde der eeuwen 
gekomen is.  
 
1 Corinthiërs 15:1 
1 ¶ Ik maak u bekend, 
broeders, het evangelie, dat ik 
u verkondigd heb, dat gij ook 
ontvangen hebt, waarin gij ook 
staat, 
2 waardoor gij ook behouden 
wordt, indien gij het zo 
vasthoudt, als ik het u 
verkondigd heb, tenzij gij 
tevergeefs tot geloof zoudt 
gekomen zijn.  
3 Want voor alle dingen heb ik 
u overgegeven, hetgeen ik zelf 
ontvangen heb: Christus is 
gestorven voor onze zonden, 
naar de Schriften, 
4 en Hij is begraven en ten 
derden dage opgewekt, naar 
de Schriften,  
 
1 Corinthiërs 15:12 
12 ¶ Indien nu van Christus 
gepredikt wordt, dat Hij uit de 
doden is opgewekt, hoe 
komen sommigen onder u 
ertoe te zeggen, dat er geen 
opstanding der doden is? 

8 which none of the princes 
of this age knew, (for had 
they known, they would not 
have crucified the lord of 
glory;) 
 
1 Corinthians 3:18 
18 ¶ let no one deceive 
himself: if any one thinks 
himself to be wise among 
you in this world, let him 
become foolish, that he 
may be wise. 
 
1 Corinthians 6:9 
9 ¶ do ye not know that 
unrighteous persons shall 
not inherit the kingdom of 
god? do not err: neither 
fornicators, nor idolaters, 
nor adulterers, nor those 
who make women of 
themselves, nor who abuse 
themselves with men, 
10 nor thieves, nor 
covetous, nor drunkards, 
nor abusive persons, nor 
the rapacious, shall inherit 
the kingdom of god. 
11 and these things were 
some of you; but ye have 
been washed, but ye have 
been sanctified, but ye have 
been justified in the name 
of the lord jesus, and by the 
spirit of our god. 
 
1 Corinthians 8:3 
3 but if any one love god, 
*he* is known of him): 
 
1 Corinthians 8:13 
13 wherefore if meat be a 
fall-trap to my brother, I will 
eat no flesh for ever, that I 
may not be a fall-trap to my 
brother. 
 
1 Corinthians 9:16 
16 for if I announce the glad 
tidings, I have nothing to 
boast of; for a necessity is 
laid upon me; for it is woe to 
me if I should not announce 
the glad tidings. 
 
1 Corinthians 10:11 
11 now all these things 
happened to them as types, 
and have been written for 
our admonition, upon whom 
the ends of the ages are 
come. 
 
1 Corinthians 15:1 
1 ¶ but I make known to you, 
brethren, the glad tidings 
which I announced to you, 
which also ye received, in 
which also ye stand, 
2 by which also ye are 
saved, (if ye hold fast the 
word which I announced to 
you as the glad tidings,) 
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dan dat gij tevergeefs geloofd 
hebt. 
3 Want ik heb ulieden ten eerste 
overgegeven, hetgeen ik ook 
ontvangen heb, dat Christus 
gestorven is voor onze zonden, 
naar de Schriften; 
4 En dat Hij is begraven, en dat 
Hij is opgewekt ten derden 
dage, naar de Schriften; 
 
1 Corinthiërs 15:12 
12 ¶ Indien nu Christus 
gepredikt wordt, dat Hij uit de 
doden opgewekt is, hoe 
zeggen sommigen onder u, dat 
er geen opstanding der doden 
is? 
13 En indien er geen 
opstanding der doden is, zo is 
Christus ook niet opgewekt. 
14 En indien Christus niet 
opgewekt is, zo is dan onze 
prediking ijdel, en ijdel is ook 
uw geloof. 
15 En zo worden wij ook 
bevonden valse getuigen Gods; 
want wij hebben van God 
getuigd, dat Hij Christus 
opgewekt heeft, Dien Hij niet 
heeft opgewekt, zo namelijk de 
doden niet opgewekt worden. 
16 Want indien de doden niet 
opgewekt worden, zo is ook 
Christus niet opgewekt. 
17 En indien Christus niet 
opgewekt is, zo is uw geloof 
tevergeefs, zo zijt gij nog in uw 
zonden. 
18 Zo zijn dan ook verloren <622>, 
die in Christus ontslapen zijn. 
19 Indien wij alleenlijk in dit 
leven op Christus zijn hopende, 
zo zijn wij de ellendigste van alle 
<3956> mensen. 
20 ¶ Maar nu, Christus is 
opgewekt uit de doden, en is 
de Eersteling geworden 
dergenen, die ontslapen zijn. 
21 Want dewijl de dood door een 
mens is, zo is ook de 
opstanding der doden door een 
Mens. 
22 Want gelijk zij allen <3956> in 
Adam sterven, alzo zullen zij 
ook in Christus allen <3956> 
levend gemaakt worden. 
23 Maar een iegelijk in zijn orde: 
de eersteling Christus, daarna 
die van Christus zijn, in Zijn 
toekomst. 
24 Daarna zal het einde zijn, 
wanneer Hij het Koninkrijk aan 
God en den Vader zal 
overgegeven hebben; wanneer 
Hij zal te niet gedaan hebben 
alle <3956> heerschappij, en alle 
<3956> macht en kracht. 
25 Want Hij moet als Koning 
heersen, totdat Hij al <3956> de 
vijanden onder Zijn voeten zal 
gelegd hebben. 
26 De laatste vijand, die te niet 
gedaan wordt, is de dood. 

als ik het Evangelie niet 
verkondig! 
 
1 Corinthiërs 10:11 
11 Al deze dingen nu zijn hun 
overkomen als voorbeelden voor 
ons, en ze zijn beschreven tot 
waarschuwing voor ons, over 
wie het einde van de eeuwen 
gekomen is. 
 
1 Corinthiërs 15:1 
1 ¶ Verder maak ik u bekend, 
broeders, het Evangelie, dat ik 
u verkondigd heb, dat u ook 
aangenomen hebt, waarin u ook 
staat, 
2 waardoor u ook zalig wordt, 
als u eraan vasthoudt zoals ik 
het u verkondigd heb, tenzij dat 
u tevergeefs geloofd hebt. 
3 Want ik heb u ten eerste 
overgeleverd wat ik ook 
ontvangen heb, dat Christus 
gestorven is voor onze zonden, 
overeenkomstig de Schriften, 
4 en dat Hij begraven is, en dat 
Hij opgewekt is op de derde 
dag, overeenkomstig de 
Schriften, 
 
1 Corinthiërs 15:12 
12 ¶ Als nu van Christus 
gepredikt wordt dat Hij uit de 
doden is opgewekt, hoe 
kunnen sommigen onder u dan 
zeggen dat er geen opstanding 
van de doden is? 
13 En als er geen opstanding 
van de doden is, dan is 
Christus ook niet opgewekt. 
14 En als Christus niet is 
opgewekt, dan is onze 
prediking zonder inhoud, en 
zonder inhoud is ook uw geloof. 
15 En dan blijken wij ook valse 
getuigen van God te zijn. Wij 
hebben namelijk van God 
getuigd dat Hij Christus heeft 
opgewekt, terwijl Hij Die niet 
heeft opgewekt als inderdaad 
de doden niet opgewekt 
worden. 
16 Immers, als de doden niet 
opgewekt worden, is ook 
Christus niet opgewekt. 
17 En als Christus niet is 
opgewekt, is uw geloof zinloos; 
u bent dan nog in uw zonden. 
18 Dan zijn ook zij die in 
Christus ontslapen zijn, 
verloren. 
19 Als wij alleen voor dit leven 
op Christus onze hoop 
gevestigd hebben, zijn wij de 
meest beklagenswaardige van 
alle mensen. 
20 ¶ Maar nu, Christus ís 
opgewekt uit de doden en is de 
Eersteling geworden van hen 
die ontslapen zijn. 
21 Want omdat de dood er is 
door een mens, is ook de 

4 en dat Hij is begraven, en 
dat Hij op de derde dag is 
opgewekt, naar de Schriften; 
 
1 Corinthiërs 15:12 
12 ¶ Als nu Christus 
gepredikt wordt dat Hij uit de 
doden is opgewekt, hoe 
zeggen dan sommigen onder 
u, dat er geen opstanding 
van doden is? 
13 Maar als er geen 
opstanding van doden is, 
dan is ook Christus niet 
opgewekt; 
14 en als Christus niet is 
opgewekt, dan is ook onze 
prediking vergeefs, en 
vergeefs is ook uw geloof; 
15 en dan blijken wij ook valse 
getuigen van God te zijn, 
omdat wij van God getuigd 
hebben dat Hij Christus heeft 
opgewekt, die Hij niet heeft 
opgewekt als er inderdaad 
geen doden worden 
opgewekt. 
16 Want als er geen doden 
worden opgewekt, dan is ook 
Christus niet opgewekt. 
17 En als Christus niet is 
opgewekt, dan is uw geloof 
inhoudsloos, dan bent u nog 
in uw zonden; 
18 dan zijn ook zij die in 
Christus ontslapen zijn, 
verloren. 
19 Als wij alleen in dit leven op 
Christus onze hoop 
gevestigd hebben, zijn wij de 
ellendigste van alle mensen. 
20 ¶ (Maar nu, Christus is 
opgewekt uit de doden, als 
eersteling van hen die 
ontslapen zijn. 
21 Want waar de dood is door 
een mens, is ook de 
opstanding van de doden 
door een mens. 
22 Want evenals in Adam 
allen sterven, zo zullen ook in 
Christus allen levend 
gemaakt worden. 
23 Maar ieder in zijn eigen 
orde: Christus als eersteling, 
daarna die van Christus zijn, 
bij zijn komst. 
24 Daarna is het einde, 
wanneer Hij het koninkrijk 
aan God de Vader overgeeft, 
wanneer Hij alle overheid en 
alle gezag en kracht te niet 
gedaan heeft. 
25 Want Hij moet regeren, 
totdat Hij al zijn vijanden 
onder zijn voeten heeft 
gelegd. 
26 Als laatste vijand wordt de 
dood te niet gedaan. 
27 Want ‘Hij heeft alles aan 
zijn voeten onderworpen’. 
Wanneer Hij nu zegt dat alles 
Hem onderworpen is, is het 
duidelijk dat Hij wordt 

13 Indien er geen opstanding 
der doden is, dan is ook 
Christus niet opgewekt. 
14 En indien Christus niet is 
opgewekt, dan is immers 
onze prediking zonder 
inhoud, en zonder inhoud is 
ook uw geloof. 
15 Dan blijken wij ook valse 
getuigen van God te zijn, 
want dan hebben wij tegen 
God in getuigd, dat Hij de 
Christus opgewekt heeft, die 
Hij toch niet heeft opgewekt, 
indien er geen doden 
opgewekt worden. 
16 Immers, indien er geen 
doden opgewekt worden, dan 
is Christus ook niet 
opgewekt; 
17 en indien Christus niet is 
opgewekt, dan is uw geloof 
zonder vrucht, dan zijt gij nog 
in uw zonden. 
18 Dan zijn ook zij, die in 
Christus ontslapen zijn, 
verloren. 
19 Indien wij alleen voor dit 
leven onze hoop op Christus 
gebouwd hebben, zijn wij de 
beklagenswaardigste van alle 
mensen. 
20 ¶ Maar nu, Christus is 
opgewekt uit de doden, als 
eersteling van hen, die 
ontslapen zijn.  
21 Want, dewijl de dood er is 
door een mens, is ook de 
opstanding der doden door 
een mens. 
22 Want evenals in Adam 
allen sterven, zo zullen ook in 
Christus allen levend 
gemaakt worden. 
23 Maar ieder in zijn eigen 
rangorde: Christus als 
eersteling, vervolgens die van 
Christus zijn bij zijn komst; 
24 daarna het einde, wanneer 
Hij het koningschap aan God 
de Vader overdraagt, wanneer 
Hij alle heerschappij, alle 
macht en kracht onttroond zal 
hebben. 
25 Want Hij moet als koning 
heersen, totdat Hij al zijn 
vijanden onder zijn voeten 
gelegd heeft. 
26 De laatste vijand, die 
onttroond wordt, is de dood, 
27 want alles heeft Hij aan zijn 
voeten onderworpen. Maar 
wanneer Hij zegt, dat alles 
onderworpen is, is blijkbaar Hij 
uitgezonderd, die Hem alles 
onderworpen heeft.  
28 Wanneer alles Hem 
onderworpen is, zal ook de 
Zoon zelf Zich aan Hem 
onderwerpen, die Hem alles 
onderworpen heeft, opdat God 
zij alles in allen.  
 
1 Corinthiërs 15:42 

unless indeed ye have 
believed in vain. 
3 for I delivered to you, in 
the first place, what also I 
had received, that Christ 
died for our sins, according 
to the scriptures; 
4 and that he was buried; 
and that he was raised the 
third day, according to the 
scriptures; 
 
1 Corinthians 15:12 
12 ¶ now if Christ is 
preached that he is raised 
from among the dead, how 
say some among you that 
there is not a resurrection of 
those that are dead? 
13 but if there is not a 
resurrection of those that 
are dead, neither is Christ 
raised: 
14 but if Christ is not raised, 
then, indeed, vain also is 
our preaching, and vain 
also your faith. 
15 and we are found also 
false witnesses of god; for 
we have witnessed 
concerning god that he 
raised the Christ, whom he 
has not raised if indeed 
those that are dead are not 
raised. 
16 for if those that are dead 
are not raised, neither is 
Christ raised; 
17 but if Christ be not 
raised, your faith is vain; ye 
are yet in your sins. 
18 then indeed also those 
who have fallen asleep in 
Christ have perished. 
19 if in this life only we have 
hope in Christ, we are the 
most miserable of all men. 
20 ¶ (but now Christ is 
raised from among the 
dead, first-fruits of those 
fallen asleep. 
21 for since by man came 
death, by man also 
resurrection of those that 
are dead. 
22 for as in the Adam all die, 
thus also in the Christ all 
shall be made alive. 
23 but each in his own rank: 
the first-fruits, Christ; then 
those that are the Christ’s 
at his coming. 
24 then the end, when he 
gives up the kingdom to him 
who is god and father; 
when he shall have 
annulled all rule and all 
authority and power. 
25 for he must reign until he 
put all enemies under his 
feet. 
26 the last enemy that is 
annulled is death. 



SV HSV TELOS NBG51 Darby 

27 Want Hij heeft alle dingen 
<3956> Zijn voeten onderworpen. 
Doch wanneer Hij zegt, dat Hem 
alle dingen <3956> onderworpen 
zijn, zo is het openbaar, dat Hij 
uitgenomen wordt, Die Hem alle 
dingen <3956> onderworpen heeft. 
28 En wanneer Hem alle dingen 
<3956> zullen onderworpen zijn, 
dan zal ook de Zoon Zelf 
onderworpen worden Dien, Die 
Hem alle dingen <3956> 
onderworpen heeft, opdat God 
zij alles <3956> in allen <3956>. 
 
1 Corinthiërs 15:42 
42 Alzo zal ook de opstanding 
der doden zijn. Het lichaam 
wordt gezaaid in verderfelijkheid, 
het wordt opgewekt in 
onverderfelijkheid <861>; 
 
1 Corinthiërs 15:50 
50 Doch dit zeg ik, broeders, dat 
vlees en bloed het Koninkrijk 
Gods niet beërven kunnen, en 
de verderfelijkheid beërft de 
onverderfelijkheid <861> niet. 
 
1 Corinthiërs 15:53 
53 Want dit verderfelijke moet 
onverderfelijkheid <861> 
aandoen, en dit sterfelijke moet 
onsterfelijkheid <110> aandoen. 
54 En wanneer dit verderfelijke 
zal onverderfelijkheid <861> 
aangedaan hebben, en dit 
sterfelijke zal onsterfelijkheid 
<110> aangedaan hebben, alsdan 
zal het woord geschieden, dat 
geschreven is: De dood is 
verslonden tot <1519> overwinning. 
 
2 Corinthiërs 4:4 
4 In dewelke de god dezer eeuw 
<165> de zinnen verblind heeft, 
namelijk der ongelovigen, opdat 
<1519> hen niet bestrale de 
verlichting van het Evangelie 
der heerlijkheid van Christus, 
Die het Beeld Gods is. 
 
2 Corinthiërs 4:16 
16 Daarom vertragen wij niet; 
maar hoewel onze uitwendige 
mens verdorven wordt, zo wordt 
nochtans de inwendige 
vernieuwd van dag tot dag. 
17 Want onze lichte verdrukking, 
die zeer haast voorbij gaat, 
werkt ons een gans zeer 
uitnemend <1519> eeuwig <166> 
gewicht der heerlijkheid; 
18 Dewijl wij niet aanmerken de 
dingen, die men ziet, maar de 
dingen, die men niet ziet; want 
de dingen, die men ziet, zijn 
tijdelijk, maar de dingen, die men 
niet ziet, zijn eeuwig <166>. 
 
2 Corinthiërs 5:1 
1 ¶ Want wij weten, dat, zo ons 
aardse huis dezes tabernakels 
gebroken wordt, wij een gebouw 

opstanding van de doden er 
door een Mens. 
22 Want zoals allen in Adam 
sterven, zo zullen ook in 
Christus allen levend gemaakt 
worden. 
23 Ieder echter in zijn eigen 
orde: Christus als Eersteling, 
daarna wie van Christus zijn, bij 
Zijn komst. 
24 Daarna komt het einde, 
wanneer Hij het koningschap 
aan God en de Vader heeft 
overgegeven, wanneer Hij alle 
heerschappij en alle macht en 
kracht heeft tenietgedaan. 
25 Want Hij moet Koning zijn, 
totdat Hij alle vijanden onder 
Zijn voeten heeft gelegd. 
26 De laatste vijand die 
tenietgedaan wordt, is de dood. 
27 Immers, alle dingen heeft Hij 
aan Zijn voeten onderworpen. 
Wanneer Hij echter zegt dat aan 
Hem alle dingen onderworpen 
zijn, is het duidelijk dat Hij Die 
Zelf alles aan Hem 
onderworpen heeft, hiervan is 
uitgezonderd. 
28 En wanneer alle dingen aan 
Hem onderworpen zijn, dan zal 
ook de Zoon Zelf Zich 
onderwerpen aan Hem Die alle 
dingen aan Hem onderworpen 
heeft, opdat God alles in allen 
zal zijn. 
 
1 Corinthiërs 15:42 
42 Zo zal ook de opstanding 
van de doden zijn. Het lichaam 
wordt gezaaid in 
vergankelijkheid, het wordt 
opgewekt in 
onvergankelijkheid. 
 
1 Corinthiërs 15:50 
50 Maar dit zeg ik, broeders, dat 
vlees en bloed het Koninkrijk 
van God niet kunnen beërven, 
en de vergankelijkheid beërft de 
onvergankelijkheid niet. 
 
1 Corinthiërs 15:53 
53 Want dit vergankelijke moet 
zich met onvergankelijkheid 
bekleden en dit sterfelijke moet 
zich met onsterfelijkheid 
bekleden. 
54 En wanneer dit vergankelijke 
zich met onvergankelijkheid 
bekleed zal hebben, en dit 
sterfelijke zich met 
onsterfelijkheid bekleed zal 
hebben, dan zal het woord 
geschieden dat geschreven 
staat: De dood is verslonden tot 
overwinning. 
 
2 Corinthiërs 4:4 
4 Van hen, de ongelovigen, 
geldt dat de god van deze eeuw 
hun gedachten heeft verblind, 
opdat de verlichting met het 
Evangelie van de heerlijkheid 

uitgezonderd die Hem alles 
onderworpen heeft. 
28 Maar wanneer Hem alles 
onderworpen is, dan zal ook 
de Zoon Zelf onderworpen 
zijn aan Hem die Hem alles 
onderworpen heeft, opdat 
God alles in allen zal zijn.) 
 
1 Corinthiërs 15:42 
42 Zo is ook de opstanding 
van de doden. Er wordt 
gezaaid in vergankelijkheid, er 
wordt opgewekt in 
onvergankelijkheid; 
 
1 Corinthiërs 15:50 
50 Maar dit zeg ik, broeders, 
dat vlees en bloed Gods 
koninkrijk niet kunnen 
beerven, en de 
vergankelijkheid beerft de 
onvergankelijkheid niet. 
 
1 Corinthiërs 15:53 
53 Want dit vergankelijke moet 
onvergankelijkheid aandoen 
en dit sterfelijke 
onsterfelijkheid aandoen. 
54 En wanneer dit 
vergankelijke 
onvergankelijkheid zal 
aandoen, en dit sterfelijke 
onsterfelijkheid zal aandoen, 
dan zal het woord uitkomen 
dat geschreven staat: ‘De 
dood is verslonden tot 
overwinning’. 
 
2 Corinthiërs 4:4 
4 in wie de God van deze 
eeuw de gedachten van deze 
ongelovigen verblind heeft, 
opdat de lichtglans van het 
evangelie van de heerlijkheid 
van Christus, die het beeld 
van God is, hen niet zou 
bestralen. 
 
2 Corinthiërs 4:16 
16 Daarom worden wij niet 
moedeloos; maar al raakt ook 
onze uiterlijke mens in verval, 
toch wordt onze innerlijke van 
dag tot dag vernieuwd. 
17 Want de kortstondige 
lichtheid van onze verdrukking 
bewerkt voor ons een 
uitermate uitnemend, eeuwig 
gewicht van heerlijkheid; 
18 daar wij ons oog niet 
richten op de dingen die men 
ziet, maar op de dingen die 
men niet ziet; want de dingen 
die men ziet, zijn tijdelijk, maar 
de dingen die men niet ziet, 
zijn eeuwig. 
 
2 Corinthiërs 5:1 
1 ¶ Want wij weten, dat als 
onze aardse tent waarin wij 
wonen, afgebroken wordt, wij 
een gebouw van God hebben, 
een huis niet met handen 

42 Zo is het ook met de 
opstanding der doden. Er 
wordt gezaaid in 
vergankelijkheid, en 
opgewekt in 
onvergankelijkheid; 
 
1 Corinthiërs 15:50 
50 Dit spreek ik evenwel uit, 
broeders: vlees en bloed 
kunnen het Koninkrijk Gods 
niet beerven en het 
vergankelijke beerft de 
onvergankelijkheid niet. 
 
1 Corinthiërs 15:53 
53 Want dit vergankelijke moet 
onvergankelijkheid aandoen 
en dit sterfelijke moet 
onsterfelijkheid aandoen. 
54 En zodra dit vergankelijke 
onvergankelijkheid 
aangedaan heeft, en dit 
sterfelijke onsterfelijkheid 
aangedaan heeft, zal het 
woord werkelijkheid worden, 
dat geschreven is: De dood is 
verzwolgen in de overwinning. 
 
2 Corinthiërs 4:4 
4 ongelovigen, wier 
overleggingen de god dezer 
eeuw met blindheid heeft 
geslagen, zodat zij het 
schijnsel niet ontwaren van het 
evangelie der heerlijkheid van 
Christus, die het beeld Gods 
is.  
 
2 Corinthiërs 4:16 
16 Daarom verliezen wij de 
moed niet, maar al vervalt ook 
onze uiterlijke mens, nochtans 
wordt de innerlijke van dag tot 
dag vernieuwd. 
17 Want de lichte last der 
verdrukking van een ogenblik 
bewerkt voor ons een alles 
verre te boven gaand eeuwig 
gewicht van heerlijkheid,  
18 daar wij niet zien op het 
zichtbare, maar op het 
onzichtbare; want het 
zichtbare is tijdelijk, maar het 
onzichtbare is eeuwig. 
 
2 Corinthiërs 5:1 
1 ¶ Want wij weten, dat, indien 
de aardse tent, waarin wij 
wonen, wordt afgebroken, wij 
een gebouw van God hebben, 
in de hemelen, niet met 
handen gemaakt, een eeuwig 
huis. 
 
2 Corinthiërs 5:11 
11 Daar wij dan weten, 
hoezeer de Here te vrezen is, 
trachten wij de mensen te 
overtuigen; voor God echter is 
ons bedoelen openbaar en, 
naar ik hoop, is het ook in uw 
geweten openbaar. 
 

27 for he has put all things 
in subjection under his feet. 
but when he says that all 
things are put in subjection, 
it is evident that it is except 
him who put all things in 
subjection to him. 
28 but when all things shall 
have been brought into 
subjection to him, then the 
son also himself shall be 
placed in subjection to him 
who put all things in 
subjection to him, that god 
may be all in all.) 
 
1 Corinthians 15:42 
42 thus also is the 
resurrection of the dead. it 
is sown in corruption, it is 
raised in incorruptibility. 
 
1 Corinthians 15:50 
50 but this I say, brethren, 
that flesh and blood cannot 
inherit god’s kingdom, nor 
does corruption inherit 
incorruptibility. 
 
1 Corinthians 15:53 
53 for this corruptible must 
needs put on incorruptibility, 
and this mortal put on 
immortality. 
54 but when this corruptible 
shall have put on 
incorruptibility, and this 
mortal shall have put on 
immortality, then shall come 
to pass the word written: 
death has been swallowed 
up in victory. 
 
2 Corinthians 4:4 
4 in whom the god of this 
world has blinded the 
thoughts of the unbelieving, 
so that the radiancy of the 
glad tidings of the glory of 
the Christ, who is the image 
of god, should not shine 
forth for them. 
 
2 Corinthians 4:16 
16 wherefore we faint not; 
but if indeed our outward 
man is consumed, yet the 
inward is renewed day by 
day. 
17 for our momentary and 
light affliction works for us 
in surpassing measure an 
eternal weight of glory; 
18 while we look not at the 
things that are seen, but at 
the things that are not seen; 
for the things that are seen 
are for a time, but those 
that are not seen eternal. 
 
2 Corinthians 5:1 
1 ¶ for we know that if our 
earthly tabernacle house be 
destroyed, we have a 
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van God hebben, een huis niet 
met handen gemaakt, maar 
eeuwig <166> in de hemelen. 
 
2 Corinthiërs 5:11 
11 Wij dan, wetende den schrik 
des Heeren, bewegen de 
mensen tot het geloof, en zijn 
Gode openbaar geworden; doch 
ik hoop ook in uw gewetens 
geopenbaard te zijn. 
 
2 Corinthiërs 5:14 
14 Want de liefde van Christus 
dringt ons; 
15 Als die dit oordelen <2919>, dat, 
indien Een voor allen <3956> 
gestorven is, zij dan allen <3956> 
gestorven zijn. En Hij is voor 
allen <3956> gestorven, opdat 
degenen, die leven, niet meer 
zichzelven zouden leven, maar 
Dien, Die voor hen gestorven 
en opgewekt is. 
 
2 Corinthiërs 5:18 
18 En al deze dingen <3956> zijn uit 
God, Die ons met Zichzelven 
verzoend heeft <2644> door Jezus 
Christus, en ons de bediening 
der verzoening <2643> gegeven 
heeft. 
19 Want God was in Christus de 
wereld met Zichzelven 
verzoenende <2644>, hun zonden 
hun niet toerekenende; en heeft 
het woord der verzoening <2643> 
in ons gelegd. 
20 Zo zijn wij dan gezanten van 
Christus wege, alsof God door 
ons bade; wij bidden van 
Christus wege: laat u met God 
verzoenen <2644>. 
21 Want Dien, Die geen zonde 
gekend heeft, heeft Hij zonde 
voor ons gemaakt, opdat wij 
zouden worden 
rechtvaardigheid Gods in Hem. 
 
2 Corinthiërs 6:1 
1 ¶ En wij, als medearbeidende, 
bidden u ook, dat gij de genade 
Gods niet tevergeefs <1519> moogt 
ontvangen hebben. 
2 Want Hij zegt: In den 
aangenamen tijd heb Ik u 
verhoord, en in den dag der 
zaligheid <4991> heb Ik u 
geholpen. Ziet, nu is het de 
welaangename tijd, ziet, nu is 
het de dag der zaligheid <4991>! 
 
2 Corinthiërs 9:9 
9 Gelijk er geschreven is: Hij 
heeft gestrooid, hij heeft den 
armen gegeven; Zijn 
gerechtigheid blijft <3306> in <1519> 
der eeuwigheid <165>. 
 
2 Corinthiërs 11:31 
31 De God en Vader van onzen 
Heere Jezus Christus, Die 
geprezen is in <1519> der 

van Christus, Die het beeld van 
God is, hen niet zou bestralen. 
 
2 Corinthiërs 4:16 
16 Daarom verliezen wij de 
moed niet; integendeel, ook al 
vergaat onze uiterlijke mens, 
toch wordt de innerlijke mens 
van dag tot dag vernieuwd. 
17 Want onze lichte verdrukking, 
die van korte duur is, brengt in 
ons een allesovertreffend 
eeuwig gewicht van heerlijkheid 
teweeg. 
18 Wij houden onze ogen 
immers niet gericht op de 
dingen die men ziet, maar op de 
dingen die men niet ziet; want 
de dingen die men ziet, zijn van 
het ogenblik, maar de dingen die 
men niet ziet, zijn eeuwig. 
 
2 Corinthiërs 5:1 
1 ¶ Wij weten immers dat, 
wanneer ons aardse huis, deze 
tent, afgebroken wordt, wij een 
gebouw van God hebben, een 
huis niet met handen gemaakt, 
maar eeuwig in de hemelen. 
 
2 Corinthiërs 5:11 
11 Nu wij dus deze vrees voor 
de Heere kennen, bewegen wij 
de mensen tot het geloof; en 
voor God zijn wij openbaar 
geworden, maar ik hoop ook 
voor uw gewetens openbaar te 
zijn. 
 
2 Corinthiërs 5:14 
14 Want de liefde van Christus 
dringt ons, die tot dit oordeel 
gekomen zijn: als Eén voor 
allen gestorven is, dan zijn zij 
allen gestorven. 
15 En Hij is voor allen 
gestorven, opdat zij die leven, 
niet meer voor zichzelf zouden 
leven, maar voor Hem Die voor 
hen gestorven en opgewekt is. 
 
2 Corinthiërs 5:18 
18 En dit alles is uit God, Die 
ons met Zichzelf verzoend heeft 
door Jezus Christus, en ons de 
bediening van de verzoening 
gegeven heeft. 
19 God was het namelijk Die in 
Christus de wereld met 
Zichzelf verzoende, en aan hen 
hun overtredingen niet 
toerekende; en Hij heeft het 
woord van de verzoening in ons 
gelegd. 
20 Wij zijn dan gezanten namens 
Christus, alsof God Zelf door 
ons smeekt. Namens Christus 
smeken wij: laat u met God 
verzoenen. 
21 Want Hem Die geen zonde 
gekend heeft, heeft Hij voor ons 
tot zonde gemaakt, opdat wij 
zouden worden gerechtigheid 
van God in Hem. 

gemaakt, een eeuwig huis, in 
de hemelen. 
 
2 Corinthiërs 5:11 
11 Daar wij dan weten hoezeer 
de Heer te vrezen is, 
overreden wij de mensen; 
maar voor God zijn wij 
openbaar geworden, en ik 
hoop dat wij ook in uw 
gewetens openbaar zijn 
geworden. 
 
2 Corinthiërs 5:14 
14 Want de liefde van 
Christus dringt ons, 
15 daar wij tot dit oordeel zijn 
gekomen, dat Een voor allen 
gestorven is; dus zijn zij allen 
gestorven. En Hij is voor 
allen gestorven, opdat zij die 
leven, niet meer voor zichzelf 
leven, maar voor Hem die 
voor hen is gestorven en 
opgewekt. 
 
2 Corinthiërs 5:18 
18 En alles is uit God, die ons 
met Zichzelf heeft verzoend 
door Christus en ons de 
bediening van de verzoening 
heeft gegeven, 
19 namelijk dat God in 
Christus de wereld met 
Zichzelf verzoenend was, 
terwijl Hij hun overtredingen 
hun niet toerekende en in ons 
het woord van de verzoening 
legde. 
20 Wij zijn dan gezanten voor 
Christus, terwijl God als het 
ware door ons maant. Wij 
bidden voor Christus: Laat u 
met God verzoenen. 
21 Hem die geen zonde 
gekend heeft, heeft Hij voor 
ons tot zonde gemaakt, opdat 
wij zouden worden 
gerechtigheid van God in 
Hem. 
 
2 Corinthiërs 6:1 
1 ¶ Maar als medearbeiders 
vermanen wij u ook, dat u de 
genade van God niet 
tevergeefs ontvangt 
2 (want Hij zegt: ‘In de 
aangename tijd heb Ik u 
verhoord en op de dag van de 
behoudenis heb Ik u 
geholpen’: zie, nu is het de 
welaangename tijd, zie, nu is 
het de dag van de 
behoudenis), 
 
2 Corinthiërs 9:9 
9 zoals geschreven staat ‘Hij 
heeft uitgestrooid, hij heeft 
aan de armen gegeven; zijn 
gerechtigheid blijft tot in 
eeuwigheid’. 
 
2 Corinthiërs 11:31 

2 Corinthiërs 5:14 
14 Want de liefde van 
Christus dringt ons, 
15 daar wij tot het inzicht 
gekomen zijn, dat een voor 
allen gestorven is. Dus zijn zij 
allen gestorven. En voor 
allen is Hij gestorven, opdat 
zij, die leven, niet meer voor 
zichzelf zouden leven, maar 
voor Hem, die voor hen 
gestorven is en opgewekt.  
 
2 Corinthiërs 5:18 
18 En dit alles is uit God, die 
door Christus ons met Zich 
verzoend heeft en ons de 
bediening der verzoening 
gegeven heeft,  
19 welke immers hierin 
bestaat, dat God in Christus 
de wereld met Zichzelf 
verzoenende was, door hun 
hun overtredingen niet toe te 
rekenen, en dat Hij ons het 
woord der verzoening heeft 
toevertrouwd. 
20 Wij zijn dus gezanten van 
Christus, alsof God door 
onze mond u vermaande; in 
naam van Christus vragen wij 
u: laat u met God verzoenen. 
21 Hem, die geen zonde 
gekend heeft, heeft Hij voor 
ons tot zonde gemaakt, opdat 
wij zouden worden 
gerechtigheid Gods in Hem. 
 
2 Corinthiërs 6:1 
1 ¶ Maar als medewerkers 
Gods vermanen wij u ook de 
genade Gods niet tevergeefs 
te ontvangen, 
2 want Hij zegt: ten tijde des 
welbehagens heb Ik u 
verhoord en ten dage des 
heils ben Ik u te hulp 
gekomen; zie, nu is het de tijd 
des welbehagens zie, nu is het 
de dag des heils. 
 
2 Corinthiërs 9:9 
9 gelijk geschreven staat: Hij 
heeft uitgedeeld, aan de 
armen gegeven, zijn 
gerechtigheid blijft in 
eeuwigheid. 
 
2 Corinthiërs 11:31 
31 De God en Vader van onze 
Here Jezus, geprezen zij Hij 
in eeuwigheid, weet, dat ik 
niet lieg.  
 
Galaten 1:4 
4 die Zichzelf gegeven heeft 
voor onze zonden, om ons te 
trekken uit de tegenwoordige 
boze wereld, naar de wil van 
onze God en Vader, 
5 aan wie de heerlijkheid zij in 
alle eeuwigheid! Amen. 
 
Galaten 2:20 

building from god, a house 
not made with hands, 
eternal in the heavens. 
 
2 Corinthians 5:11 
11 knowing therefore the 
terror of the lord we 
persuade men, but have 
been manifested to god, 
and I hope also that we 
have been manifested in 
your consciences. 
 
2 Corinthians 5:14 
14 for the love of the Christ 
constrains us, having 
judged this: that one died 
for all, then all have died; 
15 and he died for all, that 
they who live should no 
longer live to themselves, 
but to him who died for 
them and has been raised. 
 
2 Corinthians 5:18 
18 and all things are of the 
god who has reconciled us 
to himself by jesus Christ, 
and given to us the ministry 
of that reconciliation: 
19 how that god was in 
Christ, reconciling the world 
to himself, not reckoning to 
them their offences; and 
putting in us the word of 
that reconciliation. 
20 we are ambassadors 
therefore for Christ, god as 
it were beseeching by us, 
we entreat for Christ, be 
reconciled to god. 
21 him who knew not sin he 
has made sin for us, that 
*we* might become god’s 
righteousness in him. 
 
2 Corinthians 6:1 
1 ¶ but as fellow-workmen, 
we also beseech that ye 
receive not the grace of 
god in vain: 
2 (for he says, I have 
listened to thee in an 
accepted time, and I have 
helped thee in a day of 
salvation: behold, now is 
the well-accepted time; 
behold, now the day of 
salvation:) 
 
2 Corinthians 9:9 
9 according as it is written, 
he has scattered abroad, he 
has given to the poor, his 
righteousness remains for 
ever. 
 
2 Corinthians 11:31 
31 the god and father of the 
lord jesus knows—he who 
is blessed for ever—that I 
do not lie. 
 
Galatians 1:4 
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eeuwigheid <165>, weet, dat ik 
niet lieg. 
 
Galaten 1:4 
4 Die Zichzelven gegeven heeft 
voor onze zonden, opdat Hij ons 
trekken zou uit deze 
tegenwoordige boze wereld <165>, 
naar den wil van onzen God en 
Vader; 
5 Denwelken zij de heerlijkheid 
in <1519> alle <165> eeuwigheid <165>. 
Amen. 
 
Galaten 2:20 
20 Ik ben met Christus gekruist; 
en ik leef, doch niet meer ik, 
maar Christus leeft in mij; en 
hetgeen ik nu in het vlees leef, 
dat leef ik door het geloof des 
Zoons van God, Die mij 
liefgehad heeft, en Zichzelven 
voor mij overgegeven heeft. 
 
Galaten 4:9 
9 En nu, als gij God kent, ja, 
veelmeer van God gekend zijt, 
hoe keert gij u wederom tot de 
zwakke en arme beginselen, 
welke gij wederom van voren 
aan wilt dienen? 
 
Galaten 5:19 
19 De werken des vleses nu zijn 
openbaar; welke zijn overspel, 
hoererij, onreinigheid, 
ontuchtigheid, 
20 Afgoderij, venijngeving, 
vijandschappen, twisten, 
afgunstigheden, toorn, gekijf, 
tweedracht, ketterijen, 
21 Nijd, moord, 
dronkenschappen, brasserijen, 
en dergelijke; van dewelke ik u 
te voren zeg, gelijk ik ook te 
voren gezegd heb, dat die zulke 
dingen doen, het Koninkrijk 
Gods niet zullen beërven. 
 
Galaten 6:8 
8 Want die in <1519> zijn eigen 
vlees zaait, zal uit het vlees 
verderfenis maaien; maar die in 
<1519> den Geest zaait, zal uit den 
Geest het eeuwige <166> leven 
maaien. 
 
Efeziërs 1:10 
10 Om in <1519> de bedeling van 
de volheid der tijden, wederom 
alles <3956> tot een te vergaderen 
in Christus, beide dat in den 
hemel is, en dat op de aarde is; 
 
Efeziërs 1:21 
21 Verre boven alle <3956> 
overheid, en macht, en kracht, 
en heerschappij, en allen <3956> 
naam, die genaamd wordt, niet 
alleen in deze wereld <165>, maar 
ook in de toekomende; 
 
Efeziërs 2:1 

 
2 Corinthiërs 6:1 
1 ¶ En als medearbeiders van 
God roepen wij u er ook toe op 
de genade van God niet 
tevergeefs ontvangen te 
hebben. 
2 Want Hij zegt: In de tijd van 
het welbehagen heb Ik U 
verhoord, en op de dag van het 
heil heb Ik U geholpen. Zie, nu 
is het de tijd van het 
welbehagen, zie, nu is het de 
dag van het heil! 
 
2 Corinthiërs 9:9 
9 Zoals geschreven staat: Hij 
heeft uitgestrooid, hij heeft aan 
de armen gegeven; zijn 
gerechtigheid blijft tot in 
eeuwigheid. 
 
2 Corinthiërs 11:31 
31 De God en Vader van onze 
Heere Jezus Christus, Die te 
prijzen is tot in eeuwigheid, 
weet dat ik niet lieg. 
 
Galaten 1:4 
4 Die Zichzelf gegeven heeft 
voor onze zonden, opdat Hij 
ons zou ontrukken aan de 
tegenwoordige slechte wereld, 
overeenkomstig de wil van onze 
God en Vader. 
5 Hem zij de heerlijkheid in alle 
eeuwigheid. Amen. 
 
Galaten 2:20 
20 Ik ben met Christus 
gekruisigd; en niet meer ik leef, 
maar Christus leeft in mij; en 
voor zover ik nu in het vlees 
leef, leef ik door het geloof in de 
Zoon van God, Die mij heeft 
liefgehad en Zichzelf voor mij 
heeft overgegeven. 
 
Galaten 4:9 
9 en nu u God kent, ja wat meer 
is, door God gekend bent, hoe 
kunt u weer terugkeren naar de 
zwakke en arme 
grondbeginselen, die u weer van 
voren af aan wilt dienen? 
 
Galaten 5:19 
19 Het is bekend wat de werken 
van het vlees zijn, namelijk 
overspel, hoererij, onreinheid, 
losbandigheid, 
20 afgoderij, toverij, 
vijandschappen, ruzie, afgunst, 
woede-uitbarstingen, egoïsme, 
onenigheid, afwijkingen in de 
leer, 
21 jaloersheid, moord, 
dronkenschap, zwelgpartijen, en 
dergelijke; waarvan ik u 
voorzeg, zoals ik ook al eerder 
gezegd heb, dat wie zulke 
dingen doen, het Koninkrijk van 
God niet zullen beërven. 
 

31 De God en Vader van de 
Heer Jezus, Hij die gezegend 
is tot in eeuwigheid, weet dat 
ik niet lieg. 
 
Galaten 1:4 
4 die Zichzelf heeft gegeven 
voor onze zonden, opdat Hij 
ons zou trekken uit de 
tegenwoordige boze eeuw, 
naar de wil van onze God en 
Vader, 
5 Wie de heerlijkheid zij tot in 
alle eeuwigheid! Amen. 
 
Galaten 2:20 
20 Ik ben met Christus 
gekruisigd en ik leef niet meer, 
maar Christus leeft in mij; en 
wat ik nu leef in het vlees, leef 
ik door het geloof in de Zoon 
van God, die mij heeft 
liefgehad en Zichzelf voor mij 
heeft overgegeven. 
 
Galaten 4:9 
9 en thans, nu u God kent, ja 
nog meer, nu u door God 
gekend bent, hoe wendt u zich 
weer tot de zwakke en arme 
elementen, die u weer 
opnieuw wilt dienen? 
 
Galaten 5:19 
19 Nu is het duidelijk wat de 
werken van het vlees zijn: 
hoererij, onreinheid, 
losbandigheid, 
20 afgodendienst, toverij, 
vijandschappen, twist, 
jaloersheid, toorn, partijzucht, 
tweedracht, sekten, 
21 afgunst, moorden, 
dronkenschappen, 
zwelgpartijen en dergelijke; 
waarvan ik u tevoren zeg, 
zoals ik ook tevoren heb 
gezegd, dat wie zulke dingen 
bedrijven, Gods koninkrijk 
niet zullen beerven. 
 
Galaten 6:8 
8 Want wie voor zijn eigen 
vlees zaait, zal uit het vlees 
verderf oogsten; maar wie 
voor de Geest zaait, zal uit de 
Geest eeuwig leven oogsten. 
 
Efeziërs 1:10 
10 dat Hij Zich had 
voorgenomen in Zichzelf 
aangaande de bedeling van 
de volheid der tijden, om alles 
wat in de hemelen en wat op 
de aarde is onder een hoofd 
samen te brengen in 
Christus; 
 
Efeziërs 1:21 
21 boven alle overheid, gezag, 
kracht en heerschappij en 
elke naam die genoemd 
wordt, niet alleen in deze, 

20 Met Christus ben ik 
gekruisigd, en toch leef ik, dat 
is, niet meer mijn ik, maar 
Christus leeft in mij. En voor 
zover ik nu nog in het vlees 
leef, leef ik door het geloof in 
de Zoon van God, die mij 
heeft liefgehad en Zich voor 
mij heeft overgegeven. 
 
Galaten 4:9 
9 Nu gij echter God hebt leren 
kennen, ja, meer nog, door 
God gekend zijt, hoe kunt gij 
thans terugkeren tot die 
zwakke en armelijke 
wereldgeesten, waaraan gij u 
weder van meet aan 
dienstbaar wilt maken? 
 
Galaten 5:19 
19 Het is duidelijk, wat de 
werken van het vlees zijn: 
hoererij, onreinheid, 
losbandigheid,      
20 afgoderij, toverij, veten, 
twist, afgunst, uitbarstingen 
van toorn, zelfzucht, 
tweedracht, partijschappen, 
21 nijd, dronkenschap, 
brasserijen en dergelijke, 
waarvoor ik u waarschuw, 
zoals ik u gewaarschuwd heb, 
dat wie dergelijke dingen 
bedrijven, het Koninkrijk 
Gods niet zullen beerven.   
 
Galaten 6:8 
8 Want wie op de akker van 
zijn vlees zaait, zal uit zijn 
vlees verderf oogsten, maar 
wie op de akker van de Geest 
zaait, zal uit de Geest eeuwig 
leven oogsten. 
 
