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Wij wijden deze verzameling bijbelteksten aan al
die Christenen die nooit moe zijn om te leren van
het boek der boeken, om zo wijzer te worden in
hun handel en wandel.
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Voorwoord
In dit werkje hebben we zoveel mogelijk
raadgevingen en geboden uit het N.T. verzameld.
Dus niet in de eerste plaats leerstellige teksten, maar
aanbevelingen voor onze handel en wandel.
Vele christenen lezen allerlei tijdschriften,
bijbelcommentaren en wat dies meer zij; maar zelf de
bijbel op zich lezen, daar komen ze niet toe. Terwijl
er in de Bijbel het advies gegeven wordt dat we naar
de onvervalste ‘melk’ moeten verlangen, want we zijn
nog babies in het geloof. De navolgende bijbelverzen
zijn echter ook voor die christenen bedoeld, die al wat
langer op weg zijn. Voor hen geldt het advies, uit de
bijbel zelf, dat het woord van God “rijkelijk in uw
harten wone”.
We zijn zo zuinig mogelijk geweest met commentaar,
om zo de Bijbel zoveel mogelijk voor zichzelf te laten
spreken. Iemand zou kunnen zeggen dat je dan net
zo goed het Nieuwe Testament zelf kan lezen.
Echter, voor dit boek zijn voornamelijk directe en
indirecte geboden en raadgevingen uitgekozen en zo
bijeenverzameld.
We hebben gekozen voor de SV vanwege haar
literaire schoonheid en betrouwbaarheid.
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Mattheüs
5:2 En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen,
zeggende:
3 Zalig [zijn] de armen van geest; want hunner is het
Koninkrijk der hemelen.
4 Zalig [zijn] die treuren; want zij zullen vertroost
worden.
5 Zalig [zijn] de zachtmoedigen; want zij zullen het
aardrijk beerven.
6 Zalig [zijn] die hongeren en dorsten [naar] de
gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.
7 Zalig [zijn] de barmhartigen; want hun zal
barmhartigheid geschieden.
8 Zalig [zijn] de reinen van hart; want zij zullen God
zien.
9 Zalig [zijn] de vreedzamen; want zij zullen Gods
kinderen genaamd worden.
10 Zalig [zijn] die vervolgd worden om der
gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der
hemelen.
11 Zalig zijt gij, als u [de] [mensen] smaden, en
vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken,
om Mijnentwil.
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12 Verblijdt en verheugt [u]; want uw loon [is] groot in
de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de
profeten, die voor u [geweest] [zijn].
*Groei in het geloof begint met te erkennen dat je arm
van geest bent en eindigt in de rol van vredestichter
en het vervolgd worden, zoals de profeten dat ook
werden en van wie de mensen (ook medegelovigen)
kwaad spraken.

13 Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout
smakeloos wordt, waarmede zal [het] gezouten
worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten
geworpen, en van de mensen vertreden te worden.
14 Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een
berg liggende, kan niet verborgen zijn.
*Zout der aarde te zijn en licht van de wereld, dat is,
geestelijk, het doel van de gelovigen.
16 Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij
uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in
de hemelen is, verheerlijken.
*Gebod: laat je licht schijnen
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19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal
ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben,
[die] zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk
der hemelen; maar zo wie [dezelve] zal gedaan en
geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het
Koninkrijk der hemelen.
*Het kleinste gebod moet je niet wegdoen. Wie alle
geboden predikt, moet niet het kleinste vergeten

20 Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid
overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der
Farizeen, dat gij in het Koninkrijk der hemelen
geenszins zult ingaan.
*Overvloedig zijn in goede werken, meer dan de
Farizeeër, is een vereiste!
22 Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder
toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; 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 het helse vuur.
*Niet boos zijn op je broeder en hem niet uitschelden.
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25 Weest haastelijk welgezind [jegens] uw
wederpartij, terwijl gij nog met hem op den weg zijt;
opdat de wederpartij niet misschien u den rechter
overlevere, en de rechter u den dienaar overlevere,
en gij in de gevangenis geworpen wordt.
*Met je tegenpartij je verzoenen.
28 Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw [aan] ziet, om
dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn
hart met haar gedaan.
*Wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft
in beginsel al overspel gepleegd. Maar dat wil niet
zeggen dat je, objectief, iemand niet mooi mag
vinden.
36 Noch bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet
een haar kunt wit of zwart maken;
*Niet zweren. Laat je ja ja zijn en je nee nee.
39 Maar Ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat;
maar, zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem
ook de andere toe;

11

Raadgevingen en Geboden van de Here Jezus
uit het Nieuwe Testament
*Rechter wang geslagen, laat ook de linker slaan.