Efeziërs 1:10 
10 om, ter voorbereiding van 
de volheid der tijden, al wat in 
de hemelen en op de aarde is 
onder een hoofd, dat is 
Christus, samen te vatten, 
 
Efeziërs 1:21 
21 boven alle overheid en 
macht en kracht en 
heerschappij en alle naam, 
die genoemd wordt niet alleen 
in deze, maar ook in de 
toekomende eeuw. 
 
Efeziërs 2:1 
1 ¶ Ook u, hoewel gij dood 
waart door uw overtredingen 
en zonden, 
2 waarin gij vroeger 
gewandeld hebt 
overeenkomstig de loop dezer 
wereld, overeenkomstig de 
overste van de macht der 
lucht, van de geest, die thans 
werkzaam is in de kinderen 
der ongehoorzaamheid, 
 
Efeziërs 2:7 

4 who gave himself for our 
sins, so that he should 
deliver us out of the present 
evil world, according to the 
will of our god and father; 
5 to whom be glory to the 
ages of ages. amen. 
 
Galatians 2:20 
20 I am crucified with Christ, 
and no longer live, *I*, but 
Christ lives in me; but in 
that I now live in flesh, I live 
by faith, the faith of the son 
of god, who has loved me 
and given himself for me. 
 
Galatians 4:9 
9 but now, knowing god, but 
rather being known by god, 
how do ye turn again to the 
weak and beggarly 
principles to which ye 
desire to be again anew in 
bondage? 
 
Galatians 5:19 
19 now the works of the 
flesh are manifest, which 
are fornication, 
uncleanness, 
licentiousness, 
20 idolatry, sorcery, hatred, 
strifes, jealousies, angers, 
contentions, disputes, 
schools of opinion, 
21 envyings, murders, 
drunkennesses, revels, and 
things like these; as to 
which I tell you beforehand, 
even as I also have said 
before, that they who do 
such things shall not inherit 
god’s kingdom. 
 
Galatians 6:8 
8 for he that sows to his 
own flesh, shall reap 
corruption from the flesh; 
but he that sows to the 
spirit, from the spirit shall 
reap eternal life: 
 
Ephesians 1:10 
10 for the administration of 
the fulness of times; to 
head up all things in the 
Christ, the things in the 
heavens and the things 
upon the earth; in him, 
 
Ephesians 1:21 
21 above every principality, 
and authority, and power, 
and dominion, and every 
name named, not only in 
this age, but also in that to 
come; 
 
Ephesians 2:1 
1 ¶ and *you*, being dead in 
your offences and sins— 
2 in which ye once walked 
according to the age of this 
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1 ¶ En u heeft Hij mede levend 
gemaakt, daar gij dood waart 
door de misdaden en de 
zonden; 
2 In welke gij eertijds gewandeld 
hebt, naar de eeuw <165> dezer 
wereld, naar den overste van de 
macht der lucht, van den geest, 
die nu werkt in de kinderen der 
ongehoorzaamheid; 
 
Efeziërs 2:7 
7 Opdat Hij zou betonen in de 
toekomende eeuwen <165> den 
uitnemenden rijkdom Zijner 
genade, door de 
goedertierenheid over ons in 
Christus Jezus. 
 
Efeziërs 3:9 
9 En allen <3956> te verlichten, dat 
zij mogen verstaan, welke de 
gemeenschap der 
verborgenheid zij, die van alle 
eeuwen <165> verborgen is 
geweest in God, Welke alle 
dingen <3956> geschapen heeft 
door Jezus Christus; 
10 Opdat nu, door de Gemeente, 
bekend gemaakt worde aan de 
overheden en de machten in den 
hemel de veelvuldige wijsheid 
Gods; 
11 Naar het eeuwig <165> 
voornemen, dat Hij gemaakt 
heeft in Christus Jezus, onzen 
Heere; 
 
Efeziërs 3:21 
21 Hem, zeg ik, zij de 
heerlijkheid in de Gemeente, 
door Christus Jezus, in <1519> 
alle <3956> geslachten, tot alle <165> 
eeuwigheid <165>. Amen. 
 
Efeziërs 5:2 
2 En wandelt in de liefde, 
gelijkerwijs ook Christus ons 
liefgehad heeft, en Zichzelven 
voor ons heeft overgegeven tot 
een offerande en een 
slachtoffer, Gode tot <1519> een 
welriekenden reuk. 
 
Efeziërs 5:5 
5 Want dit weet gij, dat geen 
<3956> hoereerder, of onreine, of 
gierigaard, die een 
afgodendienaar is, erfenis heeft 
in het Koninkrijk van Christus 
en van God. 
6 Dat u niemand verleide met 
ijdele woorden; want om deze 
dingen komt de toorn <3709> 
Gods over de kinderen der 
ongehoorzaamheid. 
 
Efeziërs 6:12 
12 Want wij hebben den strijd 
niet tegen vlees en bloed, maar 
tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen de 
geweldhebbers der wereld, der 
duisternis dezer eeuw <165>, 

Galaten 6:8 
8 Want wie in zijn eigen vlees 
zaait, zal uit het vlees verderf 
oogsten; maar wie in de Geest 
zaait, zal uit de Geest het 
eeuwige leven oogsten. 
 
Efeziërs 1:10 
10 om in de bedeling van de 
volheid van de tijden alles weer 
in Christus bijeen te brengen, 
zowel wat in de hemel als wat 
op de aarde is. 
 
Efeziërs 1:21 
21 ver boven alle overheid en 
macht en kracht en 
heerschappij en elke naam die 
genoemd wordt, niet alleen in 
deze wereld, maar ook in de 
komende. 
 
Efeziërs 2:1 
1 ¶ Ook u heeft Hij met Hem 
levend gemaakt, u die dood 
was door de overtredingen en 
de zonden, 
2 waarin u voorheen gewandeld 
hebt, overeenkomstig het 
tijdperk van deze wereld, 
overeenkomstig de wil van de 
aanvoerder van de macht in de 
lucht, van de geest die nu 
werkzaam is in de kinderen van 
de ongehoorzaamheid, 
 
Efeziërs 2:7 
7 opdat Hij in de komende 
eeuwen de allesovertreffende 
rijkdom van Zijn genade zou 
bewijzen, door de 
goedertierenheid over ons in 
Christus Jezus. 
 
Efeziërs 3:9 
9 en allen te verlichten, opdat zij 
mogen begrijpen wat de 
gemeenschap aan het 
geheimenis inhoudt, dat door de 
eeuwen heen verborgen is 
geweest in God, Die alle dingen 
geschapen heeft door Jezus 
Christus, 
10 opdat nu door de gemeente 
aan de overheden en de 
machten in de hemelse 
gewesten de veelvuldige 
wijsheid van God 
bekendgemaakt zou worden, 
11 volgens het eeuwige 
voornemen dat Hij gemaakt 
heeft in Christus Jezus, onze 
Heere. 
 
Efeziërs 3:21 
21 Hem zij de heerlijkheid in de 
gemeente, door Christus 
Jezus, in alle geslachten, tot in 
alle eeuwigheid. Amen. 
 
Efeziërs 5:2 
2 en wandel in de liefde, zoals 
ook Christus ons liefgehad 
heeft en Zichzelf voor ons heeft 

maar ook in de toekomstige 
eeuw. 
 
Efeziërs 2:1 
1 ¶ En u heeft God opgewekt, 
toen u dood was in uw 
overtredingen en zonden, 
2 waarin u vroeger hebt 
gewandeld overeenkomstig de 
tijdgeest van deze wereld, 
overeenkomstig de overste 
van de macht der lucht, van 
de geest die nu werkt in de 
zonen van de 
ongehoorzaamheid, 
 
Efeziërs 2:7 
7 opdat Hij in de komende 
eeuwen de uitnemende 
rijkdom van zijn genade zou 
betonen in goedertierenheid 
over ons in Christus Jezus. 
 
Efeziërs 3:9 
9 en voor allen in het licht te 
stellen wat het 
rentmeesterschap is van de 
verborgenheid die van alle 
eeuwen verborgen was in 
God, die alle dingen 
geschapen heeft; 
10 opdat nu aan de overheden 
en de machten in de hemelse 
gewesten door de gemeente 
de veelvoudige wijsheid van 
God bekend gemaakt wordt, 
11 naar het eeuwig 
voornemen dat Hij heeft 
opgevat in Christus Jezus 
onze Heer, 
 
Efeziërs 3:21 
21 Hem zij de heerlijkheid in 
de gemeente en in Christus 
Jezus, tot in alle geslachten 
van alle eeuwigheid! Amen.) 
 
Efeziërs 5:2 
2 en wandelt in liefde, zoals 
ook Christus ons heeft 
liefgehad en Zichzelf voor ons 
heeft overgegeven als een 
offerande en een slachtoffer 
voor God tot een welriekende 
reuk. 
 
Efeziërs 5:5 
5 Want dit weet en erkent u, 
dat geen hoereerder, onreine 
of hebzuchtige, dat is een 
afgodendienaar, erfdeel heeft 
in het koninkrijk van 
Christus en van God. 
6 Laat niemand u bedriegen 
met zinloze woorden; want om 
deze dingen komt de toorn 
van God over de zonen van 
de ongehoorzaamheid. 
 
Efeziërs 6:12 
12 Want onze strijd is niet 
tegen bloed en vlees, maar 
tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen de 

7 om in de komende eeuwen 
de overweldigende rijkdom 
zijner genade te tonen naar 
zijn goedertierenheid over 
ons in Christus Jezus. 
 
Efeziërs 3:9 
9 en in het licht te stellen wat 
de bediening van het 
geheimenis inhoudt, dat van 
eeuwen her verborgen is 
gebleven in God, de Schepper 
van alle dingen,     
10 opdat thans door middel 
van de gemeente aan de 
overheden en de machten in 
de hemelse gewesten de 
veelkleurige wijsheid Gods 
bekend zou worden, 
11 naar het eeuwige 
voornemen, dat Hij in 
Christus Jezus, onze Here, 
heeft uitgevoerd, 
 
Efeziërs 3:21 
21 Hem zij de heerlijkheid in de 
gemeente en in Christus 
Jezus tot in alle geslachten, 
van eeuwigheid tot 
eeuwigheid! Amen. 
 
Efeziërs 5:2 
2 en wandelt in de liefde, 
zoals ook Christus u heeft 
liefgehad en Zich voor ons 
heeft overgegeven als 
offergave en slachtoffer, Gode 
tot een welriekende reuk. 
 
Efeziërs 5:5 
5 Want hiervan moet gij 
doordrongen zijn, dat in geen 
geval een hoereerder, onreine 
of geldgierige, dat is een 
afgodendienaar, erfdeel heeft 
in het Koninkrijk van 
Christus en God. 
6 Laat niemand u misleiden 
met drogredenen, want door 
zulke dingen komt de toorn 
Gods over de kinderen der 
ongehoorzaamheid. 
 
Efeziërs 6:12 
12 want wij hebben niet te 
worstelen tegen bloed en 
vlees, maar tegen de 
overheden, tegen de machten, 
tegen de wereldbeheersers 
dezer duisternis, tegen de 
boze geesten in de hemelse 
gewesten. 
 
Efeziërs 6:24 
24 De genade zij met allen, 
die onze Here Jezus Christus 
onvergankelijk liefhebben.          
 
Filippenzen 1:28 
28 zonder dat gij u in enig 
opzicht door de tegenstanders 
laat beangstigen. Hierin is 
voor hen een aanwijzing van 
hun verderf, doch van uw 

world, according to the ruler 
of the authority of the air, 
the spirit who now works in 
the sons of disobedience: 
 
Ephesians 2:7 
7 that he might display in 
the coming ages the 
surpassing riches of his 
grace in kindness towards 
us in Christ jesus. 
 
Ephesians 3:9 
9 and to enlighten all with 
the knowledge of what is 
the administration of the 
mystery hidden throughout 
the ages in god, who has 
created all things, 
10 in order that now to the 
principalities and authorities 
in the heavenlies might be 
made known through the 
assembly the all-various 
wisdom of god, 
11 according to the purpose 
of the ages, which he 
purposed in Christ jesus our 
lord, 
 
Ephesians 3:21 
21 to him be glory in the 
assembly in Christ jesus 
unto all generations of the 
age of ages. amen). 
 
Ephesians 5:2 
2 and walk in love, even as 
the Christ loved us, and 
delivered himself up for us, 
an offering and sacrifice to 
god for a sweet-smelling 
savour. 
 
Ephesians 5:5 
5 for this ye are well 
informed of, knowing that 
no fornicator, or unclean 
person, or person of 
unbridled lust, who is an 
idolater, has inheritance in 
the kingdom of the Christ 
and god. 
6 let no one deceive you 
with vain words, for on 
account of these things the 
wrath of god comes upon 
the sons of disobedience. 
 
Ephesians 6:12 
12 because our struggle is 
not against blood and flesh, 
but against principalities, 
against authorities, against 
the universal lords of this 
darkness, against spiritual 
power of wickedness in the 
heavenlies. 
 
Ephesians 6:24 
24 grace with all them that 
love our lord jesus Christ in 
incorruption. 
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tegen de geestelijke boosheden 
in de lucht. 
 
Efeziërs 6:24 
24 De genade zij met al <3956> 
degenen, die onzen Heere 
Jezus Christus liefhebben in 
onverderfelijkheid <861>. Amen. 
 
Filippenzen 1:28 
28 En dat gij in geen ding 
verschrikt wordt van degenen, 
die tegenstaan; hetwelk hun wel 
een bewijs is des verderfs <684>, 
maar u der zaligheid <4991>, en 
dat van God. 
 
Filippenzen 2:9 
9 Daarom heeft Hem ook God 
uitermate verhoogd, en heeft 
Hem een Naam gegeven, welke 
boven allen <3956> naam is; 
10 Opdat in den Naam van 
Jezus zich zou buigen alle <3956> 
knie dergenen, die in den 
hemel, en die op de aarde, en 
die onder de aarde zijn. 
11 En alle <3956> tong zou 
belijden, dat Jezus Christus de 
Heere zij, tot <1519> heerlijkheid 
Gods des Vaders. 
12 ¶ Alzo dan, mijn geliefden, 
gelijk gij te allen tijd 
gehoorzaam geweest zijt, niet 
als in mijn tegenwoordigheid 
alleen, maar veelmeer <4183> nu in 
mijn afwezen, werkt uws zelfs 
zaligheid <4991> met vreze en 
beven: 
13 Want het is God, Die in u 
werkt beide het willen en het 
werken, naar Zijn welbehagen. 
 
Filippenzen 3:17 
17 ¶ Weest mede mijn navolgers, 
broeders, en merkt op degenen, 
die alzo wandelen, gelijk gij ons 
tot een voorbeeld hebt. 
18 Want velen <4183> wandelen 
anders; van dewelken ik u 
dikmaals gezegd heb, en nu ook 
wenende zeg, dat zij vijanden 
des kruises van Christus zijn; 
19 Welker einde is het verderf 
<684>, welker God is de buik, en 
welker heerlijkheid is in hun 
schande, dewelken aardse 
dingen bedenken. 
20 Maar onze wandel is in de 
hemelen, waaruit wij ook den 
Zaligmaker <4990> verwachten, 
namelijk den Heere Jezus 
Christus; 
21 Die ons vernederd lichaam 
veranderen zal, opdat <1519> 
hetzelve gelijkvormig worde aan 
Zijn heerlijk lichaam, naar de 
werking, waardoor Hij ook alle 
dingen <3956> Zichzelven kan 
onderwerpen. 
 
Filippenzen 4:3 
3 En ik bid ook u, gij mijn 
oprechte metgezel, wees dezen 

overgegeven als een offergave 
en slachtoffer, tot een 
aangename geur voor God. 
 
Efeziërs 5:5 
5 Want dit moet u weten, dat 
geen enkele ontuchtpleger, 
onreine of hebzuchtige, die een 
afgodendienaar is, een erfdeel 
heeft in het Koninkrijk van 
Christus en van God. 
6 Laat niemand u misleiden met 
inhoudsloze woorden, want om 
deze dingen komt de toorn van 
God over de kinderen van de 
ongehoorzaamheid. 
 
Efeziërs 6:12 
12 Want wij hebben de strijd niet 
tegen vlees en bloed, maar 
tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen de 
wereldbeheersers van de 
duisternis van dit tijdperk, 
tegen de geestelijke machten 
van het kwaad in de hemelse 
gewesten. 
 
Efeziërs 6:24 
24 De genade zij met allen die 
onze Heere Jezus Christus in 
onvergankelijkheid liefhebben. 
Amen. 
 
Filippenzen 1:28 
28 en dat u zich in geen enkel 
opzicht schrik laat aanjagen 
door de tegenstanders. Voor 
hen is dit een duidelijk teken van 
verderf, maar voor u van 
zaligheid, en dat van God uit. 
 
Filippenzen 2:9 
9 Daarom heeft God Hem ook 
bovenmate verhoogd en heeft 
Hem een Naam geschonken 
boven alle naam, 
10 opdat in de Naam van Jezus 
zich zou buigen elke knie van 
hen die in de hemel, en die op 
de aarde, en die onder de aarde 
zijn, 
11 en elke tong zou belijden dat 
Jezus Christus de Heere is, tot 
heerlijkheid van God de Vader. 
12 ¶ Daarom, mijn geliefden, 
zoals u altijd gehoorzaam 
geweest bent, niet alleen zoals 
in mijn aanwezigheid, maar nu 
veelmeer in mijn afwezigheid, 
werk aan uw eigen zaligheid 
met vrees en beven, 
13 want het is God, Die in u 
werkt zowel het willen als het 
werken, naar Zijn welbehagen. 
 
Filippenzen 3:17 
17 ¶ Wees met elkaar mijn 
navolgers, broeders, en houd 
het oog gericht op hen die zó 
wandelen, zoals u ons tot een 
voorbeeld hebt. 
18 Want velen-ik heb dikwijls 
met u over hen gesproken en 

wereldbeheersers van deze 
duisternis, tegen de 
geestelijke machten van de 
boosheid in de hemelse 
gewesten. 
 
Efeziërs 6:24 
24 De genade zij met allen die 
onze Heer Jezus Christus in 
onvergankelijkheid 
liefhebben. 
 
Filippenzen 1:28 
28 en u in geen enkel opzicht 
door de tegenstanders laat 
afschrikken. Voor hen is dit 
een bewijs van verderf, maar 
voor u van behoudenis, en 
dat van Godswege. 
 
Filippenzen 2:9 
9 Daarom heeft God Hem ook 
uitermate verhoogd en Hem 
de naam geschonken die 
boven alle naam is, 
10 opdat in de naam van 
Jezus elke knie zich buigt van 
hen die in de hemel en die op 
de aarde en die onder de 
aarde zijn, 
11 en elke tong belijdt dat 
Jezus Christus Heer is, tot 
heerlijkheid van God de 
Vader. 
12 ¶ Daarom, mijn geliefden, 
zoals u altijd gehoorzaamd 
hebt, niet alleen zoals in mijn 
aanwezigheid, maar nu veel 
meer in mijn afwezigheid, 
bewerkt uw eigen 
behoudenis met vrees en 
beven; 
13 want het is God die in u 
werkt, zowel het willen als het 
werken, om zijn welbehagen. 
 
Filippenzen 3:17 
17 ¶ Weest samen mijn 
navolgers, broeders, en ziet 
op hen die zo wandelen als u 
ons tot voorbeeld hebt. 
18 Want velen wandelen, van 
wie ik u dikwijls heb gezegd 
en nu ook wenend zeg, dat zij 
de vijanden van het kruis van 
Christus zijn; 
19 hun einde is het verderf, 
hun God is de buik en hun 
heerlijkheid is in hun schande; 
zij bedenken de aardse 
dingen. 
20 Want ons burgerschap is in 
de hemelen, waaruit wij ook 
de Heer Jezus Christus als 
Heiland verwachten, 
21 die het lichaam van onze 
vernedering zal veranderen tot 
gelijkvormigheid aan het 
lichaam van zijn heerlijkheid, 
naar de werking van de 
macht die Hij heeft om ook 
alles aan Zich te 
onderwerpen. 
 

behoud, en dat van 
Godswege.  
 
Filippenzen 2:9 
9 Daarom heeft God Hem ook 
uitermate verhoogd en Hem 
de naam boven alle naam 
geschonken,  
10 opdat in de naam van 
Jezus zich alle knie zou 
buigen van hen, die in de 
hemel en die op de aarde en 
die onder de aarde zijn, 
11 en alle tong zou belijden: 
Jezus Christus is Here, tot 
eer van God, de Vader! 
12 ¶ Daarom, mijn geliefden, 
gelijk gij te allen tijde 
gehoorzaam zijt geweest, 
blijft, niet alleen zoals in mijn 
tegenwoordigheid, maar nu 
des te meer bij mijn 
afwezigheid, uw behoudenis 
bewerken met vreze en beven, 
13 want God is het, die om zijn 
welbehagen zowel het willen 
als het werken in u werkt. 
 
Filippenzen 3:17 
17 ¶ Weest allen mijn 
navolgers, broeders, en ziet 
op hen, die evenzo wandelen, 
gelijk gij ons tot voorbeeld 
hebt. 
18 Want velen wandelen (ik 
heb het u dikwijls van hen 
gezegd, maar nu zeg ik het 
ook wenende) als vijanden 
van het kruis van Christus. 
19 Hun einde is het verderf, 
hun God is de buik, hun eer 
stellen zij in hun schande, zij 
zijn aardsgezind. 
20 Want wij zijn burgers van 
een rijk in de hemelen, 
waaruit wij ook de Here Jezus 
Christus als verlosser 
verwachten, 
21 die ons vernederd lichaam 
veranderen zal, zodat het aan 
zijn verheerlijkt lichaam 
gelijkvormig wordt, naar de 
kracht, waarmede Hij ook alle 
dingen Zich kan onderwerpen. 
 
Filippenzen 4:3 
3 Ja, ik vraag ook u, mijn 
trouwe metgezel: wees haar 
behulpzaam. Want zij hebben 
tezamen met mij in de 
prediking van het evangelie 
gestreden, naast Clemens en 
mijn overige medearbeiders, 
wier namen staan in het boek 
des levens. 
 
Filippenzen 4:20 
20 ¶ Onze God en Vader nu zij 
de heerlijkheid in alle 
eeuwigheid! Amen. 
 
Colossenzen 1:12 
12 ¶ en dankt gij met blijdschap 
de Vader, die u toebereid 

Philippians 1:28 
28 and not frightened in 
anything by the opposers, 
which is to them a 
demonstration of 
destruction, but of your 
salvation, and that from 
god; 
 
Philippians 2:9 
9 wherefore also god highly 
exalted him, and granted 
him a name, that which is 
above every name, 
10 that at the name of jesus 
every knee should bow, of 
heavenly and earthly and 
infernal beings, 
11 and every tongue 
confess that jesus Christ is 
lord to god the father’s 
glory. 
12 ¶ so that, my beloved, 
even as ye have always 
obeyed, not as in my 
presence only, but now 
much rather in my absence, 
work out your own salvation 
with fear and trembling, 
13 for it is god who works in 
you both the willing and the 
working according to his 
good pleasure. 
 
Philippians 3:17 
17 ¶ be imitators all together 
of me, brethren, and fix 
your eyes on those walking 
thus as you have us for a 
model; 
18 (for many walk of whom I 
have told you often, and 
now tell you even weeping, 
that they are the enemies of 
the cross of Christ: 
19 whose end is destruction, 
whose god is the belly, and 
their glory in their shame, 
who mind earthly things:) 
20 for *our* commonwealth 
has its existence in the 
heavens, from which also 
we await the lord jesus 
Christ as saviour, 
21 who shall transform our 
body of humiliation into 
conformity to his body of 
glory, according to the 
working of the power which 
he has even to subdue all 
things to himself. 
 
Philippians 4:3 
3 yea, I ask thee also, true 
yokefellow, assist them, 
who have contended along 
with me in the glad tidings, 
with Clement also, and my 
other fellow-labourers, 
whose names are in the 
book of life. 
 
Philippians 4:20 
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vrouwen behulpzaam, die met 
mij gestreden hebben in het 
Evangelie, ook met Clemens, 
en de andere mijn 
medearbeiders, welker namen 
zijn in het boek des levens. 
 
Filippenzen 4:20 
20 ¶ Onzen God nu en Vader zij 
de heerlijkheid in <1519> alle <165> 
eeuwigheid <165>. Amen. 
 
Colossenzen 1:12 
12 ¶ Dankende den Vader, Die 
ons bekwaam gemaakt heeft, 
om <1519> deel te hebben in de 
erve der heiligen in het licht; 
13 Die ons getrokken heeft uit de 
macht der duisternis, en 
overgezet heeft in <1519> het 
Koninkrijk van den Zoon Zijner 
liefde; 
14 In Denwelken wij de 
verlossing <629> hebben door 
Zijn bloed, namelijk de 
vergeving der zonden; 
15 Dewelke het Beeld is des 
onzienlijken Gods, de 
Eerstgeborene aller <3956> 
kreaturen. 
16 Want door Hem zijn alle 
dingen <3956> geschapen, die in 
de hemelen en die op de aarde 
zijn, die zienlijk en die onzienlijk 
zijn, hetzij tronen, hetzij 
heerschappijen, hetzij 
overheden, hetzij machten; alle 
dingen <3956> zijn door Hem en tot 
<1519> Hem geschapen; 
17 En Hij is voor alle dingen 
<3956>, en alle dingen <3956> 
bestaan te zamen door Hem; 
18 En Hij is het Hoofd des 
lichaams, namelijk der 
Gemeente, Hij, Die het Begin is, 
de Eerstgeborene uit de doden, 
opdat Hij in allen <3956> de Eerste 
zou zijn. 
19 Want het is des Vaders 
welbehagen geweest, dat in 
Hem al <3956> de volheid wonen 
zou; 
20 En dat Hij, door Hem vrede 
gemaakt hebbende door het 
bloed Zijns kruises, door Hem, 
zeg ik, alle dingen <3956> 
verzoenen zou <604> tot <1519> 
Zichzelven, hetzij de dingen, die 
op de aarde, hetzij de dingen die 
in de hemelen zijn. 
21 En Hij heeft u, die eertijds 
vervreemd waart, en vijanden 
door het verstand in de boze 
werken, nu ook verzoend <604>, 
22 In het lichaam Zijns vleses, 
door den dood, opdat Hij u zou 
heilig en onberispelijk en 
onbeschuldiglijk voor Zich 
stellen; 
23 Indien gij maar blijft in het 
geloof, gefondeerd en vast, en 
niet bewogen wordt van de hope 
des Evangelies, dat gij gehoord 
hebt, hetwelk gepredikt is onder 

zeg het nu ook onder tranen-
wandelen als vijanden van het 
kruis van Christus. 
19 Hun einde is het verderf, hun 
god is de buik en hun eer is in 
hun schande; zij bedenken 
aardse dingen. 
20 Ons burgerschap is echter in 
de hemelen, waaruit wij ook de 
Zaligmaker verwachten, 
namelijk de Heere Jezus 
Christus, 
21 Die ons vernederd lichaam 
veranderen zal, zodat het 
gelijkvormig wordt aan Zijn 
verheerlijkt lichaam, 
overeenkomstig de werking 
waardoor Hij ook alle dingen 
aan Zichzelf kan onderwerpen. 
 
Filippenzen 4:3 
3 Ja, ik vraag ook u, mijn 
oprechte metgezel: Help deze 
vrouwen, die samen met mij 
gestreden hebben in het 
Evangelie, ook met Clemens en 
mijn andere medearbeiders, van 
wie de namen in het boek des 
levens staan. 
 
Filippenzen 4:20 
20 ¶ Onze God en Vader nu zij 
de heerlijkheid in alle 
eeuwigheid. Amen. 
 
Colossenzen 1:12 
12 ¶ Daarbij danken wij de 
Vader, Die ons bekwaam heeft 
gemaakt om deel te hebben aan 
de erfenis van de heiligen in het 
licht. 
13 Hij heeft ons getrokken uit de 
macht van de duisternis en 
overgezet in het Koninkrijk van 
de Zoon van Zijn liefde. 
14 In Hem hebben wij de 
verlossing, door Zijn bloed, 
namelijk de vergeving van de 
zonden. 
15 Hij is het Beeld van de 
onzichtbare God, de 
Eerstgeborene van heel de 
schepping. 
16 Want door Hem zijn alle 
dingen geschapen die in de 
hemelen en die op de aarde 
zijn, die zichtbaar en die 
onzichtbaar zijn: tronen, 
heerschappijen, overheden of 
machten; alle dingen zijn door 
Hem en voor Hem geschapen. 
17 En Hij is vóór alle dingen, en 
alle dingen bestaan tezamen 
door Hem. 
18 En Hij is het hoofd van het 
lichaam, namelijk van de 
gemeente, Hij, Die het begin is, 
de Eerstgeborene uit de doden, 
opdat Hij in allen de Eerste zou 
zijn. 
19 Want het heeft de Vader 
behaagd dat in Hem heel de 
volheid wonen zou, 

Filippenzen 4:3 
3 Ja, ik vraag ook u, trouwe 
metgezel, wees hun 
behulpzaam die met mij 
hebben gestreden in het 
evangelie, samen met 
Clemens en mijn overige 
medearbeiders, van wie de 
namen in het boek van het 
leven staan. 
 
Filippenzen 4:20 
20 ¶ Onze God en Vader nu zij 
de heerlijkheid tot in alle 
eeuwigheid! Amen. 
 
Colossenzen 1:12 
12 ¶ terwijl u de Vader dankt, 
die u bekwaam heeft gemaakt 
om deel te hebben aan het 
erfdeel van de heiligen in het 
licht; 
13 die ons gered heeft uit de 
macht van de duisternis en 
overgebracht in het koninkrijk 
van de Zoon van zijn liefde, 
14 in Wie wij de verlossing 
hebben, de vergeving van de 
zonden. 
15 Hij is het beeld van de 
onzichtbare God, de 
eerstgeborene van de hele 
schepping, 
16 want in Hem zijn alle 
dingen geschapen in de 
hemelen en op de aarde, de 
zichtbare en de onzichtbare, 
hetzij tronen, hetzij 
heerschappijen, hetzij 
overheden, hetzij machten: 
alle dingen zijn door Hem en 
tot Hem geschapen. 
17 En Hij is voor alle dingen 
en alle dingen bestaan samen 
in Hem. 
18 En Hij is het hoofd van het 
lichaam, de gemeente, Hij die 
het begin is, de eerstgeborene 
uit de doden, opdat Hij in alle 
dingen de eerste plaats zou 
innemen. 
19 Want het behaagde de hele 
Volheid in Hem te wonen 
20 en door Hem alle dingen tot 
Zichzelf te verzoenen, na 
vrede gemaakt te hebben 
door het bloed van zijn kruis, 
door Hem, hetzij de dingen op 
de aarde, hetzij de dingen in 
de hemelen. 
21 En u, die er vroeger vreemd 
aan was en vijandig gezind 
was door uw boze werken, 
heeft Hij echter nu verzoend 
22 in het lichaam van zijn 
vlees door de dood, om u 
heilig, onberispelijk en 
onstraffelijk voor Zich te 
stellen; 
23 als u namelijk blijft in het 
geloof, gegrond en vast, en 
zich niet laat afbrengen van 
de hoop van het evangelie 
dat u gehoord hebt, dat 

heeft voor het erfdeel der 
heiligen in het licht. 
13 Hij heeft ons verlost uit de 
macht der duisternis en 
overgebracht in het 
Koninkrijk van de Zoon zijner 
liefde, 
14 in wie wij de verlossing 
hebben, de vergeving der 
zonden.    
15 Hij is het beeld van de 
onzichtbare God, de 
eerstgeborene der ganse 
schepping, 
16 want in Hem zijn alle 
dingen geschapen, die in de 
hemelen en die op de aarde 
zijn, de zichtbare en de 
onzichtbare, hetzij tronen, 
hetzij heerschappijen, hetzij 
overheden, hetzij machten; 
alle dingen zijn door Hem en 
tot Hem geschapen;   
17 en Hij is voor alles en alle 
dingen hebben hun bestaan in 
Hem; 
18 en Hij is het hoofd van het 
lichaam, de gemeente. Hij is 
het begin, de eerstgeborene 
uit de doden, zodat Hij onder 
alles de eerste geworden is. 
19 Want het heeft de ganse 
volheid behaagd in Hem 
woning te maken, 
20 en door Hem, vrede 
gemaakt hebbende door het 
bloed zijns kruises, alle dingen 
weder met Zich te verzoenen, 
door Hem, hetzij wat op de 
aarde, hetzij wat in de 
hemelen is. 
21 Ook u, die eertijds 
vervreemd en vijandig gezind 
waart blijkens uw boze 
werken, heeft Hij thans weder 
verzoend, 
22 in het lichaam zijns vlezes, 
door de dood, om u heilig en 
onbesmet en onberispelijk 
voor Zich te stellen, 
23 indien gij slechts wel 
gegrond en standvastig blijft 
in het geloof en u niet laat 
afbrengen van de hoop van 
het evangelie, dat gij gehoord 
hebt en dat verkondigd is in 
de ganse schepping onder de 
hemel, en waarvan ik, Paulus, 
een dienaar geworden ben. 
24 Thans verblijd ik mij over 
hetgeen ik om uwentwil lijd, 
en vul ik in mijn vlees aan wat 
ontbreekt aan de 
verdrukkingen van Christus, 
ten behoeve van zijn lichaam, 
dat is de gemeente.  
25 Haar dienaar ben ik 
geworden krachtens de 
bediening, die mij door God is 
toevertrouwd, om onder u het 
woord van God tot zijn volle 
recht te doen komen, 
26 het geheimenis, dat 
eeuwen en geslachten lang 

20 ¶ but to our god and 
father be glory to the ages 
of ages. amen. 
 
Colossians 1:12 
12 ¶ giving thanks to the 
father, who has made us fit 
for sharing the portion of 
the saints in light, 
13 who has delivered us 
from the authority of 
darkness, and translated us 
into the kingdom of the son 
of his love: 
14 in whom we have 
redemption, the forgiveness 
of sins; 
15 who is image of the 
invisible god, firstborn of all 
creation; 
16 because by him were 
created all things, the things 
in the heavens and the 
things upon the earth, the 
visible and the invisible, 
whether thrones, or 
lordships, or principalities, 
or authorities: all things 
have been created by him 
and for him. 
17 and *he* is before all, 
and all things subsist 
together by him. 
18 and *he* is the head of 
the body, the assembly; 
who is the beginning, 
firstborn from among the 
dead, that *he* might have 
the first place in all things: 
19 for in him all the fulness 
of the Godhead was 
pleased to dwell, 
20 and by him to reconcile 
all things to itself, having 
made peace by the blood of 
his cross—by him, whether 
the things on the earth or 
the things in the heavens. 
21 and you, who once were 
alienated and enemies in 
mind by wicked works, yet 
now has it reconciled 
22 in the body of his flesh 
through death; to present 
you holy and unblamable 
and irreproachable before 
it, 
23 if indeed ye abide in the 
faith founded and firm, and 
not moved away from the 
hope of the glad tidings, 
which ye have heard, which 
have been proclaimed in 
the whole creation which is 
under heaven, of which *I* 
Paul became minister. 
24 now, I rejoice in 
sufferings for you, and I fill 
up that which is behind of 
the tribulations of Christ in 
my flesh, for his body, 
which is the assembly; 
25 of which *I* became 
minister, according to the 
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al <3956> de kreature, die onder 
den hemel is; van hetwelk ik 
Paulus een dienaar geworden 
ben; 
24 Die mij nu verblijde in mijn 
lijden voor u, en vervulle in mijn 
vlees de overblijfselen van de 
verdrukkingen van Christus, 
voor Zijn lichaam, hetwelk is de 
Gemeente; 
25 Welker dienaar ik geworden 
ben, naar de bedeling van God, 
die mij gegeven is aan <1519> u, 
om te vervullen het Woord 
Gods; 
26 Namelijk de verborgenheid, 
die verborgen is geweest van 
alle eeuwen <165> en van alle 
geslachten, maar nu 
geopenbaard is aan Zijn 
heiligen; 
 
Colossenzen 3:5 
5 ¶ Doodt dan uw leden, die op 
de aarde zijn, namelijk hoererij, 
onreinigheid, schandelijke 
beweging, kwade begeerlijkheid, 
en de gierigheid, welke is 
afgodendienst. 
6 Om welke de toorn <3709> Gods 
komt over de kinderen der 
ongehoorzaamheid; 
7 In dewelke ook gij eertijds hebt 
gewandeld, toen gij in dezelve 
leefdet. 
 
1 Thessalonicen 4:14 
14 Want indien wij geloven, dat 
Jezus gestorven is en 
opgestaan, alzo zal ook God 
degenen, die ontslapen zijn in 
Jezus, weder brengen met Hem. 
 
1 Thessalonicen 4:17 
17 Daarna wij, die levend 
overgebleven zijn, zullen te 
zamen met hen opgenomen 
worden in de wolken, den Heere 
tegemoet <1519>, in <1519> de lucht; 
en alzo zullen wij altijd met den 
Heere wezen. 
 
2 Thessalonicen 1:5 
5 ¶ Een bewijs van Gods 
rechtvaardig oordeel <2920>, 
opdat <1519> gij waardig geacht 
wordt het Koninkrijk Gods, voor 
hetwelk gij ook lijdt; 
6 Alzo het recht is bij God 
verdrukking te vergelden 
dengenen, die u verdrukken; 
7 En u, die verdrukt wordt, 
verkwikking met ons, in de 
openbaring van den Heere 
Jezus van den hemel met de 
engelen Zijner kracht; 
8 Met vlammend vuur <4442> 
wraak doende over degenen, die 
God niet kennen, en over 
degenen, die het Evangelie van 
onzen Heere Jezus Christus 
niet gehoorzaam zijn. 
9 Dewelken zullen tot straf 
lijden het eeuwig <166> verderf, 

20 en dat Hij door Hem alle 
dingen met Zichzelf verzoenen 
zou, door vrede te maken door 
het bloed van Zijn kruis, ja door 
Hem, zowel de dingen die op de 
aarde zijn als de dingen die in 
de hemelen zijn. 
21 En Hij heeft u, die voorheen 
vervreemd was en vijandig 
gezind, zoals bleek uit uw 
slechte daden, nu ook 
verzoend, 
22 in het lichaam van Zijn vlees, 
door de dood, om u heilig en 
smetteloos en onberispelijk voor 
Zich te plaatsen, 
23 als u tenminste in het geloof 
blijft, gefundeerd en vast, en u 
niet laat afbrengen van de hoop 
van het Evangelie, dat u 
gehoord hebt, dat gepredikt is 
in de hele schepping die onder 
de hemel is, waarvan ik, Paulus, 
een dienaar geworden ben. 
24 Nu verblijd ik mij in mijn lijden 
voor u en vervul in mijn vlees 
wat overblijft van de 
verdrukkingen van Christus, ten 
behoeve van Zijn lichaam, dat 
is de gemeente. 
25 Daarvan ben ik een dienaar 
geworden, overeenkomstig de 
beheerstaak van God, die mij 
met het oog op u gegeven is om 
het Woord van God te vervullen, 
26 namelijk het geheimenis, dat 
eeuwen en geslachten lang 
verborgen is geweest, maar nu 
geopenbaard is aan Zijn 
heiligen. 
 
Colossenzen 3:5 
5 ¶ Dood dan uw leden die op 
de aarde zijn: ontucht, 
onreinheid, hartstocht, kwade 
begeerte, en de hebzucht, die 
afgoderij is. 
6 Door deze dingen komt de 
toorn van God over de 
ongehoorzamen. 
7 In deze dingen hebt ook u 
voorheen gewandeld, toen u in 
die dingen leefde. 
 
1 Thessalonicen 4:14 
14 Want als wij geloven dat 
Jezus gestorven en opgestaan 
is, zal ook God op dezelfde 
wijze hen die in Jezus 
ontslapen zijn, terug brengen 
met Hem. 
 
1 Thessalonicen 4:17 
17 Daarna zullen wij, de 
levenden die overgebleven zijn, 
samen met hen opgenomen 
worden in de wolken, naar een 
ontmoeting met de Heere in de 
lucht. En zo zullen wij altijd bij 
de Heere zijn. 
 
2 Thessalonicen 1:5 
5 ¶ een teken van Gods 
rechtvaardig oordeel dat u het 

gepredikt is in de hele 
schepping die onder de hemel 
is, waarvan ik, Paulus, een 
dienaar geworden ben. 
24 Thans verblijd ik mij in mijn 
lijden voor u en vul in mijn 
vlees aan wat nog ontbreekt 
aan de verdrukkingen van 
Christus voor zijn lichaam, 
dat is de gemeente, 
25 waarvan ik een dienaar 
geworden ben 
overeenkomstig het 
rentmeesterschap van God 
dat mij gegeven is voor u, om 
het woord van God te 
voleindigen: 
26 de verborgenheid, die van 
alle eeuwen en geslachten 
verborgen is geweest, maar 
die nu geopenbaard is aan 
zijn heiligen. 
 
Colossenzen 3:5 
5 ¶ Doodt dan uw leden die op 
de aarde zijn: hoererij, 
onreinheid, hartstocht, boze 
begeerte en de hebzucht, die 
afgodendienst is, 
6 om welke dingen de toorn 
van God komt over de zonen 
van de ongehoorzaamheid. 
7 Ook u hebt vroeger onder 
hen gewandeld, toen u daarin 
leefde. 
 
1 Thessalonicen 4:14 
14 Want als wij geloven dat 
Jezus is gestorven en 
opgestaan, evenzeer zal God 
ook de door Jezus 
ontslapenen met Hem 
brengen. 
 
1 Thessalonicen 4:17 
17 daarna zullen wij, de 
levenden die overblijven, 
samen met hen in wolken 
worden opgenomen de Heer 
tegemoet in de lucht; en zo 
zullen wij altijd met de Heer 
zijn. 
 
2 Thessalonicen 1:5 
5 ¶ een bewijs van het 
rechtvaardig oordeel van 
God, dat u het koninkrijk van 
God waard geacht wordt, 
waarvoor u ook lijdt; 
6 daar het rechtvaardig is bij 
God, aan hen die u 
verdrukken, verdrukking te 
vergelden, 
7 en aan u die verdrukt wordt, 
rust met ons bij de openbaring 
van de Heer Jezus van de 
hemel met de engelen van 
zijn kracht, 
8 in vlammend vuur, als Hij 
wraak brengt over hen die 
God niet kennen en over hen 
die het evangelie van onze 
Heer Jezus niet 
gehoorzamen. 

verborgen is geweest, maar 
thans geopenbaard aan zijn 
heiligen.   
 
Colossenzen 3:5 
5 ¶ Doodt dan de leden, die op 
de aarde zijn: hoererij, 
onreinheid, hartstocht, boze 
begeerte en de hebzucht, die 
niet anders is dan afgoderij, 
6 om welke dingen de toorn 
Gods komt.    
7 Daarin hebt ook gij eertijds 
gewandeld, toen gij erin 
leefdet. 
 
1 Thessalonicen 4:14 
14 Want indien wij geloven, 
dat Jezus gestorven en 
opgestaan is, zal God ook zo 
hen, die ontslapen zijn, door 
Jezus wederbrengen met 
Hem. 
 
1 Thessalonicen 4:17 
17 daarna zullen wij, 
levenden, die achterbleven, 
samen met hen op de wolken 
in een oogwenk weggevoerd 
worden, de Here tegemoet in 
de lucht, en zo zullen wij altijd 
met de Here wezen. 
 
2 Thessalonicen 1:5 
5 ¶ een bewijs van het 
rechtvaardige oordeel Gods, 
dat gij het Koninkrijk Gods 
waardig geacht zijt, voor 
hetwelk gij ook lijdt, 
6 indien het inderdaad recht is 
bij God, aan uw verdrukkers 
verdrukking te vergelden, 
7 en aan u, die verdrukt wordt, 
verkwikking tezamen met ons, 
bij de openbaring van de Here 
Jezus van de hemel met de 
engelen zijner kracht, 
8 in vlammend vuur, als Hij 
straf oefent over hen, die God 
niet kennen en het evangelie 
van onze Here Jezus niet 
gehoorzamen. 
9 Dezen zullen boeten met 
een eeuwig verderf, ver van 
het aangezicht des Heren en 
van de heerlijkheid zijner 
sterkte, 
10 wanneer Hij komt, om op 
die dag verheerlijkt te worden 
in zijn heiligen en met 
verbazing aanschouwd te 
worden in allen, die tot geloof 
gekomen zijn; want ons 
getuigenis heeft geloof 
gevonden bij u. 
 
2 Thessalonicen 2:3 
3 ¶ Laat niemand u misleiden, 
op welke wijze ook, want eerst 
moet de afval komen en de 
mens der wetteloosheid zich 
openbaren, de zoon des 
verderfs, 
 

dispensation of god which 
is given me towards you to 
complete the word of god, 
26 the mystery which has 
been hidden from ages and 
from generations, but has 
now been made manifest to 
his saints; 
 
Colossians 3:5 
5 ¶ put to death therefore 
your members which are 
upon the earth, fornication, 
uncleanness, vile passions, 
evil lust, and unbridled 
desire, which is idolatry. 
6 on account of which things 
the wrath of god comes 
upon the sons of 
disobedience. 
7 in which *ye* also once 
walked when ye lived in 
these things. 
 
1 Thessalonians 4:14 
14 for if we believe that 
jesus has died and has 
risen again, so also god will 
bring with him those who 
have fallen asleep through 
jesus. 
 
1 Thessalonians 4:17 
17 then *we*, the living who 
remain, shall be caught up 
together with them in the 
clouds, to meet the lord in 
the air; and thus we shall be 
always with the lord. 
 
2 Thessalonians 1:5 
5 ¶ a manifest token of the 
righteous judgment of god, 
to the end that ye should be 
counted worthy of the 
kingdom of god, for the 
sake of which ye also 
suffer; 
6 if at least it is a righteous 
thing with god to render 
tribulation to those that 
trouble you, 
7 and to you that are 
troubled repose with us, at 
the revelation of the lord 
jesus from heaven, with the 
angels of his power, 
8 in flaming fire taking 
vengeance on those who 
know not god, and those 
who do not obey the glad 
tidings of our lord jesus 
Christ; 
9 who shall pay the penalty 
of everlasting destruction 
from the presence of the 
lord, and from the glory of 
his might, 
10 when he shall have come 
to be glorified in his saints, 
and wondered at in all that 
have believed, (for our 
testimony to you has been 
believed,) in that day. 
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van het aangezicht des Heeren, 
en van de heerlijkheid Zijner 
sterkte, 
10 Wanneer Hij zal gekomen 
zijn, om verheerlijkt te worden in 
Zijn heiligen, en wonderbaar te 
worden in allen <3956>, die 
geloven (overmits onze 
getuigenis onder u is geloofd 
geworden) in dien dag. 
 
2 Thessalonicen 2:3 
3 ¶ Dat u niemand verleide op 
enigerlei wijze; want die komt 
niet, tenzij dat eerst de afval 
gekomen zij, en dat 
geopenbaard zij de mens der 
zonde, de zoon des verderfs 
<684>; 
 
2 Thessalonicen 2:10 
10 En in alle <3956> verleiding der 
onrechtvaardigheid in 
degenen, die verloren gaan 
<622>; daarvoor dat zij de liefde 
der waarheid niet aangenomen 
hebben, om <1519> zalig te worden 
<4982>. 
11 En daarom zal God hun 
zenden een kracht der dwaling, 
dat <1519> zij de leugen zouden 
geloven; 
12 Opdat zij allen <3956> 
veroordeeld worden <2919>, die 
de waarheid niet geloofd 
hebben, maar een welbehagen 
hebben gehad in de 
ongerechtigheid. 
13 ¶ Maar wij zijn schuldig altijd 
God te danken over <4012> u, 
broeders, die van den Heere 
bemind zijt, dat u God van den 
beginne verkoren heeft tot <1519> 
zaligheid <4991>, in heiligmaking 
des Geestes, en geloof der 
waarheid; 
 
2 Thessalonicen 2:16 
16 ¶ En onze Heere Jezus 
Christus Zelf, en onze God en 
Vader, Die ons heeft liefgehad, 
en gegeven heeft een eeuwige 
<166> vertroosting en goede hoop 
in genade, 
 
1 Timotheüs 1:15 
15 Dit is een getrouw woord, en 
alle <3956> aanneming waardig, 
dat Christus Jezus in <1519> de 
wereld gekomen is, om de 
zondaren zalig te maken <4982>, 
van welke ik de voornaamste 
ben. 
16 Maar daarom is mij 
barmhartigheid geschied, opdat 
Jezus Christus in mij, die de 
voornaamste ben, al <3956> Zijn 
lankmoedigheid zou betonen, tot 
een voorbeeld dergenen, die in 
Hem geloven zullen ten <1519> 
eeuwigen <166> leven. 
17 Den Koning nu der eeuwen 
<165>, den onverderfelijken, den 
onzienlijken, den alleen wijzen 

Koninkrijk van God waardig 
geacht wordt, waarvoor u ook 
lijdt. 
6 Het is immers rechtvaardig 
van God verdrukking te 
vergelden aan hen die u 
verdrukken, 
7 en aan u die verdrukt wordt, 
samen met ons verlichting te 
geven bij de openbaring van de 
Heere Jezus vanuit de hemel 
met de engelen van Zijn kracht, 
8 wanneer Hij met vlammend 
vuur wraak oefent over hen die 
God niet kennen, en over hen 
die het Evangelie van onze 
Heere Jezus Christus niet 
gehoorzaam zijn. 
9 Zij zullen als straf het eeuwig 
verderf ondergaan, weg van het 
aangezicht van de Heere en van 
de heerlijkheid van Zijn macht, 
10 wanneer Hij zal gekomen zijn 
om op die dag verheerlijkt te 
worden in Zijn heiligen en 
bewonderd te worden in allen 
die geloven (want bij u vond 
ons getuigenis geloof). 
 
2 Thessalonicen 2:3 
3 ¶ Laat niemand u op enigerlei 
wijze misleiden. Want die dag 
komt niet, tenzij eerst de afval 
gekomen is en de mens van de 
wetteloosheid, de zoon van het 
verderf, geopenbaard is, 
 
2 Thessalonicen 2:10 
10 en met allerlei misleiding van 
de ongerechtigheid in hen die 
verloren gaan, omdat zij de 
liefde voor de waarheid niet 
aangenomen hebben om zalig 
te worden. 
11 En daarom zal God hun een 
krachtige dwaling zenden, 
zodat zij de leugen geloven, 
12 opdat zij allen veroordeeld 
worden die de waarheid niet 
geloofd hebben, maar een 
behagen hebben gehad in de 
ongerechtigheid. 
13 ¶ Maar wij moeten God altijd 
voor u danken, broeders, die 
geliefd bent door de Heere, dat 
God u van het begin verkoren 
heeft tot zaligheid, in heiliging 
door de Geest en geloof in de 
waarheid. 
 
2 Thessalonicen 2:16 
16 ¶ En onze Heere Jezus 
Christus Zelf en onze God en 
Vader, Die ons heeft liefgehad 
en ons een eeuwige troost en 
goede hoop gegeven heeft uit 
genade, 
 
1 Timotheüs 1:15 
15 Dit is een betrouwbaar woord 
en alle aanneming waard dat 
Christus Jezus in de wereld 
gekomen is om zondaars zalig 

9 Zij zullen als straf lijden het 
eeuwig verderf, verwijderd 
van het aangezicht van de 
Heer en van de heerlijkheid 
van zijn sterkte, 
10 wanneer Hij komt om op die 
dag verheerlijkt te worden in 
zijn heiligen en bewonderd te 
worden in allen die hebben 
geloofd; want ons getuigenis 
aan u is geloofd geworden. 
 
2 Thessalonicen 2:3 
3 ¶ Laat niemand u op 
enigerlei wijze bedriegen, 
want die komt niet als niet 
eerst de afval gekomen is en 
de mens van de zonde 
geopenbaard is, de zoon van 
het verderf, 
 
2 Thessalonicen 2:10 
10 en met allerlei bedrog van 
de ongerechtigheid voor hen 
die verloren gaan, omdat zij 
de liefde tot de waarheid niet 
hebben aangenomen om 
behouden te worden. 
11 En daarom zendt God hun 
een werking van de dwaling 
om de leugen te geloven, 
12 opdat allen geoordeeld 
worden die de waarheid niet 
hebben geloofd, maar een 
welgevallen hebben gehad in 
de ongerechtigheid. 
13 ¶ Maar wij behoren God 
altijd te danken voor u, door 
de Heer geliefde broeders, dat 
God u als eerstelingen heeft 
verkoren tot behoudenis, in 
heiliging van de Geest en 
geloof van de waarheid, 
 
2 Thessalonicen 2:16 
16 ¶ En moge onze Heer 
Jezus Christus Zelf, en God 
onze Vader die ons heeft 
liefgehad en ons eeuwige 
vertroosting en goede hoop 
door genade heeft gegeven, 
 
1 Timotheüs 1:15 
15 Het woord is betrouwbaar 
en alle aanneming waard, dat 
Christus Jezus in de wereld 
is gekomen om zondaars te 
behouden, van wie ik de 
voornaamste ben. 
16 Maar mij is daarom 
barmhartigheid bewezen, 
opdat Christus Jezus aan 
mij, de voornaamste, al zijn 
lankmoedigheid bewees tot 
een voorbeeld voor hen die in 
Hem zouden geloven tot het 
eeuwige leven. 
17 De Koning der eeuwen nu, 
de onvergankelijke, 
onzichtbare, enige God, zij 
eer en heerlijkheid tot in alle 
eeuwigheid! Amen. 
 
1 Timotheüs 2:1 

2 Thessalonicen 2:10 
10 en met allerlei verlokkende 
ongerechtigheid, voor hen, 
die verloren gaan, omdat zij 
de liefde tot de waarheid niet 
aanvaard hebben, waardoor 
zij hadden kunnen behouden 
worden. 
11 En daarom zendt God hun 
een dwaling, die bewerkt, dat 
zij de leugen geloven, 
12 opdat allen worden 
geoordeeld, die de waarheid 
niet geloofd hebben, doch 
een welgevallen hebben 
gehad in de ongerechtigheid. 
13 ¶ Maar wij behoren God te 
allen tijde om u te danken, 
door de Here geliefde 
broeders, dat God u als 
eerstelingen Zich verkoren 
heeft tot behoudenis, in 
heiliging door de Geest en 
geloof in de waarheid. 
 
2 Thessalonicen 2:16 
16 ¶ En Hij, onze Here Jezus 
Christus, en God, onze 
Vader, die ons heeft liefgehad 
en ons eeuwige troost en 
goede hoop door zijn genade 
verleend heeft,  
 
1 Timotheüs 1:15 
15 Dit is een getrouw woord en 
alle aanneming waard, dat 
Christus Jezus in de wereld 
gekomen is om zondaren te 
behouden, onder welke ik een 
eerste plaats inneem. 
16 Maar hiertoe is mij 
ontferming bewezen, dat 
Jezus Christus in de eerste 
plaats in mij zijn ganse 
lankmoedigheid zou bewijzen 
tot een voorbeeld voor hen, 
die later op Hem zouden 
vertrouwen ten eeuwigen 
leven. 
17 De Koning der eeuwen, de 
onvergankelijke, de 
onzienlijke, de enige God, zij 
eer en heerlijkheid in alle 
eeuwigheid! Amen. 
 
1 Timotheüs 2:1 
1 ¶ Ik vermaan u dan allereerst 
smekingen, gebeden, 
voorbeden en dankzeggingen 
te doen voor alle mensen, 
2 voor koningen en alle 
hooggeplaatsten, opdat wij 
een stil en rustig leven mogen 
leiden in alle godsvrucht en 
waardigheid. 
3 Dit is goed en aangenaam 
voor God, onze Heiland, 
4 die wil, dat alle mensen 
behouden worden en tot 
erkentenis der waarheid 
komen. 
5 Want er is een God en ook 
een middelaar tussen God en 

 
2 Thessalonians 2:3 
3 ¶ let not any one deceive 
you in any manner, 
because it will not be unless 
the apostasy have first 
come, and the man of sin 
have been revealed, the 
son of perdition; 
 
2 Thessalonians 2:10 
10 and in all deceit of 
unrighteousness to them 
that perish, because they 
have not received the love 
of the truth that they might 
be saved. 
11 and for this reason god 
sends to them a working of 
error, that they should 
believe what is false, 
12 that all might be judged 
who have not believed the 
truth, but have found 
pleasure in 
unrighteousness. 
13 ¶ but we ought to give 
thanks to god always for 
you, brethren beloved of the 
lord, that god has chosen 
you from the beginning to 
salvation in sanctification of 
the spirit and belief of the 
truth: 
 
2 Thessalonians 2:16 
16 ¶ but our lord jesus Christ 
himself, and our god and 
father, who has loved us, 
and given us eternal 
consolation and good hope 
by grace, 
 
1 Timothy 1:15 
15 faithful is the word, and 
worthy of all acceptation, 
that Christ jesus came into 
the world to save sinners, of 
whom *I* am the first. 
16 but for this reason mercy 
was shewn me, that in me, 
the first, jesus Christ might 
display the whole long-
suffering, for a delineation 
of those about to believe on 
him to life eternal. 
17 now to the king of the 
ages, the incorruptible, 
invisible, only god, honour 
and glory to the ages of 
ages. amen. 
 
1 Timothy 2:1 
1 ¶ I exhort therefore, first of 
all, that supplications, 
prayers, intercessions, 
thanksgivings be made for 
all men; 
2 for kings and all that are in 
dignity, that we may lead a 
quiet and tranquil life in all 
piety and gravity; 
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God, zij eer en heerlijkheid in 
<1519> alle <165> eeuwigheid <165>. 
Amen. 
 
1 Timotheüs 2:1 
1 ¶ Ik vermaan dan voor alle 
dingen <3956>, dat gedaan worden 
smekingen, gebeden, 
voorbiddingen, dankzeggingen, 
voor alle <3956> mensen; 
2 Voor koningen, en allen <3956>, 
die in hoogheid zijn; opdat wij 
een gerust en stil leven leiden 
mogen in alle <3956> godzaligheid 
en eerbaarheid. 
3 Want dat is goed en 
aangenaam voor God, onzen 
Zaligmaker <4990>; 
4 Welke wil, dat alle <3956> 
mensen zalig worden <4982>, en 
tot <1519> kennis der waarheid 
komen. 
5 Want er is een God, er is ook 
een Middelaar Gods en der 
mensen, de Mens Christus 
Jezus; 
6 Die Zichzelven gegeven heeft 
tot een rantsoen <487> voor allen 
<3956>, zijnde de getuigenis te 
zijner tijd; 
7 Waartoe <1519> ik gesteld ben 
een prediker en apostel (ik zeg 
de waarheid in Christus, ik lieg 
niet), een leraar der heidenen, in 
geloof en waarheid. 
 
1 Timotheüs 4:1 
1 ¶ Doch de Geest zegt duidelijk, 
dat in de laatste tijden sommigen 
zullen afvallen van het geloof, 
zich begevende tot verleidende 
geesten, en leringen der 
duivelen, 
2 Door geveinsdheid der 
leugensprekers, hebbende hun 
eigen geweten als met een 
brandijzer toegeschroeid; 
 
1 Timotheüs 4:9 
9 Dit is een getrouw woord, en 
alle <3956> aanneming waardig. 
10 Want hiertoe <1519> arbeiden wij 
ook, en worden versmaad, 
omdat wij gehoopt hebben op 
den levenden God, Die een 
Behouder <4990> is aller <3956> 
mensen, maar allermeest der 
gelovigen. 
11 Beveel deze dingen, en leer 
ze. 
12 Niemand verachte uw 
jonkheid, maar zijt een 
voorbeeld der gelovigen in 
woord, in wandel, in liefde, in 
den geest, in geloof, in reinheid. 
 
1 Timotheüs 5:24 
24 Van sommige mensen zijn de 
zonden te voren openbaar, en 
gaan voor tot <1519> hun 
veroordeling <2920>; en in 
sommigen ook volgen zij na. 
 
1 Timotheüs 6:12 

te maken, van wie ik de 
voornaamste ben. 
16 Maar daarom is mij 
barmhartigheid bewezen, opdat 
Jezus Christus in mij, de 
voornaamste van de zondaars, 
al Zijn geduld zou tonen, tot een 
voorbeeld voor hen die later in 
Hem zouden geloven tot het 
eeuwige leven. 
17 De Koning nu der eeuwen, 
de onvergankelijke, de 
onzichtbare, de alleen wijze 
God, zij eer en heerlijkheid in 
alle eeuwigheid. Amen. 
 
1 Timotheüs 2:1 
1 ¶ Ik roep er dan vóór alles toe 
op dat smekingen, gebeden, 
voorbeden en dankzeggingen 
gedaan worden voor alle 
mensen, 
2 voor koningen en allen die 
hooggeplaatst zijn, opdat wij een 
rustig en stil leven zullen leiden, 
in alle godsvrucht en 
waardigheid. 
3 Want dat is goed en 
welgevallig in de ogen van God, 
onze Zaligmaker, 
4 Die wil dat alle mensen zalig 
worden en tot kennis van de 
waarheid komen. 
5 Want er is één God. Er is ook 
één Middelaar tussen God en 
mensen, de mens Christus 
Jezus. 
6 Hij heeft Zich gegeven als een 
losprijs voor allen. Dit is het 
getuigenis op de door God 
bestemde tijd. 
7 Daartoe ben ik aangesteld als 
prediker en apostel (ik zeg de 
waarheid in Christus, ik lieg 
niet), als een leraar van de 
heidenen in geloof en 
waarheid. 
 
1 Timotheüs 4:1 
1 ¶ Maar de Geest zegt 
uitdrukkelijk dat in latere tijden 
sommigen afvallig zullen worden 
van het geloof en zich zullen 
wenden tot misleidende geesten 
en leringen van demonen, 
2 door huichelarij van 
leugenaars, die hun eigen 
geweten als met een brandijzer 
hebben toegeschroeid. 
 
1 Timotheüs 4:9 
9 Dit is een betrouwbaar woord 
en alle aanneming waard. 
10 Want daarvoor spannen wij 
ons ook in en worden wij 
gesmaad, omdat wij onze hoop 
gevestigd hebben op de 
levende God, Die een 
Behouder is van alle mensen, 
in het bijzonder van de 
gelovigen. 
11 Beveel deze dingen en 
onderwijs ze. 

1 ¶ Ik vermaan dan allereerst 
dat smekingen, gebeden, 
voorbiddingen en 
dankzeggingen gedaan 
worden voor alle mensen, 
2 voor koningen en alle 
hooggeplaatsten, opdat wij 
een rustig en stil leven leiden 
in alle godsvrucht en 
eerbaarheid. 
3 Dit is goed en aangenaam 
voor God, onze Heiland, 
4 die wil dat alle mensen 
behouden worden en tot 
kennis van de waarheid 
komen. 
5 Want er is een God en een 
middelaar tussen God en 
mensen, de mens Christus 
Jezus, 
6 die Zichzelf gegeven heeft 
tot een losprijs voor allen, 
volgens het getuigenis op zijn 
eigen tijd; 
7 waartoe ik gesteld ben als 
prediker en apostel-ik zeg de 
waarheid, ik lieg niet-,als 
leraar van de volken in geloof 
en waarheid. 
 
1 Timotheüs 4:1 
1 ¶ De Geest nu zegt 
uitdrukkelijk, dat in de latere 
tijden sommigen van het 
geloof zullen afvallen, terwijl 
zij zich zullen bezighouden 
met verleidende geesten en 
leringen van demonen 
2 die in huichelarij leugen 
spreken en hun eigen 
geweten hebben 
dichtgeschroeid. 
 
1 Timotheüs 4:9 
9 Het woord is betrouwbaar en 
alle aanneming waard; 
10 want hiertoe arbeiden wij 
en strijden wij, omdat wij onze 
hoop gevestigd hebben op de 
levende God, die een 
Onderhouder is van alle 
mensen, het meest van de 
gelovigen. 
11 Beveel deze dingen en leer 
ze. 
12 laat niemand je jeugdige 
leeftijd verachten, maar wees 
een voorbeeld voor de 
gelovigen in woord, in 
wandel, in liefde, in geloof, in 
reinheid. 
 
1 Timotheüs 5:24 
24 Van sommige mensen zijn 
de zonden tevoren openbaar 
en gaan hun voor in het 
gericht; maar bij anderen 
volgen zij. 
 
1 Timotheüs 6:12 
12 Strijd de goede strijd van 
het geloof; grijp het eeuwige 
leven, waartoe je geroepen 
bent en de goede belijdenis 

mensen, de mens Christus 
Jezus, 
6 die Zich gegeven heeft tot 
een losprijs voor allen; en 
daarvan wordt getuigd te 
juister tijd. 
7 En ik ben daartoe als een 
verkondiger en een apostel 
gesteld (ik spreek waarheid 
en geen leugen) als een 
leermeester der heidenen in 
geloof en waarheid. 
 
1 Timotheüs 4:1 
1 ¶ Maar de Geest zegt 
nadrukkelijk, dat in latere 
tijden sommigen zullen 
afvallen van het geloof, 
doordat zij dwaalgeesten en 
leringen van boze geesten 
volgen, 
2 door de huichelarij van 
leugensprekers, die in hun 
eigen geweten gebrandmerkt 
zijn, 
 
1 Timotheüs 4:9 
9 Dit is een betrouwbaar 
woord en alle aanneming 
waard. 
10 Ja, hierom getroosten wij 
ons moeite en grote 
inspanning, omdat wij onze 
hoop gevestigd hebben op de 
levende God, die een 
Heiland is voor alle mensen, 
inzonderheid voor de 
gelovigen.    
11 Beveel en leer dit. 
12 Niemand schatte u gering 
om uw jeugdige leeftijd, maar 
wees een voorbeeld voor de 
gelovigen in woord, in 
wandel, in liefde, in geloof en 
in reinheid.  
 
1 Timotheüs 5:24 
24 Van sommige mensen zijn 
de zonden zo duidelijk, dat zij 
voor hen uitgaan naar het 
gericht, bij anderen komen zij 
achteraan. 
 
1 Timotheüs 6:12 
12 Strijd de goede strijd des 
geloofs, grijp het eeuwige 
leven, waartoe gij geroepen 
zijt en de goede belijdenis 
afgelegd hebt voor vele 
getuigen. 
 
1 Timotheüs 6:15 
15 welke te zijner tijd de zalige 
en enige Heerser zal doen 
aanschouwen, de Koning der 
koningen en de Here der 
Heren, 
16 die alleen onsterfelijkheid 
heeft en een ontoegankelijk 
licht bewoont, die geen der 
mensen gezien heeft of zien 
kan. Hem zij eer en eeuwige 
kracht! Amen. 

3 for this is good and 
acceptable before our 
saviour god, 
4 who desires that all men 
should be saved and come 
to the knowledge of the 
truth. 
5 for god is one, and the 
mediator of god and men 
one, the man Christ jesus, 
6 who gave himself a 
ransom for all, the 
testimony to be rendered in 
its own times; 
7 to which *I* have been 
appointed a herald and 
apostle, (I speak the truth, I 
do not lie,) a teacher of the 
nations in faith and truth. 
 
1 Timothy 4:1 
1 ¶ but the spirit speaks 
expressly, that in latter 
times some shall apostatise 
from the faith, giving their 
mind to deceiving spirits 
and teachings of demons 
2 speaking lies in hypocrisy, 
cauterised as to their own 
conscience, 
 
1 Timothy 4:9 
9 the word is faithful and 
worthy of all acceptation; 
10 for, for this we labour and 
suffer reproach, because 
we hope in a living god, 
who is preserver of all men, 
specially of those that 
believe. 
11 enjoin and teach these 
things. 
12 let no one despise thy 
youth, but be a model of the 
believers, in word, in 
conduct, in love, in faith, in 
purity. 
 
1 Timothy 5:24 
24 of some men the sins are 
manifest beforehand, going 
before to judgment, and 
some also they follow after. 
 
1 Timothy 6:12 
12 strive earnestly in the 
good conflict of faith. lay 
hold of eternal life, to which 
thou hast been called, and 
hast confessed the good 
confession before many 
witnesses. 
 
1 Timothy 6:15 
15 which in its own time the 
blessed and only ruler shall 
shew, the king of those that 
reign, and lord of those that 
exercise lordship; 
16 who only has immortality, 
dwelling in unapproachable 
light; whom no man has 
seen, nor is able to see; to 
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12 Strijd den goeden strijd des 
geloofs, grijp naar het eeuwige 
<166> leven, tot <1519> hetwelk gij 
ook geroepen zijt, en de goede 
belijdenis beleden hebt voor 
vele <4183> getuigen. 
 
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; 
16 Die alleen onsterfelijkheid 
<110> heeft, en een ontoegankelijk 
licht bewoont; Denwelken geen 
mens gezien heeft, noch zien 
kan; Welken zij eer en eeuwige 
<166> kracht. Amen. 
17 Beveel den rijken in deze 
tegenwoordige wereld <165>, dat 
zij niet hoogmoedig zijn, noch 
hun hoop stellen op de 
ongestadigheid des rijkdoms, 
maar op den levenden God, Die 
ons alle dingen <3956> rijkelijk 
verleent, om te <1519> genieten; 
18 Dat zij weldadig zijn, rijk 
worden in goede werken, gaarne 
mededelende zijn, en 
gemeenzaam; 
19 Leggende zichzelven weg tot 
een schat een goed fondament 
tegen <1519> het toekomende, 
opdat zij het eeuwige <166> leven 
verkrijgen mogen. 
 
2 Timotheüs 1:8 
8 Schaam u dan niet der 
getuigenis onzes Heeren, noch 
mijns die Zijn gevangene ben; 
maar lijd verdrukkingen met het 
Evangelie, naar de kracht 
Gods; 
9 Die ons heeft zalig gemaakt 
<4982>, en geroepen met een 
heilige roeping; niet naar onze 
werken, maar naar Zijn eigen 
voornemen en genade, die ons 
gegeven is in Christus Jezus, 
voor de tijden der eeuwen <166>; 
10 Doch nu geopenbaard is door 
de verschijning van onzen 
Zaligmaker <4990> Jezus 
Christus, Die den dood heeft te 
niet gedaan, en het leven en de 
onverderfelijkheid <861> aan het 
licht gebracht door het 
Evangelie; 
11 Waartoe <1519> ik gesteld ben 
een prediker, en een apostel, 
en een leraar der heidenen; 
12 Om welke oorzaak ik ook 
deze dingen lijde, maar word 
niet beschaamd; want ik weet, 
Wien ik geloofd heb, en ik ben 
verzekerd, dat Hij machtig is, 
mijn pand, bij Hem weggelegd, 
te bewaren tot <1519> dien dag. 
13 Houd het voorbeeld der 
gezonde woorden, die gij van mij 
gehoord hebt, in geloof en 
liefde, die in Christus Jezus is. 
14 Bewaar het goede pand, dat u 
toebetrouwd is, door den 

12 Laat niemand u minachten 
vanwege uw jeugdige leeftijd, 
maar wees een voorbeeld voor 
de gelovigen in woord, in 
wandel, in liefde, in geest, in 
geloof en in reinheid. 
 
1 Timotheüs 5:24 
24 Van sommige mensen zijn de 
zonden overduidelijk en gaan 
die aan hun veroordeling 
vooraf. Bij anderen komen zij 
achteraf openbaar. 
 
1 Timotheüs 6:12 
12 Strijd de goede strijd van het 
geloof. Grijp naar het eeuwige 
leven, waartoe u ook geroepen 
bent en de goede belijdenis 
afgelegd hebt voor vele 
getuigen. 
 
1 Timotheüs 6:15 
15 De zalige en alleen machtige 
Heere, de Koning der koningen 
en Heere der heren, zal Hem op 
Zijn tijd laten zien, 
16 Hij Die als enige 
onsterfelijkheid bezit en een 
ontoegankelijk licht bewoont; 
Hem heeft geen mens gezien en 
niemand kan Hem ook zien. 
Hem zij eer en eeuwige kracht. 
Amen. 
17 Beveel de rijken in deze 
tegenwoordige wereld dat zij 
niet hoogmoedig zijn, en hun 
hoop niet gevestigd houden op 
de onzekerheid van de rijkdom, 
maar op de levende God, Die 
ons alle dingen in rijke mate 
verschaft om ervan te genieten; 
18 ook om goed te doen, rijk te 
zijn in goede werken, vrijgevig te 
zijn en bereid om samen te 
delen. 
19 Zo verzamelen zij voor 
zichzelf een schat: een goed 
fundament voor de toekomst, 
opdat zij het eeuwige leven 
verkrijgen. 
 
2 Timotheüs 1:8 
8 Schaam u dan niet voor het 
getuigenis van onze Heere, en 
ook niet voor mij, Zijn 
gevangene, maar lijd met mij 
verdrukking om het Evangelie, 
overeenkomstig de kracht van 
God. 
9 Hij heeft ons zalig gemaakt en 
geroepen met een heilige 
roeping, niet overeenkomstig 
onze werken, maar 
overeenkomstig Zijn eigen 
voornemen en genade, die ons 
gegeven is in Christus Jezus 
vóór de tijden der eeuwen, 
10 maar nu is geopenbaard door 
de verschijning van onze 
Zaligmaker, Jezus Christus, 
Die de dood tenietgedaan heeft, 
en het leven en de 
onvergankelijkheid aan het 

hebt afgelegd voor vele 
getuigen. 
 
1 Timotheüs 6:15 
15 die de gelukkige en enige 
Heerser, de Koning der 
koningen en Heer der heren 
op zijn eigen tijd zal vertonen, 
16 Hij die alleen 
onsterfelijkheid heeft, die 
een ontoegankelijk licht 
bewoont, die geen mens 
gezien heeft of zien kan. Hem 
zij eer en eeuwige kracht! 
Amen. 
17 Beveel de rijken in de 
tegenwoordige eeuw niet 
hoogmoedig te zijn en hun 
hoop niet gevestigd te 
hebben op de onzekerheid 
van de rijkdom, maar op God 
die ons alles rijkelijk geeft om 
te genieten, 
18 om goed te doen, rijk te zijn 
in goede werken, vrijgevig te 
zijn en mededeelzaam, 
19 om voor zichzelf een goed 
fundament weg te leggen voor 
de toekomst, opdat zij het 
werkelijke leven grijpen. 
 
2 Timotheüs 1:8 
8 Schaam je dus niet voor het 
getuigenis van onze Heer, 
noch voor mij, zijn gevangene, 
maar lijd verdrukking met het 
evangelie, naar de kracht van 
God, 
9 die ons heeft behouden en 
geroepen met een heilige 
roeping, niet naar onze 
werken, maar naar zijn eigen 
voornemen en de genade die 
ons gegeven is in Christus 
Jezus voor de tijden van de 
eeuwen, 
10 maar die nu geopenbaard 
is door de verschijning van 
onze Heiland Christus 
Jezus, die de dood te niet 
gedaan en leven en 
onvergankelijkheid aan het 
licht gebracht heeft door het 
evangelie, 
11 waarvoor ik aangesteld ben 
als prediker, apostel en leraar 
van de volken. 
12 Om die reden lijd ik ook 
deze dingen, maar ik schaam 
mij niet, want ik weet Wie ik 
geloofd heb, en ik ben 
overtuigd dat Hij machtig is 
mijn aan Hem toevertrouwde 
pand te bewaren tot die dag. 
13 Houd tot voorbeeld de 
gezonde woorden die je van 
mij gehoord hebt, in geloof en 
liefde die in Christus Jezus 
is. 
14 Bewaar het goede jou 
toevertrouwde pand door de 
Heilige Geest die in ons 
woont. 
 

17 Hun, die rijk zijn in de 
tegenwoordige wereld, moet 
gij bevelen niet hooghartig te 
zijn, en hun hoop gevestigd te 
houden niet op onzekere 
rijkdom, doch op God, die ons 
alles rijkelijk ten gebruike 
geeft,   
18 om wel te doen, rijk te zijn 
in goede werken, vrijgevig en 
mededeelzaam, 
19 waardoor zij zich een vaste 
grondslag voor de toekomst 
verzekeren om het ware leven 
te grijpen. 
 
2 Timotheüs 1:8 
8 Schaam u dus niet voor het 
getuigenis van onze Here of 
voor mij, zijn gevangene, maar 
wees mede bereid voor het 
evangelie te lijden in de 
kracht van God, 
9 die ons behouden heeft en 
geroepen met een heilige 
roeping, niet naar onze 
werken, maar naar zijn eigen 
voornemen en de genade, die 
ons in Christus Jezus 
gegeven is voor eeuwige 
tijden, 
10 doch die nu geopenbaard is 
door de verschijning van onze 
Heiland, Christus Jezus, die 
de dood van zijn kracht heeft 
beroofd en onvergankelijk 
leven aan het licht gebracht 
heeft door het evangelie. 
11 En ik ben daartoe 
aangesteld als verkondiger, 
apostel en leraar. 
12 Om die reden draag ik ook 
dit lijden en ik schaam mij 
daarvoor niet, want ik weet, op 
wie ik mijn vertrouwen heb 
gevestigd, en ik ben ervan 
overtuigd dat Hij bij machte is, 
hetgeen Hij mij toevertrouwd 
heeft, te bewaren tot die dag. 
13 Neem tot voorbeeld de 
gezonde woorden, die gij van 
mij gehoord hebt, in het 
geloof en de liefde, die in 
Christus Jezus is. 
14 Bewaar door de Heilige 
Geest, die in ons woont, het 
goede, dat u is toevertrouwd. 
 
2 Timotheüs 2:10 
10 Om deze reden wil ik alles 
verdragen, om de 
uitverkorenen, opdat ook zij 
het heil in Christus Jezus 
verkrijgen met eeuwige 
heerlijkheid.  
 
2 Timotheüs 2:19 
19 ¶ En toch staat ongeschokt 
het hechte fundament Gods 
met dit merk: De Here kent de 
zijnen, en: Een ieder, die de 
naam des Heren noemt, breke 
met de ongerechtigheid.  
 

whom be honour and 
eternal might. amen. 
17 enjoin on those rich in 
the present age not to be 
high-minded, nor to trust on 
the uncertainty of riches; 
but in the god who affords 
us all things richly for our 
enjoyment; 
18 to do good, to be rich in 
good works, to be liberal in 
distributing, disposed to 
communicate of their 
substance, 
19 laying by for themselves 
a good foundation for the 
future, that they may lay 
hold of what is really life. 
 
2 Timothy 1:8 
8 be not therefore ashamed 
of the testimony of our lord, 
nor of me his prisoner; but 
suffer evil along with the 
glad tidings, according to 
the power of god; 
9 who has saved us, and 
has called us with a holy 
calling, not according to our 
works, but according to his 
own purpose and grace, 
which was given to us in 
Christ jesus before the ages 
of time, 
10 but has been made 
manifest now by the 
appearing of our saviour 
jesus Christ, who has 
annulled death, and brought 
to light life and 
incorruptibility by the glad 
tidings; 
11 to which *I* have been 
appointed a herald and 
apostle and teacher of the 
nations. 
12 for which cause also I 
suffer these things; but I am 
not ashamed; for I know 
whom I have believed, and 
am persuaded that he is 
able to keep for that day the 
deposit I have entrusted to 
him. 
13 have an outline of sound 
words, which words thou 
hast heard of me, in faith 
and love which are in Christ 
jesus. 
14 keep, by the holy spirit 
which dwells in us, the good 
deposit entrusted. 
 
2 Timothy 2:10 
10 for this cause I endure all 
things for the sake of the 
elect, that *they* also may 
obtain the salvation which is 
in Christ jesus with eternal 
glory. 
 
2 Timothy 2:19 
19 ¶ yet the firm foundation 
of god stands, having this 
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Heiligen Geest, Die in ons 
woont. 
 
2 Timotheüs 2:10 
10 Daarom verdraag ik alles <3956> 
om de uitverkorenen <1588>, 
opdat ook zij de zaligheid <4991> 
zouden verkrijgen, die in 
Christus Jezus is, met eeuwige 
<166> heerlijkheid. 
 
2 Timotheüs 2:19 
19 ¶ Evenwel het vaste 
fondament Gods staat, 
hebbende dit zegel: De Heere 
kent degenen, die de Zijnen zijn; 
en: Een iegelijk <3956>, die den 
Naam van Christus noemt, sta 
af van ongerechtigheid. 
 
2 Timotheüs 4:10 
10 Want Demas heeft mij 
verlaten, hebbende de 
tegenwoordige wereld <165> 
liefgekregen, en is naar <1519> 
Thessalonica gereisd; Krescens 
naar <1519> Galatië, Titus naar 
<1519> Dalmatië. 
 
2 Timotheüs 4:17 
17 Maar de Heere heeft mij 
bijgestaan, en heeft mij 
bekrachtigd; opdat men door mij 
ten volle zou verzekerd zijn van 
de prediking, en alle <3956> 
heidenen dezelve zouden horen. 
En ik ben uit den muil des 
leeuws verlost. 
18 En de Heere zal mij 
verlossen van alle <3956> boos 
werk, en bewaren <4982> tot <1519> 
Zijn hemels Koninkrijk; 
Denwelken zij de heerlijkheid in 
<1519> alle <165> eeuwigheid <165>. 
Amen. 
 
Titus 1:1 
1 ¶ Paulus, een dienstknecht 
Gods, en een apostel van Jezus 
Christus, naar het geloof der 
uitverkorenen <1588> Gods, en 
de kennis der waarheid, die 
naar de godzaligheid is; 
2 In de hoop des eeuwigen <166> 
levens, welke God, Die niet 
liegen kan, beloofd heeft, voor 
de tijden der eeuwen <166>, maar 
geopenbaard heeft te Zijner tijd; 
3 Namelijk Zijn Woord, door de 
prediking, die mij toebetrouwd 
is, naar het bevel van God, onze 
Zaligmaker <4990>; aan Titus, mijn 
oprechten zoon, naar het 
gemeen geloof: 
4 Genade, barmhartigheid, 
vrede zij u van God den Vader, 
en den Heere Jezus Christus, 
onzen Zaligmaker <4990>. 
 
Titus 2:7 
7 Betoon uzelven in <4012> alles 
<3956> een voorbeeld van goede 
werken, betoon in de leer 

licht gebracht door het 
Evangelie, 
11 waarvoor ik aangesteld ben 
als prediker, apostel en leraar 
van de heidenen. 
12 Daarom onderga ik ook deze 
dingen. Maar ik schaam mij niet, 
want ik weet Wie ik geloofd 
heb, en ik ben ervan overtuigd 
dat Hij bij machte is mijn pand, 
bij Hem weggelegd, te bewaren 
tot die dag. 
13 Houd u aan het voorbeeld 
van de gezonde woorden, die u 
van mij gehoord hebt, in geloof 
en liefde, die in Christus Jezus 
zijn. 
14 Bewaar door de Heilige 
Geest, Die in ons woont, het 
goede pand, dat u toevertrouwd 
is. 
 
2 Timotheüs 2:10 
10 Daarom verdraag ik alles ter 
wille van de uitverkorenen, 
opdat ook zij de zaligheid in 
Christus Jezus zouden 
verkrijgen, met eeuwige 
heerlijkheid. 
 
2 Timotheüs 2:19 
19 ¶ Toch blijft het vaste 
fundament van God staan, met 
dit zegel: De Heere kent wie van 
Hem zijn, en: Ieder die de Naam 
van Christus noemt, moet zich 
ver houden van de 
ongerechtigheid. 
 
2 Timotheüs 4:10 
10 want Demas heeft mij 
verlaten, omdat hij de 
tegenwoordige wereld heeft 
liefgekregen. Hij is naar 
Thessalonica vertrokken, 
Krescens naar Galatië, Titus 
naar Dalmatië. 
 
2 Timotheüs 4:17 
17 Maar de Heere heeft mij 
bijgestaan en heeft mij kracht 
gegeven, opdat door mij de 
prediking volbracht zou worden 
en alle heidenen die zouden 
horen. En ik ben uit de muil van 
de leeuw verlost. 
18 En de Heere zal mij bevrijden 
van alle boze opzet en mij 
verlossen tot de komst van Zijn 
hemels Koninkrijk. Hem zij de 
heerlijkheid tot in alle 
eeuwigheid. Amen. 
 
Titus 1:1 
1 ¶ Paulus, een dienstknecht van 
God en een apostel van Jezus 
Christus, overeenkomstig het 
geloof van de uitverkorenen 
van God en de kennis van de 
waarheid, die in 
overeenstemming met de 
godsvrucht is, 
2 in de hoop op het eeuwige 
leven, dat God, Die niet liegen 

2 Timotheüs 2:10 
10 Daarom verdraag ik alles 
ter wille van de 
uitverkorenen, opdat ook zij 
de behoudenis verkrijgen die 
in Christus Jezus is, met 
eeuwige heerlijkheid. 
 
2 Timotheüs 2:19 
19 ¶ Evenwel, het vaste 
fundament van God staat en 
heeft dit zegel: De Heer kent 
hen die de zijnen zijn; en: Laat 
ieder die de naam van de 
Heer noemt, zich onttrekken 
aan ongerechtigheid. 
 
2 Timotheüs 4:10 
10 want Demas heeft mij 
verlaten, daar hij de 
tegenwoordige eeuw heeft 
liefgekregen, en is naar 
Thessalonika gereisd, 
Crescens naar Galatie, Titus 
naar Dalmatie. 
 
2 Timotheüs 4:17 
17 Maar de Heer heeft mij 
bijgestaan en mij gesterkt, 
opdat de prediking door mij 
ten volle vervuld zou worden 
en al de volken haar zouden 
horen; en ik ben uit de 
leeuwenmuil gered. 
18 De Heer zal mij redden van 
elk boos werk en behouden 
voor zijn hemels koninkrijk. 
Hem zij de heerlijkheid tot in 
alle eeuwigheid! Amen. 
 
Titus 1:1 
1 ¶ Paulus, slaaf van God 
alsook apostel van Jezus 
Christus, naar het geloof van 
de uitverkorenen van God en 
de kennis van de waarheid 
die naar de godsvrucht is, 
2 in de hoop van het eeuwige 
leven dat God, die niet kan 
liegen, beloofd heeft voor de 
tijden van de eeuwen; maar 
op zijn eigen tijd heeft Hij zijn 
woord geopenbaard door de 
prediking 
3 die mij is toevertrouwd naar 
het bevel van God, onze 
Heiland; 
4 aan Titus, mijn echt kind 
naar het gemeenschappelijk 
geloof: genade en vrede van 
God de Vader en van 
Christus Jezus, onze 
Heiland. 
 
Titus 2:7 
7 en betoon je in alles een 
voorbeeld van goede werken: 
in de leer onvervalstheid, 
eerbaarheid, 
 
Titus 2:11 
11 ¶ Want de genade van 
God, heilbrengend voor alle 
mensen, is verschenen 

2 Timotheüs 4:10 
10 Want Demas heeft mij uit 
liefde voor de tegenwoordige 
wereld verlaten. Hij is naar 
Tessalonica vertrokken, 
Crescens naar Galatie, Titus 
naar Dalmatie. 
 
2 Timotheüs 4:17 
17 doch de Here heeft mij ter 
zijde gestaan en kracht 
gegeven, zodat door mij de 
verkondiging tot haar recht 
gekomen is en al de heidenen 
haar hebben kunnen horen; en 
ik ben uit de muil van de leeuw 
verlost. 
18 De Here zal mij beveiligen 
tegen alle boos opzet en 
behouden in zijn hemels 
Koninkrijk brengen. Hem zij 
de heerlijkheid in alle 
eeuwigheid! Amen. 
 
Titus 1:1 
1 ¶ Paulus, een dienstknecht 
van God, een apostel van 
Jezus Christus, naar het 
geloof der uitverkorenen 
Gods en de erkentenis van de 
waarheid, die naar de 
godsvrucht is, 
2 in de hoop des eeuwigen 
levens, dat God, die niet liegt, 
voor eeuwige tijden beloofd 
heeft, terwijl Hij te zijner tijd 
zijn woord heeft openbaar 
gemaakt in de verkondiging, 
3 die mij is toevertrouwd in 
opdracht van God, onze 
Heiland: aan Titus, mijn waar 
kind krachtens ons 
gemeenschappelijk geloof: 
4 genade zij u en vrede van 
God, de Vader, en van 
Christus Jezus, onze 
Heiland. 
 
Titus 2:7 
7 houd hun in uzelf een 
voorbeeld voor van goede 
werken, zuiverheid in de leer, 
waardigheid,    
 
Titus 2:11 
11 ¶ Want de genade Gods is 
verschenen, heilbrengend 
voor alle mensen, 
12 om ons op te voeden, zodat 
wij, de goddeloosheid en 
wereldse begeerten 
verzakende, bezadigd, 
rechtvaardig en godvruchtig 
in deze wereld leven, 
 
Titus 3:4 
4 Maar toen de 
goedertierenheid en 
mensenliefde van onze 
Heiland en God verscheen, 
5 heeft Hij, niet om werken der 
gerechtigheid, die wij zouden 
gedaan hebben, doch naar 
zijn ontferming ons gered door 

seal, the lord knows those 
that are his; and, let every 
one who names the name 
of the lord withdraw from 
iniquity. 
 
2 Timothy 4:10 
10 for Demas has forsaken 
me, having loved the 
present age, and is gone to 
Thessalonica; Crescens to 
Galatia, Titus to Dalmatia. 
 
2 Timothy 4:17 
17 but the lord stood with 
me, and gave me power, 
that through me the 
proclamation might be fully 
made, and all those of the 
nations should hear; and I 
was delivered out of the 
lion’s mouth. 
18 the lord shall deliver me 
from every wicked work, 
and shall preserve me for 
his heavenly kingdom; to 
whom be glory for the ages 
of ages. amen. 
 
Titus 1:1 
1 ¶ Paul, bondman of god, 
and apostle of jesus Christ 
according to the faith of 
god’s elect, and knowledge 
of the truth which is 
according to piety; 
2 in the hope of eternal life, 
which god, who cannot lie, 
promised before the ages of 
time, 
3 but has manifested in its 
own due season his word, 
in the proclamation with 
which *I* have been 
entrusted, according to the 
commandment of our 
saviour god; 
4 to Titus, my own child 
according to the faith 
common to us: grace and 
peace from god the father, 
and Christ jesus our 
saviour. 
 
Titus 2:7 
7 in all things affording 
thyself as a pattern of good 
works; in teaching 
uncorruptedness, gravity, 
 
Titus 2:11 
11 ¶ for the grace of god 
which carries with it 
salvation for all men has 
appeared, 
12 teaching us that, having 
denied impiety and worldly 
lusts, we should live 
soberly, and justly, and 
piously in the present 
course of things, 
 
Titus 3:4 
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onvervalstheid, deftigheid, 
oprechtheid <861>; 
 
Titus 2:11 
11 ¶ Want de zaligmakende <4992> 
genade Gods is verschenen 
aan alle <3956> mensen. 
12 En onderwijst ons, dat wij, de 
goddeloosheid en de wereldse 
begeerlijkheden verzakende, 
matig en rechtvaardig, en 
godzalig leven zouden in deze 
tegenwoordige wereld <165>; 
 
Titus 3:4 
4 Maar wanneer de 
goedertierenheid van God, 
onzen Zaligmaker <4990>, en Zijn 
liefde tot de mensen 
verschenen is, 
5 Heeft Hij ons zalig gemaakt 
<4982>, niet uit de werken der 
rechtvaardigheid, die wij 
gedaan hadden, maar naar Zijn 
barmhartigheid, door het bad der 
wedergeboorte en vernieuwing 
des Heiligen Geestes; 
 
Titus 3:7 
7 Opdat wij, gerechtvaardigd 
zijnde door Zijn genade, 
erfgenamen zouden worden 
naar de hope des eeuwigen <166> 
levens. 
 
Filemon 1:15 
15 Want veellicht is hij daarom 
voor een kleinen tijd van u 
gescheiden geweest, opdat gij 
hem eeuwig <166> zoudt weder 
hebben. 
 
Hebreeën 1:2 
2 Welken Hij gesteld heeft tot 
een Erfgenaam van alles <3956>, 
door Welken Hij ook de wereld 
<165> gemaakt heeft; 
3 Dewelke, alzo Hij is het 
Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en 
het uitgedrukte Beeld Zijner 
zelfstandigheid, en alle dingen 
<3956> draagt door het woord 
Zijner kracht, nadat Hij de 
reinigmaking onzer zonden door 
Zichzelven te weeg gebracht 
heeft, is gezeten aan de rechter 
hand der Majesteit in de hoogste 
hemelen; 
 
Hebreeën 1:8 
8 Maar tot den Zoon zegt Hij: 
Uw troon, o God, is in <1519> alle 
<165> eeuwigheid <165>; de 
schepter Uws koninkrijks is een 
rechte schepter. 
 
Hebreeën 2:3 
3 Hoe zullen wij ontvlieden, 
indien wij op zo grote zaligheid 
<4991> geen acht nemen? 
dewelke, begonnen zijnde 
verkondigd te worden door den 
Heere, aan <1519> ons bevestigd is 

kan, vóór de tijden der eeuwen 
beloofd heeft. En Hij heeft op de 
door Hem bestemde tijd Zijn 
Woord geopenbaard, 
3 door de prediking, die aan mij 
toevertrouwd is overeenkomstig 
het bevel van God, onze 
Zaligmaker. Aan Titus, mijn 
oprechte zoon overeenkomstig 
het gemeenschappelijk geloof: 
4 genade, barmhartigheid en 
vrede zij u van God de Vader 
en van de Heere Jezus 
Christus, onze Zaligmaker. 
 
Titus 2:7 
7 Betoon uzelf in alles een 
voorbeeld van goede werken. 
Betoon in het onderwijs 
zuiverheid, waardigheid, 
oprechtheid, 
 
Titus 2:11 
11 ¶ Want de zaligmakende 
genade van God is verschenen 
aan alle mensen, 
12 en leert ons de 
goddeloosheid en de wereldse 
begeerten te verloochenen en in 
deze tegenwoordige wereld 
bezonnen, rechtvaardig en 
godvruchtig te leven, 
 
Titus 3:4 
4 Maar toen de 
goedertierenheid van God, 
onze Zaligmaker, en Zijn liefde 
tot de mensen verschenen is, 
5 maakte Hij ons zalig, niet op 
grond van de werken van 
rechtvaardigheid die wij 
gedaan zouden hebben, maar 
vanwege Zijn barmhartigheid, 
door het bad van de 
wedergeboorte en de 
vernieuwing door de Heilige 
Geest. 
 
Titus 3:7 
7 opdat wij, gerechtvaardigd 
door Zijn genade, erfgenamen 
zouden worden, overeenkomstig 
de hoop van het eeuwige 
leven. 
 
Filemon 1:15 
15 Want hij is wellicht daarom 
enige tijd van u gescheiden 
geweest, opdat u hem voor 
eeuwig zou terughebben, 
 
Hebreeën 1:2 
2 Die Hij Erfgenaam gemaakt 
heeft van alles, door Wie Hij ook 
de wereld gemaakt heeft. 
3 Hij, Die de afstraling van Gods 
heerlijkheid is en de afdruk van 
Zijn zelfstandigheid, Die alle 
dingen draagt door Zijn krachtig 
woord, heeft, nadat Hij de 
reiniging van onze zonden door 
Zichzelf tot stand had gebracht, 
Zich gezet aan de rechter hand 

12 en onderwijst ons, dat wij 
met verzaking van de 
goddeloosheid en de wereldse 
begeerten ingetogen, 
rechtvaardig en godvruchtig 
zouden leven in deze 
tegenwoordige eeuw, 
 
Titus 3:4 
4 Maar toen de 
goedertierenheid en de 
mensenliefde van God, onze 
Heiland, verschenen is, 
5 heeft Hij ons behouden, niet 
op grond van werken in 
gerechtigheid, die wij hadden 
gedaan, maar naar zijn 
barmhartigheid, door de 
wassing van de 
wedergeboorte en de 
vernieuwing van de Heilige 
Geest, 
 
Titus 3:7 
7 opdat wij, door zijn genade 
gerechtvaardigd, 
erfgenamen werden naar de 
hoop van het eeuwige leven. 
 
Filemon 1:15 
15 Want wellicht was hij 
daarom voor een tijd van u 
gescheiden, opdat u hem 
eeuwig zou bezitten, 
 
Hebreeën 1:2 
2 die Hij gesteld heeft tot 
erfgenaam van alle dingen, 
door Wie Hij ook de werelden 
gemaakt heeft. 
3 Deze, die de uitstraling is 
van zijn heerlijkheid en de 
afdruk van zijn wezen en die 
alle dingen draagt door het 
woord van zijn kracht, is, 
nadat Hij door Zichzelf de 
reiniging van de zonden tot 
stand heeft gebracht, gaan 
zitten aan de rechterhand van 
de Majesteit in de hoge, 
 
Hebreeën 1:8 
8 maar van de Zoon: ‘Uw 
troon, O God, is tot in alle 
eeuwigheid en de scepter 
van de rechtmatigheid is de 
scepter van uw koningschap. 
 
Hebreeën 2:3 
3 hoe zullen wij ontkomen als 
wij zo’n grote behoudenis 
veronachtzamen, waarover 
aanvankelijk gesproken is 
door de Heer en die aan ons 
bevestigd is door hen die het 
gehoord hebben, 
 
Hebreeën 2:9 
9 maar wij zien Jezus, die een 
weinig minder dan de engelen 
gemaakt was vanwege het 
lijden van de dood met 
heerlijkheid en eer gekroond, 
opdat Hij door de genade van 

het bad der wedergeboorte 
en der vernieuwing door de 
Heilige Geest, 
 
Titus 3:7 
7 opdat wij, gerechtvaardigd 
door zijn genade, erfgenamen 
zouden worden 
overeenkomstig de hope des 
eeuwigen levens. 
 
Filemon 1:15 
15 Want hij is misschien wel 
daarom een tijdlang weg 
geweest, opdat gij hem 
voorgoed zoudt terughebben,  
 
Hebreeën 1:2 
2 die Hij gesteld heeft tot 
erfgenaam van alle dingen, 
door wie Hij ook de wereld 
geschapen heeft. 
3 Deze, de afstraling zijner 
heerlijkheid en de afdruk van 
zijn wezen, die alle dingen 
draagt door het woord zijner 
kracht, heeft, na de reiniging 
der zonden tot stand gebracht 
te hebben, Zich gezet aan de 
rechterhand van de majesteit 
in den hoge, 
 
Hebreeën 1:8 
8 maar van de Zoon: Uw 
troon, o God, is in alle 
eeuwigheid en de scepter der 
rechtmatigheid is de scepter 
van zijn koningschap. 
 
Hebreeën 2:3 
3 hoe zullen wij dan ontkomen, 
indien wij geen ernst maken 
met zulk een heil, dat 
allereerst verkondigd is door 
de Here, en door hen, die het 
gehoord hebben, op 
betrouwbare wijze ons is 
overgeleverd, 
 
Hebreeën 2:9 
9 maar wij zien Jezus, die 
voor een korte tijd beneden de 
engelen gesteld was vanwege 
het lijden des doods, opdat 
Hij door de genade Gods voor 
een ieder de dood zou 
smaken, met heerlijkheid en 
eer gekroond. 
 
Hebreeën 2:14 
14 ¶ Daar nu de kinderen aan 
bloed en vlees deel hebben, 
heeft ook Hij op gelijke wijze 
daaraan deel gekregen, opdat 
Hij door zijn dood hem, die de 
macht over de dood had, de 
duivel, zou onttronen, 
15 en allen zou bevrijden, die 
gedurende hun ganse leven 
door angst voor de dood tot 
slavernij gedoemd waren. 
 
Hebreeën 2:17 

4 but when the kindness 
and love to man of our 
saviour god appeared, 
5 not on the principle of 
works which have been 
done in righteousness 
which *we* had done, but 
according to his own mercy 
he saved us through the 
washing of regeneration 
and renewal of the holy 
spirit, 
 
Titus 3:7 
7 that, having been justified 
by *his* grace, we should 
become heirs according to 
the hope of eternal life. 
 
Philemon 1:15 
15 for perhaps for this 
reason he has been 
separated from thee for a 
time, that thou mightest 
possess him fully for ever; 
 
Hebrews 1:2 
2 at the end of these days 
has spoken to us in the 
person of the son, whom he 
has established heir of all 
things, by whom also he 
made the worlds; 
3 who being the effulgence 
of his glory and the 
expression of his 
substance, and upholding 
all things by the word of his 
power, having made by 
himself the purification of 
sins, set himself down on 
the right hand of the 
greatness on high, 
 
Hebrews 1:8 
8 but as to the son, thy 
throne, O god, is to the age 
of the age, and a sceptre of 
uprightness is the sceptre 
of thy kingdom. 
 
Hebrews 2:3 
3 how shall *we* escape if 
we have been negligent of 
so great salvation, which, 
having had its 
commencement in being 
spoken of by the lord, has 
been confirmed to us by 
those who have heard; 
 
Hebrews 2:9 
9 but we see jesus, who 
was made some little 
inferior to angels on 
account of the suffering of 
death, crowned with glory 
and honour; so that by the 
grace of god he should 
taste death for every thing. 
 
Hebrews 2:14 
14 ¶ since therefore the 
children partake of blood 
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geworden van degenen, die 
Hem gehoord hebben; 
 
Hebreeën 2:9 
9 Maar wij zien Jezus met 
heerlijkheid en eer gekroond, 
Die een weinig minder dan de 
engelen geworden was, 
vanwege het lijden des doods, 
opdat Hij door de genade Gods 
voor allen <3956> den dood 
smaken zou. 
 
Hebreeën 2:14 
14 ¶ Overmits dan de kinderen 
des vleses en bloeds deelachtig 
zijn, zo is Hij ook desgelijks 
derzelve deelachtig geworden, 
opdat Hij door den dood te niet 
doen zou dengene, die het 
geweld des doods had, dat is, 
den duivel; 
15 En verlossen zou al 
degenen, die met vreze des 
doods, door al <3956> hun leven, 
der dienstbaarheid onderworpen 
waren. 
 
Hebreeën 2:17 
17 Waarom Hij in alles <3956> den 
broederen moest gelijk worden, 
opdat Hij een barmhartig en een 
getrouw Hogepriester zou zijn, in 
de dingen, die bij God te doen 
waren, om <1519> de zonden des 
volks te verzoenen <2433>. 
 
Hebreeën 3:7 
7 ¶ Daarom, gelijk de Heilige 
Geest zegt: Heden, indien gij 
Zijn stem hoort, 
8 Zo verhardt uw harten niet, 
gelijk het geschied is in de 
verbittering, ten dage der 
verzoeking, in de woestijn; 
 
Hebreeën 3:12 
12 Ziet toe, broeders, dat niet te 
eniger tijd in iemand van u zij 
een boos, ongelovig hart, om af 
te wijken van den levenden 
God; 
13 Maar vermaant elkander te 
allen dage, zolang als het heden 
genaamd wordt, opdat niet 
iemand uit u verhard worde 
door de verleiding der zonde. 
14 Want wij zijn Christus 
deelachtig geworden, zo wij 
anders het beginsel van dezen 
vasten grond tot het einde toe 
vast behouden; 
15 Terwijl er gezegd wordt: 
Heden, indien gij Zijn stem hoort, 
zo verhardt uw harten niet, gelijk 
in de verbittering geschied is. 
16 Want sommigen, als zij die 
gehoord hadden, hebben Hem 
verbitterd, doch niet allen <3956>, 
die uit Egypte door Mozes 
uitgegaan zijn. 
17 Over welke nu is Hij vertoornd 
geweest veertig jaren? Was het 
niet over degenen, die 

van de Majesteit in de hoogste 
hemelen. 
 
Hebreeën 1:8 
8 maar tegen de Zoon zegt Hij: 
Uw troon, o God, bestaat in alle 
eeuwigheid. De scepter van Uw 
koninkrijk is een scepter van 
het recht. 
 
Hebreeën 2:3 
3 hoe zullen wij dan ontvluchten, 
als wij zo’n grote zaligheid 
veronachtzamen, die in het 
begin door de Heere is 
verkondigd, en die aan ons is 
bevestigd door hen die Hem 
gehoord hebben. 
 
Hebreeën 2:9 
9 maar wij zien Jezus met 
heerlijkheid en eer gekroond, 
Die voor korte tijd minder dan de 
engelen geworden was, 
vanwege het lijden van de 
dood, opdat Hij door de genade 
van God voor allen de dood 
zou proeven. 
 
Hebreeën 2:14 
14 ¶ Omdat nu die kinderen van 
vlees en bloed zijn, heeft Hij 
eveneens daaraan deel gehad 
om door de dood hem die de 
macht over de dood had-dat is 
de duivel-teniet te doen, 
15 en allen te verlossen die 
door angst voor de dood 
gedurende heel hun leven aan 
slavernij onderworpen waren. 
 
Hebreeën 2:17 
17 Daarom moest Hij in alles 
aan Zijn broeders gelijk worden, 
opdat Hij een barmhartig en een 
getrouw Hogepriester zou zijn in 
de dingen die God betreffen, om 
de zonden van het volk te 
verzoenen. 
 
Hebreeën 3:7 
7 ¶ Daarom, zoals de Heilige 
Geest zegt: Heden, indien u Zijn 
stem hoort, 
8 verhard dan uw hart niet, 
zoals bij de verbittering, op de 
dag van de verzoeking in de 
woestijn. 
 
Hebreeën 3:12 
12 Zie erop toe, broeders, dat er 
nooit in iemand van u een 
verdorven hart zal zijn, vol 
ongeloof, om daardoor afvallig 
te worden van de levende God; 
13 maar vermaan elkaar elke 
dag, zolang men van een heden 
kan spreken, opdat niemand van 
u verhard zal worden door de 
verleiding van de zonde. 
14 Want wij hebben deel aan 
Christus gekregen, als wij 
tenminste het beginsel van de 
vaste grond van het geloof tot 

God voor alles de dood 
smaakte. 
 
Hebreeën 2:14 
14 ¶ Daar nu de kinderen aan 
bloed en vlees deel hebben, 
heeft ook Hij op gelijke wijze 
daaraan deelgenomen, opdat 
Hij door de dood te niet zou 
doen hem die de macht over 
de dood had, dat is de duivel, 
15 en allen zou verlossen die 
uit vrees voor de dood hun 
hele leven door aan slavernij 
onderworpen waren. 
 
Hebreeën 2:17 
17 Daarom moest Hij in alles 
aan zijn broeders gelijk 
worden, opdat Hij een 
barmhartig en trouw 
hogepriester zou zijn in de 
dingen die God betreffen, om 
voor de zonden van het volk 
verzoening te doen. 
 
Hebreeën 3:7 
7 ¶ Daarom, zoals de Heilige 
Geest zegt: ‘Heden, als u zijn 
stem hoort, 
8 verhardt uw harten niet zoals 
bij de verbittering, in de dag 
van de verzoeking in de 
woestijn, 
 
Hebreeën 3:12 
12 Kijkt u uit, broeders, dat niet 
misschien in iemand van u 
een boos, ongelovig hart is, 
om af te vallen van de 
levende God, 
13 maar vermaant elkaar elke 
dag, zolang het ‘Heden’ 
genoemd wordt, opdat 
niemand onder u verhard 
wordt door het bedrieglijke 
van de zonde. 
14 Want wij zijn metgezellen 
van Christus geworden, als 
wij tenminste het begin van 
het vertrouwen tot het einde 
toe onwrikbaar vasthouden, 
15 terwijl er gezegd wordt: 
‘Heden, als u zijn stem hoort, 
verhardt uw harten niet zoals 
bij de verbittering’. 
16 Want wie waren het die, 
hoewel zij gehoord hadden, 
Hem verbitterden? Waren dat 
immers niet allen die door 
Mozes uit Egypte waren 
uitgegaan? 
17 En op wie is Hij veertig jaar 
lang vertoornd geweest? Was 
dat niet op hen die gezondigd 
hadden, van wie de lichamen 
vielen in de woestijn? 
18 En aan wie heeft Hij 
gezworen dat zij in zijn rust 
niet zouden ingaan, dan aan 
hen die ongehoorzaam 
geweest waren? 

17 Daarom moest Hij in alle 
opzichten aan zijn broeders 
gelijk worden, opdat Hij een 
barmhartig en getrouw 
hogepriester zou worden bij 
God, om de zonden van het 
volk te verzoenen. 
 
Hebreeën 3:7 
7 ¶ Daarom, gelijk de Heilige 
Geest zegt: Heden, indien gij 
zijn stem hoort, 
8 verhardt uw harten niet, 
zoals bij de verbittering, ten 
dage van de verzoeking in de 
woestijn, 
 
Hebreeën 3:12 
12 Ziet toe, broeders, dat bij 
niemand uwer een boos, 
ongelovig hart zij, door af te 
vallen van de levende God, 
13 maar vermaant elkander 
dagelijks, zolang men nog van 
een heden kan spreken, opdat 
niemand van u zich verharde 
door de misleiding der zonde; 
14 want wij hebben deel 
gekregen aan Christus, mits 
wij het begin van onze 
verzekerdheid tot het einde 
onverwrikt vasthouden. 
15 Als er gezegd wordt: 
Heden, indien gij zijn stem 
hoort, verhardt uw harten niet 
zoals bij de verbittering. 
16 wie waren het dan, die, 
hoewel zij de stem gehoord 
hadden, God verbitterden? 
Waren dat niet allen, die 
onder Mozes uit Egypte waren 
uitgegaan? 
17 En van wie heeft Hij een 
afkeer gehad, veertig jaren 
lang? Was het niet van hen, 
die gezondigd hadden en wier 
lijken in de woestijn lagen? 
18 Aan wie anders zwoer Hij, 
dat zij tot zijn rust niet zouden 
ingaan, dan aan hen, die 
ongehoorzaam geweest 
waren? 
19 Zo zien wij, dat zij niet 
konden ingaan wegens hun 
ongeloof. 
 
Hebreeën 4:1 
1 ¶ Laten wij daarom op onze 
hoede zijn, dat niemand van u, 
terwijl nog een belofte van tot 
zijn rust in te gaan bestaat, de 
indruk zou wekken achter te 
blijven. 
2 Want ook ons is het 
evangelie verkondigd 
evenals hun, maar het woord 
der prediking was hun niet 
van nut, omdat het niet met 
geloof gepaard ging bij hen, 
die het hoorden. 
3 Want wij gaan tot de rust in, 
wij, die tot geloof gekomen 
zijn, zoals Hij gesproken heeft: 
gelijk Ik gezworen heb in mijn 

and flesh, he also, in like 
manner, took part in the 
same, that through death 
he might annul him who has 
the might of death, that is, 
the devil; 
15 and might set free all 
those who through fear of 
death through the whole of 
their life were subject to 
bondage. 
 
Hebrews 2:17 
17 wherefore it behoved him 
in all things to be made like 
to his brethren, that he 
might be a merciful and 
faithful high priest in things 
relating to god, to make 
propitiation for the sins of 
the people; 
 
Hebrews 3:7 
7 ¶ wherefore, even as says 
the holy spirit, to-day if ye 
will hear his voice, 
8 harden not your hearts, as 
in the provocation, in the 
day of temptation in the 
wilderness; 
 
Hebrews 3:12 
12 see, brethren, lest there 
be in any one of you a 
wicked heart of unbelief, in 
turning away from the living 
god. 
13 but encourage 
yourselves each day, as 
long as it is called to-day, 
that none of you be 
hardened by the 
deceitfulness of sin. 
14 for we are become 
companions of the Christ if 
indeed we hold the 
beginning of the assurance 
firm to the end; 
15 in that it is said, to-day if 
ye will hear his voice, do 
not harden your hearts, as 
in the provocation; 
16 (for who was it, who, 
having heard, provoked? 
but was it not all who came 
out of Egypt by Moses? 
17 and with whom was he 
wroth forty years? was it not 
with those who had sinned, 
whose carcases fell in the 
wilderness? 
18 and to whom sware he 
that they should not enter 
into his rest, but to those 
who had not hearkened to 
the word? 
19 and we see that they 
could not enter in on 
account of unbelief;) 
 
Hebrews 4:1 
1 ¶ let us therefore fear, lest, 
a promise being left of 
entering into his rest, any 
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gezondigd hadden, welker 
lichamen gevallen zijn in de 
woestijn? 
18 En welken heeft Hij gezworen, 
dat zij in <1519> Zijn rust niet 
zouden ingaan, anders dan 
dengenen, die ongehoorzaam 
geweest waren? 
19 En wij zien, dat zij niet hebben 
kunnen ingaan vanwege hun 
ongeloof. 
 
Hebreeën 4:1 
1 ¶ Laat ons dan vrezen, dat niet 
te eniger tijd, de belofte van in 
<1519> Zijn rust in te gaan 
nagelaten zijnde, iemand van u 
schijne achtergebleven te zijn. 
2 Want ook ons is het Evangelie 
verkondigd, gelijk als hun; maar 
het woord der prediking deed 
hun geen nut, dewijl het met het 
geloof niet gemengd was in 
degenen, die het gehoord 
hebben. 
3 Want wij, die geloofd hebben, 
gaan in <1519> de rust, gelijk Hij 
gezegd heeft: Zo heb Ik dan 
gezworen in Mijn toorn <3709>: 
Indien zij zullen ingaan in <1519> 
Mijn rust! hoewel Zijn werken 
van de grondlegging der wereld 
af al volbracht waren. 
4 Want Hij heeft ergens van <4012> 
den zevenden dag aldus 
gesproken: En God heeft op den 
zevenden dag van al <3956> Zijn 
werken gerust. 
5 En in deze plaats wederom: 
Indien zij in <1519> Mijn rust zullen 
ingaan! 
6 Dewijl dan blijft, dat sommigen 
in <1519> dezelve rust ingaan, en 
degenen, dien het Evangelie 
eerst verkondigd was, niet 
ingegaan zijn vanwege de 
ongehoorzaamheid, 
7 Zo bepaalt Hij wederom een 
zekeren dag, namelijk heden, 
door David zeggende, zo langen 
tijd daarna (gelijkerwijs gezegd 
is): Heden, indien gij Zijn stem 
hoort, zo verhardt uw harten 
niet. 
 
Hebreeën 4:11 
11 ¶ Laat ons dan ons 
benaarstigen, om in <1519> die rust 
in te gaan; opdat niet iemand in 
hetzelfde voorbeeld der 
ongelovigheid valle. 
 
Hebreeën 5:6 
6 Gelijk Hij ook in een andere 
plaats zegt: Gij zijt Priester in 
<1519> der eeuwigheid <165>, naar 
de ordening van Melchizédek. 
 
Hebreeën 5:9 
9 En geheiligd zijnde, is Hij allen 
<3956>, die Hem gehoorzaam zijn, 
een oorzaak der eeuwige <166> 
zaligheid <4991> geworden; 
 

het einde toe onwrikbaar 
vasthouden, 
15 terwijl er wordt gezegd: 
Heden, als u Zijn stem hoort, 
verhard dan uw hart niet, zoals 
in de verbittering. 
16 Want hoewel sommigen die 
stem gehoord hadden, hebben 
zij Hem verbitterd, maar niet 
allen die onder leiding van 
Mozes uit Egypte waren 
getrokken. 
17 Op wie is Hij dan veertig jaar 
lang vertoornd geweest? Was 
het niet op hen die gezondigd 
hadden, van wie de lichamen 
zijn gevallen in de woestijn? 
18 En aan wie heeft Hij 
gezworen dat zij Zijn rust niet 
zouden binnengaan, dan aan 
hen die ongehoorzaam 
geweest waren? 
19 Zo zien wij dat zij niet konden 
ingaan vanwege hun ongeloof. 
 
Hebreeën 4:1 
1 ¶ Laten wij er dan beducht voor 
zijn dat iemand van u ooit schijnt 
achter te blijven, terwijl de 
belofte om in Zijn rust binnen te 
gaan nog van kracht is. 
2 Want ook aan ons is het 
Evangelie verkondigd, evenals 
aan hen. Maar het gepredikte 
woord bracht hun geen 
voordeel, omdat het niet met 
geloof gepaard ging bij hen die 
het hoorden. 
3 Wij die tot geloof gekomen 
zijn, gaan immers de rust 
binnen, zoals Hij gezegd heeft: 
Daarom heb Ik in Mijn toorn 
gezworen: Mijn rust zullen zij 
niet binnengaan! En dat terwijl 
Zijn werken al sinds de 
grondlegging van de wereld 
voltooid zijn. 
4 Want Hij heeft ergens over de 
zevende dag als volgt 
gesproken: En God heeft op de 
zevende dag van al Zijn werken 
gerust. 
5 En op deze plaats opnieuw: Zij 
zullen Mijn rust niet binnengaan! 
6 Omdat dus het feit blijft dat 
sommigen deze rust 
binnengaan, en dat zij aan wie 
het Evangelie eerst verkondigd 
was, niet binnengegaan zijn 
vanwege hun 
ongehoorzaamheid, 
7 bepaalt Hij opnieuw een 
zekere dag, namelijk heden, 
wanneer Hij zo lange tijd daarna 
door David zegt (zoals al eerder 
gezegd is): Heden, als u Zijn 
stem hoort, verhard dan uw hart 
niet. 
 
Hebreeën 4:11 
11 ¶ Laten wij ons dan beijveren 
om die rust binnen te gaan, 
opdat niemand door het volgen 
van dit voorbeeld van 

19 En wij zien dat zij niet 
konden ingaan wegens 
ongeloof. 
 
Hebreeën 4:1 
1 ¶ Laten wij dan vrezen, dat 
niet misschien iemand van u, 
terwijl een belofte om in zijn 
rust in te gaan overblijft, 
schijnt achter te blijven. 
2 Immers, aan ons is een 
blijde boodschap verkondigd, 
evenals ook aan hen; maar 
het woord van de prediking 
bracht hun geen nut, daar zij 
niet verbonden waren met hen 
die het in het geloof hoorden. 
3 Want wij die geloofd 
hebben, gaan in de rust, zoals 
Hij gezegd heeft: ‘Zodat Ik 
zwoer in mijn toorn: Nooit 
zullen zij in mijn rust ingaan’. 
En toch waren zijn werken van 
de grondlegging van de 
wereld af volbracht. 
4 Want Hij heeft ergens van 
de zevende dag aldus 
gezegd: ‘En God rustte op de 
zevende dag van al zijn 
werken’. 
5 En op deze plaats weer: 
‘Nooit zullen zij in mijn rust 
ingaan’. 
6 Daar dus overblijft dat 
sommigen haar ingaan, en zij 
aan wie eerst de blijde 
boodschap verkondigd was, 
niet ingegaan zijn wegens 
ongehoorzaamheid, 
7 stelt Hij opnieuw een 
bepaalde dag vast: ‘Heden’, 
als Hij in David zo lange tijd 
daarna zegt, zoals tevoren 
gezegd is: ‘Heden, als u zijn 
stem hoort, verhardt uw 
harten niet’. 
 
Hebreeën 4:11 
11 ¶ Laten wij ons dan 
beijveren in die rust in te 
gaan, opdat niemand valt 
volgens hetzelfde voorbeeld 
van ongehoorzaamheid. 
 
Hebreeën 5:6 
6 Zoals Hij ook op een andere 
plaats zegt: ‘U bent priester tot 
in eeuwigheid naar de orde 
van Melchizedek’. 
 
Hebreeën 5:9 
9 en volmaakt geworden is Hij 
voor allen die Hem 
gehoorzamen een oorzaak 
van eeuwige behoudenis 
geworden, 
 
Hebreeën 6:2 
2 van een leer van reinigingen, 
van handoplegging, van 
dodenopstanding en van 
eeuwig oordeel. 
 
Hebreeën 6:5 

toorn: Nooit zullen zij tot mijn 
rust ingaan, en toch waren zijn 
werken van de grondlegging 
der wereld af gereed. 
4 Want Hij heeft ergens van de 
zevende dag aldus gesproken: 
En God rustte op de zevende 
dag van al zijn werken; 
5 en hier wederom: Nooit 
zullen zij tot mijn rust ingaan. 
6 Aangezien nog te wachten 
is, dat sommigen tot die rust 
zullen ingaan, en zij, die het 
evangelie eerst ontvangen 
hebben, niet ingegaan zijn 
wegens hun 
ongehoorzaamheid, 
7 stelt Hij wederom een dag 
vast, heden, als Hij door David 
na zo lange tijd spreekt, zoals 
boven gezegd werd: Heden, 
indien gij zijn stem hoort, 
verhardt uw harten niet. 
 
Hebreeën 4:11 
11 ¶ Laten wij er dus ernst 
mede maken om tot die rust in 
te gaan, opdat niemand ten 
val kome door dit voorbeeld 
van ongehoorzaamheid te 
volgen. 
 
Hebreeën 5:6 
6 zoals Hij ook op een andere 
plaats spreekt: Gij zijt priester 
in eeuwigheid naar de 
ordening van Melchisedek. 
 
Hebreeën 5:9 
9 en toen Hij het einde had 
bereikt, is Hij voor allen, die 
Hem gehoorzamen, een 
oorzaak van eeuwig heil 
geworden, 
 
Hebreeën 6:2 
2 van een leer van dopen en 
van oplegging der handen, 
van opstanding der doden en 
van een eeuwig oordeel; 
 
Hebreeën 6:5 
5 en het goede woord Gods 
en de krachten der 
toekomende eeuw gesmaakt 
hebben, 
 
Hebreeën 6:20 
20 waarheen Jezus voor ons 
als voorloper is binnengegaan 
naar de ordening van 
Melchisedek hogepriester 
geworden in eeuwigheid. 
 
Hebreeën 7:16 
16 die dit niet geworden is 
krachtens een wet met een 
voorschrift betreffende 
vleselijke afkomst, maar 
krachtens een 
onvernietigbaar leven. 
17 Want van Hem wordt 
getuigd: Gij zijt priester in 

one of you might seem to 
have failed of it. 
2 for indeed we have had 
glad tidings presented to 
us, even as they also; but 
the word of the report did 
not profit *them*, not being 
mixed with faith in those 
who heard. 
3 for we enter into the rest 
who have believed; as he 
said, as I have sworn in my 
wrath, if they shall enter into 
my rest; although the works 
had been completed from 
the foundation of the world. 
4 for he has said 
somewhere of the seventh 
day thus, and god rested 
on the seventh day from all 
his works: 
5 and in this again, if they 
shall enter into my rest. 
6 seeing therefore it 
remains that some enter 
into it, and those who first 
received the glad tidings did 
not enter in on account of 
not hearkening to the word, 
7 again he determines a 
certain day, saying, in 
David, ‘to-day,’ after so long 
a time; (according as it has 
been said before), to-day, if 
ye will hear his voice, 
harden not your hearts. 
 
Hebrews 4:11 
11 ¶ let us therefore use 
diligence to enter into that 
rest, that no one may fall 
after the same example of 
not hearkening to the word. 
 
Hebrews 5:6 
6 even as also in another 
place he says, *thou* art a 
priest for ever according to 
the order of Melchisedec. 
 
Hebrews 5:9 
9 and having been 
perfected, became to all 
them that obey him, author 
of eternal salvation; 
 
Hebrews 6:2 
2 of the doctrine of 
washings, and of imposition 
of hands, and of 
resurrection of the dead, 
and of eternal judgment; 
 
Hebrews 6:5 
5 and have tasted the good 
word of god, and the works 
of power of the age to 
come, 
 
Hebrews 6:20 
20 where jesus is entered as 
forerunner for us, become 
for ever a high priest 
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Hebreeën 6:2 
2 Van de leer der dopen, en van 
de oplegging der handen, en van 
de opstanding der doden, en 
van het eeuwig <166> oordeel 
<2917>. 
 
Hebreeën 6:5 
5 En gesmaakt hebben het 
goede woord Gods, en de 
krachten der toekomende eeuw 
<165>, 
 
Hebreeën 6:20 
20 Daar de Voorloper voor ons is 
ingegaan, namelijk Jezus, naar 
de ordening van Melchizédek, 
een Hogepriester geworden 
zijnde in <1519> der eeuwigheid 
<165>. 
 
Hebreeën 7:16 
16 Die dit niet naar de wet des 
vleselijken gebods is geworden, 
maar naar de kracht des 
onvergankelijken levens. 
17 Want Hij getuigt: Gij zijt 
Priester in <1519> der eeuwigheid 
<165> naar de ordening van 
Melchizédek. 
 
Hebreeën 7:21 
21 Maar Deze met eedzwering, 
door Dien, Die tot Hem gezegd 
heeft: De Heere heeft gezworen, 
en het zal Hem niet berouwen: 
Gij zijt Priester in <1519> der 
eeuwigheid <165> naar de 
ordening van Melchizédek). 
 
Hebreeën 7:24 
24 Maar Deze, omdat Hij in <1519> 
der eeuwigheid <165> blijft <3306>, 
heeft een onvergankelijk 
Priesterschap. 
 
Hebreeën 7:28 
28 Want de wet stelt tot 
hogepriesters mensen, die 
zwakheid hebben; maar het 
woord der eedzwering, die na de 
wet is gevolgd, stelt den Zoon, 
Die in <1519> der eeuwigheid <165> 
geheiligd is. 
 
Hebreeën 9:12 
12 Noch door het bloed der 
bokken en kalveren, maar door 
Zijn eigen bloed, eenmaal 
ingegaan in <1519> het heiligdom, 
een eeuwige <166> verlossing 
teweeggebracht hebbende. 
13 Want indien het bloed der 
stieren en bokken, en de as der 
jonge koe, besprengende de 
onreinen, hen heiligt tot de 
reinigheid des vleses; 
14 Hoeveel te meer zal het bloed 
van Christus, Die door den 
eeuwigen <166> Geest Zichzelven 
Gode onstraffelijk opgeofferd 
heeft, uw geweten reinigen van 
dode werken, om <1519> den 
levenden God te dienen? 

ongehoorzaamheid ten val zal 
komen. 
 
Hebreeën 5:6 
6 Zoals Hij ook op een andere 
plaats zegt: U bent Priester in 
eeuwigheid, naar de ordening 
van Melchizedek. 
 
Hebreeën 5:9 
9 En toen Hij volmaakt was 
geworden, is Hij voor allen die 
Hem gehoorzamen, een 
oorzaak van eeuwige zaligheid 
geworden. 
 
Hebreeën 6:2 
2 van de leer van de dopen, van 
de handoplegging, van de 
opstanding van de doden en 
van het eeuwig oordeel. 
 
Hebreeën 6:5 
5 en die het goede Woord van 
God geproefd hebben en de 
krachten van de komende 
wereld, 
 
Hebreeën 6:20 
20 Daar is de Voorloper voor ons 
binnengegaan, namelijk Jezus, 
Die naar de ordening van 
Melchizedek Hogepriester 
geworden is tot in eeuwigheid. 
 
Hebreeën 7:16 
16 Die dat niet geworden is op 
grond van een wettelijk 
voorgeschreven afstamming, 
maar uit kracht van 
onvergankelijk leven. 
17 Hij getuigt immers: U bent 
Priester in eeuwigheid, naar de 
ordening van Melchizedek. 
 
Hebreeën 7:21 
21 maar Hij is het geworden met 
het zweren van een eed door 
God, Die tegen Hem gezegd 
heeft: De Heere heeft gezworen 
en het zal Hem niet berouwen: 
U bent Priester in eeuwigheid, 
naar de ordening van 
Melchizedek- 
 
Hebreeën 7:24 
24 maar Hij, omdat Hij blijft tot in 
eeuwigheid, heeft een 
Priesterschap dat niet op 
anderen overgaat. 
 
Hebreeën 7:28 
28 Want de wet stelt mensen, 
die met zwakheid behept zijn, 
aan als hogepriester. Maar het 
woord van de eed die na de wet 
gezworen is, stelt de Zoon aan, 
Die tot in eeuwigheid volmaakt 
is. 
 
Hebreeën 9:12 
12 Hij is niet door bloed van 
bokken en kalveren, maar door 
Zijn eigen bloed voor eens en 

5 en het goede woord van 
God en de krachten van de 
toekomstige eeuw geproefd 
hebben 
 
Hebreeën 6:20 
20 waar Jezus als voorloper 
voor ons is ingegaan, naar de 
orde van Melchizedek 
hogepriester geworden tot in 
eeuwigheid. 
 
Hebreeën 7:16 
16 die het niet geworden is 
naar de wet van een vleselijk 
gebod, maar naar de kracht 
van een onvergankelijk 
leven; 
17 want van Hem wordt 
getuigd: U bent priester tot in 
eeuwigheid naar de orde van 
Melchizedek. 
 
Hebreeën 7:21 
21 maar Hij met eedzwering 
door Hem die tot Hem zei: ‘De 
Heer heeft gezworen en het 
zal Hem niet berouwen: U 
bent priester tot in 
eeuwigheid’), 
 
Hebreeën 7:24 
24 maar Hij, omdat Hij blijft tot 
in eeuwigheid, heeft een 
onveranderlijk priesterschap. 
 
Hebreeën 7:28 
28 Want de wet stelt als 
hogepriesters mensen aan die 
zwakheid hebben, maar het 
woord van de eedzwering, die 
na de wet gekomen is, stelt de 
Zoon, die tot in eeuwigheid 
volmaakt is. 
 
Hebreeën 9:12 
12 ook niet door het bloed van 
bokken en kalveren, maar 
door zijn eigen bloed, is eens 
voor altijd ingegaan in het 
heiligdom na een eeuwige 
verlossing verworven te 
hebben. 
13 Want als het bloed van 
bokken en stieren en de as 
van een jonge koe, 
gesprenkeld op de onheiligen, 
heiligt tot de reinheid van het 
vlees, 
14 hoeveel te meer zal het 
bloed van Christus, die door 
de eeuwige Geest Zichzelf 
vlekkeloos aan God heeft 
geofferd, ons geweten 
reinigen van dode werken, om 
de levende God te dienen. 
15 ¶ En daarom is Hij 
middelaar van een nieuw 
verbond, zodat, nu de dood 
heeft plaatsgevonden tot 
verlossing van de 
overtredingen onder het 
eerste verbond, de 

eeuwigheid naar de ordening 
van Melchisedek. 
 
Hebreeën 7:21 
21 maar deze met een eed bij 
monde van Hem, die tot Hem 
sprak: De Here heeft 
gezworen en het zal Hem niet 
berouwen: Gij zijt priester in 
eeuwigheid)    
 
Hebreeën 7:24 
24 doch Hij heeft, juist doordat 
Hij in eeuwigheid blijft, een 
priesterschap, dat op geen 
ander kan overgaan. 
 
Hebreeën 7:28 
28 Want de wet stelt als 
hogepriester mensen, die met 
zwakheid behept zijn, maar 
het plechtige woord van de 
eed, die na de wet kwam, stelt 
de Zoon, die in eeuwigheid 
volmaakt is. 
 
Hebreeën 9:12 
12 en dat niet met het bloed 
van bokken en kalveren, maar 
met zijn eigen bloed eens voor 
altijd binnengegaan in het 
heiligdom, waardoor Hij een 
eeuwige verlossing verwierf. 
13 Want als reeds het bloed 
van bokken en stieren en de 
besprenging met de as der 
vaars hen, die verontreinigd 
zijn, heiligt, zodat zij naar het 
vlees gereinigd worden, 
14 hoeveel te meer zal het 
bloed van Christus, die door 
de eeuwige Geest Zichzelf als 
een smetteloos offer aan God 
gebracht heeft, ons bewustzijn 
reinigen van dode werken, om 
de levende God te dienen? 
15 ¶ En daarom is Hij de 
middelaar van een nieuw 
verbond, opdat, nu Hij de 
dood had ondergaan, om te 
bevrijden van de 
overtredingen onder het eerste 
verbond, de geroepenen de 
belofte der eeuwige erfenis 
ontvangen zouden. 
 
Hebreeën 9:22 
22 En nagenoeg alles wordt 
volgens de wet met bloed 
gereinigd, en zonder 
bloedstorting geschiedt er 
geen vergeving. 
 
Hebreeën 9:26 
26 want dan had Hij dikwijls 
moeten lijden sinds de 
grondlegging der wereld; 
maar thans is Hij eenmaal, bij 
de voleinding der eeuwen, 
verschenen om door zijn offer 
de zonde weg te doen. 
27 En zoals het de mensen 
beschikt is, eenmaal te 

according to the order of 
Melchisedec. 
 
Hebrews 7:16 
16 who has been constituted 
not according to law of 
fleshly commandment, but 
according to power of 
indissoluble life. 
17 for it is borne witness, 
*thou* art a priest for ever 
according to the order of 
Melchisedec. 
 
Hebrews 7:21 
21 (for they are become 
priests without the swearing 
of an oath, but he with the 
swearing of an oath, by him 
who said, as to him, the lord 
has sworn, and will not 
repent of it, *thou* art priest 
for ever according to the 
order of Melchisedec;) 
 
Hebrews 7:24 
24 but he, because of his 
continuing for ever, has the 
priesthood unchangeable. 
 
Hebrews 7:28 
28 for the law constitutes 
men high priests, having 
infirmity; but the word of the 
swearing of the oath which 
is after the law, a son 
perfected for ever. 
 
Hebrews 9:12 
12 nor by blood of goats and 
calves, but by his own 
blood, has entered in once 
for all into the holy of holies, 
having found an eternal 
redemption. 
13 for if the blood of goats 
and bulls, and a heifer’s 
ashes sprinkling the defiled, 
sanctifies for the purity of 
the flesh, 
14 how much rather shall 
the blood of the Christ, who 
by the eternal spirit offered 
himself spotless to god, 
purify your conscience from 
dead works to worship the 
living god? 
15 ¶ and for this reason he 
is mediator of a new 
covenant, so that, death 
having taken place for 
redemption of the 
transgressions under the 
first covenant, the called 
might receive the promise 
of the eternal inheritance. 
 
Hebrews 9:22 
22 and almost all things are 
purified with blood 
according to the law, and 
without blood-shedding 
there is no remission. 
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15 ¶ En daarom is Hij de 
Middelaar des nieuwen 
testaments, opdat, de dood 
daartussen gekomen zijnde, tot 
<1519> verzoening <629> der 
overtredingen, die onder het 
eerste testament waren, 
degenen, die geroepen zijn, de 
beloftenis der eeuwige <166> erve 
ontvangen zouden. 
 
Hebreeën 9:22 
22 En alle dingen <3956> worden 
bijna door bloed gereinigd naar 
de wet, en zonder bloedstorting 
geschiedt geen vergeving. 
 
Hebreeën 9:26 
26 (Anders had Hij dikwijls 
moeten lijden van de 
grondlegging der wereld af) 
maar nu is Hij eenmaal in de 
voleinding der eeuwen <165> 
geopenbaard, om <1519> de zonde 
te niet te doen, door Zijnszelfs 
offerande. 
27 En gelijk het den mensen 
gezet is, eenmaal te sterven, en 
daarna het oordeel <2920>; 
28 Alzo ook Christus, eenmaal 
geofferd zijnde, om <1519> veler 
<4183> zonden weg te nemen, zal 
ten anderen male zonder zonde 
gezien worden van degenen, die 
Hem verwachten tot <1519> 
zaligheid <4991>. 
 
Hebreeën 10:26 
26 Want zo wij willens zondigen, 
nadat wij de kennis der 
waarheid ontvangen hebben, zo 
blijft er geen slachtoffer meer 
over voor <4012> de zonden; 
27 Maar een schrikkelijke 
verwachting des oordeels <2920>, 
en hitte des vuurs <4442>, dat de 
tegenstanders zal verslinden. 
28 Als iemand de wet van Mozes 
heeft te niet gedaan, die sterft 
zonder barmhartigheid, onder 
twee of drie getuigen; 
29 Hoeveel te zwaarder straf, 
meent gij, zal hij waardig geacht 
worden, die den Zoon van God 
vertreden heeft, en het bloed 
des testaments onrein geacht 
heeft, waardoor hij geheiligd 
was, en den Geest der genade 
smaadheid heeft aangedaan? 
30 Want wij kennen Hem, Die 
gezegd heeft: Mijn is de wraak, 
Ik zal het vergelden, spreekt de 
Heere. En wederom: De Heere 
zal Zijn volk oordelen <2919>. 
31 Vreselijk is het te vallen in 
<1519> de handen des levenden 
Gods. 
 
Hebreeën 10:38 
38 Maar de rechtvaardige zal uit 
het geloof leven; en zo iemand 
zich onttrekt, Mijn ziel heeft in 
hem geen behagen. 

altijd binnengegaan in het 
heiligdom en heeft daardoor een 
eeuwige verlossing 
teweeggebracht. 
13 Want als het bloed van 
stieren en bokken en de as van 
de jonge koe, op de 
verontreinigden gesprenkeld, 
hen heiligt tot reinheid van het 
vlees, 
14 hoeveel te meer zal het bloed 
van Christus, Die door de 
eeuwige Geest Zichzelf 
smetteloos aan God geofferd 
heeft, uw geweten reinigen van 
dode werken om de levende 
God te dienen! 
15 ¶ En daarom is Hij de 
Middelaar van het nieuwe 
verbond, opdat, nu de dood 
heeft plaatsgevonden tot 
verzoening van de 
overtredingen die er onder het 
eerste verbond waren, de 
geroepenen de belofte van de 
eeuwige erfenis ontvangen. 
 
Hebreeën 9:22 
22 En bijna alles wordt volgens 
de wet door bloed gereinigd, en 
zonder het vergieten van bloed 
vindt er geen vergeving plaats. 
 
Hebreeën 9:26 
26 Want dan had Hij vanaf de 
grondlegging van de wereld 
dikwijls moeten lijden. Maar nu 
is Hij bij de voleinding van de 
eeuwen eenmaal geopenbaard 
om de zonde teniet te doen 
door Zijn offer. 
27 En zoals het voor de mensen 
beschikt is dat zij eenmaal 
moeten sterven en dat daarna 
het oordeel volgt, 
28 zo zal ook Christus, Die 
eenmaal geofferd is om de 
zonden van velen weg te 
dragen, voor de tweede keer 
zonder zonde gezien worden 
door hen die Hem verwachten 
tot zaligheid. 
 
Hebreeën 10:26 
26 Want als wij willens en 
wetens zondigen, nadat wij de 
kennis van de waarheid 
ontvangen hebben, blijft er 
geen slachtoffer voor de zonden 
meer over, 
27 maar slechts een 
verschrikkelijke verwachting van 
oordeel en verzengend vuur, 
dat de tegenstanders zal 
verslinden. 
28 Als iemand de wet van Mozes 
tenietgedaan heeft, moet hij 
sterven zonder barmhartigheid, 
op het woord van twee of drie 
getuigen. 
29 Hoeveel te zwaarder straf, 
denkt u, zal hij waard geacht 
worden die de Zoon van God 
vertrapt heeft en het bloed van 

geroepenen de belofte van de 
eeuwige erfenis ontvangen. 
 
Hebreeën 9:22 
22 En met bloed wordt bijna 
alles naar de wet gereinigd, 
en zonder bloedstorting is er 
geen vergeving. 
 
Hebreeën 9:26 
26 anders had Hij van de 
grondlegging van de wereld 
af dikwijls moeten lijden. 
Maar nu is Hij eenmaal in de 
voleinding van de eeuwen 
geopenbaard om de zonde af 
te schaffen door het 
slachtoffer van Zichzelf. 
27 En evenzeer als het de 
mensen beschikt is eenmaal 
te sterven en daarna het 
oordeel, 
28 zo zal ook Christus, 
eenmaal geofferd om de 
zonden van velen te dragen, 
de tweede keer zonder zonde 
verschijnen tot behoudenis 
aan hen die Hem verwachten. 
 
Hebreeën 10:26 
26 Want als wij moedwillig 
zondigen nadat wij de kennis 
van de waarheid ontvangen 
hebben, blijft er geen 
slachtoffer voor de zonden 
meer over, 
27 maar een vreselijke 
verwachting van oordeel en 
een felheid van vuur dat de 
tegenstanders zal verslinden. 
28 Iemand die de wet van 
Mozes verworpen heeft, sterft 
zonder ontferming op het 
woord van twee of drie 
getuigen: 
29 hoeveel zwaarder straf, 
meent u, zal hij waard geacht 
worden die de Zoon van God 
met voeten heeft getreden en 
het bloed van het verbond 
waardoor hij geheiligd was, 
onheilig geacht en de Geest 
van de genade gesmaad 
heeft? 
30 Want wij kennen Hem die 
gezegd heeft: ‘Aan Mij de 
wraak, Ik zal vergelden’. En 
opnieuw: ‘De Heer zal zijn 
volk oordelen’. 
31 Vreselijk is het te vallen in 
de handen van de levende 
God! 
 
Hebreeën 10:38 
38 Maar mijn rechtvaardige 
zal op grond van geloof 
leven; en als iemand zich 
onttrekt, heeft mijn ziel in hem 
geen behagen’. 
39 Wij echter behoren niet tot 
hen die zich onttrekken tot 
verderf, maar tot hen die 
geloven tot behoud van de 
ziel. 

sterven en daarna het 
oordeel, 
28 zo zal ook Christus, nadat 
Hij Zich eenmaal geofferd 
heeft om veler zonden op Zich 
te nemen, ten tweeden male 
zonder zonde aanschouwd 
worden door hen, die Hem tot 
hun heil verwachten. 
 
Hebreeën 10:26 
26 Want indien wij opzettelijk 
zondigen, nadat wij tot 
erkentenis der waarheid 
gekomen zijn, blijft er geen 
offer voor de zonden meer 
over, 
27 maar een vreselijk uitzicht 
op het oordeel en de felheid 
van een vuur, dat de 
wederspannigen zal verteren. 
28 Indien iemand de wet van 
Mozes terzijde heeft gesteld, 
wordt hij zonder mededogen 
gedood op het getuigenis van 
twee of drie personen. 
29 Hoeveel zwaarder straf, 
meent gij, zal hij verdienen, 
die de Zoon van God met 
voeten heeft getreden, het 
bloed des verbonds, waardoor 
hij geheiligd was, onrein 
geacht en de Geest der 
genade gesmaad heeft? 
30 Want wij weten, wie gezegd 
heeft: Mij komt de wraak toe, 
Ik zal het vergelden! En 
wederom: De Here zal zijn 
volk oordelen. 
31 Vreselijk is het, te vallen in 
de handen van de levende 
God! 
 
Hebreeën 10:38 
38 en mijn rechtvaardige zal 
uit geloof leven; maar als hij 
nalatig wordt, dan heeft mijn 
ziel in hem geen welbehagen. 
39 Doch wij hebben niets van 
doen met nalatigheid, die ten 
verderve leidt, doch met 
geloof, dat de ziel behoudt. 
 
Hebreeën 11:3 
3 Door het geloof verstaan wij, 
dat de wereld door het woord 
Gods tot stand gebracht is, 
zodat het zichtbare niet 
ontstaan is uit het 
waarneembare. 
 
Hebreeën 11:6 
6 maar zonder geloof is het 
onmogelijk Hem welgevallig te 
zijn. Want wie tot God komt, 
moet geloven, dat Hij bestaat 
en een beloner is voor wie 
Hem ernstig zoeken. 
 
Hebreeën 12:25 
25 Ziet dan toe, dat gij Hem, 
die spreekt, niet afwijst. Want 
als genen niet ontkomen zijn, 
toen zij Hem afwezen, die zijn 

Hebrews 9:26 
26 since he had then been 
obliged often to suffer from 
the foundation of the world. 
but now once in the 
consummation of the ages 
he has been manifested for 
the putting away of sin by 
his sacrifice. 
27 and forasmuch as it is 
the portion of men once to 
die, and after this judgment; 
28 thus the Christ also, 
having been once offered to 
bear the sins of many, shall 
appear to those that look for 
him the second time without 
sin for salvation. 
 
Hebrews 10:26 
26 for where we sin wilfully 
after receiving the 
knowledge of the truth, 
there no longer remains any 
sacrifice for sins, 
27 but a certain fearful 
expectation of judgment, 
and heat of fire about to 
devour the adversaries. 
28 any one that has 
disregarded Moses’ law 
dies without mercy on the 
testimony of two or three 
witnesses: 
29 of how much worse 
punishment, think ye, shall 
he be judged worthy who 
has trodden under foot the 
son of god, and esteemed 
the blood of the covenant, 
whereby he has been 
sanctified, common, and 
has insulted the spirit of 
grace? 
30 for we know him that 
said, to me belongs 
vengeance; *I* will 
recompense, saith the lord: 
and again, the lord shall 
judge his people. 
31 it is a fearful thing falling 
into the hands of the living 
god. 
 
Hebrews 10:38 
38 but the just shall live by 
faith; and, if he draw back, 
my soul does not take 
pleasure in him. 
39 but *we* are not drawers 
back to perdition, but of 
faith to saving the soul. 
 
Hebrews 11:3 
3 by faith we apprehend that 
the worlds were framed by 
the word of god, so that 
that which is seen should 
not take its origin from 
things which appear. 
 
Hebrews 11:6 
6 but without faith it is 
impossible to please him. 
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39 Maar wij zijn niet van 
degenen, die zich onttrekken ten 
<1519> verderve <684>, maar van 
degenen, die geloven tot <1519> 
behouding <4047> der ziel. 
 
Hebreeën 11:3 
3 Door het geloof verstaan wij, 
dat de wereld <165> door het 
woord Gods is toebereid, alzo 
<1519> dat de dingen, die men ziet, 
niet geworden zijn uit dingen, die 
gezien worden. 
 
Hebreeën 11:6 
6 Maar zonder geloof is het 
onmogelijk Gode te behagen. 
Want die tot God komt, moet 
geloven, dat Hij is, en een 
Beloner is dergenen, die Hem 
zoeken. 
 
Hebreeën 12:25 
25 Ziet toe, dat gij Dien, Die 
spreekt, niet verwerpt; want 
indien dezen niet zijn ontvloden, 
die dengene verwierpen, welke 
op aarde Goddelijke antwoorden 
gaf, veelmeer <4183> zullen wij niet 
ontvlieden, zo wij ons van Dien 
afkeren, Die van de hemelen is; 
 
Hebreeën 12:28 
28 Daarom, alzo wij een 
onbewegelijk Koninkrijk 
ontvangen, laat ons de genade 
vast houden, door dewelke wij 
welbehagelijk Gode mogen 
dienen, met eerbied en 
godvruchtigheid. 
29 Want onze God is een 
verterend vuur <4442>. 
 
Hebreeën 13:8 
8 Jezus Christus is gisteren en 
heden dezelfde en in <1519> der 
eeuwigheid <165>. 
 
Hebreeën 13:20 
20 De God nu des vredes, Die 
den grote Herder der schapen, 
door het bloed des eeuwigen 
<166> testaments, uit de doden 
heeft wedergebracht, namelijk 
onze Heere Jezus Christus, 
21 Die volmake u in alle <3956> 
goed werk, opdat <1519> gij Zijn wil 
moogt doen; werkende in u, 
hetgeen voor Hem welbehagelijk 
is, door Jezus Christus; 
Denwelken zij de heerlijkheid in 
<1519> alle eeuwigheid <165> <165>. 
Amen. 
 
Jakobus 3:6 
6 De tong is ook een vuur <4442>, 
een wereld der 
ongerechtigheid; alzo is de 
tong onder onze leden gesteld, 
welke het gehele lichaam 
besmet, en ontsteekt het rad 
onzer geboorte, en wordt 
ontstoken van de hel <1067>. 
 

het verbond, waardoor hij 
geheiligd was, onrein geacht 
heeft en de Geest van de 
genade gesmaad heeft? 
30 Wij kennen immers Hem Die 
gezegd heeft: Mij komt de wraak 
toe, Ik zal het vergelden, spreekt 
de Heere. En verder: De Heere 
zal Zijn volk oordelen. 
31 Vreselijk is het te vallen in de 
handen van de levende God. 
 
Hebreeën 10:38 
38 Maar de rechtvaardige zal 
uit het geloof leven, en als 
iemand zich onttrekt, Mijn ziel 
heeft in hem geen behagen. 
39 Wij zijn echter geen mensen 
die zich onttrekken en daardoor 
naar het verderf gaan, maar 
mensen die geloven, tot behoud 
van hun ziel. 
 
Hebreeën 11:3 
3 Door het geloof zien wij in dat 
de wereld tot stand gebracht is 
door het Woord van God, en wel 
zo dat de dingen die men ziet, 
niet ontstaan zijn uit wat 
zichtbaar is. 
 
Hebreeën 11:6 
6 Zonder geloof is het echter 
onmogelijk God te behagen. 
Want wie tot God komt, moet 
geloven dat Hij is, en dat Hij 
beloont wie Hem zoeken. 
 
Hebreeën 12:25 
25 Let er dan op dat u Hem Die 
spreekt, niet verwerpt. Want als 
zij niet zijn ontkomen die hem 
verwierpen die op aarde 
aanwijzingen van God deed 
horen, veelmeer zullen wij niet 
ontkomen, als wij ons afkeren 
van Hem Die vanuit de hemelen 
spreekt. 
 
Hebreeën 12:28 
28 Laten wij daarom, omdat wij 
een onwankelbaar Koninkrijk 
ontvangen, aan de genade 
vasthouden en daardoor God 
dienen op een Hem welgevallige 
wijze, met ontzag en eerbied. 
29 Want onze God is een 
verterend vuur. 
 
Hebreeën 13:8 
8 Jezus Christus is gisteren en 
heden Dezelfde en tot in 
eeuwigheid. 
 
Hebreeën 13:20 
20 De God nu van de vrede, Die 
de grote Herder van de 
schapen, onze Heere Jezus 
Christus, uit de doden heeft 
teruggebracht, op grond van het 
bloed van het eeuwige verbond, 
21 moge u toerusten tot elk goed 
werk om Zijn wil te doen, en in u 
werken wat in Zijn ogen 

 
Hebreeën 11:3 
3 Door het geloof begrijpen 
wij dat de werelden door 
Gods woord bereid zijn, zodat 
wat men ziet, niet ontstaan is 
uit wat zichtbaar is. 
 
Hebreeën 11:6 
6 Zonder geloof echter is het 
onmogelijk Hem te behagen; 
want wie tot God nadert, moet 
geloven dat Hij is en dat Hij 
een beloner is van hen die 
Hem zoeken. 
 
Hebreeën 12:25 
25 Kijkt u uit dat u Hem die 
spreekt, niet afwijst. Want als 
zij niet ontkomen zijn, die Hem 
afwezen die op aarde 
Goddelijke aanwijzingen gaf, 
hoeveel te minder wij, als wij 
ons afwenden van Hem die 
van de hemelen spreekt. 
 
Hebreeën 12:28 
28 Laten wij dus, daar wij een 
onwankelbaar koninkrijk 
ontvangen, de genade 
vasthouden, en laten wij 
daardoor God dienen op een 
Hem welbehaaglijke wijze met 
eerbied en ontzag. 
29 Immers onze God is een 
verterend vuur. 
 
Hebreeën 13:8 
8 Jezus Christus is gisteren 
en heden Dezelfde en tot in 
eeuwigheid. 
 
Hebreeën 13:20 
20 De God nu van de vrede, 
die uit de doden heeft 
teruggebracht de grote herder 
van de schapen, onze Heer 
Jezus, door het bloed van het 
eeuwig verbond, 
21 moge u volmaken in al het 
goede tot het doen van zijn 
wil, terwijl Hij in ons doet wat 
voor Hem welbehaaglijk is 
door Jezus Christus. Hem zij 
de heerlijkheid tot in alle 
eeuwigheid. Amen. 
 
Jakobus 3:6 
6 Ook de tong is een vuur, de 
wereld van de 
ongerechtigheid. De tong is 
onder onze leden gesteld als 
dat wat het hele lichaam 
bevlekt en de loop van de 
natuur in vlam zet en door de 
hel in vlam gezet wordt. 
 
1 Petrus 1:23 
23 u die wedergeboren bent, 
niet uit vergankelijk maar uit 
onvergankelijk zaad, door 
Gods levend en blijvend 
woord. 
 

godsspraak op aarde deed 
horen, hoeveel te minder wij, 
als wij ons afwenden van 
Hem, die uit de hemelen 
spreekt. 
 
Hebreeën 12:28 
28 Laten wij derhalve, omdat 
wij een onwankelbaar 
koninkrijk ontvangen, 
dankbaar zijn en hierdoor God 
vereren op een Hem 
welbehagelijke wijze met 
eerbied en ontzag, 
29 want onze God is een 
verterend vuur. 
 
Hebreeën 13:8 
8 Jezus Christus is gisteren 
en heden dezelfde en tot in 
eeuwigheid. 
 
Hebreeën 13:20 
20 De God nu des vredes, die 
onze Here Jezus, de grote 
herder der schapen door het 
bloed van een eeuwig 
verbond heeft teruggebracht 
uit de doden, 
21 bevestige u in alle goed, 
om zijn wil te doen, terwijl Hij 
aan ons doe, wat in zijn ogen 
welbehagelijk is door Jezus 
Christus. Hem zij de 
heerlijkheid in alle 
eeuwigheid Amen. 
 
Jakobus 3:6 
6 Ook de tong is een vuur, zij 
is de wereld der 
ongerechtigheid; de tong 
neemt haar plaats in onder 
onze leden, als iets, dat het 
gehele lichaam bezoedelt en 
het rad der geboorte in vlam 
zet, terwijl zij zelf in vlam 
gezet wordt door de hel.  
 
1 Petrus 1:23 
23 als wedergeboren, en niet 
uit vergankelijk, maar uit 
onvergankelijk zaad, door het 
levende en blijvende woord 
van God. 
 
1 Petrus 1:25 
25 maar het woord des Heren 
blijft in der eeuwigheid. Dit 
nu is het woord, dat u als 
evangelie verkondigd is. 
 
1 Petrus 2:24 
24 die zelf onze zonden in zijn 
lichaam op het hout gebracht 
heeft, opdat wij, aan de 
zonden afgestorven, voor de 
gerechtigheid zouden leven; 
en door zijn striemen zijt gij 
genezen. 
 
1 Petrus 3:18 
18 ¶ Want ook Christus is 
eenmaal om de zonden 
gestorven als rechtvaardige 

for he that draws near to 
god must believe that he is, 
and that he is a rewarder of 
them who seek him out. 
 
Hebrews 12:25 
25 see that ye refuse not 
him that speaks. for if those 
did not escape who had 
refused him who uttered the 
oracles on earth, much 
more we who turn away 
from him who does so from 
heaven: 
 
Hebrews 12:28 
28 wherefore let us, 
receiving a kingdom not to 
be shaken, have grace, by 
which let us serve god 
acceptably with reverence 
and fear. 
29 for also our god is a 
consuming fire. 
 
Hebrews 13:8 
8 jesus Christ is the same 
yesterday, and to-day, and 
to the ages to come. 
 
Hebrews 13:20 
20 but the god of peace, 
who brought again from 
among the dead our lord 
jesus, the great shepherd of 
the sheep, in the power of 
the blood of the eternal 
covenant, 
21 perfect you in every good 
work to the doing of his will, 
doing in you what is 
pleasing before him through 
jesus Christ; to whom be 
glory for the ages of ages. 
amen. 
 
James 3:6 
6 and the tongue is fire, the 
world of unrighteousness; 
the tongue is set in our 
members, the defiler of the 
whole body, and which sets 
fire to the course of nature, 
and is set on fire of hell. 
 
1 Peter 1:23 
23 being born again, not of 
corruptible seed, but of 
incorruptible, by the living 
and abiding word of god. 
 
1 Peter 1:25 
25 but the word of the lord 
abides for eternity. but this 
is the word which in the 
glad tidings is preached to 
you. 
 
1 Peter 2:24 
24 who himself bore our sins 
in his body on the tree, in 
order that, being dead to 
sins, we may live to 
righteousness: by whose 
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1 Petrus 1:23 
23 Gij, die wedergeboren zijt, niet 
uit vergankelijk, maar uit 
onvergankelijk zaad, door het 
levende en eeuwig <1519> <165> 
blijvende <3306> Woord van God. 
 
1 Petrus 1:25 
25 Maar het Woord des Heeren 
blijft <3306> in <1519> der 
eeuwigheid <165>; en dit is het 
Woord, dat onder <1519> u 
verkondigd is. 
 
1 Petrus 2:24 
24 Die Zelf onze zonden in Zijn 
lichaam gedragen heeft op het 
hout; opdat wij, der zonden 
afgestorven zijnde, der 
gerechtigheid leven zouden; 
door Wiens striemen gij genezen 
zijt. 
 
1 Petrus 3:18 
18 ¶ Want Christus heeft ook 
eens voor <4012> de zonden 
geleden, Hij rechtvaardig voor 
de onrechtvaardigen, opdat Hij 
ons tot God zou brengen; Die 
wel is gedood in het vlees, maar 
levend gemaakt door den 
Geest; 
 
1 Petrus 4:11 
11 Indien iemand spreekt, die 
spreke als de woorden Gods; 
indien iemand dient, die diene 
als uit kracht, die God verleent; 
opdat God in allen <3956> 
geprezen worde door Jezus 
Christus, Welken toekomt de 
heerlijkheid en de kracht, in <1519> 
alle <165> eeuwigheid <165>. Amen. 
 
1 Petrus 4:17 
17 Want het is de tijd, dat het 
oordeel <2917> beginne van het 
huis Gods; en indien het eerst 
van ons begint, welk zal het 
einde zijn dergenen, die het 
Evangelie van God 
ongehoorzaam zijn? 
18 En indien de rechtvaardige 
nauwelijks zalig wordt <4982>, 
waar zal de goddeloze en 
zondaar verschijnen? 
 
1 Petrus 5:10 
10 ¶ De God nu aller <3956> 
genade, Die ons geroepen heeft 
tot <1519> Zijn eeuwige <166> 
heerlijkheid in Christus Jezus, 
nadat wij een weinig tijds zullen 
geleden hebben, Dezelve 
volmake, bevestige, versterke, 
en fondere ulieden. 
11 Hem zij de heerlijkheid en de 
kracht in <1519> alle <165> 
eeuwigheid <165>. Amen. 
 
2 Petrus 1:11 
11 Want alzo zal u rijkelijk 
toegevoegd worden de ingang in 
<1519> het eeuwig <166> Koninkrijk 

welbehaaglijk is, door Jezus 
Christus. Hem zij de 
heerlijkheid in alle eeuwigheid. 
Amen. 
 
Jakobus 3:6 
6 Ook de tong is een vuur, een 
wereld van ongerechtigheid. 
Zo staat het met de tong onder 
onze lichaamsdelen. Ze bevlekt 
het hele lichaam, en zet onze 
levensloop vanaf het begin in 
vlam, en ze wordt zelf door de 
hel in vlam gezet. 
 
1 Petrus 1:23 
23 u, die opnieuw geboren bent, 
niet uit vergankelijk, maar uit 
onvergankelijk zaad, door het 
levende en eeuwig blijvende 
Woord van God. 
 
1 Petrus 1:25 
25 Maar het Woord van de 
Heere blijft tot in eeuwigheid. 
En dit is het Woord dat onder u 
verkondigd is. 
 
1 Petrus 2:24 
24 Die Zelf onze zonden in Zijn 
lichaam gedragen heeft op het 
hout, opdat wij, voor de zonden 
dood, voor de gerechtigheid 
zouden leven. Door Zijn 
striemen bent u genezen. 
 
1 Petrus 3:18 
18 ¶ Want ook Christus heeft 
eenmaal voor de zonden 
geleden, Hij, Die rechtvaardig 
was, voor onrechtvaardigen, 
opdat Hij ons tot God zou 
brengen. Hij is wel ter dood 
gebracht in het vlees, maar 
levend gemaakt door de Geest, 
 
1 Petrus 4:11 
11 Als iemand spreekt, dan als 
iemand die de woorden van 
God spreekt; als iemand dient, 
dan als iemand die dient uit 
kracht die God schenkt; zodat 
God in alles verheerlijkt wordt 
door Jezus Christus. Hem komt 
de heerlijkheid en de kracht toe, 
tot in alle eeuwigheid. Amen. 
 
1 Petrus 4:17 
17 Want nu is het de tijd dat het 
oordeel begint bij het huis van 
God; en als het eerst bij ons 
begint, wat zal het einde zijn van 
hen die het Evangelie van God 
ongehoorzaam zijn? 
18 En als de rechtvaardige 
nauwelijks zalig wordt, waar zal 
de goddeloze en de zondaar 
verschijnen? 
 
1 Petrus 5:10 
10 ¶ De God nu van alle 
genade, Die ons geroepen heeft 
tot Zijn eeuwige heerlijkheid in 
Christus Jezus, Hij Zelf moge 

1 Petrus 1:25 
25 maar het woord van de 
Heer blijft tot in eeuwigheid’. 
Dit nu is het woord dat u 
verkondigd is. 
 
1 Petrus 2:24 
24 die Zelf onze zonden in zijn 
lichaam heeft gedragen op 
het hout, opdat wij, voor de 
zonden afgestorven, voor de 
gerechtigheid leven: ‘door 
zijn striemen bent u gezond 
geworden’. 
 
1 Petrus 3:18 
18 ¶ Want ook Christus heeft 
eenmaal voor de zonden 
geleden, de Rechtvaardige 
voor de onrechtvaardigen, 
opdat Hij ons tot God zou 
brengen; Hij die wel gedood is 
in het vlees, maar levend 
gemaakt in de Geest. 
 
1 Petrus 4:11 
11 Als iemand spreekt, laat het 
zijn als uitspraken van God; 
als iemand dient, laat het zijn 
als uit sterkte die God 
verleent, opdat in alles God 
verheerlijkt wordt door Jezus 
Christus, aan Wie de 
heerlijkheid en de kracht is tot 
in alle eeuwigheid! Amen. 
 
1 Petrus 4:17 
17 Want het is nu de tijd dat 
het oordeel begint bij het huis 
van God; als het echter eerst 
bij ons begint, wat zal het 
einde zijn van hen die het 
evangelie van God niet 
gehoorzamen? 
18 En als de rechtvaardige 
met moeite behouden wordt, 
waar zal de goddeloze en 
zondaar verschijnen? 
 
1 Petrus 5:10 
10 ¶ De God nu van alle 
genade, die u heeft geroepen 
tot zijn eeuwige heerlijkheid in 
Christus Jezus, Hij zal u, 
nadat u een korte tijd geleden 
hebt, volmaken, bevestigen, 
versterken, grondvesten. 
11 Hem zij de heerlijkheid en 
de kracht tot in alle 
eeuwigheid! Amen. 
 
2 Petrus 1:11 
11 Want zo zal u rijkelijk de 
ingang in het eeuwige 
koninkrijk van onze Heer en 
Heiland Jezus Christus 
worden verleend. 
 
2 Petrus 1:20 
20 Weet dit eerst, dat geen 
profetie van de Schrift een 
eigen uitlegging heeft. 
 
2 Petrus 2:1 

voor onrechtvaardigen, opdat 
Hij u tot God zou brengen: Hij, 
die gedood is naar het vlees, 
maar levend gemaakt naar de 
geest, 
 
1 Petrus 4:11 
11 Spreekt iemand, laten het 
woorden zijn als van God; 
dient iemand, laat het zijn als 
uit kracht, door God verleend, 
opdat in alles God verheerlijkt 
worde door Jezus Christus, 
aan wie de heerlijkheid is en 
de kracht, in alle eeuwigheid! 
Amen. 
 
1 Petrus 4:17 
17 Want het is nu de tijd, dat 
het oordeel begint bij het huis 
Gods; als het bij ons begint, 
wat zal het einde zijn van hen, 
die ongehoorzaam blijven 
aan het evangelie Gods? 
18 En indien de rechtvaardige 
ternauwernood behouden 
wordt, waar zal dan de 
goddeloze en zondaar 
verschijnen? 
 
1 Petrus 5:10 
10 ¶ Doch de God van alle 
genade, die u in Christus 
geroepen heeft tot zijn 
eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, 
na een korte tijd van lijden, 
volmaken, bevestigen, sterken 
en grondvesten. 
11 Hem zij de kracht in alle 
eeuwigheid! Amen. 
 
2 Petrus 1:11 
11 Want zo zal u rijkelijk 
worden verleend de toegang 
tot het eeuwige Koninkrijk 
van onze Here en Heiland, 
Jezus Christus. 
 
2 Petrus 1:20 
20 Dit moet gij vooral weten, 
dat geen profetie der Schrift 
een eigenmachtige uitlegging 
toelaat; 
 
2 Petrus 2:1 
1 ¶ Toch zijn er ook valse 
profeten onder het volk 
geweest, zoals ook onder u 
valse leraars zullen komen, 
die verderfelijke ketterijen 
zullen doen binnensluipen, 
zelfs de Heerser, die hen 
gekocht heeft, verloochenende 
en een schielijk verderf over 
zichzelf brengend. 
2 En velen zullen hun 
losbandigheden navolgen, 
zodat door hun schuld de weg 
der waarheid gelasterd zal 
worden; 
3 ¶ en zij zullen uit hebzucht 
met verzonnen redeneringen u 
als koopwaar behandelen; 
maar het oordeel houdt zich 

stripes ye have been 
healed. 
 
1 Peter 3:18 
18 ¶ for Christ indeed has 
once suffered for sins, the 
just for the unjust, that he 
might bring us to god; 
being put to death in flesh, 
but made alive in the spirit, 
 
1 Peter 4:11 
11 if any one speak—as 
oracles of god; if any one 
minister—as of strength 
which god supplies; that 
god in all things may be 
glorified through jesus 
Christ, to whom is the glory 
and the might for the ages 
of ages. amen. 
 
1 Peter 4:17 
17 for the time of having the 
judgment begin from the 
house of god is come; but if 
first from us, what shall be 
the end of those who obey 
not the glad tidings of god? 
18 and if the righteous is 
difficultly saved, where shall 
the impious and the sinner 
appear? 
 
1 Peter 5:10 
10 ¶ but the god of all grace 
who has called you to his 
eternal glory in Christ jesus, 
when ye have suffered for a 
little while, himself shall 
make perfect, stablish, 
strengthen, ground: 
11 to him be the glory and 
the might for the ages of the 
ages. amen. 
 
2 Peter 1:11 
11 for thus shall the 
entrance into the 
everlasting kingdom of our 
lord and saviour jesus 
Christ be richly furnished 
unto you. 
 
2 Peter 1:20 
20 knowing this first, that the 
scope of no prophecy of 
scripture is had from its own 
particular interpretation, 
 
2 Peter 2:1 
1 ¶ but there were false 
prophets also among the 
people, as there shall be 
also among you false 
teachers, who shall bring in 
by the bye destructive 
heresies, and deny the 
master that bought them, 
bringing upon themselves 
swift destruction; 
2 and many shall follow their 
dissolute ways, through 
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van onzen Heere en Zaligmaker 
<4990>, Jezus Christus. 
 
2 Petrus 1:20 
20 Dit eerst wetende, dat geen 
<3956> profetie der Schrift is van 
eigen uitlegging; 
 
2 Petrus 2:1 
1 ¶ En er zijn ook valse profeten 
onder het volk geweest, gelijk 
ook onder u valse leraars zijn 
zullen, die verderfelijke <684> 
ketterijen bedektelijk invoeren 
zullen, ook den Heere, Die hen 
gekocht heeft, verloochenende, 
en een haastig verderf <684> over 
zichzelven brengende; 
2 En velen <4183> zullen hun 
verderfenissen <684> navolgen, 
door welke de weg der 
waarheid zal gelasterd worden. 
3 ¶ En zij zullen door gierigheid, 
met gemaakte woorden, van u 
een koopmanschap maken; over 
welke het oordeel <2917> van over 
lang niet ledig is, en hun verderf 
<684> sluimert niet. 
4 Want indien God de engelen, 
die gezondigd hebben, niet 
gespaard heeft, maar, die in de 
hel geworpen hebbende <5020>, 
overgegeven heeft aan de 
ketenen der duisternis, om tot 
<1519> het oordeel <2920> bewaard 
te worden; 
5 En de oude wereld niet heeft 
gespaard, maar Noach, den 
prediker der gerechtigheid, zijn 
achttal bewaard heeft, als Hij 
den zondvloed over de wereld 
der goddelozen heeft gebracht; 
6 En de steden van Sodoma en 
Gomorra tot as verbrandende 
met omkering veroordeeld heeft 
<2632>, en tot een voorbeeld gezet 
dengenen, die goddelooslijk 
zouden leven; 
7 ¶ En den rechtvaardigen Lot, 
die vermoeid was van den 
ontuchtigen wandel der 
gruwelijke mensen, daaruit 
verlost heeft; 
8 (Want deze rechtvaardige 
man, wonende onder hen, heeft 
dag op dag zijn rechtvaardige 
ziel gekweld, door het zien en 
horen van hun ongerechtige 
werken); 
9 Zo weet de Heere de 
godzaligen uit de verzoeking te 
verlossen, en de 
onrechtvaardigen te bewaren 
tot <1519> den dag des oordeels 
<2920>, om gestraft te worden; 
10 ¶ Maar allermeest degenen, 
die naar het vlees in onreine 
begeerlijkheid wandelen, en de 
heerschappij verachten; die 
stout zijn, zichzelven behagen, 
en die de heerlijkheden niet 
schromen te lasteren; 
11 Daar de engelen in sterkte en 
kracht meerder zijnde, geen 

u-na een korte tijd van lijden-
toerusten, bevestigen, 
versterken en funderen. 
11 Hem zij de heerlijkheid en de 
kracht in alle eeuwigheid. 
Amen. 
 
2 Petrus 1:11 
11 Want zo zal u in rijke mate de 
toegang worden verleend tot het 
eeuwig Koninkrijk van onze 
Heere en Zaligmaker, Jezus 
Christus. 
 
2 Petrus 1:20 
20 Dit moet u allereerst weten, 
dat geen enkele profetie van de 
Schrift een eigenmachtige 
uitleg toelaat; 
 
2 Petrus 2:1 
1 ¶ Maar er zijn ook valse 
profeten onder het volk 
geweest, zoals er ook onder u 
valse leraars zullen zijn, die 
heimelijk verderfelijke 
afwijkingen in de leer zullen 
invoeren. Daarmee 
verloochenen zij zelfs de Heere, 
Die hen gekocht heeft, en 
brengen zij een snel verderf 
over zichzelf. 
2 En velen zullen hen, door wie 
de weg van de waarheid 
gelasterd zal worden, op hun 
verderfelijke wegen navolgen. 
3 ¶ En zij zullen u door hebzucht 
met verzonnen woorden 
uitbuiten. Het vonnis over hen is 
reeds lang in werking en hun 
verderf sluimert niet. 
4 Want als God de engelen die 
gezondigd hebben, niet 
gespaard heeft, maar hen in de 
hel geworpen en overgegeven 
heeft aan de ketenen van de 
duisternis om tot het oordeel 
bewaard te worden; 
5 en als God de oude wereld 
niet gespaard heeft, maar het 
achttal van Noach, de prediker 
van de gerechtigheid, bewaard 
heeft, toen Hij de zondvloed 
over de wereld van de 
goddelozen bracht; 
6 en als God de steden Sodom 
en Gomorra tot as verbrand en 
tot de vernietiging veroordeeld 
heeft en tot een voorbeeld 
gesteld heeft voor hen die 
goddeloos zouden leven; 
7 ¶ en als God de 
rechtvaardige Lot, die leed 
onder de losbandige 
levenswandel van normloze 
mensen, verlost heeft 
8 (want deze rechtvaardige, die 
in hun midden woonde, heeft 
dag in dag uit zijn 
rechtvaardige ziel gekweld bij 
het zien en horen van hun 
wetteloze daden); 
9 dan weet de Heere ook nu de 
godvruchtigen uit de 

1 ¶ Er waren echter ook valse 
profeten onder het volk, zoals 
er ook onder u valse leraars 
zullen zijn, die verderfelijke 
sekten heimelijk zullen 
invoeren en de Meester die 
hen gekocht heeft, zullen 
verloochenen en een spoedig 
verderf over zichzelf brengen. 
2 En velen zullen hun 
losbandigheden navolgen, en 
om hen zal de weg van de 
waarheid gelasterd worden. 
3 ¶ En door hebzucht met 
verzonnen woorden zullen zij 
koopwaar van u maken; het 
oordeel rust niet voor hen van 
oudsher en hun verderf 
sluimert niet. 
4 Want als God engelen die 
gezondigd hadden niet 
gespaard, maar hen in de 
afgrond geworpen en 
overgeleverd heeft aan 
ketenen van donkerheid om 
tot het oordeel bewaard te 
worden; 
5 en als Hij de oude wereld 
niet gespaard, maar Noach, 
een prediker van de 
gerechtigheid, een van de 
acht, behoed heeft toen Hij de 
zondvloed over de wereld van 
de goddelozen bracht; 
6 en als Hij de steden Sodom 
en Gomorra tot as verbrand 
en tot omkering veroordeeld, 
en ze tot een voorbeeld 
gesteld heeft voor hen die 
goddeloos zouden leven; 
7 ¶ en als Hij de 
rechtvaardige Lot gered 
heeft die zwaar te lijden had 
door de wandel in 
losbandigheid van de 
zedelozen; 
8 (want deze rechtvaardige 
heeft, toen hij in hun midden 
woonde, dag aan dag zijn 
rechtvaardige ziel door het 
zien en horen gekweld met 
hun wetteloze werken) 
9 dan weet de Heer 
godvrezenden uit de 
verzoeking te redden, maar 
onrechtvaardigen te 
bewaren tot de dag van het 
oordeel om gestraft te 
worden; 
10 ¶ en vooral hen die in 
onreine begeerte het vlees 
achterna gaan en de 
heerschappij verachten. 
Vermetel, aanmatigend, 
schromen zij niet de 
heerlijkheden te lasteren, 
11 terwijl engelen, die in 
sterkte en macht groter zijn, 
geen lasterend oordeel tegen 
hen vanwege de Heer 
uitbrengen. 
12 Dezen echter, als redeloze 
dieren, die van nature 
voortgebracht zijn om 

reeds lang met hen bezig en 
hun verderf sluimert niet. 
4 Want indien God engelen, 
die gezondigd hadden, niet 
gespaard heeft, maar hen, 
door hen in de afgrond te 
werpen, aan krochten der 
duisternis heeft overgegeven 
om hen tot het oordeel te 
bewaren; 
5 en de wereld van de voortijd 
niet gespaard heeft, maar 
Noach, de prediker der 
gerechtigheid, met zeven 
anderen bewaard heeft, toen 
Hij de zondvloed over de 
wereld der goddelozen 
bracht; 
6 en de steden Sodom en 
Gomorra tot as verbrand, tot 
omkering gedoemd en ten 
voorbeeld gesteld heeft voor 
hen, die goddeloos zouden 
leven, 
7 ¶ maar de rechtvaardige 
Lot, die zwaar te lijden had 
onder de losbandige wandel 
dier zedelozen, heeft 
behouden 
8 (want deze rechtvaardige 
heeft, onder hen wonende, 
dag aan dag zijn 
rechtvaardige ziel gekweld 
door het zien en horen van 
hun tegen alle wet ingaande 
werken) 
9 dan weet de Here de 
godvruchtigen uit de 
verzoeking te verlossen en de 
onrechtvaardigen te bewaren 
om hen op de dag des 
oordeels te straffen, 
10 ¶ vooral hen, die, begerig 
naar onreinheid, het vlees 
volgen en hemelse 
heerschappij verachten. 
Zulke vermetelen, vol van 
zelfbehagen, schromen niet de 
heerlijkheden te lasteren, 
11 terwijl engelen, hun 
meerderen in sterkte en 
macht, bij de Here geen 
smadelijk oordeel tegen deze 
inbrengen. 
12 Zij daarentegen, als 
redeloze wezens, van nature 
voortgebracht om gevangen 
en verdelgd te worden, 
lasteren datgene, waarvan zij 
geen verstand hebben, en 
zullen in hun verdelging ook 
verdelgd worden, 
13 onrecht ontmoetende tot 
loon voor hun onrecht. Zij 
achten het een genot op 
klaarlichte dag te zwelgen; 
schandvlekken en smetten zijn 
zij, die in hun bedriegerijen 
zwelgen, als zij met u feesten; 
14 zij hebben ogen, die altijd 
uitzien naar een overspeelster 
en nooit ophouden met 
zondigen; zij verlokken 
onstandvastige zielen, hun 

whom the way of the truth 
shall be blasphemed. 
3 ¶ and through 
covetousness, with well-
turned words, will they 
make merchandise of you: 
for whom judgment of old is 
not idle, and their 
destruction slumbers not. 
4 for if god spared not the 
angels who had sinned, but 
having cast them down to 
the deepest pit of gloom 
has delivered them to 
chains of darkness to be 
kept for judgment; 
5 and spared not the old 
world, but preserved Noe, 
the eighth, a preacher of 
righteousness, having 
brought in the flood upon 
the world of the ungodly; 
6 and having reduced the 
cities of Sodom and 
Gomorrha to ashes, 
condemned them with an 
overthrow, setting them as 
an example to those that 
should afterwards live an 
ungodly life; 
7 ¶ and saved righteous lot, 
distressed with the 
abandoned conversation of 
the godless, 
8 (for the righteous man 
through seeing and hearing, 
dwelling among them, 
tormented his righteous 
soul day after day with their 
lawless works,) 
9 the lord knows how to 
deliver the godly out of trial, 
and to keep the unjust to 
the day of judgment to be 
punished; 
10 ¶ and specially those who 
walk after the flesh in the 
lust of uncleanness, and 
despise lordship. bold are 
they, self-willed; they do not 
fear speaking injuriously of 
dignities: 
11 when angels, who are 
greater in might and power, 
do not bring against them, 
before the lord, an injurious 
charge. 
12 but these, as natural 
animals without reason, 
made to be caught and 
destroyed, speaking 
injuriously in things they are 
ignorant of, shall also perish 
in their own corruption, 
13 receiving the reward of 
unrighteousness; 
accounting ephemeral 
indulgence pleasure; spots 
and blemishes, rioting in 
their own deceits, feasting 
with you; 
14 having eyes full of 
adultery, and that cease not 
from sin, alluring 
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lasterlijk oordeel <2920> tegen hen 
voor den Heere voortbrengen. 
12 Maar deze, als onredelijke 
dieren, die de natuur volgen, en 
voortgebracht zijn om <1519> 
gevangen en gedood te worden, 
dewijl zij lasteren, hetgeen zij 
niet verstaan, zullen in hun 
verdorvenheid verdorven 
worden; 
13 En zullen verkrijgen het loon 
der ongerechtigheid, als die de 
dagelijkse weelde hun vermaak 
achten, zijnde vlekken en 
smetten, en zijn weelderig in hun 
bedriegerijen, als zij in de 
maaltijden met u zijn; 
14 Hebbende de ogen vol 
overspel, en die niet ophouden 
van zondigen; verlokkende de 
onvaste zielen, hebbende het 
hart geoefend in gierigheid, 
kinderen der vervloeking; 
15 Die den rechten weg verlaten 
hebbende, zijn verdwaald, en 
volgen den weg van Balaam, 
den zoon van Bosor, die het 
loon der ongerechtigheid 
liefgehad heeft; 
16 Maar hij heeft de bestraffing 
zijner ongerechtigheid gehad; 
want het jukdragende stomme 
dier, sprekende met 
mensenstem, heeft des profeten 
dwaasheid verhinderd. 
17 Deze zijn waterloze fonteinen, 
wolken van een draaiwind 
gedreven, denwelken de 
donkerheid der duisternis in 
<1519> der eeuwigheid <165> 
bewaard wordt. 
 
2 Petrus 3:5 
5 Want willens is dit hun 
onbekend, dat door het woord 
Gods de hemelen van over lang 
geweest zijn, en de aarde uit het 
water en in het water bestaande; 
6 Door welke de wereld, die 
toen was, met het water van den 
zondvloed bedekt zijnde, 
vergaan is <622>. 
7 Maar de hemelen, die nu zijn, 
en de aarde, zijn door hetzelfde 
woord als een schat weggelegd, 
en worden ten vure <4442> 
bewaard tegen <1519> den dag des 
oordeels <2920>, en der 
verderving <684> der goddeloze 
mensen. 
8 ¶ Doch deze ene zaak zij u niet 
onbekend, geliefden, dat een 
dag bij den Heere is als duizend 
jaren, en duizend jaren als een 
dag. 
9 ¶ De Heere vertraagt de belofte 
niet (gelijk enigen dat traagheid 
achten), maar is lankmoedig 
over <1519> ons, niet willende, dat 
enigen verloren gaan <622>, maar 
dat zij allen <3956> tot <1519> 
bekering <3341> komen. 
10 Maar de dag des Heeren zal 
komen als een dief in den nacht, 

verzoeking te verlossen, maar 
de onrechtvaardigen te 
bewaren tot de dag van het 
oordeel, om gestraft te worden. 
10 ¶ In het bijzonder echter hen 
die in onreine begeerte het vlees 
achternalopen en het gezag 
verachten; die roekeloos zijn, 
eigenzinnig en er niet voor 
terugschrikken om al wat eer 
toekomt, te lasteren, 
11 terwijl de engelen, die in 
sterkte en kracht hun meerdere 
zijn, geen aanklacht wegens 
godslastering tegen hen 
indienen bij de Heere. 
12 Maar deze mensen lasteren 
wat zij niet kennen, als redeloze 
dieren, geboren met een natuur 
om gevangen te worden en te 
gronde te gaan. Zij zullen in hun 
verdorvenheid ten verderve 
gaan, 
13 en zij die een zwelgpartij 
overdag als een genot 
beschouwen, zullen het loon van 
de ongerechtigheid ontvangen; 
schandvlekken en smetten zijn 
het, die zwelgen in hun 
bedriegerijen, als zij met u de 
maaltijd gebruiken. 
14 Hun ogen zijn vol overspel en 
zondigen onophoudelijk; zij 
verlokken onstandvastige 
mensen en hebben hun hart 
geoefend in hebzucht; kinderen 
van de vervloeking zijn het. 
15 Zij hebben de rechte weg 
verlaten en zijn verdwaald en 
volgen de weg van Bileam, de 
zoon van Beor, die het loon van 
de ongerechtigheid liefhad. 
16 Maar hij heeft de bestraffing 
voor zijn overtreding gekregen, 
want het stomme lastdier, dat 
met een mensenstem sprak, 
heeft de dwaasheid van de 
profeet verhinderd. 
17 Deze mensen zijn bronnen 
zonder water, wolken die door 
een wervelwind voortgedreven 
worden, voor wie de diepste 
duisternis tot in eeuwigheid 
bewaard wordt. 
 
2 Petrus 3:5 
5 Want willens en wetens is het 
hun onbekend dat door het 
Woord van God de hemelen er 
reeds lang geweest zijn, evenals 
de aarde, die uit water oprijst en 
in water vaststaat. 
6 Daardoor is de wereld die er 
toen was, vergaan, overspoeld 
door het water. 
7 Maar de hemelen die er nu 
zijn, en de aarde, zijn door 
hetzelfde Woord als een schat 
weggelegd en worden voor het 
vuur bewaard tot de dag van 
het oordeel en van het verderf 
van de goddeloze mensen. 
8 ¶ Maar laat vooral dit u niet 
ontgaan, geliefden, dat één dag 

gevangen en omgebracht te 
worden, zullen ook, daar zij 
lasteren in dingen die zij niet 
begrijpen, in hun eigen 
verderf omkomen, 
13 en het loon van de 
ongerechtigheid ontvangen. 
Zij achten de zwelgpartij 
overdag een genot; zij zijn 
vlekken en smetten en 
zwelgen in hun bedriegerijen, 
als zij bij u brassen. 
14 Zij hebben overspelige 
ogen, die niet ophouden te 
zondigen; zij verlokken 
onstandvastige zielen en 
hebben een hart geoefend in 
hebzucht, kinderen van de 
vervloeking. 
15 Door de rechte weg te 
verlaten zijn zij afgedwaald en 
volgen de weg van Bileam, de 
zoon van Bosor, die het loon 
van de ongerechtigheid 
liefhad, 
16 maar een berisping voor 
zijn eigen wetteloosheid 
kreeg: het stomme lastdier dat 
met mensenstem sprak, 
verhinderde de dwaasheid 
van de profeet. 
17 Dezen zijn waterloze 
bronnen en nevelen door de 
storm voortgedreven, voor wie 
de donkerheid van de 
duisternis bewaard wordt. 
 
2 Petrus 3:5 
5 Want moedwillig is hun dit 
onbekend, dat door het woord 
van God de hemelen van 
oudsher waren en een aarde 
bestaande uit water en door 
water, 
6 waardoor de toenmalige 
wereld, door water 
overstroomd, vergaan is. 
7 Maar de tegenwoordige 
hemelen en de aarde zijn 
door hetzelfde woord 
opgespaard voor het vuur en 
worden bewaard tot de dag 
van het oordeel en van de 
ondergang van de goddeloze 
mensen. 
8 ¶ Maar laat dit ene u niet 
onbekend zijn, geliefden, dat 
een dag bij de Heer is als 
duizend jaar en duizend jaar 
als een dag. 
9 ¶ De Heer vertraagt de 
belofte niet zoals sommigen 
het voor traagheid houden, 
maar Hij is lankmoedig over u, 
daar Hij niet wil dat iemand 
verloren gaat, maar dat allen 
tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heer 
zal komen als een dief, 
waarop de hemelen met 
gedruis zullen voorbijgaan en 
de elementen brandend 
vergaan en de aarde en de 

hart is volleerd in hebzucht; 
kinderen der vervloeking zijn 
zij. 
15 Doordat zij de rechte weg 
verlaten hebben, zijn zij 
verdwaald en de weg 
opgegaan van Bileam, de 
zoon van Beor, die het loon 
der ongerechtigheid liefhad, 
16 maar een terechtwijzing 
kreeg voor zijn 
ongerechtigheid: het stomme 
lastdier, dat met mensenstem 
sprak, heeft de dwaasheid van 
de profeet verhinderd. 
17 Dezen zijn bronnen zonder 
water, nevelen, door een 
windvlaag voortgejaagd, voor 
wie de donkerste duisternis is 
weggelegd. 
 
2 Petrus 3:5 
5 Want willens en wetens 
ontgaat hun, dat door het 
woord van God de hemelen 
er sedert lang geweest zijn en 
de aarde, die uit en door het 
water bestaat, 
6 waardoor de toenmalige 
wereld is vergaan, verzwolgen 
door het water. 
7 Maar de tegenwoordige 
hemelen en de aarde zijn 
door hetzelfde woord als een 
schat weggelegd, ten vure 
bewaard tegen de dag van het 
oordeel en van de ondergang 
der goddeloze mensen. 
8 ¶ Doch dit ene mag u niet 
ontgaan, geliefden, dat een 
dag bij de Here is als duizend 
jaar en duizend jaar als een 
dag. 
9 ¶ De Here talmt niet met de 
belofte, al zijn er, die aan 
talmen denken, maar Hij is 
lankmoedig jegens u, daar Hij 
niet wil, dat sommigen 
verloren gaan, doch dat allen 
tot bekering komen. 
10 Maar de dag des Heren zal 
komen als een dief. Op die 
dag zullen de hemelen met 
gedruis voorbijgaan en de 
elementen door vuur vergaan, 
en de aarde en de werken 
daarop zullen gevonden 
worden. 
 
2 Petrus 3:16 
16 evenals in alle brieven, 
wanneer hij over deze dingen 
spreekt. Daarin is een en 
ander moeilijk te verstaan, wat 
de onkundige en 
onstandvastige lieden tot hun 
eigen verderf verdraaien, 
evenals trouwens de overige 
schriften. 
17 Geliefden, daar gij het nu 
van tevoren weet, weest op 
uw hoede, dat gij niet, door de 
dwaling der zedelozen 

unestablished souls; having 
a heart practised in 
covetousness, children of 
curse; 
15 having left the straight 
way they have gone astray, 
having followed in the path 
of Balaam the son of Bosor, 
who loved the reward of 
unrighteousness; 
16 but had reproof of his 
own wickedness—the dumb 
ass speaking with man’s 
voice forbad the folly of the 
prophet. 
17 these are springs without 
water, and mists driven by 
storm, to whom the gloom 
of darkness is reserved for 
ever. 
 
2 Peter 3:5 
5 for this is hidden from 
them through their own 
wilfulness, that heavens 
were of old, and an earth, 
having its subsistence out 
of water and in water, by 
the word of god, 
6 through which waters the 
then world, deluged with 
water, perished. 
7 but the present heavens 
and the earth by his word 
are laid up in store, kept for 
fire unto a day of judgment 
and destruction of ungodly 
men. 
8 ¶ but let not this one thing 
be hidden from you, 
beloved, that one day with 
the lord is as a thousand 
years, and a thousand 
years as one day. 
9 ¶ the lord does not delay 
his promise, as some 
account of delay, but is 
longsuffering towards you, 
not willing that any should 
perish, but that all should 
come to repentance. 
10 but the day of the lord will 
come as a thief, in which 
the heavens will pass away 
with a rushing noise, and 
the elements, burning with 
heat, shall be dissolved, 
and the earth and the works 
in it shall be burnt up. 
 
2 Peter 3:16 
16 as also in all his epistles, 
speaking in them of these 
things; among which some 
things are hard to be 
understood, which the 
untaught and ill-established 
wrest, as also the other 
scriptures, to their own 
destruction. 
17 *ye* therefore, beloved, 
knowing these things 
before, take care lest, being 
led away along with the 
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in welken de hemelen met een 
gedruis zullen voorbijgaan, en 
de elementen branden zullen en 
vergaan, en de aarde en de 
werken, die daarin zijn, zullen 
verbranden. 
 
2 Petrus 3:16 
16 Gelijk ook in alle <3956> 
zendbrieven, daarin van <4012> 
deze dingen sprekende; in welke 
sommige dingen zwaar zijn om 
te verstaan, die de ongeleerde 
en onvaste mensen verdraaien, 
gelijk ook de andere Schriften, 
tot hun eigen verderf <684>. 
17 Gij dan, geliefden, zulks te 
voren wetende, wacht u, dat gij 
niet door de verleiding der 
gruwelijke mensen mede 
afgerukt wordt, en uitvalt van uw 
vastigheid; 
18 Maar wast op in de genade 
en kennis van onzen Heere en 
Zaligmaker <4990> Jezus 
Christus. Hem zij de 
heerlijkheid, beide nu en in <1519> 
den dag der eeuwigheid <165>. 
Amen. 
 
1 Johannes 1:2 
2 (Want het Leven is 
geopenbaard, en wij hebben het 
gezien, en wij getuigen, en 
verkondigen ulieden dat 
eeuwige <166> Leven, Hetwelk bij 
den Vader was, en ons is 
geopenbaard.) 
 
1 Johannes 1:5 
5 ¶ En dit is de verkondiging, die 
wij van Hem gehoord hebben, 
en wij u verkondigen, dat God 
een Licht is, en gans geen 
duisternis in Hem is. 
6 Indien wij zeggen, dat wij 
gemeenschap met Hem hebben, 
en wij in de duisternis 
wandelen, zo liegen wij, en doen 
de waarheid niet. 
7 Maar indien wij in het licht 
wandelen, gelijk Hij in het licht is, 
zo hebben wij gemeenschap met 
elkander, en het bloed van 
Jezus Christus, Zijn Zoon, 
reinigt ons van alle <3956> zonde. 
8 ¶ Indien wij zeggen, dat wij 
geen zonde hebben, zo 
verleiden wij ons zelven, en de 
waarheid is in ons niet. 
9 Indien wij onze zonden 
belijden, Hij is getrouw en 
rechtvaardig, dat Hij ons de 
zonden vergeve, en ons reinige 
van alle <3956> ongerechtigheid. 
10 Indien wij zeggen, dat wij niet 
gezondigd hebben, zo maken wij 
Hem tot een leugenaar, en Zijn 
woord is niet in ons. 
 
1 Johannes 2:1 
1 ¶ Mijn kinderkens, ik schrijf u 
deze dingen, opdat gij niet 
zondigt. En indien iemand 

bij de Heere is als duizend jaar 
en duizend jaar als één dag. 
9 ¶ De Heere vertraagt de 
belofte niet (zoals sommigen dat 
als traagheid beschouwen), 
maar Hij heeft geduld met ons 
en wil niet dat enigen verloren 
gaan, maar dat allen tot 
bekering komen. 
10 Maar de dag des Heeren zal 
komen als een dief in de nacht. 
Dan zullen de hemelen met 
gedruis voorbijgaan en de 
elementen brandend vergaan, 
en de aarde en de werken 
daarop zullen verbranden. 
 
2 Petrus 3:16 
16 zoals ook in alle brieven, 
wanneer hij deze dingen ter 
sprake brengt. Daaronder zijn 
sommige zaken die moeilijk te 
begrijpen zijn, die de onkundige 
en onstandvastige mensen 
verdraaien, tot hun eigen 
verderf, net als de andere 
Schriften. 
17 U dan, geliefden, omdat u dit 
van tevoren weet, wees op uw 
hoede, zodat u niet door de 
dwaling van normloze mensen 
wordt meegesleept en afvalt van 
uw eigen vastheid. 
18 Maar groei in de genade en 
kennis van onze Heere en 
Zaligmaker Jezus Christus. 
Hem zij de heerlijkheid, zowel 
nu als in de dag van de 
eeuwigheid. Amen. 
 
1 Johannes 1:2 
2 -want het leven is 
geopenbaard en wij hebben het 
gezien, en wij getuigen en 
verkondigen u het eeuwige 
leven, dat bij de Vader was en 
aan ons is geopenbaard- 
 
1 Johannes 1:5 
5 ¶ En dit is de boodschap die 
wij van Hem gehoord hebben en 
aan u verkondigen, dat God licht 
is en dat in Hem in het geheel 
geen duisternis is. 
6 Als wij zeggen dat wij 
gemeenschap met Hem hebben 
en wij toch in de duisternis 
wandelen, liegen wij en doen de 
waarheid niet. 
7 Maar als wij in het licht 
wandelen, zoals Hij in het licht 
is, hebben wij gemeenschap 
met elkaar, en het bloed van 
Jezus Christus, Zijn Zoon, 
reinigt ons van alle zonde. 
8 ¶ Als wij zeggen dat wij geen 
zonde hebben, misleiden wij 
onszelf en is de waarheid niet in 
ons. 
9 Als wij onze zonden belijden: 
Hij is getrouw en rechtvaardig 
om ons de zonden te vergeven 
en ons te reinigen van alle 
ongerechtigheid. 

werken daarop zullen 
gevonden worden. 
 
2 Petrus 3:16 
16 evenals ook in alle brieven, 
waarin hij over deze dingen 
spreekt, waarin sommige 
dingen moeilijk te begrijpen 
zijn, die de onwetenden en 
onstandvastigen verdraaien, 
zoals ook de overige 
Schriften, tot hun eigen 
verderf. 
17 U dan, geliefden, nu u dit 
van tevoren weet, weest op 
uw hoede dat u niet, door de 
dwaling van de zedelozen 
meegesleept, afvalt van uw 
eigen standvastigheid; 
18 maar groeit op in de 
genade en kennis van onze 
Heer en Heiland Jezus 
Christus. Hem zij de 
heerlijkheid, zowel nu als tot 
de dag van de eeuwigheid. 
Amen. 
 
1 Johannes 1:2 
2 (en het leven is 
geopenbaard en wij hebben 
gezien de getuigen en 
verkondigen u het eeuwige 
leven, dat bij de Vader was 
en ons geopenbaard is); 
 
1 Johannes 1:5 
5 ¶ En dit is de boodschap die 
wij van Hem gehoord hebben 
en u verkondigen, dat God 
licht is en dat in Hem in het 
geheel geen duisternis is. 
6 Als wij zeggen dat wij 
gemeenschap met Hem 
hebben, en wij wandelen in de 
duisternis, dan liegen wij en 
doen de waarheid niet. 
7 Maar als wij in het licht 
wandelen, zoals Hij in het licht 
is, hebben wij gemeenschap 
met elkaar, en het bloed van 
Jezus, zijn Zoon, reinigt ons 
van alle zonde. 
8 ¶ Als wij zeggen dat wij geen 
zonde hebben, misleiden wij 
onszelf en de waarheid is niet 
in ons. 
9 Als wij onze zonden 
belijden, Hij is getrouw en 
rechtvaardig om ons de 
zonden te vergeven en ons te 
reinigen van alle 
ongerechtigheid. 
10 Als wij zeggen dat wij niet 
gezondigd hebben, maken wij 
Hem tot een leugenaar en zijn 
woord is niet in ons. 
 
1 Johannes 2:1 
1 ¶ Mijn kinderen, ik schrijf u 
deze dingen opdat u niet 
zondigt. En als iemand 
zondigt, wij hebben een 
voorspraak bij de Vader, 

medegesleept, afvalt van uw 
eigen standvastigheid; 
18 maar wast op in de genade 
en in de kennis van onze Here 
en Heiland, Jezus Christus. 
Hem zij de heerlijkheid, zowel 
nu als tot de dag der 
eeuwigheid. 
 
1 Johannes 1:2 
2 (het leven toch is 
geopenbaard en wij hebben 
gezien en getuigen en 
verkondigen u het eeuwige 
leven, dat bij de Vader was en 
aan ons geopenbaard is) 
 
1 Johannes 1:5 
5 ¶ En dit is de verkondiging, 
die wij van Hem gehoord 
hebben en u verkondigen: 
God is licht en in Hem is in het 
geheel geen duisternis. 
6 Indien wij zeggen, dat wij 
gemeenschap met Hem 
hebben en in de duisternis 
wandelen, dan liegen wij en 
doen de waarheid niet; 
7 maar indien wij in het licht 
wandelen, gelijk Hij in het licht 
is, hebben wij gemeenschap 
met elkander; en het bloed 
van Jezus, zijn Zoon, reinigt 
ons van alle zonde. 
8 ¶ Indien wij zeggen, dat wij 
geen zonde hebben, 
misleiden wij onszelf en de 
waarheid is in ons niet. 
9 Indien wij onze zonden 
belijden, Hij is getrouw en 
rechtvaardig, om ons de 
zonden te vergeven en ons te 
reinigen van alle 
ongerechtigheid. 
10 Indien wij zeggen, dat wij 
niet gezondigd hebben, maken 
wij Hem tot een leugenaar en 
zijn woord is in ons niet. 
 
1 Johannes 2:1 
1 ¶ Mijn kinderkens, dit schrijf 
ik u, opdat gij niet tot zonde 
komt. En als iemand 
gezondigd heeft, wij hebben 
een voorspraak bij de Vader, 
Jezus Christus, de 
rechtvaardige; 
2 en Hij is een verzoening 
voor onze zonden en niet 
alleen voor de onze, maar ook 
voor die der gehele wereld. 
 
1 Johannes 2:17 
17 En de wereld gaat voorbij 
en haar begeren, maar wie de 
wil van God doet, blijft tot in 
eeuwigheid. 
 
1 Johannes 2:25 
25 En dit is de belofte, die Hij 
zelf ons beloofd heeft: het 
eeuwige leven. 
 
1 Johannes 3:5 

error of the wicked, ye 
should fall from your own 
stedfastness: 
18 but grow in grace, and in 
the knowledge of our lord 
and saviour jesus Christ. to 
him be glory both now and 
to the day of eternity. amen. 
 
1 John 1:2 
2 (and the life has been 
manifested, and we have 
seen, and bear witness, 
and report to you the 
eternal life, which was with 
the father, and has been 
manifested to us:) 
 
1 John 1:5 
5 ¶ and this is the message 
which we have heard from 
him, and declare to you, 
that god is light, and in him 
is no darkness at all. 
6 if we say that we have 
fellowship with him, and 
walk in darkness, we lie, 
and do not practise the 
truth. 
7 but if we walk in the light 
as *he* is in the light, we 
have fellowship with one 
another, and the blood of 
jesus Christ his son 
cleanses us from all sin. 
8 ¶ if we say that we have 
no sin, we deceive 
ourselves, and the truth is 
not in us. 
9 if we confess our sins, he 
is faithful and righteous to 
forgive us our sins, and 
cleanse us from all 
unrighteousness. 
10 if we say that we have 
not sinned, we make him a 
liar, and his word is not in 
us. 
 
1 John 2:1 
1 ¶ my children, these things 
I write to you in order that 
ye may not sin; and if any 
one sin, we have a patron 
with the father, jesus Christ 
the righteous; 
2 and *he* is the propitiation 
for our sins; but not for ours 
alone, but also for the 
whole world. 
 
1 John 2:17 
17 and the world is passing, 
and its lust, but he that 
does the will of god abides 
for eternity. 
 
1 John 2:25 
25 and this is the promise 
which *he* has promised 
us, life eternal. 
 
1 John 3:5 
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gezondigd heeft, wij hebben een 
Voorspraak bij den Vader, 
Jezus Christus, den 
Rechtvaardige; 
2 En Hij is een verzoening <2434> 
voor <4012> onze zonden; en niet 
alleen voor <4012> de onze, maar 
ook voor <4012> de zonden der 
gehele wereld. 
 
1 Johannes 2:17 
17 En de wereld gaat voorbij, en 
haar begeerlijkheid; maar die 
den wil van God doet, blijft <3306> 
in <1519> der eeuwigheid <165>. 
 
1 Johannes 2:25 
25 En dit is de belofte, die Hij ons 
beloofd heeft, namelijk het 
eeuwige <166> leven. 
 
1 Johannes 3:5 
5 En gij weet, dat Hij 
geopenbaard is, opdat Hij onze 
zonden zou wegnemen; en 
geen zonde is in Hem. 
 
1 Johannes 3:10 
10 Hierin zijn de kinderen Gods 
en de kinderen des duivels 
openbaar. Een iegelijk <3956>, die 
de rechtvaardigheid niet doet, 
die is niet uit God, en die zijn 
broeder niet liefheeft, 
 
1 Johannes 3:15 
15 Een iegelijk <3956>, die zijn 
broeder haat, is een doodslager; 
en gij weet, dat geen <3956> 
doodslager het eeuwige <166> 
leven heeft in zich blijvende 
<3306>. 
 
1 Johannes 4:10 
10 Hierin is de liefde, niet dat wij 
God liefgehad hebben, maar dat 
Hij ons lief heeft gehad, en Zijn 
Zoon gezonden heeft tot een 
verzoening <2434> voor <4012> onze 
zonden. 
 
1 Johannes 4:14 
14 ¶ En wij hebben het 
aanschouwd, en getuigen, dat 
de Vader Zijn Zoon gezonden 
heeft tot een Zaligmaker <4990> 
der wereld. 
 
1 Johannes 4:17 
17 ¶ Hierin is de liefde bij ons 
volmaakt, opdat wij 
vrijmoedigheid mogen hebben in 
den dag des oordeels <2920>, 
namelijk dat gelijk Hij is, wij ook 
zijn in deze wereld. 
 
1 Johannes 5:11 
11 En dit is de getuigenis, 
namelijk dat ons God het 
eeuwige <166> leven gegeven 
heeft; en ditzelve leven is in Zijn 
Zoon. 
12 Die den Zoon heeft, die heeft 
het leven; die den Zoon van 

10 Als wij zeggen dat wij niet 
gezondigd hebben, maken wij 
Hem tot leugenaar en is Zijn 
woord niet in ons. 
 
1 Johannes 2:1 
1 ¶ Mijn lieve kinderen, ik schrijf 
u deze dingen, opdat u niet 
zondigt. En als iemand 
gezondigd heeft: wij hebben een 
Voorspraak bij de Vader, Jezus 
Christus, de Rechtvaardige. 
2 En Hij is een verzoening voor 
onze zonden; en niet alleen 
voor de onze, maar ook voor de 
zonden van de hele wereld. 
 
1 Johannes 2:17 
17 En de wereld gaat voorbij 
met haar begeerte; maar wie de 
wil van God doet, blijft tot in 
eeuwigheid. 
 
1 Johannes 2:25 
25 En dit is de belofte die Hij ons 
heeft beloofd: het eeuwige 
leven. 
 
1 Johannes 3:5 
5 En u weet dat Hij geopenbaard 
is om onze zonden weg te 
nemen; en zonde is er in Hem 
niet. 
 
1 Johannes 3:10 
10 Hieraan zijn de kinderen van 
God en de kinderen van de 
duivel te herkennen. Ieder die 
de rechtvaardigheid niet doet, 
is niet uit God, evenmin als hij 
die zijn broeder niet liefheeft. 
 
1 Johannes 3:15 
15 Ieder die zijn broeder haat, is 
een moordenaar; en u weet dat 
geen moordenaar het eeuwige 
leven blijvend in zich heeft. 
 
1 Johannes 4:10 
10 Hierin is de liefde, niet dat wij 
God lief hebben gekregen, maar 
dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon 
zond als verzoening voor onze 
zonden. 
 
1 Johannes 4:14 
14 ¶ En wij hebben gezien en 
getuigen dat de Vader de Zoon 
gezonden heeft als Zaligmaker 
van de wereld. 
 
1 Johannes 4:17 
17 ¶ Hierin is de liefde bij ons 
volmaakt geworden, dat wij 
vrijmoedigheid mogen hebben 
op de dag van het oordeel. 
Want zoals Hij is, zijn ook wij in 
deze wereld. 
 
1 Johannes 5:11 
11 En dit is het getuigenis, 
namelijk dat God ons het 
eeuwige leven gegeven heeft; 
en dit leven is in Zijn Zoon. 

Jezus Christus, de 
Rechtvaardige; 
2 en Hij is het zoenoffer voor 
onze zonden; en niet voor 
onze zonden alleen, maar 
ook voor de hele wereld. 
 
1 Johannes 2:17 
17 En de wereld gaat voorbij 
en haar begeerte, maar wie 
de wil van God doet, blijft tot 
in eeewigheid. 
 
1 Johannes 2:25 
25 En dit is de belofte die Hij 
ons heeft beloofd: het 
eeuwige leven. 
 
1 Johannes 3:5 
5 En u weet dat Hij 
geopenbaard is, opdat Hij 
onze zonden zou wegnemen; 
en in Hem is geen zonde. 
 
1 Johannes 3:10 
10 Hierin zijn de kinderen van 
God en de kinderen van de 
duivel openbaar: ieder die de 
gerechtigheid niet doet, is 
niet uit God, en wie zijn 
broeder niet liefheeft. 
 
1 Johannes 3:15 
15 Ieder die zijn broeder haat, 
is een mensenmoordenaar, en 
u weet dat geen 
mensenmoordenaar eeuwig 
leven in zich heeft wonen. 
 
1 Johannes 4:10 
10 Hierin is de liefde, niet dat 
wij God hebben liefgehad, 
maar dat Hij ons heeft 
liefgehad en zijn Zoon heeft 
gezonden als zoenoffer voor 
onze zonden. 
 
1 Johannes 4:14 
14 ¶ En wij hebben 
aanschouwd en getuigen, dat 
de Vader de Zoon heeft 
gezonden als Heiland van de 
wereld. 
 
1 Johannes 4:17 
17 ¶ Hierin is de liefde bij ons 
volmaakt (opdat wij 
vrijmoedigheid hebben in de 
dag van het oordeel), dat 
zoals Hij is, ook wij zijn in 
deze wereld. 
 
1 Johannes 5:11 
11 En dit is het getuigenis: 
dat God ons eeuwig leven 
heeft gegeven, en dit leven is 
in zijn Zoon. 
12 Wie de Zoon heeft, heeft 
het leven; wie de Zoon van 
God niet heeft, heeft het 
leven niet. 
13 Deze dingen heb ik u 
geschreven, opdat u weet dat 
u eeuwig leven hebt, u die in 

5 En gij weet, dat Hij 
geopenbaard is, opdat Hij de 
zonden zou wegnemen, en in 
Hem is geen zonde. 
 
1 Johannes 3:10 
10 Hieraan zijn de kinderen 
Gods en de kinderen des 
duivels kenbaar: een ieder die 
de rechtvaardigheid niet 
doet, is niet uit God, evenmin 
als wie zijn broeder niet 
liefheeft. 
 
1 Johannes 3:15 
15 Een ieder, die zijn broeder 
haat, is een mensenmoorder 
en gij weet, dat geen 
mensenmoorder eeuwig 
leven blijvend in zich heeft. 
 
1 Johannes 4:10 
10 Hierin is de liefde, niet dat 
wij God liefgehad hebben, 
maar dat Hij ons heeft 
liefgehad en zijn Zoon 
gezonden heeft als een 
verzoening voor onze 
zonden. 
 
1 Johannes 4:14 
14 ¶ En wij hebben 
aanschouwd en getuigen, dat 
de Vader de Zoon gezonden 
heeft als Heiland der wereld. 
 
1 Johannes 4:17 
17 ¶ Hierin is de liefde bij ons 
volmaakt geworden, dat wij 
vrijmoedigheid hebben op de 
dag des oordeels, want gelijk 
Hij is, zijn ook wij in deze 
wereld. 
 
1 Johannes 5:11 
11 En dit is het getuigenis: 
God heeft ons eeuwig leven 
gegeven en dit leven is in zijn 
Zoon. 
12 Wie de Zoon heeft, heeft 
het leven; wie de Zoon van 
God niet heeft, heeft het leven 
niet. 
13 Dit heb ik u geschreven, die 
gelooft in de naam van de 
Zoon Gods, opdat gij weet, 
dat gij eeuwig leven hebt.        
 
1 Johannes 5:20 
20 Doch wij weten, dat de 
Zoon van God gekomen is en 
ons inzicht gegeven heeft om 
de Waarachtige te kennen; en 
wij zijn in de Waarachtige, in 
zijn Zoon Jezus Christus. Dit 
is de waarachtige God en het 
eeuwige leven. 
 
2 Johannes 1:2 
2 om der waarheid wil, die in 
ons blijft en met ons zijn zal 
tot in eeuwigheid: 
 
Judas 1:6 

5 and ye know that *he* has 
been manifested that he 
might take away our sins; 
and in him sin is not. 
 
1 John 3:10 
10 in this are manifest the 
children of god and the 
children of the devil. 
whoever does not practise 
righteousness is not of god, 
and he who does not love 
his brother. 
 
1 John 3:15 
15 every one that hates his 
brother is a murderer, and 
ye know that no murderer 
has eternal life abiding in 
him. 
 
1 John 4:10 
10 Herein is love, not that 
we loved god, but that he 
loved us, and sent his son a 
propitiation for our sins. 
 
1 John 4:14 
14 ¶ and *we* have seen, 
and testify, that the father 
has sent the son as saviour 
of the world. 
 
1 John 4:17 
17 ¶ Herein has love been 
perfected with us that we 
may have boldness in the 
day of judgment, that even 
as *he* is, *we* also are in 
this world. 
 
1 John 5:11 
11 and this is the witness, 
that god has given to us 
eternal life; and this life is in 
his son. 
12 he that has the son has 
life: he that has not the son 
of god has not life. 
13 these things have I 
written to you that ye may 
know that ye have eternal 
life who believe on the 
name of the son of god. 
 
1 John 5:20 
20 and we know that the son 
of god has come, and has 
given us an understanding 
that we should know him 
that is true; and we are in 
him that is true, in his son 
jesus Christ. he is the true 
god and eternal life. 
 
2 John 1:2 
2 for the truth’s sake which 
abides in us and shall be 
with us to eternity. 
 
Jude 1:6 
6 and angels who had not 
kept their own original state, 
but had abandoned their 
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God niet heeft, die heeft het 
leven niet. 
13 Deze dingen heb ik u 
geschreven, die gelooft in <1519> 
den Naam des Zoons van God; 
opdat gij weet, dat gij het 
eeuwige <166> leven hebt, en 
opdat gij gelooft in <1519> den 
Naam des Zoons van God. 
 
1 Johannes 5:20 
20 Doch wij weten, dat de Zoon 
van God gekomen is, en heeft 
ons het verstand gegeven, dat 
wij den Waarachtige kennen; en 
wij zijn in den Waarachtige, 
namelijk in Zijn Zoon Jezus 
Christus. Deze is de 
waarachtige God, en het 
eeuwige <166> Leven. 
 
2 Johannes 1:2 
2 Om der waarheid wil, die in 
ons blijft <3306>, en met ons zal 
zijn in <1519> der eeuwigheid <165>: 
 
Judas 1:6 
6 En de engelen, die hun 
beginsel niet bewaard hebben, 
maar hun eigen woonstede 
verlaten hebben, heeft Hij tot 
<1519> het oordeel <2920> des groten 
dags met eeuwige <126> banden 
onder de duisternis bewaard. 
7 Gelijk Sodoma en Gomorra, en 
de steden rondom <4012> dezelve, 
die op gelijke wijze als deze 
gehoereerd hebben, en ander 
vlees zijn nagegaan, tot een 
voorbeeld voorgesteld zijn, 
dragende de straf des 
eeuwigen <166> vuurs <4442>. 
8 ¶ Desgelijks evenwel ook 
dezen, in slaap gebracht zijnde, 
verontreinigen het vlees, en 
verwerpen de heerschappij, en 
lasteren de heerlijkheden. 
9 Maar Michaël, de archangel, 
toen hij met den duivel twistte, 
en handelde van <4012> het 
lichaam van Mozes, durfde 
geen oordeel <2920> van lastering 
tegen hem voortbrengen, maar 
zeide: De Heere bestraffe u! 
10 Maar dezen, hetgeen zij niet 
weten, dat lasteren zij; en 
hetgeen zij natuurlijk, als de 
onredelijke dieren, weten, in 
hetzelve verderven zij zich. 
11 Wee hun, want zij zijn den 
weg van Kaïn ingegaan, en door 
de verleiding van het loon van 
Balaam zijn zij henengestort, en 
zijn door de tegenspreking van 
Korach vergaan <622>. 
12 Dezen zijn vlekken in uw 
liefdemaaltijden, en als zij met u 
ter maaltijd zijn, weiden zij 
zichzelven zonder vreze; zij zijn 
waterloze wolken, die van de 
winden omgedreven worden; zij 
zijn als bomen in het afgaan van 
den herfst, onvruchtbaar, 

12 Wie de Zoon heeft, heeft het 
leven; wie de Zoon van God 
niet heeft, heeft het leven niet. 
13 Deze dingen heb ik 
geschreven aan u die gelooft in 
de Naam van de Zoon van God, 
opdat u weet dat u het eeuwige 
leven hebt en opdat u gelooft in 
de Naam van de Zoon van God. 
 
1 Johannes 5:20 
20 Maar wij weten dat de Zoon 
van God gekomen is en ons het 
verstand heeft gegeven om de 
Waarachtige te mogen kennen; 
en wij zijn in de Waarachtige, 
namelijk in Zijn Zoon, Jezus 
Christus. Die is de waarachtige 
God en het eeuwige leven. 
 
2 Johannes 1:2 
2 omwille van de waarheid, die 
in ons blijft en met ons zal zijn 
tot in eeuwigheid: 
 
Judas 1:6 
6 En de engelen die hun 
oorspronkelijke staat niet 
hebben bewaard, maar hun 
eigen woonplaats verlaten 
hebben, heeft Hij voor het 
oordeel van de grote dag met 
eeuwige boeien in de 
duisternis in verzekerde 
bewaring gesteld. 
7 Evenzo is het met Sodom en 
Gomorra, en de steden 
eromheen, die op dezelfde wijze 
als zij hoererij bedreven hebben 
en ander vlees achterna zijn 
gegaan. Zij liggen daar als een 
waarschuwend voorbeeld, 
doordat zij de straf van het 
eeuwige vuur ondergaan. 
8 ¶ Niettemin bezoedelen deze 
dromers ook nu op dezelfde 
wijze hun lichaam en zij 
verwerpen het gezag en 
lasteren al wat eer toekomt. 
9 Michaël, de aartsengel, echter 
durfde, toen hij met de duivel 
redetwistte en een 
woordenwisseling had over het 
lichaam van Mozes, geen 
oordeel van lastering tegen 
hem uit te brengen, maar zei: 
Moge de Heere u bestraffen! 
10 Maar deze mensen lasteren 
alles waarvan zij geen kennis 
hebben, en met de dingen die 
zij, net als de redeloze dieren, 
van nature wel begrijpen, richten 
zij zichzelf te gronde. 
11 Wee hun, want zij zijn de weg 
van Kaïn ingeslagen en hebben 
zich om loon in de dwaling van 
Bileam gestort en zijn door het 
tegenspreken als van Korach 
omgekomen. 
12 Deze mensen zijn 
schandvlekken bij uw 
liefdemaaltijden. Als zij met u de 
maaltijd gebruiken, doen zij 
zichzelf onbeschroomd te goed. 

de naam van de Zoon van 
God gelooft. 
 
1 Johannes 5:20 
20 En wij weten dat de Zoon 
van God gekomen is en ons 
het verstand gegeven heeft, 
opdat wij de Waarachtige 
kennen; en wij zijn in de 
Waarachtige, in zijn Zoon 
Jezus Christus. Deze is de 
waarachtige God en het 
eeuwige leven. 
 
2 Johannes 1:2 
2 ter wille van de waarheid 
die in ons blijft en met ons zal 
zijn tot in eeuwigheid: 
 
Judas 1:6 
6 En engelen die hun 
oorsprong niet bewaard, maar 
hun eigen woonplaats verlaten 
hebben, heeft Hij tot het 
oordeel van de grote dag met 
eeuwige boeien onder 
duisternis bewaard. 
7 Zoals Sodom en Gomorra 
en de steden daaromheen, die 
op dezelfde wijze als dezen 
hoereerden en ander vlees 
achterna gingen, daar liggen 
als een voorbeeld, doordat zij 
een straf van eeuwig vuur 
ondergaan. 
8 ¶ Evenzo inderdaad 
verontreinigen ook deze 
dromers het vlees en 
verwerpen de heerschappij 
en lasteren de heerlijkheden. 
9 De aartsengel Michael 
echter durfde, toen hij met de 
duivel redeneerde en 
redetwistte over het lichaam 
van Mozes, geen oordeel van 
lastering tegen hem 
uitbrengen, maar zei: Moge de 
Heer u bestraffen! 
10 Maar dezen, alles wat zij 
niet kennen, lasteren zij, en in 
alles wat zij van nature weten, 
zoals de redeloze levende 
wezens, daarin verderven zij 
zich. 
11 Wee hun, omdat zij de weg 
van Kain gegaan zijn en voor 
loon zich aan de dwaling van 
Bileam overgegeven hebben 
en in de tegenspreking van 
Korach omgekomen zijn. 
12 Dezen zijn de vlekken in uw 
liefdemalen, als zij zonder 
vrees bij u brassen en zichzelf 
weiden; waterloze wolken, 
door winden voortgedreven, 
bomen in de late herfst zonder 
vrucht, tweemaal gestorven, 
ontworteld; 
13 wilde golven van de zee, 
die hun eigen 
schandelijkheden 
opschuimen; dwaalsterren, 
voor wie de donkerheid van 

6 en dat Hij engelen, die aan 
hun oorsprong ontrouw 
werden en hun eigen woning 
verlieten, voor het oordeel 
van de grote dag met eeuwige 
banden onder donkerheid 
heeft bewaard gehouden; 
7 zoals Sodom en Gomorra en 
de steden in hun nabijheid, die 
op gelijke wijze als genen haar 
hoererij hebben botgevierd en 
ander vlees achternagelopen 
zijn, daar liggen als voorbeeld, 
onder een straf van eeuwig 
vuur. 
8 ¶ Desgelijks bezoedelen ook 
deze dromenzieners hun 
vlees, verwerpen wat 
heerschappij heet en lasteren 
de heerlijkheden.  
9 Maar Michael, de aartsengel, 
durfde, toen hij met de duivel 
in twist gewikkeld was over het 
lichaam van Mozes, geen 
smadelijk oordeel uitbrengen, 
doch hij zeide: De Here straffe 
u! 
10 Zij echter lasteren al wat zij 
niet kennen en in hetgeen zij, 
gelijk de redeloze wezens, van 
nature weten, ligt hun verderf.   
11 Wee hun, want zij zijn de 
weg van Kain opgegaan, zij 
zijn voor de verleiding van een 
Bileamsloon bezweken en 
door het verzet van een 
Korach ten onder gegaan. 
12 Dezen zijn de 
schandvlekken bij uw 
liefdemalen, zij, die zonder 
schroom tezamen feesten om 
zichzelf te weiden; wolken, die 
geen water geven, daar zij 
door winden voorbijgejaagd 
worden; bomen, die in de late 
herfst geen vrucht geven; 
tweemaal gestorven zijn zij 
en ontworteld; 
13 wilde baren der zee, die 
hun eigen schande 
opschuimen; dwaalsterren. 
Voor hen is de donkerste 
duisternis voor eeuwig 
weggelegd. 
14 Ook over hen heeft Henoch, 
de zevende van Adam af, 
geprofeteerd, zeggende: Zie, 
de Here is gekomen met zijn 
heilige tienduizenden, 
15 ¶ om over allen de 
vierschaar te spannen en alle 
goddelozen te straffen voor 
al hun goddeloze werken, die 
zij goddeloos bedreven 
hebben, en voor al de harde 
taal, die de goddeloze 
zondaars tegen Hem 
gesproken hebben.  
 
Judas 1:21 
21 (1-21b) verwachtende de 
ontferming van onze Here 
Jezus Christus ten eeuwigen 
leven.  

own dwelling, he keeps in 
eternal chains under 
gloomy darkness, to the 
judgment of the great day; 
7 as Sodom and Gomorrha, 
and the cities around them, 
committing greedily 
fornication, in like manner 
with them, and going after 
other flesh, lie there as an 
example, undergoing the 
judgment of eternal fire. 
8 ¶ yet in like manner these 
dreamers also defile the 
flesh, and despise lordship, 
and speak railingly against 
dignities. 
9 but Michael the archangel, 
when disputing with the 
devil he reasoned about the 
body of Moses, did not dare 
to bring a railing judgment 
against him, but said, the 
lord rebuke thee. 
10 but these, whatever 
things they know not, they 
speak railingly against; but 
what even, as the irrational 
animals, they understand 
by mere nature, in these 
things they corrupt 
themselves. 
11 woe to them! because 
they have gone in the way 
of Cain, and given 
themselves up to the error 
of Balaam for reward, and 
perished in the gainsaying 
of Core. 
12 these are spots in your 
love-feasts, feasting 
together with you without 
fear, pasturing themselves; 
clouds without water, 
carried along by the winds; 
autumnal trees, without 
fruit, twice dead, rooted up; 
13 raging waves of the sea, 
foaming out their own 
shames; wandering stars, 
to whom has been reserved 
the gloom of darkness for 
eternity. 
14 and Enoch, the seventh 
from Adam, prophesied 
also as to these, saying, 
behold, the lord has come 
amidst his holy myriads, 
15 ¶ to execute judgment 
against all; and to convict 
all the ungodly of them of all 
their works of ungodliness, 
which they have wrought 
ungodlily, and of all the 
hard things which ungodly 
sinners have spoken 
against him. 
 
Jude 1:21 
21 keep yourselves in the 
love of god, awaiting the 
mercy of our lord jesus 
Christ unto eternal life. 
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tweemaal verstorven, en 
ontworteld; 
13 Wilde baren der zee, hun 
eigen schande opschuimende; 
dwalende sterren, denwelken de 
donkerheid der duisternis in 
<1519> der eeuwigheid <165> 
bewaard wordt. 
14 En van dezen heeft ook 
Enoch, de zevende van Adam, 
geprofeteerd, zeggende: Ziet, de 
Heere is gekomen met Zijn vele 
duizenden heiligen; 
15 ¶ Om gericht <2920> te houden 
tegen allen <3956>, en te straffen 
alle <3956> goddelozen onder 
hen, vanwege <4012> al <3956> hun 
goddeloze werken, die zij 
goddelooslijk gedaan hebben, 
en vanwege <4012> al <3956> de 
harde woorden, die de 
goddeloze zondaars tegen 
Hem gesproken hebben. 
 
Judas 1:21 
21 Bewaart uzelven in de liefde 
Gods, verwachtende de 
barmhartigheid van onzen Heere 
Jezus Christus ten <1519> 
eeuwigen <166> leven. 
 
Judas 1:25 
25 Den alleen wijzen God, onzen 
Zaligmaker <4990>, zij heerlijkheid 
en majesteit, kracht en macht, 
beide nu en in <1519> alle <3956> 
eeuwigheid <165>. Amen. 
 
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 <1519> 
alle <165> eeuwigheid <165>. Amen. 
 
Openbaring 1:18 
18 En Die leef, en Ik ben dood 
geweest; en zie, Ik ben levend 
in <1519> alle <165> eeuwigheid <165>. 
Amen. En Ik heb de sleutels der 
hel <86> en des doods. 
 
Openbaring 2:11 
11 Die oren heeft, die hore wat 
de Geest tot de Gemeenten 
zegt. Die overwint, zal van den 
tweeden dood niet beschadigd 
worden. 
 
Openbaring 3:5 
5 Die overwint, die zal bekleed 
worden met witte klederen; en Ik 
zal zijn naam geenszins uitdoen 
uit het boek des levens, en Ik 
zal zijn naam belijden voor Mijn 
Vader en voor Zijn engelen. 

Zij zijn wolken zonder water, die 
door de winden heen en weer 
gedreven worden. Zij zijn als 
bomen in de late herfst, zonder 
vrucht, tweemaal gestorven en 
ontworteld. 
13 Zij zijn wilde golven van de 
zee, die hun eigen schanddaden 
opschuimen, dwaalsterren, voor 
wie de diepste duisternis tot in 
eeuwigheid bewaard wordt. 
14 Ook over hen heeft Henoch, 
de zevende vanaf Adam, 
geprofeteerd, toen hij zei: Zie, 
de Heere is gekomen met Zijn 
tienduizenden heiligen, 
15 ¶ om over allen het oordeel 
te vellen en alle goddelozen 
onder hen terecht te wijzen voor 
al hun goddeloze daden, die zij 
op goddeloze wijze bedreven 
hebben, en voor al de harde 
woorden die zij, goddeloze 
zondaars, tegen Hem 
gesproken hebben. 
 
Judas 1:21 
21 bewaar uzelf in de liefde van 
God en verwacht de 
barmhartigheid van onze Heere 
Jezus Christus, tot het 
eeuwige leven. 
 
Judas 1:25 
25 de alleenwijze God, onze 
Zaligmaker, zij heerlijkheid en 
majesteit, kracht en macht, nu 
en in alle eeuwigheid. Amen. 
 
Openbaring 1:5 
5 en van Jezus Christus, Die 
de getrouwe Getuige is, de 
Eerstgeborene uit de doden en 
de Vorst van de 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 voor God 
en Zijn Vader, Hem zij de 
heerlijkheid en de kracht in alle 
eeuwigheid. Amen. 
 
Openbaring 1:18 
18 en de Levende, en Ik ben 
dood geweest en zie, Ik ben 
levend tot in alle eeuwigheid. 
Amen. En Ik heb de sleutels van 
het rijk van de dood en van de 
dood zelf. 
 
Openbaring 2:11 
11 Wie oren heeft, laat hij horen 
wat de Geest tegen de 
gemeenten zegt. Wie overwint, 
zal zeker geen schade 
toegebracht worden door de 
tweede dood. 
 
Openbaring 3:5 
5 Wie overwint, zal bekleed 
worden met witte kleren en Ik 
zal zijn naam beslist niet 

de duisternis tot in 
eeuwigheid bewaard wordt. 
14 En ook Henoch, de 
zevende van Adam af, heeft 
van dezen geprofeteerd door 
te zeggen: Zie, de Heer is 
gekomen temidden van zijn 
heilige tienduizenden, 
15 ¶ om oordeel uit te oefenen 
tegen allen en elke ziel te 
bestraffen om al hun werken 
van goddeloosheid die zij 
goddeloos bedreven hebben, 
en om alle harde woorden die 
goddeloze zondaars tegen 
Hem gesproken hebben. 
 
Judas 1:21 
21 en verwacht de 
barmhartigheid van onze Heer 
Jezus Christus tot het 
eeuwige leven. 
 
Judas 1:25 
25 de enige God onze 
Heiland, door Jezus Christus 
onze Heer, zij heerlijkheid, 
majesteit, kracht en macht, 
voor alle eeuwen, en nu, en 
tot in alle eeuwigheid! Amen. 
 
Openbaring 1:5 
5 en van Jezus Christus, de 
trouwe getuige, de 
eerstgeborene van de doden 
en de overste van de 
koningen van de aarde. Hem 
die ons liefheeft en ons van 
onze zonden heeft verlost 
door zijn bloed, 
6 en ons gemaakt heeft tot 
een koninkrijk, tot priesters 
voor zijn God en Vader, Hem 
zij de heerlijkheid en de kracht 
tot in alle eeuwigheid! Amen. 
 
Openbaring 1:18 
18 en de levende; en Ik ben 
dood geweest, en zie, Ik ben 
levend tot in alle eeuwigheid, 
en Ik heb de sleutels van de 
dood en de hades. 
 
Openbaring 2:11 
11 Wie een oor heeft, laat hij 
horen wat de Geest tot de 
gemeenten zegt. Wie 
overwint, zal geenszins van 
de tweede dood schade 
lijden. 
 
Openbaring 3:5 
5 Wie overwint, die zal 
bekleed worden met witte 
kleren en Ik zal zijn naam 
geenszins uitwissen uit het 
boek van het leven, en Ik zal 
zijn naam belijden voor mijn 
Vader en voor zijn engelen. 
 
Openbaring 4:9 
9 En wanneer de levende 
wezens heerlijkheid en eer en 
dankzegging zullen geven aan 

 
Judas 1:25 
25 de enige God, onze 
Heiland, zij door Jezus 
Christus, onze Here, 
heerlijkheid, majesteit, kracht 
en macht voor alle 
eeuwigheid, en nu en in alle 
eeuwigheden! Amen. 
 
Openbaring 1:5 
5 en van Jezus Christus, de 
getrouwe getuige, de 
eerstgeborene der doden en 
de overste van de koningen 
der aarde. Hem, die ons 
liefheeft en ons uit onze 
zonden verlost heeft door zijn 
bloed 
6 (en Hij heeft ons tot een 
koninkrijk, tot priesters voor 
zijn God en Vader gemaakt) 
Hem zij de heerlijkheid en de 
kracht tot in alle 
eeuwigheden! Amen. 
 
Openbaring 1:18 
18 en de levende, en Ik ben 
dood geweest, en zie, Ik ben 
levend tot in alle 
eeuwigheden, en Ik heb de 
sleutels van de dood en het 
dodenrijk.  
 
Openbaring 2:11 
11 Wie een oor heeft, die hore, 
wat de Geest tot de 
gemeenten zegt. Wie 
overwint, zal van de tweede 
dood geen schade lijden. 
 
Openbaring 3:5 
5 Wie overwint, zal aldus 
bekleed worden met witte 
klederen; en Ik zal zijn naam 
geenszins uitwissen uit het 
boek des levens, maar Ik zal 
zijn naam belijden voor mijn 
Vader en voor zijn engelen.  
 
Openbaring 4:9 
9 En wanneer de dieren 
heerlijkheid, eer en 
dankzegging zullen brengen 
aan Hem, die op de troon 
gezeten is en tot in alle 
eeuwigheden leeft, 
10 zullen de vierentwintig 
oudsten zich nederwerpen 
voor Hem, die op de troon 
gezeten is en Hem aanbidden, 
die tot in alle eeuwigheden 
leeft, en zij zullen hun kronen 
voor de troon werpen, 
zeggende: 
11 Gij, onze Here en God, zijt 
waardig te ontvangen de 
heerlijkheid, de eer en de 
macht; want Gij hebt alles 
geschapen, en om uw wil was 
het en werd het geschapen. 
 
Openbaring 5:9 

Jude 1:25 
25 to the only god our 
saviour, through jesus 
Christ our lord, be glory, 
majesty, might, and 
authority, from before the 
whole age, and now, and to 
all the ages. amen. 
 
Revelation 1:5 
5 and from jesus Christ, the 
faithful witness, the firstborn 
from the dead, and the 
prince of the kings of the 
earth. to him who loves us, 
and has washed us from 
our sins in his blood, 
6 and made us a kingdom, 
priests to his god and 
father: to him be the glory 
and the might to the ages of 
ages. amen. 
 
Revelation 1:18 
18 and the living one: and I 
became dead, and behold, I 
am living to the ages of 
ages, and have the keys of 
death and of hades. 
 
Revelation 2:11 
11 he that has an ear, let 
him hear what the spirit 
says to the assemblies. he 
that overcomes shall in no 
wise be injured of the 
second death. 
 
Revelation 3:5 
5 he that overcomes, *he* 
shall be clothed in white 
garments, and I will not blot 
his name out of the book of 
life, and will confess his 
name before my father and 
before his angels. 
 
Revelation 4:9 
9 and when the living 
creatures shall give glory 
and honour and 
thanksgiving to him that sits 
upon the throne, who lives 
to the ages of ages, 
10 the twenty-four elders 
shall fall before him that sits 
upon the throne, and do 
homage to him that lives to 
the ages of ages; and shall 
cast their crowns before the 
throne, saying, 
11 thou art worthy, O our 
lord and our god, to receive 
glory and honour and 
power; for *thou* hast 
created all things, and for 
thy will they were, and they 
have been created. 
 
Revelation 5:9 
9 and they sing a new song, 
saying, thou art worthy to 
take the book, and to open 
its seals; because thou hast 
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Openbaring 4:9 
9 En wanneer de dieren 
heerlijkheid, en eer, en 
dankzegging gaven Hem, Die op 
den troon zat, Die in <1519> alle 
<165> eeuwigheid <165> leeft; 
10 Zo vielen de vier en twintig 
ouderlingen voor Hem, Die op 
den troon zat, en aanbaden 
Hem, Die leeft in <1519> alle <165> 
eeuwigheid <165>, en wierpen 
hun kronen voor den troon, 
zeggende: 
11 Gij Heere, zijt waardig te 
ontvangen de heerlijkheid, en de 
eer, en de kracht; want Gij hebt 
alle dingen <3956> geschapen, en 
door Uw wil zijn zij, en zijn zij 
geschapen. 
 
Openbaring 5:9 
9 En zij zongen een nieuw lied, 
zeggende: Gij zijt waardig dat 
boek te nemen, en zijn zegelen 
te openen; want Gij zijt geslacht, 
en hebt ons Gode gekocht met 
Uw bloed, uit alle <3956> geslacht, 
en taal, en volk, en natie; 
 
Openbaring 5:13 
13 En alle <3956> schepsel, dat in 
den hemel is, en op de aarde, 
en onder de aarde, en die in de 
zee zijn, en alles <3956>, wat in 
dezelve is, hoorde ik zeggen: 
Hem, Die op den troon zit, en 
het Lam, zij de dankzegging, en 
de eer, en de heerlijkheid, en de 
kracht in <1519> alle <165> 
eeuwigheid <165>. 
14 En de vier dieren zeiden: 
Amen. En de vier en twintig 
ouderlingen vielen neder, en 
aanbaden Dengene, Die leeft in 
<1519> alle <165> eeuwigheid <165>. 
 
Openbaring 7:12 
12 Zeggende: Amen. De lof, en 
de heerlijkheid, en de wijsheid, 
en de dankzegging, en de eer, 
en de kracht, en de sterkte zij 
onzen God in <1519> alle <165> 
eeuwigheid <165>. Amen. 
 
Openbaring 9:1 
1 ¶ En de vijfde engel heeft 
gebazuind, en ik zag een ster, 
gevallen uit den hemel op <1519> 
de aarde, en haar werd gegeven 
de sleutel van den put des 
afgronds <12>. 
2 En zij heeft den put des 
afgronds <12> geopend; en er is 
rook opgegaan uit den put, als 
rook eens groten ovens; en de 
zon en de lucht is verduisterd 
geworden van den rook des 
puts. 
 
Openbaring 9:11 
11 En zij hadden over zich tot 
een koning den engel des 
afgronds <12>; zijn naam was in 

uitwissen uit het boek des 
levens, maar Ik zal zijn naam 
belijden voor Mijn Vader en 
voor Zijn engelen. 
 
Openbaring 4:9 
9 En telkens wanneer de dieren 
heerlijkheid, eer en dank 
brachten aan Hem Die op de 
troon zat en Die leeft in alle 
eeuwigheid, 
10 wierpen de vierentwintig 
ouderlingen zich neer voor Hem 
Die op de troon zat, aanbaden 
Hem Die leeft in alle 
eeuwigheid, en wierpen hun 
kronen neer vóór de troon en 
zeiden: 
11 U bent het waard, Heere, te 
ontvangen de heerlijkheid, de 
eer en de kracht, want U hebt 
alle dingen geschapen, en door 
Uw wil bestaan zij en zijn zij 
geschapen. 
 
Openbaring 5:9 
9 En zij zongen een nieuw lied 
en zeiden: U bent het waard om 
de boekrol te nemen en zijn 
zegels te openen, want U bent 
geslacht en hebt ons voor God 
gekocht met Uw bloed, uit elke 
stam, taal, volk en natie. 
 
Openbaring 5:13 
13 En elk schepsel dat in de 
hemel, op de aarde, onder de 
aarde en op de zee is, en alles 
wat daarin is, hoorde ik zeggen: 
Aan Hem Die op de troon zit, en 
aan het Lam zij de dankzegging, 
de eer, de heerlijkheid en de 
kracht in alle eeuwigheid. 
14 En de vier dieren zeiden: 
Amen. En de vierentwintig 
ouderlingen wierpen zich neer 
en aanbaden Hem Die leeft in 
alle eeuwigheid. 
 
Openbaring 7:12 
12 en zeiden: Amen. De 
lofprijzing, de heerlijkheid, de 
wijsheid, de dankzegging, de 
eer, de kracht en de sterkte is 
aan onze God tot in alle 
eeuwigheid. Amen. 
 
Openbaring 9:1 
1 ¶ En de vijfde engel blies op de 
bazuin, en ik zag een ster, uit de 
hemel op de aarde gevallen. En 
hem werd de sleutel van de put 
van de afgrond gegeven. 
2 En hij opende de put van de 
afgrond, en er steeg rook op uit 
de put als rook van een grote 
oven. En de zon en de lucht 
werden verduisterd door de rook 
van de put. 
 
Openbaring 9:11 
11 En zij hadden een koning 
over zich, de engel van de 
afgrond. Zijn naam is in het 

Hem die op de troon zit, die 
leeft tot in alle eeuwigheid, 
10 dan zullen de vierentwintig 
oudsten neervallen voor Hem 
die op de troon zit en Hem 
aanbidden die leeft tot in alle 
eeuwigheid, en hun kronen 
neerwerpen voor de troon en 
zeggen: 
11 U bent waard, onze Heer 
en God, te ontvangen de 
heerlijkheid en de eer en de 
kracht, want U hebt alle 
dingen geschapen, en door 
uw wil bestonden zij en zijn zij 
geschapen. 
 
Openbaring 5:9 
9 En zij zingen een nieuw lied 
en zeggen: U bent waard het 
boek te nemen en zijn zegels 
te openen; want U bent 
geslacht en hebt voor God 
gekocht met uw bloed uit elk 
geslacht en taal en volk en 
natie, 
 
Openbaring 5:13 
13 En elk schepsel dat in de 
hemel en op de aarde en 
onder de aarde en op de zee 
is, en alles wat daarin is, 
hoorde ik zeggen: Hem die op 
de troon zit, en het Lam, zij de 
lof en de eer en de 
heerlijkheid en de macht tot in 
alle eeuwigheid. 
14 En de vier levende wezens 
zeiden: Amen. En de oudsten 
vielen neer en aanbaden. 
 
Openbaring 7:12 
12 en zeiden: Amen! De lof en 
de heerlijkheid en de wijsheid 
en de dankzegging en de eer 
en de kracht en de sterkte zij 
onze God tot in alle 
eeuwigheid! Amen. 
 
Openbaring 9:1 
1 ¶ En de vijfde engel 
bazuinde, en ik zag een ster, 
uit de hemel op de aarde 
gevallen, en haar werd de 
sleutel van de put van de 
afgrond gegeven. 
2 En zij opende de put van de 
afgrond en er steeg rook op 
uit de put als rook van een 
grote oven; en de zon en de 
lucht werden verduisterd door 
de rook van de put. 
 
Openbaring 9:11 
11 Zij hadden over zich als 
koning de engel van de 
afgrond; in het Hebreeuws is 
zijn naam Abaddon; en in het 
Grieks heeft hij de naam 
Apollyon. 
 
Openbaring 10:6 
6 en zwoer bij Hem die leeft 
tot in alle eeuwigheid, die de 

9 En zij zongen een nieuw 
gezang, zeggende: Gij zijt 
waardig de boekrol te nemen 
en haar zegels te openen; 
want Gij zijt geslacht en Gij 
hebt hen voor God gekocht 
met uw bloed, uit elke stam en 
taal en volk en natie; 
 
Openbaring 5:13 
13 En alle schepsel in de 
hemel en op de aarde en 
onder de aarde en op de zee 
en alles wat daarin is, hoorde 
ik zeggen: Hem, die op de 
troon gezeten is, en het Lam 
zij de lof en de eer en de 
heerlijkheid en de kracht tot in 
alle eeuwigheden.  
14 En de vier dieren zeiden: 
Amen. En de oudsten wierpen 
zich neder en aanbaden.       
 
Openbaring 7:12 
12 zeggende: Amen, de lof en 
de heerlijkheid, en de wijsheid 
en de dankzegging, en de eer 
en de macht en de sterkte zij 
onze God tot in alle 
eeuwigheden! Amen. 
 
Openbaring 9:1 
1 ¶ En de vijfde engel blies de 
bazuin, en ik zag een ster, uit 
de hemel op de aarde 
gevallen, en haar werd de 
sleutel van de put des 
afgronds gegeven. 
2 En zij opende de put des 
afgronds en er steeg rook op 
uit de put, als de rook van een 
grote oven; en de zon en het 
zwerk werden verduisterd door 
de rook van de put. 
 
Openbaring 9:11 
11 Zij hadden over zich als 
koning de engel des 
afgronds; zijn naam is in het 
Hebreeuws Abaddon en in het 
Grieks heeft hij tot naam 
Apollyon. 
 
Openbaring 10:6 
6 en zwoer bij Hem, die leeft 
tot in alle eeuwigheden, die 
de hemel geschapen heeft en 
hetgeen daarin is en de aarde 
en hetgeen daarop is en de 
zee en hetgeen daarin is: er 
zal geen uitstel meer zijn,  
 
Openbaring 11:7 
7 En wanneer zij hun 
getuigenis zullen voleindigd 
hebben, zal het beest, dat uit 
de afgrond opkomt, hun de 
oorlog aandoen en het zal hen 
overwinnen en hen doden. 
 
Openbaring 11:15 
15 En de zevende engel blies 
de bazuin en luide stemmen 
klonken in de hemel, 

been slain, and hast 
redeemed to god, by thy 
blood, out of every tribe, 
and tongue, and people, 
and nation, 
 
Revelation 5:13 
13 and every creature which 
is in the heaven and upon 
the earth and under the 
earth, and those that are 
upon the sea, and all things 
in them, heard I saying, to 
him that sits upon the 
throne, and to the lamb, 
blessing, and honour, and 
glory, and might, to the 
ages of ages. 
14 and the four living 
creatures said, amen; and 
the elders fell down and did 
homage. 
 
Revelation 7:12 
12 saying, amen: blessing, 
and glory, and wisdom, and 
thanksgiving, and honour, 
and power, and strength, to 
our god, to the ages of 
ages. amen. 
 
Revelation 9:1 
1 ¶ and the fifth angel 
sounded his trumpet: and I 
saw a star out of the 
heaven fallen to the earth; 
and there was given to it 
the key of the pit of the 
abyss. 
2 and it opened the pit of 
the abyss; and there went 
up smoke out of the pit as 
the smoke of a great 
furnace; and the sun and 
the air were darkened with 
the smoke of the pit. 
 
Revelation 9:11 
11 they have a king over 
them, the angel of the 
abyss: his name in Hebrew, 
Abaddon, and in Greek he 
has for name Apollyon. 
 
Revelation 10:6 
6 and swore by him that 
lives to the ages of ages, 
who created the heaven 
and the things that are in it, 
and the earth and the things 
that are in it, and the sea 
and the things that are in it, 
that there should be no 
longer delay; 
 
Revelation 11:7 
7 and when they shall have 
completed their testimony, 
the beast who comes up 
out of the abyss shall make 
war with them, and shall 
conquer them, and shall kill 
them: 
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het Hebreeuws Abaddon, en in 
de Griekse taal had hij den 
naam Apollyon. 
 
Openbaring 10:6 
6 En hij zwoer bij Dien, Die leeft 
in <1519> alle <165> eeuwigheid <165>, 
Die den hemel geschapen heeft 
en hetgeen daarin is, en de 
aarde en hetgeen daarin is, en 
de zee en hetgeen daarin is, dat 
er geen tijd meer zal zijn; 
 
Openbaring 11:7 
7 En als zij hun getuigenis 
zullen geëindigd hebben, zal het 
beest, dat uit den afgrond <12> 
opkomt, hun krijg aandoen, en 
het zal hen overwinnen, en zal 
hen doden. 
 
Openbaring 11:15 
15 En de zevende engel heeft 
gebazuind, en er geschiedden 
grote stemmen in den hemel, 
zeggende: De koninkrijken der 
wereld zijn geworden onzes 
Heeren en van Zijn Christus, en 
Hij zal als Koning heersen in 
<1519> alle <165> eeuwigheid <165>. 
 
Openbaring 12:9 
9 En de grote draak is geworpen, 
namelijk de oude slang, welke 
genaamd wordt duivel en 
satanas, die de gehele wereld 
verleidt, hij is, zeg ik, geworpen 
op <1519> de aarde; en zijn 
engelen zijn met hem geworpen. 
10 En ik hoorde een grote stem, 
zeggende in den hemel: Nu is 
de zaligheid <4991>, en de kracht, 
en het koninkrijk geworden 
onzes Gods; en de macht van 
Zijn Christus; want de verklager 
onzer broederen, die hen 
verklaagde voor onzen God dag 
en nacht is nedergeworpen. 
 
Openbaring 13:8 
8 En allen <3956>, die op de aarde 
wonen, zullen hetzelve 
aanbidden, welker namen niet 
zijn geschreven in het boek des 
levens, des Lams, Dat geslacht 
is, van de grondlegging der 
wereld. 
 
Openbaring 14:6 
6 ¶ En ik zag een anderen engel, 
vliegende in het midden des 
hemels, en hij had het eeuwige 
<166> Evangelie, om te 
verkondigen dengenen, die op 
de aarde wonen, en aan alle 
<3956> natie, en geslacht, en taal, 
en volk; 
 
Openbaring 14:9 
9 En een derde engel is hen 
gevolgd, zeggende met een 
grote stem: Indien iemand het 
beest aanbidt en zijn beeld, en 

Hebreeuws Abaddon, en in het 
Grieks heeft hij de naam 
Apollyon. 
 
Openbaring 10:6 
6 en Hij zwoer bij Hem Die leeft 
in alle eeuwigheid, Die de 
hemel heeft geschapen met wat 
daarin is, de aarde met wat 
daarop is en de zee met wat 
daarin is, dat er geen tijd meer 
zou zijn. 
 
Openbaring 11:7 
7 En wanneer zij hun getuigenis 
volbracht hebben, zal het beest 
dat uit de afgrond opkomt, 
oorlog met hen voeren en het 
zal hen overwinnen en hen 
doden. 
 
Openbaring 11:15 
15 En de zevende engel blies op 
de bazuin, en er klonken luide 
stemmen in de hemel, die 
zeiden: De koninkrijken van de 
wereld zijn van onze Heere en 
van Zijn Christus geworden, en 
Hij zal Koning zijn in alle 
eeuwigheid. 
 
Openbaring 12:9 
9 En de grote draak werd 
neergeworpen, namelijk de oude 
slang, die duivel en satan 
genoemd wordt, die de hele 
wereld misleidt. Hij werd 
neergeworpen op de aarde en 
zijn engelen werden met hem 
neergeworpen. 
10 En ik hoorde een luide stem 
in de hemel zeggen: Nu is 
gekomen de zaligheid, de 
kracht en het koninkrijk van 
onze God en de macht van Zijn 
Christus, want de aanklager 
van onze broeders, die hen dag 
en nacht aanklaagde voor onze 
God, is neergeworpen. 
 
Openbaring 13:8 
8 En allen die op de aarde 
wonen, zullen het aanbidden, 
althans van wie de namen niet 
zijn geschreven in het boek des 
levens van het Lam Dat 
geslacht is, van de grondlegging 
van de wereld af. 
 
Openbaring 14:6 
6 ¶ En ik zag een andere engel, 
die hoog aan de hemel vloog. 
En hij had het eeuwige 
Evangelie, om dat te 
verkondigen aan hen die op de 
aarde wonen, en aan elke natie, 
stam, taal en volk. 
 
Openbaring 14:9 
9 En een derde engel volgde 
hen, die met een luide stem zei: 
Als iemand het beest en zijn 
beeld aanbidt, en het merkteken 

hemel heeft geschapen en 
wat daarin is en de aarde en 
wat daarop is en de zee en 
wat daarin is, dat er geen 
uitstel meer zal zijn; 
 
Openbaring 11:7 
7 En wanneer zij hun 
getuigenis voleindigd zullen 
hebben, zal het beest dat uit 
de afgrond opstijgt, oorlog 
met hen voeren en hen 
overwinnen en hen doden. 
 
Openbaring 11:15 
15 En de zevende engel 
bazuinde, en er kwamen luide 
stemmen in de hemel die 
zeiden: Het koninkrijk van de 
wereld van onze Heer en van 
zijn Christus is gekomen, en 
Hij zal regeren tot in alle 
eeuwigheid. 
 
Openbaring 12:9 
9 En de grote draak werd 
neergeworpen, de oude slang, 
die genoemd wordt duivel en 
de satan, die het hele aardrijk 
misleidt; hij werd 
neergeworpen op de aarde en 
zijn engelen werden met hem 
neergeworpen. 
10 En ik hoorde een luide stem 
in de hemel zeggen: Nu is de 
behoudenis gekomen en de 
kracht en het koninkrijk van 
onze God en het gezag van 
zijn Christus; want de 
aanklager van onze broeders, 
die hen dag en nacht voor 
onze God aanklaagde, is 
neergeworpen. 
 
Openbaring 13:8 
8 En allen die op de aarde 
wonen, zullen hem aanbidden, 
ieder wiens naam, van de 
grondlegging van de wereld 
af, niet geschreven staat in 
het boek van het leven van 
het Lam dat geslacht is. 
 
Openbaring 14:6 
6 ¶ En ik zag een andere engel 
vliegen in het midden van de 
hemel, die het eeuwig 
evangelie had, om het te 
verkondigen aan hen die op 
de aarde wonen en aan elke 
natie en geslacht en taal en 
volk, 
 
Openbaring 14:9 
9 En een andere, een derde 
engel volgde hen en zei met 
luider stem: Als iemand het 
beest en zijn beeld aanbidt en 
op zijn voorhoofd of zijn hand 
het merkteken ontvangt, 
10 die zal ook drinken van de 
wijn van Gods grimmigheid, 
die ongemengd is 
ingeschonken in de drinkbeker 

zeggende: Het koningschap 
over de wereld is gekomen 
aan onze Here en aan zijn 
Gezalfde, en Hij zal als 
koning heersen tot in alle 
eeuwigheden. 
 
Openbaring 12:9 
9 En de grote draak werd op 
de aarde geworpen, de oude 
slang, die genaamd wordt 
duivel en de satan, die de 
gehele wereld verleidt; hij 
werd op de aarde geworpen 
en zijn engelen met hem.  
10 En ik hoorde een luide stem 
in de hemel zeggen: Nu is 
verschenen het heil en de 
kracht en het koningschap van 
onze God en de macht van 
zijn Gezalfde; want de 
aanklager van onze broeders, 
die hen dag en nacht 
aanklaagde voor onze God, is 
nedergeworpen. 
 
Openbaring 13:8 
8 En allen, die op de aarde 
wonen, zullen het beest 
aanbidden, ieder, wiens naam 
niet geschreven is in het boek 
des levens van het Lam, dat 
geslacht is sedert de 
grondlegging der wereld. 
 
Openbaring 14:6 
6 ¶ En ik zag een andere engel 
vliegen in het midden des 
hemels en hij had een eeuwig 
evangelie, om dat te 
verkondigen aan hen, die op 
de aarde gezeten zijn en aan 
alle volk en stam en taal en 
natie; 
 
Openbaring 14:9 
9 En een andere engel, een 
derde, volgde hen, zeggende 
met luider stem: Indien iemand 
het beest en zijn beeld aanbidt 
en het merkteken op zijn 
voorhoofd of op zijn hand 
ontvangt, 
10 die zal ook drinken van de 
wijn van Gods gramschap, die 
ongemengd is toebereid in de 
beker van zijn toorn; en hij zal 
gepijnigd worden met vuur 
en zwavel ten aanschouwen 
van de heilige engelen en van 
het Lam. 
11 En de rook van hun 
pijniging stijgt op in alle 
eeuwigheden, en zij hebben 
geen rust, dag en nacht, die 
het beest en zijn beeld 
aanbidden, en al wie het 
merkteken van zijn naam 
ontvangt. 
 
Openbaring 14:13 
13 ¶ En ik hoorde een stem uit 
de hemel zeggen: Schrijf, 
zalig de doden, die in de 

Revelation 11:15 
15 and the seventh angel 
sounded his trumpet: and 
there were great voices in 
the heaven, saying, the 
kingdom of the world of our 
lord and of his Christ is 
come, and he shall reign to 
the ages of ages. 
 
Revelation 12:9 
9 and the great dragon was 
cast out, the ancient 
serpent, he who is called 
devil and Satan, he who 
deceives the whole 
habitable world, he was 
cast out into the earth, and 
his angels were cast out 
with him. 
10 and I heard a great voice 
in the heaven saying, now 
is come the salvation and 
the power and the kingdom 
of our god, and the 
authority of his Christ; for 
the accuser of our brethren 
has been cast out, who 
accused them before our 
god day and night: 
 
Revelation 13:8 
8 and all that dwell on the 
earth shall do it homage, 
every one whose name had 
not been written from the 
founding of the world in the 
book of life of the slain 
lamb. 
 
Revelation 14:6 
6 ¶ and I saw another angel 
flying in mid-heaven, having 
the everlasting glad tidings 
to announce to those 
settled on the earth, and to 
every nation and tribe and 
tongue and people, 
 
Revelation 14:9 
9 and another, a third, angel 
followed them, saying with 
a loud voice, if any one do 
homage to the beast and its 
image, and receive a mark 
upon his forehead or upon 
his hand, 
10 he also shall drink of the 
wine of the fury of god 
prepared unmixed in the 
cup of his wrath, and he 
shall be tormented in fire 
and brimstone before the 
holy angels and before the 
lamb. 
11 and the smoke of their 
torment goes up to ages of 
ages, and they have no 
respite day and night who 
do homage to the beast and 
to its image, and if any one 
receive the mark of its 
name. 
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ontvangt het merkteken aan zijn 
voorhoofd, of aan zijn hand, 
10 Die zal ook drinken uit den 
wijn des toorn Gods, die 
ongemengd ingeschonken is, in 
den drinkbeker Zijns toorns <3709>; 
en hij zal gepijnigd worden met 
vuur <4442> en sulfer voor de 
heilige engelen en voor het Lam. 
11 En de rook van hun pijniging 
gaat op in <1519> alle <165> 
eeuwigheid <165>, en zij hebben 
geen rust dag en nacht, die het 
beest aanbidden en zijn beeld, 
en zo iemand het merkteken 
zijns naams ontvangt. 
 
Openbaring 14:13 
13 ¶ En ik hoorde een stem uit 
den hemel, die tot mij zeide: 
Schrijf, zalig zijn de doden, die 
in den Heere sterven, van nu 
aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij 
rusten mogen van hun arbeid; 
en hun werken volgen met hen. 
 
Openbaring 15:7 
7 En een van de vier dieren gaf 
den zeven engelen zeven 
gouden fiolen, vol van den toorn 
Gods, Die in <1519> alle <165> 
eeuwigheid <165> leeft. 
 
Openbaring 17:8 
8 Het beest, dat gij gezien hebt, 
was en is niet; en het zal 
opkomen uit den afgrond <12>, en 
ten <1519> verderve <684> gaan; en 
die op de aarde wonen, zullen 
verwonderd zijn (welker namen 
niet zijn geschreven in het boek 
des levens van de grondlegging 
der wereld), ziende het beest, 
dat was en niet is, hoewel het is. 
 
Openbaring 17:11 
11 En het beest, dat was en niet 
is, die is ook de achtste koning, 
en is uit de zeven en gaat ten 
<1519> verderve <684>. 
 
Openbaring 19:3 
3 En zij zeiden ten tweeden 
maal: Halleluja! En haar rook 
gaat op in <1519> alle <165> 
eeuwigheid <165>. 
 
Openbaring 19:17 
17 En ik zag een engel, staande 
in de zon; en hij riep met een 
grote stem, zeggende tot al <3956> 
de vogelen, die in het midden 
des hemels vlogen: Komt 
herwaarts, en vergadert u tot 
<1519> het avondmaal des groten 
Gods; 
18 Opdat gij eet het vlees der 
koningen, en het vlees der 
oversten over duizend, en het 
vlees der sterken, en het vlees 
der paarden en dergenen, die 
daarop zitten; en het vlees van 
alle <3956> vrijen en 

op zijn voorhoofd of op zijn hand 
ontvangt, 
10 dan zal hij ook drinken van de 
wijn van de toorn van God, die 
onvermengd is ingeschonken in 
de drinkbeker van Zijn toorn, en 
gepijnigd worden in vuur en 
zwavel voor het oog van de 
heilige engelen en van het Lam. 
11 En de rook van hun pijniging 
stijgt op tot in alle eeuwigheid, 
en zij die het beest en zijn beeld 
aanbidden, hebben dag en 
nacht geen rust, evenmin als 
iemand die het merkteken van 
zijn naam ontvangt. 
 
Openbaring 14:13 
13 ¶ En ik hoorde een stem uit 
de hemel tegen mij zeggen: 
Schrijf: Zalig zijn de doden die 
in de Heere sterven, van nu 
aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij 
rusten van hun inspanningen, en 
hun werken volgen met hen. 
 
Openbaring 15:7 
7 En een van de vier dieren gaf 
de zeven engelen zeven gouden 
schalen, gevuld met de toorn 
van God, Die leeft tot in alle 
eeuwigheid. 
 
Openbaring 17:8 
8 Het beest dat u gezien hebt, 
was en is niet; en het zal 
opkomen uit de afgrond en naar 
het verderf gaan. En zij die op 
de aarde wonen, van wie niet 
vanaf de grondlegging van de 
wereld de naam geschreven 
staat in het boek des levens, 
zullen zich verwonderen als zij 
het beest zien, dat was en niet 
is, hoewel het er toch is. 
 
Openbaring 17:11 
11 En het beest dat was en niet 
is, is ook zelf de achtste. En hij 
is uit de zeven, en gaat naar het 
verderf. 
 
Openbaring 19:3 
3 En zij zeiden voor de tweede 
keer: Halleluja! En haar rook 
stijgt op in alle eeuwigheid. 
 
Openbaring 19:17 
17 En ik zag één engel dicht bij 
de zon staan, en hij riep met 
luide stem naar alle vogels die 
hoog aan de hemel vlogen: 
Kom en verzamel u voor het 
avondmaal van de grote God, 
18 om te eten vlees van 
koningen, en vlees van oversten 
over duizend, en vlees van 
machtigen, en vlees van 
paarden en van hen die daarop 
zitten, en vlees van alle vrijen 
en van slaven, kleinen en 
groten. 
19 En ik zag het beest en de 
koningen van de aarde en hun 

van zijn toorn; en hij zal 
gepijnigd worden met vuur 
en zwavel ten aanschouwen 
van de heilige engelen en het 
Lam. 
11 En de rook van hun 
pijniging stijgt op tot in alle 
eeuwigheid; en zij hebben 
dag en nacht geen rust, zij die 
het beest en zijn beeld 
aanbidden, en ieder die het 
merkteken van zijn naam 
ontvangt. 
 
Openbaring 14:13 
13 ¶ En ik hoorde een stem uit 
de hemel zeggen: Schrijf: 
gelukkig de doden die in de 
Heer sterven, van nu aan. Ja, 
zegt de Geest, opdat zij 
rusten van hun arbeid; want 
hun werken volgen hen. 
 
Openbaring 15:7 
7 En een van de vier levende 
wezens gaf aan de zeven 
engelen zeven gouden 
schalen, vol met de 
grimmigheid van God die leeft 
tot in alle eeuwigheid. 
 
Openbaring 17:8 
8 Het beest dat u gezien hebt, 
was en is niet en zal uit de 
afgrond opstijgen en ten 
verderve gaan; en zij die op 
de aarde wonen, van wie de 
naam van de grondlegging 
van de wereld af niet 
geschreven is in het boek van 
het leven, zullen zich 
verwonderen als zij het beest 
zien, dat het was en niet is en 
zal zijn. 
 
Openbaring 17:11 
11 En het beest dat was en 
niet is, is ook zelf de achtste, 
en het is uit de zeven en gaat 
ten verderve. 
 
Openbaring 19:3 
3 En voor de tweede maal 
zeiden zij: Halleluja! En haar 
rook stijgt op tot in alle 
eeuwigheid. 
 
Openbaring 19:17 
17 En ik zag een engel staan 
in de zon, en hij riep met 
luider stem en zei tot alle 
vogels die in het midden van 
de hemel vlogen: Komt, 
verzamelt u tot de grote 
maaltijd van God; 
18 opdat u vlees eet van 
koningen, vlees van oversten 
over duizend, vlees van 
sterken, vlees van paarden, 
en van hen die daarop zitten 
en vlees van allen, zowel van 
vrijen als van slaven, van 
kleinen als van groten. 

Here sterven, van nu aan. Ja, 
zegt de Geest, dat zij rusten 
van hun moeiten, want hun 
werken volgen hen na.  
 
Openbaring 15:7 
7 En een van de vier dieren 
gaf aan de zeven engelen 
zeven gouden schalen, vol 
van de gramschap van God, 
die leeft tot in alle 
eeuwigheden. 
 
Openbaring 17:8 
8 Het beest, dat gij zaagt, was 
en is niet, en het zal opkomen 
uit de afgrond en het vaart ten 
verderve; en zij, die op de 
aarde wonen, wier naam niet 
geschreven is in het boek des 
levens van de grondlegging 
der wereld af, zullen zich 
verbazen, als zij zien, dat het 
beest was en niet is en er toch 
zal zijn. 
 
Openbaring 17:11 
11 En het beest, dat was en 
niet is, is zelf ook de achtste, 
maar het is uit de zeven en het 
vaart ten verderve. 
 
Openbaring 19:3 
3 En zij zeiden ten tweeden 
male: Halleluja! En haar rook 
stijgt op tot in alle 
eeuwigheden. 
 
Openbaring 19:17 
17 En ik zag een engel staan 
op de zon en hij riep met luider 
stem en zeide tot alle vogels, 
die in het midden des hemels 
vlogen: Komt, verzamelt u tot 
de grote maaltijd Gods, 
18 om te eten het vlees van 
koningen en het vlees van 
oversten over duizend en het 
vlees van sterken en het vlees 
van paarden en van hen, die 
daarop zitten, en het vlees van 
allen, vrijen en slaven, kleinen 
en groten. 
19 En ik zag het beest en de 
koningen der aarde en hun 
legerscharen verzameld om 
de oorlog te voeren tegen 
Hem, die op het paard zat, en 
tegen zijn leger. 
20 En het beest werd 
gegrepen en met hem de 
valse profeet, die de tekenen 
voor zijn ogen gedaan had, 
waardoor hij hen verleidde, die 
het merkteken van het beest 
ontvangen hadden en die zijn 
beeld aanbaden; levend 
werden zij beiden geworpen in 
de poel des vuurs, die van 
zwavel brandt. 
21 En de overigen werden 
gedood met het zwaard, dat 
kwam uit de mond van Hem, 
die op het paard zat; en al de 

Revelation 14:13 
13 ¶ and I heard a voice out 
of the heaven saying, write, 
blessed the dead who die in 
the lord from henceforth. 
yea, saith the spirit, that 
they may rest from their 
labours; for their works 
follow with them. 
 
Revelation 15:7 
7 and one of the four living 
creatures gave to the seven 
angels seven golden bowls, 
full of the fury of god, who 
lives to the ages of ages. 
 
Revelation 17:8 
8 the beast which thou 
sawest was, and is not, and 
is about to come up out of 
the abyss and go into 
destruction: and they who 
dwell on the earth, whose 
names are not written from 
the founding of the world in 
the book of life, shall 
wonder, seeing the beast, 
that it was, and is not, and 
shall be present. 
 
Revelation 17:11 
11 and the beast that was 
and is not, he also is an 
eighth, and is of the seven, 
and goes into destruction. 
 
Revelation 19:3 
3 and a second time they 
said, Hallelujah. and her 
smoke goes up to the ages 
of ages. 
 
Revelation 19:17 
17 and I saw an angel 
standing in the sun; and he 
cried with a loud voice, 
saying to all the birds that 
fly in mid-heaven, come, 
gather yourselves to the 
great supper of god, 
18 that ye may eat flesh of 
kings, and flesh of 
chiliarchs, and flesh of 
strong men, and flesh of 
horses and of those that sit 
upon them, and flesh of all, 
both free and bond, and 
small and great. 
19 and I saw the beast and 
the kings of the earth and 
their armies gathered 
together to make war 
against him that sat upon 
the horse, and against his 
army. 
20 and the beast was taken, 
and the false prophet that 
was with him, who wrought 
the signs before him by 
which he deceived them 
that received the mark of 
the beast, and those that 
worship his image. alive 
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dienstknechten, en kleinen en 
groten. 
19 En ik zag het beest, en de 
koningen der aarde, en hun 
heirlegers vergaderd, om krijg te 
voeren tegen Hem, Die op het 
paard zat, en tegen Zijn 
heirlegers. 
20 En het beest werd gegrepen, 
en met hetzelve de valse 
profeet, die de tekenen in de 
tegenwoordigheid van hetzelve 
gedaan had, door welke hij 
verleid had, die het merkteken 
van het beest ontvangen 
hadden, en die deszelfs beeld 
aanbaden. Deze twee zijn 
levend geworpen in <1519> den 
poel <3041> des vuurs <4442>, die 
met sulfer brandt. 
21 En de overigen werden 
gedood met het zwaard 
Desgenen, Die op het paard zat, 
hetwelk uit Zijn mond ging; en al 
<3956> de vogelen werden 
verzadigd van hun vlees. 
 
Openbaring 20:1 
1 ¶ En ik zag een engel afkomen 
uit den hemel, hebbende den 
sleutel des afgronds <12>, en een 
grote keten in zijn hand; 
2 En hij greep den draak, de 
oude slang, welke is de duivel 
en satanas, en bond hem 
duizend jaren; 
3 En wierp hem in <1519> den 
afgrond <12>, en sloot hem 
daarin, en verzegelde dien 
boven hem, opdat hij de volken 
niet meer verleiden zou, totdat 
de duizend jaren zouden 
geëindigd zijn. En daarna moet 
hij een kleinen tijd ontbonden 
worden. 
4 En ik zag tronen, en zij zaten 
op dezelve; en het oordeel <2917> 
werd hun gegeven; en ik zag de 
zielen dergenen, die onthoofd 
waren om de getuigenis van 
Jezus, en om het Woord Gods, 
en die het beest, en deszelfs 
beeld niet aangebeden hadden, 
en die het merkteken niet 
ontvangen hadden aan hun 
voorhoofd en aan hun hand; en 
zij leefden en heersten als 
koningen met Christus, de 
duizend jaren. 
5 Maar de overigen der doden 
werden niet weder levend, 
totdat de duizend jaren 
geëindigd waren. Deze is de 
eerste opstanding. 
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. 
7 En wanneer de duizend jaren 
zullen geëindigd zijn, zal de 

legers bijeenverzameld om 
oorlog te voeren tegen Hem Die 
op het paard zat, en tegen Zijn 
leger. 
20 En het beest werd gegrepen, 
en met hem de valse profeet, 
die in zijn tegenwoordigheid de 
tekenen gedaan had, waardoor 
hij hen misleid had die het 
merkteken van het beest 
ontvangen hadden en die zijn 
beeld aanbeden hadden. Deze 
twee werden levend geworpen 
in de poel van vuur, die van 
zwavel brandt. 
21 En de overigen werden 
gedood met het zwaard van 
Hem Die op het paard zat, 
namelijk het zwaard dat uit Zijn 
mond kwam. En alle vogels 
werden verzadigd met hun 
vlees. 
 
Openbaring 20:1 
1 ¶ En ik zag een engel 
neerdalen uit de hemel met de 
sleutel van de afgrond en een 
grote ketting in zijn hand. 
2 En hij greep de draak, de oude 
slang, dat is de duivel en de 
satan, en bond hem voor 
duizend jaar, 
3 en wierp hem in de afgrond, 
en sloot hem daarin op en 
verzegelde die boven hem, 
opdat hij de volken niet meer 
zou misleiden, totdat de duizend 
jaar tot een einde gekomen 
zouden zijn. En daarna moet hij 
een korte tijd worden losgelaten. 
4 En ik zag tronen, en zij gingen 
daarop zitten, en het oordeel 
werd hun gegeven. En ik zag de 
zielen van hen die onthoofd 
waren om het getuigenis van 
Jezus en om het Woord van 
God, die het beest en zijn beeld 
niet hadden aangebeden, die 
het merkteken niet ontvangen 
hadden op hun voorhoofd en op 
hun hand. En zij werden weer 
levend en gingen als koningen 
regeren met Christus, duizend 
jaar lang. 
5 Maar de overigen van de 
doden werden niet weer 
levend, totdat de duizend jaar 
tot een einde gekomen waren. 
Dit is de eerste opstanding. 
6 Zalig en heilig is hij die deel 
heeft aan de eerste 
opstanding. Over hen heeft de 
tweede dood geen macht, maar 
zij zullen priesters van God en 
van Christus zijn, en zij zullen 
met Hem als koningen regeren, 
duizend jaar lang. 
7 En wanneer die duizend jaar 
tot een einde gekomen zijn, zal 
de satan uit zijn gevangenis 
worden losgelaten. 
8 En hij zal uitgaan om de 
volken te misleiden die zich in 
de vier hoeken van de aarde 

19 En ik zag het beest en de 
koningen van de aarde en hun 
legers verzameld om oorlog te 
voeren tegen Hem die op het 
paard zat en tegen zijn leger. 
20 En het beest werd 
gegrepen en met hem de 
valse profeet die de tekenen 
in diens tegenwoordigheid had 
gedaan, waardoor hij hen 
misleidde die het merkteken 
van het beest ontvingen en 
die zijn beeld aanbaden. 
Levend werden deze twee 
geworpen in de poel van vuur 
die van zwavel brandt. 
21 En de overigen werden 
gedood met het zwaard dat 
kwam uit de mond van Hem 
die op het paard zat, en alle 
vogels werden verzadigd van 
hun vlees. 
 
Openbaring 20:1 
1 ¶ En ik zag een engel 
neerdalen uit de hemel, die 
de sleutel van de afgrond en 
een grote keten in zijn hand 
had. 
2 En hij greep de draak, de 
oude slang, dat is de duivel 
en de satan, en bond hem 
duizend jaren; 
3 en hij wierp hem in de 
afgrond en sloot en 
verzegelde die boven hem, 
opdat hij de naties niet meer 
zou misleiden voordat de 
duizend jaren voleindigd 
waren; daarna moet hij een 
korte tijd worden losgelaten. 
4 En ik zag tronen, en zij 
gingen daarop zitten, en het 
oordeel werd hun gegeven; 
en ik zag de zielen van hen 
die om het getuigenis van 
Jezus en om het woord van 
God onthoofd waren, en die 
het beest of zijn beeld niet 
hadden aangebeden en niet 
het merkteken aan hun 
voorhoofd en aan hun hand 
ontvangen hadden; en zij 
werden levend en regeerden 
met Christus duizend jaren. 
5 De overigen van de doden 
werden niet levend voordat 
de duizend jaren voleindigd 
waren. Dit is de eerste 
opstanding. 
6 Gelukkig en heilig is hij die 
aan de eerste opstanding 
deel heeft; over dezen heeft 
de tweede dood geen macht, 
maar zij zullen priesters van 
God en van Christus zijn en 
met Hem de duizend jaren 
regeren. 
7 En wanneer de duizend 
jaren voleindigd zijn, zal de 
satan uit zijn gevangenis 
worden losgelaten, 
8 en hij zal uitgaan om de 
naties te misleiden die aan de 

vogels werden verzadigd van 
hun vlees. 
 
Openbaring 20:1 
1 ¶ En ik zag een engel 
nederdalen uit de hemel met 
de sleutel des afgronds en een 
grote keten in zijn hand; 
2 en hij greep de draak, de 
oude slang, dat is de duivel 
en de satan, en hij bond hem 
duizend jaren, 
3 en hij wierp hem in de 
afgrond en sloot en 
verzegelde die boven hem, 
opdat hij de volkeren niet meer 
zou verleiden, voordat de 
duizend jaren voleindigd 
waren; daarna moest hij voor 
een korte tijd worden 
losgelaten.   
4 En ik zag tronen, en zij 
zetten zich daarop, en het 
oordeel werd hun gegeven; 
en ik zag de zielen van hen, 
die onthoofd waren om het 
getuigenis van Jezus en om 
het woord van God, en die 
noch het beest noch zijn beeld 
hadden aangebeden en die 
het merkteken niet op hun 
voorhoofd en op hun hand 
ontvangen hadden; en zij 
werden weder levend en 
heersten als koningen met 
Christus, duizend jaren lang. 
5 De overige doden werden 
niet weder levend, voordat de 
duizend jaren voleindigd 
waren. Dit is de eerste 
opstanding. 
6 Zalig en heilig is hij, die deel 
heeft aan de eerste 
opstanding: over hen heeft 
de tweede dood geen macht, 
maar zij zullen priesters van 
God en van Christus zijn en 
zij zullen met Hem als 
koningen heersen, die 
duizend jaren. 
7 En wanneer de duizend 
jaren voleindigd zijn, zal de 
satan uit zijn gevangenis 
worden losgelaten, 
8 en hij zal uitgaan om de 
volkeren aan de vier hoeken 
der aarde te verleiden, Gog en 
Magog, om hen tot de oorlog 
te verzamelen, en hun getal is 
als het zand der zee.  
9 En zij kwamen op over de 
breedte der aarde en 
omsingelden de legerplaats 
der heiligen en de geliefde 
stad; en vuur daalde neder uit 
de hemel en verslond hen,   
10 en de duivel, die hen 
verleidde, werd geworpen in 
de poel van vuur en zwavel, 
waar ook het beest en de 
valse profeet zijn, en zij zullen 
dag en nacht gepijnigd 
worden in alle eeuwigheden. 

were both cast into the lake 
of fire which burns with 
brimstone; 
21 and the rest were slain 
with the sword of him that 
sat upon the horse, which 
goes out of his mouth; and 
all the birds were filled with 
their flesh. 
 
Revelation 20:1 
1 ¶ and I saw an angel 
descending from the 
heaven, having the key of 
the abyss, and a great 
chain in his hand. 
2 and he laid hold of the 
dragon, the ancient serpent 
who is the devil and Satan, 
and bound him a thousand 
years, 
3 and cast him into the 
abyss, and shut it and 
sealed it over him, that he 
should not any more 
deceive the nations until the 
thousand years were 
completed; after these 
things he must be loosed 
for a little time. 
4 and I saw thrones; and 
they sat upon them, and 
judgment was given to 
them; and the souls of 
those beheaded on account 
of the testimony of jesus, 
and on account of the word 
of god; and those who had 
not done homage to the 
beast nor to his image, and 
had not received the mark 
on their forehead and hand; 
and they lived and reigned 
with the Christ a thousand 
years: 
5 the rest of the dead did 
not live till the thousand 
years had been completed. 
this is the first resurrection. 
6 blessed and holy he who 
has part in the first 
resurrection: over these the 
second death has no 
power; but they shall be 
priests of god and of the 
Christ, and shall reign with 
him a thousand years. 
7 and when the thousand 
years have been 
completed, Satan shall be 
loosed from his prison, 
8 and shall go out to 
deceive the nations which 
are in the four corners of 
the earth, Gog and Magog, 
to gather them together to 
the war, whose number is 
as the sand of the sea. 
9 and they went up on the 
breadth of the earth, and 
surrounded the camp of the 
saints and the beloved city: 
and fire came down from 
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satanas uit zijn gevangenis 
ontbonden worden. 
8 En hij zal uitgaan om de volken 
te verleiden, die in de vier 
hoeken der aarde zijn, den Gog 
en den Magog, om hen te 
vergaderen tot <1519> den krijg; 
welker getal is als het zand aan 
de zee. 
9 En zij zijn opgekomen op de 
breedte der aarde, en omringden 
de legerplaats der heiligen, en 
de geliefde stad; en er kwam 
vuur <4442> neder van God uit den 
hemel, en heeft hen verslonden. 
10 En de duivel, die hen 
verleidde, werd geworpen in 
<1519> den poel <3041> des vuurs 
<4442> en sulfers, alwaar het 
beest en de valse profeet zijn; 
en zij zullen gepijnigd worden 
dag en nacht in <1519> alle <165> 
eeuwigheid <165>. 
11 ¶ En ik zag een groten witten 
troon, en Dengene, Die daarop 
zat, van Wiens aangezicht de 
aarde en de hemel wegvloden, 
en geen plaats is voor die 
gevonden. 
12 En ik zag de doden, klein en 
groot, staande voor God; en de 
boeken werden geopend; en een 
ander boek werd geopend, dat 
des levens is; en de doden 
werden geoordeeld <2919> uit 
hetgeen in de boeken 
geschreven was, naar hun 
werken. 
13 En de zee gaf de doden, die 
in haar waren; en de dood en de 
hel <86> gaven de doden, die in 
hen waren; en zij werden 
geoordeeld <2919>, een iegelijk 
naar hun werken. 
14 En de dood en de hel <86> 
werden geworpen in <1519> den 
poel <3041> des vuurs <4442>; dit is 
de tweede dood. 
15 En zo iemand niet gevonden 
werd geschreven in het boek 
des levens, die werd geworpen 
in <1519> den poel <3041> des vuurs 
<4442>. 
 
Openbaring 21:1 
1 ¶ En ik zag een nieuwen hemel 
en een nieuwe aarde; want de 
eerste hemel, en de eerste 
aarde was voorbijgegaan, en de 
zee was niet meer. 
2 En ik, Johannes, zag de heilige 
stad, het nieuwe Jeruzalem, 
nederdalende van God uit den 
hemel, toebereid als een bruid, 
die voor haar man versierd is. 
3 En ik hoorde een grote stem uit 
den hemel, zeggende: Ziet, de 
tabernakel Gods is bij de 
mensen, en Hij zal bij hen 
wonen, en zij zullen Zijn volk 
zijn, en God Zelf zal bij hen en 
hun God zijn. 
4 En God zal alle <3956> tranen 
van hun ogen afwissen; en de 

bevinden, Gog en Magog, om 
hen te verzamelen voor de 
oorlog. En hun aantal is als het 
zand van de zee. 
9 En zij kwamen op over de 
breedte van de aarde, en 
omsingelden de legerplaats van 
de heiligen en de geliefde stad. 
Maar er daalde vuur van God 
neer uit de hemel en dat 
verslond hen. 
10 En de duivel, die hen 
misleidde, werd in de poel van 
vuur en zwavel geworpen, waar 
ook het beest en de valse 
profeet reeds zijn. En zij zullen 
dag en nacht gepijnigd worden 
in alle eeuwigheid. 
11 ¶ En ik zag een grote witte 
troon, en Hem Die daarop zat. 
Voor Zijn aangezicht vluchtten 
de aarde en de hemel weg, 
zodat er geen plaats meer voor 
hen te vinden was. 
12 En ik zag de doden, klein en 
groot, voor God staan. En de 
boeken werden geopend en nog 
een ander boek werd geopend, 
namelijk het boek des levens. 
En de doden werden 
geoordeeld overeenkomstig 
wat in de boeken geschreven 
stond, naar hun werken. 
13 En de zee gaf de doden die 
in haar waren. Ook de dood en 
het rijk van de dood gaven de 
doden die in hen waren, en zij 
werden geoordeeld, ieder 
overeenkomstig zijn werken. 
14 En de dood en het rijk van de 
dood werden in de poel van 
vuur geworpen. Dit is de tweede 
dood. 
15 En als iemand niet bleek 
ingeschreven te zijn in het boek 
des levens, werd hij in de poel 
van vuur geworpen. 
 
Openbaring 21:1 
1 ¶ En ik zag een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde, want de 
eerste hemel en de eerste 
aarde waren voorbijgegaan. En 
de zee was er niet meer. 
2 En ik, Johannes, zag de 
heilige stad, het nieuwe 
Jeruzalem, neerdalen van God 
uit de hemel, gereedgemaakt 
als een bruid die voor haar man 
sierlijk gemaakt is. 
3 En ik hoorde een luide stem uit 
de hemel zeggen: Zie, de tent 
van God is bij de mensen en Hij 
zal bij hen wonen, en zij zullen 
Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij 
hen zijn en hun God zijn. 
4 En God zal alle tranen van 
hun ogen afwissen, en de dood 
zal er niet meer zijn; ook geen 
rouw, jammerklacht of moeite 
zal er meer zijn. Want de eerste 
dingen zijn voorbijgegaan. 
5 En Hij Die op de troon zit, zei: 
Zie, Ik maak alle dingen nieuw. 

vier hoeken van de aarde zijn, 
Gog en Magog, om hen tot de 
oorlog te verzamelen, en hun 
getal is als het zand van de 
zee. 
9 En zij kwamen op over de 
breedte van de aarde en 
omsingelden de legerplaats 
van de heiligen en de geliefde 
stad; en er daalde vuur neer 
van God uit de hemel en 
verteerde hen. 
10 En de duivel die hen 
misleidde, werd geworpen in 
de poel van vuur en zwavel 
waar zowel het beest als de 
valse profeet zijn, en zij zullen 
dag en nacht gepijnigd 
worden tot in alle 
eeuwigheid. 
11 ¶ En ik zag een grote, witte 
troon en Hem die daarop zat, 
voor Wiens aangezicht de 
aarde en de hemel 
wegvluchtten, en geen plaats 
werd voor hen gevonden. 
12 En ik zag de doden, de 
groten en de kleinen, voor de 
troon staan; en er werden 
boeken geopend. En een 
ander boek werd geopend, 
namelijk dat van het leven. En 
de doden werden 
geoordeeld volgens wat in de 
boeken geschreven was, naar 
hun werken. 
13 En de zee gaf de doden 
die in haar waren, en de dood 
en de hades gaven de doden 
die in hen waren, en zij 
werden geoordeeld, ieder 
naar zijn werken. 
14 En de dood en de hades 
werden geworpen in de poel 
van vuur. Dit is de tweede 
dood: de poel van vuur. 
15 En als iemand niet 
geschreven gevonden werd in 
het boek van het leven, werd 
hij geworpen in de poel van 
vuur. 
 
Openbaring 21:1 
1 ¶ En ik zag een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde; 
want de eerste hemel en de 
eerste aarde waren 
voorbijgegaan, en de zee was 
niet meer. 
2 En ik zag de heilige stad, het 
nieuwe Jeruzalem, uit de 
hemel neerdalen van God, 
gereed als een bruid die voor 
haar man versierd is. 
3 En ik hoorde een luide stem 
vanuit de troon zeggen: Zie, 
de tabernakel van God is bij 
de mensen en Hij zal bij hen 
wonen, en zij zullen zijn volk 
zijn, en God Zelf zal bij hen 
zijn, hun God. 
4 En Hij zal elke traan van hun 
ogen afwissen, en de dood 
zal niet meer zijn, noch rouw, 

11 ¶ En ik zag een grote witte 
troon en Hem, die daarop 
gezeten was, voor wiens 
aangezicht de aarde en de 
hemel vluchtten, en geen 
plaats werd voor hen 
gevonden. 
12 En ik zag de doden, de 
groten en de kleinen, staande 
voor de troon, en er werden 
boeken geopend. En nog een 
ander boek werd geopend, het 
boek des levens; en de 
doden werden geoordeeld op 
grond van hetgeen in de 
boeken geschreven stond, 
naar hun werken.  
13 En de zee gaf de doden, 
die in haar waren, en de dood 
en het dodenrijk gaven de 
doden, die in hen waren, en 
zij werden geoordeeld, een 
ieder naar zijn werken. 
14 En de dood en het 
dodenrijk werden in de poel 
des vuurs geworpen. Dat is 
de tweede dood: de poel des 
vuurs. 
15 En wanneer iemand niet 
bevonden werd geschreven te 
zijn in het boek des levens, 
werd hij geworpen in de poel 
des vuurs. 
 
Openbaring 21:1 
1 ¶ En ik zag een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde; 
want de eerste hemel, en de 
eerste aarde was 
voorbijgegaan, en de zee was 
niet meer. 
2 En ik zag de heilige stad, 
een nieuw Jeruzalem, 
nederdalende uit de hemel, 
van God, getooid als een 
bruid, die voor haar man 
versierd is.  
3 En ik hoorde een luide stem 
van de troon zeggen: Zie, de 
tent van God is bij de mensen 
en Hij zal bij hen wonen, en zij 
zullen zijn volken zijn en God 
zelf zal bij hen zijn,   
4 en Hij zal alle tranen van 
hun ogen afwissen, en de 
dood zal niet meer zijn, noch 
rouw, noch geklaag, noch 
moeite zal er meer zijn, want 
de eerste dingen zijn 
voorbijgegaan. 
5 En Hij, die op de troon 
gezeten is, zeide: Zie, Ik maak 
alle dingen nieuw. En Hij 
zeide: Schrijf, want deze 
woorden zijn getrouw en 
waarachtig.  
6 En Hij sprak tot mij: Zij zijn 
geschied. Ik ben de alfa en de 
omega, het begin en het 
einde. Ik zal de dorstige geven 
uit de bron van het water des 
levens, om niet. 
7 Wie overwint, zal deze 
dingen beerven, en Ik zal hem 

god out of the heaven and 
devoured them. 
10 and the devil who 
deceived them was cast 
into the lake of fire and 
brimstone, where are both 
the beast and the false 
prophet; and they shall be 
tormented day and night for 
the ages of ages. 
11 ¶ and I saw a great white 
throne, and him that sat on 
it, from whose face the 
earth and the heaven fled, 
and place was not found for 
them. 
12 and I saw the dead, great 
and small, standing before 
the throne, and books were 
opened; and another book 
was opened, which is that 
of life. and the dead were 
judged out of the things 
written in the books 
according to their works. 
13 and the sea gave up the 
dead which were in it, and 
death and hades gave up 
the dead which were in 
them; and they were judged 
each according to their 
works: 
14 and death and hades 
were cast into the lake of 
fire. this is the second 
death, even the lake of fire. 
15 and if any one was not 
found written in the book of 
life, he was cast into the 
lake of fire. 
 
Revelation 21:1 
1 ¶ and I saw a new heaven 
and a new earth; for the first 
heaven and the first earth 
had passed away, and the 
sea exists no more. 
2 and I saw the holy city, 
new Jerusalem, coming 
down out of the heaven 
from god, prepared as a 
bride adorned for her 
husband. 
3 and I heard a loud voice 
out of the heaven, saying, 
behold, the tabernacle of 
god is with men, and he 
shall tabernacle with them, 
and they shall be his 
people, and god himself 
shall be with them, their 
god. 
4 and he shall wipe away 
every tear from their eyes; 
and death shall not exist 
any more, nor grief, nor cry, 
nor distress shall exist any 
more, for the former things 
have passed away. 
5 and he that sat on the 
throne said, behold, I make 
all things new. and he says 
to me, write, for these 
words are true and faithful. 
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dood zal niet meer zijn; noch 
rouw, noch gekrijt, noch moeite 
zal meer zijn; want de eerste 
dingen zijn weggegaan. 
5 En Die op den troon zat, zeide: 
Ziet, Ik maak alle dingen <3956> 
nieuw. En Hij zeide tot mij: 
Schrijf, want deze woorden zijn 
waarachtig en getrouw. 
6 En Hij sprak tot mij: Het is 
geschied. Ik ben de Alfa en de 
Omega, het Begin en het Einde. 
Ik zal den dorstige geven uit de 
fontein van het water des levens 
voor niet. 
7 Die overwint, zal alles <3956> 
beërven; en Ik zal hem een God 
zijn, en hij zal Mij een zoon zijn. 
8 Maar den vreesachtigen, en 
ongelovigen, en gruwelijken, en 
doodslagers, en hoereerders, en 
tovenaars, en afgodendienaars, 
en al <3956> den leugenaars, is 
hun deel in den poel <3041>, die 
daar brandt van vuur <4442> en 
sulfer; hetwelk is de tweede 
dood. 
 
Openbaring 21:27 
27 En in <1519> haar zal niet 
inkomen iets <3956>, dat ontreinigt, 
en gruwelijkheid doet, en leugen 
spreekt; maar die geschreven 
zijn in het boek des levens des 
Lams. 
 
Openbaring 22:5 
5 En aldaar zal geen nacht zijn, 
en zij zullen geen kaars noch 
licht der zon van node hebben; 
want de Heere God verlicht hen; 
en zij zullen als koningen 
heersen in <1519> alle <165> 
eeuwigheid <165>. 
 
Openbaring 22:15 
15 Maar buiten zullen zijn de 
honden, en de tovenaars, en de 
hoereerders, en de doodslagers, 
en de afgodendienaars, en een 
iegelijk <3956>, die de leugen 
liefheeft, en doet. 
16 Ik, Jezus, heb Mijn engel 
gezonden om ulieden deze 
dingen te getuigen in de 
Gemeenten. Ik ben de Wortel en 
het geslacht Davids, de 
blinkende Morgenster. 
17 En de Geest en de Bruid 
zeggen: Kom! En die het hoort, 
zegge: Kom! En die dorst heeft, 
kome; en die wil, neme het 
water des levens om niet. 

En Hij zei tegen mij: Schrijf, 
want deze woorden zijn 
waarachtig en betrouwbaar. 
6 En Hij zei tegen mij: Het is 
geschied. Ik ben de Alfa en de 
Omega, het Begin en het Einde. 
Wie dorst heeft, zal Ik voor niets 
te drinken geven uit de bron van 
het water des levens. 
7 Wie overwint, zal alles 
beërven, en Ik zal voor hem een 
God zijn en hij zal voor Mij een 
zoon zijn. 
8 Maar wat betreft de 
lafhartigen, ongelovigen, 
verfoeilijken, moordenaars, 
ontuchtplegers, tovenaars, 
afgodendienaars en alle 
leugenaars: hun deel is in de 
poel die van vuur en zwavel 
brandt. Dit is de tweede dood. 
 
Openbaring 21:27 
27 Al wat onrein is, zal er niet 
inkomen, en ook niemand die 
zich bezighoudt met gruwelen 
en leugens, maar alleen zij die 
geschreven zijn in het boek des 
levens van het Lam. 
 
Openbaring 22:5 
5 En daar zal geen nacht zijn, en 
zij hebben geen lamp en ook 
geen zonlicht nodig, want de 
Heere God verlicht hen. En zij 
zullen als koningen regeren in 
alle eeuwigheid. 
 
Openbaring 22:15 
15 Maar buiten bevinden zich de 
honden, de tovenaars, de 
ontuchtplegers, de 
moordenaars, de 
afgodendienaars en ieder die de 
leugen liefheeft en doet. 
16 Ik, Jezus, heb Mijn engel 
gezonden om bij u in de 
gemeenten van deze dingen te 
getuigen. Ik ben de Wortel en 
het Nageslacht van David, de 
blinkende Morgenster. 
17 En de Geest en de bruid 
zeggen: Kom! En laat hij die het 
hoort, zeggen: Kom! En laat hij 
die dorst heeft, komen; en laat 
hij die wil, het water des levens 
nemen, voor niets. 

noch geschrei, noch pijn zal 
er meer zijn, want de eerste 
dingen zijn voorbijgegaan. 
5 En Hij die op de troon zat, 
zei: Zie, Ik maak alles nieuw. 
En Hij zei tot mij: Schrijf, want 
deze woorden zijn getrouw en 
waarachtig. 
6 En Hij zei tot mij: Zij zijn 
gebeurd! Ik ben de alfa en de 
omega, het begin en het 
einde. Ik zal hem die dorst 
heeft, geven uit de bron van 
het water van het leven om 
niet. 
7 Wie overwint, zal deze 
dingen beerven, en Ik zal 
Hem een God zijn en hij zal 
Mij een zoon zijn. 
8 Maar voor de bangen, 
ongelovigen, verfoeilijken, 
moordenaars, hoereerders, 
tovenaars, afgodendienaars 
en alle leugenaars hun deel is 
in de poel die van vuur en 
zwavel brandt; dit is de 
tweede dood. 
 
Openbaring 21:27 
27 En geenszins zal iets 
onheiligs binnengaan, noch 
wie gruwel en leugen doet, 
behalve zij die geschreven zijn 
in het boek van het leven van 
het Lam. 
 
Openbaring 22:5 
5 En er zal geen nacht meer 
zijn en lamplicht en zonlicht 
hebben zij niet nodig, want de 
Heer, God, zal over hen 
lichten; en zij zullen regeren 
tot in alle eeuwigheid. 
 
Openbaring 22:15 
15 Buiten zijn de honden, de 
tovenaars, de hoereerders, de 
moordenaars, de 
afgodendienaars en ieder, die 
de leugen liefheeft en doet. 
16 Ik, Jezus, heb mijn engel 
gezonden om u deze dingen 
te betuigen voor de 
gemeenten. Ik ben de wortel 
en het geslacht van David, de 
blinkende morgenster. 
17 En de Geest en de bruid 
zeggen: Kom! En laat hij die 
het hoort, zeggen: Kom! En 
laat hij die dorst heeft, komen; 
laat hij die wil, het 
levenswater nemen om niet. 

een God zijn, en hij zal Mij 
een zoon zijn. 
8 Maar de lafhartigen, de 
ongelovigen, de verfoeilijken, 
de moordenaars, de 
hoereerders, de tovenaars, de 
afgodendienaars, en alle 
leugenaars; hun deel is in de 
poel, die brandt van vuur en 
zwavel: dit is de tweede 
dood. 
 
Openbaring 21:27 
27 En in haar zal niets onreins 
binnenkomen, en niemand, die 
gruwel en leugen doet, maar 
alleen zij, die geschreven zijn 
in het boek des levens van 
het Lam.  
 
Openbaring 22:5 
5 En er zal geen nacht meer 
zijn en zij hebben geen licht 
van een lamp of licht der zon 
van node, want de Here God 
zal hen verlichten en zij zullen 
als koningen heersen in alle 
eeuwigheden. 
 
Openbaring 22:15 
15 Buiten zijn de honden en de 
tovenaars, de hoereerders, de 
moordenaars, de 
afgodendienaars en ieder, die 
de leugen liefheeft en doet. 
16 Ik, Jezus, heb mijn engel 
gezonden, om ulieden dit te 
betuigen voor de gemeenten. 
Ik ben de wortel en het 
geslacht van David, de 
blinkende morgenster. 
17 En de Geest en de bruid 
zeggen: Kom! En wie het 
hoort, zegge: Kom! En wie 
dorst heeft, kome, en wie wil, 
neme het water des levens 
om niet. 

6 and he said to me, it is 
done. I am the Alpha and 
the Omega, the beginning 
and the end. I will give to 
him that thirsts of the 
fountain of the water of life 
freely. 
7 he that overcomes shall 
inherit these things, and I 
will be to him god, and he 
shall be to me son. 
8 but to the fearful and 
unbelieving, and sinners, 
and those who make 
themselves abominable, 
and murderers, and 
fornicators, and sorcerers, 
and idolaters, and all liars, 
their part is in the lake 
which burns with fire and 
brimstone; which is the 
second death. 
 
Revelation 21:27 
27 and nothing common, nor 
that maketh an abomination 
and a lie, shall at all enter 
into it; but those only who 
are written in the book of 
life of the lamb. 
 
Revelation 22:5 
5 and night shall not be any 
more, and no need of a 
lamp, and light of the sun; 
for the lord god shall shine 
upon them, and they shall 
reign to the ages of ages. 
 
Revelation 22:15 
15 without are the dogs, and 
the sorcerers, and the 
fornicators, and the 
murderers, and the 
idolaters, and every one 
that loves and makes a lie. 
16 *I* jesus have sent mine 
angel to testify these things 
to you in the assemblies. *I* 
am the root and offspring of 
David, the bright and 
morning star. 
17 and the spirit and the 
bride say, come. and let 
him that hears say, come. 
and let him that is athirst 
come; he that will, let him 
take the water of life freely. 

 
 
 
  



Definities Hebreeuwse en Griekse woorden, met Strong getallen (zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Concordantie_van_Strong) 

  Hinnom, plaatsnaam םנה 02011
 
waarsch. van vreemde herkomst  
 
AV - Hinnom 13; 13 StV-Hinnom 13; 13 NBG-Ben-Hinnon +01121 11, Hinnon 2; 13  
 
Hinnom =" klaagzang," "geweeklaag"  
1) vallei (diep en nauw ravijn) met steile, rotsachtige zijden, gelegen ten zuidwesten van Jeruzalem; scheidt de Berg Zion ten noorden van de ‘heuvel van slechte 
raad’ en het aflopende rotsachtige plateau van de ‘vlakte van Refaim’ naar het zuiden 

Hinnom  
 
Het dal Hinnom, het dal van de zoon of kinderen van Hinnom {#Joz 15:8 18:16}, lag ten zuiden van Jeruzalem buiten de Zonnepoort {#Jer 19:2} (NBG- vertaling 
beter Schervenpoort). Het is de voortzetting van het dal Gihon en liep langs de zuidgrens van Benjamin, dat is de noordgrens van Juda {#Joz 15:8 18:16 Ne 
11:30}.  
 
In dit dal of dichtbij het Kedrondal was het beruchte Tofeth, waar Achaz, Manasse en Amon hun kinderen aan Baäl-Moloch offerden {#2Kon 23:10 2Kr 28:3 33:6 
Jer 7:31 19:6}. Tofeth werd door koning Achaz verontreinigd {#2Kon 23:10}. Later heette de plaats van de verdoemenis Geënna, vanwege de gruwelijkheden 
die in het dal Hinnom (Hebreeuws Gehinnom) gepleegd waren.  
 
De naam Hinnom zou afkomstig zijn van zekere Hinnom of diens nakomelingen. De naam betekent misschien "gekerm"; dan zou dus dal Hinnom "dal van het 
gekerm" betekenen. Bij het punt waar het Hinnomdal in het Kedrondal overgaat, ligt ook de Bloedakker. 

 muwth, ww מות 04191

 
oorspronkelijke stam; TWOT-1169 
 
1) sterven, doden, aan zijn einde helpen 
1a) (Qal) 
1a1) sterven 
1a2) sterven (als straf), ter dood gebracht worden 
1a3) sterven, omkomen, uitsterven (van een volk) 
1a4) voortijdig sterven (tengevolge van verwaarlozing van wijs of mo- 
reel gedrag) 
1b) (Polel) doden, ter dood brengen, heenzenden 
1c) (Hiphil) doden, ter dood brengen 
1d) (Hophal) 
1d1) gedood worden ter dood gebracht worden 
1d1a) voortijdig sterven 

 maveth, zn מות 04194

 
van 04191 
TWOT-1169a 
 
1) dood, stervend, Dood (verpersoonlijkt), plaats van de doden 
1a) dood 
1b) dood door geweld (als straf) 
1c) toestand van dood, plaats van dood 

 nephesh, zn נפׁש 05315
 
van 05314 
TWOT-1395a 
 
1) ziel, leven, schepsel, persoon, honger, leven wezen, verlangen, emotie, 
hartstocht 
1a) wat ademhaalt, het ademhalende wezen, ziel, innerlijk 
1b) levend wezen 
1c) levend wezen (met het leven in het bloed) 
1d) de mens, persoon, individu 
1e) zetel van begeerte 
1f) zetel van emoties en hartstochten 
1g) geestesactiviteit (twijfelachtig) 
1h) wilsactiviteit (twijfelachtig) 
1i) karakteractiviteit (twijfelachtig) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Concordantie_van_Strong


 sh@ol, zn ׁשאל sh@’owl of ׁשאול 07585

 
van 07592 
TWOT-2303c 
 
AV - grave 31, hell 31, pit 3; 65 
StV-graf 33, hel 32; 65 
NBG-dodenrijk 64, het rijk van de doden (So 8,6) 1; 65 
 
1) dodenrijk, onderwereld, graf, hel, Sheol 
1a) de onderwereld 
1b) Sheol-de OT benaming voor het dodenrijk 
1b1) plaats vanwaar men niet terugkeert 
1b2) plaats waar God niet wordt geprezen 
1b3) waar de bozen voor straf worden gezonden 
1b4) waar de rechtvaardigen niet zullen terechtkomen 
1b5) gezegd van ballingsoord (fig) 
1b6) van uiterste vernedering van de zonde 

  Topheth, plaatsnaam תפת 08612
 
zelfde stam als 08611 TWOT-2539  
 
AV - Tophet 8, Topheth 1; 9 StV-Tofeth 8, Thofeth 1; 9 NBG-Tofet 9; 9  
 
Tofeth / Tofet =" plaats waar brand is"  
1) plaats in het zuidwesten van het Hinnom-dal ten zuiden van Jeruzalem Zelfde als 08613 

  Tophteh, plaatsnaam התפת 08613
 
waarsch. vorm van 08612  
 
AV - Tophet 1; 1 StV-Tofeth 1; 1 NBG-brandstapel 1; 1  
 
Tofeth =" plaats waar brand is"  
1) plaats in het zuidwesten van het Hinnom-dal ten zuiden van Jeruzalem Zelfde als 08613 

12 αβυσσος abussos, zn vr  
 
van 1 (als een ontkennend voorvoegsel) en een variatie van 1037  
 
1) bodemloos  
2) onbegrensd  
3) de afgrond  
3a) de diepte  
3b) de onpeilbare diepte  
3c) van Orcus, een diep ravijn in de onderste delen van de aarde, verzamelplaats van de doden, maar vooral de woonplaats van de demonen 

86 Aδης hades, m  
 
 van 1 
 (als ontkennend voorvoegsel) en 1492 
  
 1) naam Hades of Pluto, de god van de onderaardse gebieden 
 2) Orcus, de onderwereld, het gebied van de doden 
 3) later gebruik van dit woord: het graf, dood, hel 
  
 In Bijbels Grieks is het verbonden met Orcus, de onderaardse 
 gebieden, een donkere en sombere plaats in de diepte van de 
 aarde, de gewone ruimte voor de zielen zonder lichaam. Hades is 
 gewoonlijk de woonplaats van de bozen, Lk. 16:23, Op. 20:13,14; 
 een heel ongezellige plaats. 

110 αθανασια athana’sia, zn vr  
 
 van een samenstelling van 1 
 (als ontkennend voorvoegsel) en 2288 
  
 1) onsterfelijkheid 

126 αιδιος ‘aidios, bn  
 
 van 104  
 
1) eeuwig, duurzaam  
 
Voor synoniemen, zie 5801 



165 αιων ai’oon, zn m  
 
 van hetzelfde als 104  
 
1) voor altijd, onafgebroken tijdperk, eeuwigheid  
2) de werelden, heelal  
3) tijdsperiode, eeuw 

166 αιωνιος ai’onios, bn  
 
 van 165  
 
1) zonder begin en einde, dat wat altijd geweest is en altijd zal zijn  
2) zonder begin  
3) zonder einde, nooit eindigend, eeuwig  
 
Voor synoniemen, zie 5801 

Synoniemen  
 
Zie Definitie voor 126 
Zie Definitie voor 166 
 
126 - dekt het volledige wijsgerige idee - zonder begin en 
zonder eind; ook hetzij zonder begin dan wel zonder eind; 
wat betreft het verleden wordt het toegepast op wat sinds 
onheuglijke tijd bestaan heeft 
166 - stelt op de voorgrond de onmeetbaarheid van de eeuwigheid 

487 αντιλυτρον an’tilutron, zn o  
 
van 473 en 3083  
 
1) dat wat in ruil gegeven wordt voor een ander als de prijs van zijn bevrijding, losprijs  

604 αποκαταλλασσω apokatal’lasso, ww  
 
van 575 en 2644  
 
1) geheel verzoenen  
2) terug-verzoenen, in een vroegere toestand van harmonie terugbrengen 

622 απολλυμι ap’ollumi, ww  
 
van 575 en de grondvorm van 3639  
 
1) vernietigen  
1a) geheel uit de weg ruimen, afschaffen, verwoesten  
1b) onbruikbaar maken  
1c) doden  
1d) verklaren dat iemand ter dood gebracht moet worden  
1e) metaf. overgeven aan eeuwige ellende in de hel  
1f) ten onder gaan, omkomen  
2) verwoesten  
2a) verliezen 

629 απολυτρωσις apo’lutrosis, zn vr  
 
van een samenstelling van 575 en 3083  
 
1) een bevrijding na betaling van een losprijs  
1a) verlossing, bevrijding 

684 απωλεια ap’ooleia, zn vr  
 
 van een vermeende afleiding van 622  
 
1) vernietiging, volslagen ondergang  
1a) van schepen  
2) een vergaan, verwoesting  
2a) van geld  
2b) de vernietiging die bestaat uit eeuwige ellende in de hel 

861 αφθαρσια aphthar’sia, zn vr  
 
 van 862  
 
1) onvergankelijkheid, eeuwigheid  
2) reinheid, oprechtheid, onbedorvenheid 



1067 γεεννα ‘ge-enna, vr  
 
van Hebreeuwse oorsprong 01516 en 02011  
 
1) De hel is de plaats van de toekomstige straf en wordt "Gehenna" of "Gehenna van vuur" genoemd. Dit was oorspronkelijk het dal van Hinnom, ten zuiden 
van Jeruzalem, waar de afval en de dode dieren van de stad in geworpen en verbrand werden; een passend symbool voor de goddelozen en hun toekomstige 
vernietiging. 

1519 εις eis, vz  
 
een primair voorzetsel  
 
1) tot, in, tot-in, naar, voor, onder  
 
Wigram’s frequentietelling is 1770 niet 1773.  

2433 ιλασκομαι hi’laskomai, ww  
 
 medium van hetzelfde als 2436  
 
1) verzoenen, gunstig stemmen, bevredigen  
1a) gunstig, genadig worden, tevreden gesteld worden  
1b) gunstig, genadig gestemd zijn, vergeven  
2) boete doen, verzoening doen 

2434 ιλασμος hilas’mos, zn m  
 
 een grondwoord  
 
1) verzoening, boetedoening  
2) het middel tot verzoening 

2631 κατακριμα kata’krima, zn o  
 
van 2632  
 
1) doodvonnis 

2632 κατακρινω kata’krino, ww  
 
van 2596 en 2919  
 
1) een vonnis tegen iemand vellen, schuldig achten  
1a) veroordelen  
1b) door een goede voorbeeld maken dat de slechtheid van een ander duidelijker is en meer te laken 

2643 καταλλαγη katalla’ge, zn vr  
 
 van 2644  
 
1) verwisseling, verruiling  
1a) voor het bedrijf van geldwisselaars, tegen gelijke waarde ruilen  
2) schikking van een geschil, verzoening  
2a) in het N.T. het in de gunst van God herstellen van zondaars die berouw hebben en hun vertrouwen stellen in de zoendood van Christus 

2644 καταλλασσω katal’lasso, ww  
 
van 2596 en 236  
 
1) ruilen, omruilen, b.v. munten voor andere van gelijke waarde  
1a) verzoenen (van hen die een geschil hebben)  
1b) opnieuw in de gunst komen, met iemand verzoend worden  
1c) iemand in genade aannemen 

2851 κολασις ‘kolasis, zn vr  
 
 van 2849  
 
1) straf, bestraffing  
 
Voor synoniemen, zie 5859 



2917 κριμα ‘krima, zn o 
  
 van 2919 
  
 1) beslissing, vonnis 
 2) vonnis 
 2a) veroordeling van onrecht, de beslissing (streng of mild) 
 die iemand geeft over de fouten van anderen 
 2b) in gerechtelijke zin 
 2b1) het vonnis van een rechter 
 2b2) de straf waartoe iemand veroordeeld is 
 3) een aangelegenheid die voor het gerecht besloten moet worden, 
 een proces 

2919 κρινω ‘krino, ww  
 
 misschien een grondwoord  
 
1) scheiden, schiften, onderscheiden, kiezen  
2) goedkeuren, achten, de voorkeur geven  
3) van mening zijn, denken  
4) beslissen, besluiten  
5) richten, oordelen  
5a) een beslissing geven betreffende gelijk en ongelijk  
5a1) geoordeeld worden, d.w.z. voor het gerecht gedagvaard zodat een zaak onderzocht kan worden en erover beslist kan worden  
5b) vonnis vellen, onderwerpen aan berisping 

2920 κρισις ‘krisis, zn vr  
 
 misschien een grondwoord  
 
1) scheiding, onderscheiding  
1a) een proces, twist  
2) keuze  
3) vonnis  
3a) mening of beslissing die ergens over gegeven wordt  
3a1) betreffende recht on onrecht, gelijk of ongelijk  
3b) vonnis of veroordeling, straf  
4) het college van rechters (een tribunaal van zeven mannen in de verschillende steden van Palestina; dit in onderscheid van het Sanhedrin, dat zijn zetel had in 
Jeruzalem) 

3041 λιμνη ‘limne, zn vr  
 
waarschijnlijk van 3040 (via het idee van nabijheid van de kust)  
 
1) meer, poel 

3306 μενω ‘meno, ww  
 
 een grondwoord 
  
 1) blijven, verblijven 
 1a) met betrekking tot plaats 
 1a1) tijdelijk verblijven, wachten 
 1a2) niet vertrekken 
 1a2a) aanwezig blijven 
 1a2b) voortdurend vastgehouden worden 
 1b) met betrekking tot tijd 
 1b1) voortduren, niet verdwijnen 
 1b1a) van personen, overleven, leven 
 1c) met betrekking tot toestand 
 1c1) dezelfde blijven, niet iets anders worden 
 2) wachten op, iemand wachten, afwachten, opwachten 

3340 μετανοεω metano’eo, ww  
 
van 3326 en 3539  
 
1) tot andere gedachten komen, d.w.z. berouw hebben  
2) beter inzicht verkrijgen, zich van harte verbeteren met afschuw over vorige zonden  
 
Voor synoniemen, zie 5862 

3341 μετανοια me’tanoia, zn vr  
 
 van 3340  
 
1) verandering van gedachten, zoals blijkt als iemand berouw heeft van een plan dat hij gevormd heeft of van iets dat hij gedaan heeft 



3709 οργη or’ge, zn vr  
 
van 3713 
 
1) temperament, karakteraanleg, stemming, neiging  
2) beroering van de ziel, aandrift, opwelling, verlangen, iedere heftige emotie, maar vooral toorn  
3) toorn, verontwaardiging  
4) toorn getoond in straf, vandaar gebruikt voor de straf zelf  
4a) van straffen toegebracht door magistraten 

3956 πας pas, bn  
 
 inclusief alle vormen van de verbuiging  
 
1) individueel  
1a) ieder, elk, alles, het geheel, alle dingen  
2) collectief  
2a) enkele van alle soorten 

4012 περι pe’ri, vz  
 
 van de grondvorm van 4008  
 
1) over, betreffende, vanwege, omdat, rondom 

4047 περιποιησις peripoi’esis, zn vr  
 
van 4046; n f  
 
1) een redden, bewaren  
2) eigendom, iemands eigen bezit  
3) een verwerven  

4183 πολυς po’lus, bn  
 
inclusief de vormen van de plaatsvervanger pollos  
 
1) veel, groot, machtig, sterk 

4442 πυρ pur, zn o  
 
 een grondwoord  
 
1) vuur 

4982 σωζω ‘sozo, ww  

 van een primair sos (samentrekking voor verouderd saoz, "veilig");  
 
1) behouden, ongeschonden bewaren, redden van gevaar of vernieling  
1a) iemand (van verwonding of gevaar)  
1a1) iemand die lijdt behouden (van de ondergang) d.w.z. iemand die aan een ziekte lijdt gezond maken, genezen  
1b1) iemand die in gevaar van vernietiging is beschermen, redden  
1b) behouden in de technische bijbelse zin  
1b1) negatief  
1b1a) bevrijden van de straffen van het Messiaanse oordeel  
1b1b) behouden van het kwaad dat de ontvangst van de Messiaanse bevrijding belemmert  

4990 σωτηρ so’ter, zn m  
 
 van 4982  
 
1) redder, bevrijder, behouder  
 
De naam werd door de ouden aan godheden gegeven, vooral beschermgoden, aan vorsten, koningen en in het algemeen aan mensen die grote weldaden aan 
hun land bewezen hadden, en in meer ontaarde dagen bij wijze van vleierij aan invloedrijke personen 

4991 σωτηρια sote’ria, zn vr  

vrouwelijk van een afleiding van 4990 als (eigenlijk abstract) zelfstandig naamwoord  
 
1) bevrijding, bewaring, veiligheid, behoud, heil  
1a) bevrijding van de overlast van vijanden  
1b) in ethische zin, dat wat de zielen veiligheid en heil biedt  
1b1) van het Messiaanse heil  
2) heil als het tegenwoordige bezit van alle ware gelovigen  
3) toekomstig heil, het geheel van de zegeningen dat de gelovigen verlost van alle aardse kwaad, na de zichtbare terugkeer van Christus uit de hemel, zullen 
genieten in het eeuwig koninkrijk van God.  
++++ 
Viervoudig heil: gered van de straf, de macht, de aanwezigheid en (het allerbelangrijkste) het genoegen van de zonde. A.W. Pink  



4992 σωτηριον so’terios, bn  
 
onzijdig van hetzelfde als 4991 als (eigenlijk concreet) zelfstandig naamwoord  
 
1) helend, heilbrengend  
2) hij die dit heil belichaamt, of door wie God het tot stand brengt  
3) de verwachting van (toekomstig) heil  

5020 ταρταροω tarta’ro-oo, ww  
 
van Tartaros (de diepste afgrond van Hades)  
 
1) de naam van het onderaardse gebied, akelig donker, dat de Grieken beschouwden als de verblijfplaats van de slechte doden, waar zij de straf voor hun boze 
daden ondergaan; het is iets dergelijks als het Gehenna van de Joden  
2) in de Tartarus geworpen worden, in de Tartarus gevangen gehouden worden  

 