40 En zo iemand met u rechten wil, en uw rok nemen,
laat hem ook den mantel;
41 En zo wie u zal dwingen een mijl te gaan, gaat
met hem twee [mijlen].
*Als de overheid je tot zoiets (goeds) dwingt, doe dan
het dubbele.
44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze,
die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en
bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u
vervolgen;
*Bij deze raadgeving zit een belofte: vs 45a Opdat gij
moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen
is.
6:1 Hebt acht, dat gij uw aalmoes niet doet voor de
mensen, om van hen gezien te worden; anders zo
hebt gij geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is.
2 Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet
trompetten, gelijk de geveinsden in de synagogen en
op de straten doen, opdat zij van de mensen geeerd
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mogen worden. Voorwaar zeg Ik u: Zij hebben hun
loon weg.
3 Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linker [hand]
niet weten, wat uw rechter doet;
4 Opdat uw aalmoes in het verborgen zij; en uw
Vader, Die in het verborgen ziet, Die zal het u in het
openbaar vergelden.
*Giften: laat derden het niet weten.
5 En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de
geveinsden; want die plegen gaarne, in de
synagogen en op de hoeken der straten staande, te
bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien
worden. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg
hebben.
*Bidden in het verborgene; geen omhaal van
woorden, gewoon recht door zee
20 Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze
noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet
doorgraven noch stelen;
*Zoek u schatten in de hemel; waar u schat is daar is
uw hart; het beste is, Jezus als uw schat.
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24 Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal
den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal
den enen aanhangen en den anderen verachten; gij
kunt niet God dienen en den Mammon.
*Niet de Mammon dienen, maar ook niet onverschillig
met geld.

25 Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven,
wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw
lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet
meer dan het voedsel, en het lichaam dan de
kleding?
*Niet bezorgd zijn over eten en drinken.
7:1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.
*Oordeelt niet, enz
5 Gij geveinsde! werp eerst den balk uit uw oog, en
dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders
oog uit te doen.
*Balk uit eigen oog, dan splinter bij de ander.
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7 Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult
vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
*Vraag en u zal gegeven worden.

12 Alle [dingen] dan, die gij wilt, dat u de mensen
zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de
wet en de profeten.
*Wat jij wil dat de mensen jou doen, doe het hun
eerst (je naaste liefhebben).
13 Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort,
en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen
zijn er, die door dezelve ingaan;
*Je gaat door de nauwe poort bij de bekering; breed
is de weg naar de verdoemenis.
15 Maar wacht [u] van de valse profeten, dewelke in
schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn
zij grijpende wolven.
*Kijk uit voor valse profeten, binnenin zijn het
verscheurende wolven.
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16 Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men
ook een druif van doornen, of vijgen van distelen?
17 Alzo een ieder goede boom brengt voort goede
vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade
vruchten.
*Op de vruchten van de boom letten.
24 Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en
dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een
voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots
gebouwd heeft;
25 En er is slagregen nedergevallen, en de
waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben
gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en
het is niet gevallen, want het was op de steenrots
gegrond.
26 En een iegelijk, die deze Mijn woorden hoort en
dezelve niet doet, die zal bij een dwazen man
vergeleken worden, die zijn huis op het zand
gebouwd heeft;
27 En de slagregen is nedergevallen, en de
waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben
gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangeslagen, en
het is gevallen, en zijn val was groot.
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*De Here Jezus is de rots: bouw je leven op de rots
en niet op het zand; het is drijfzand

8:22 Doch Jezus zeide tot hem: Volg Mij, en laat de
doden hun doden begraven.
*De wereld de wereld laten: zorgt wel voor zichzelf,
tenzij je een roeping hebt als evangelist of zendeling.

9:12 Maar Jezus, [zulks] horende, zeide tot hen: Die
gezond zijn hebben den medicijnmeester niet van
node, maar die ziek zijn.
*Die ziek zijn hebben een dokter nodig, niet die
gezond zijn. Zo ook geestelijk.
13 Doch gaat heen en leert, wat het zij: Ik wil
barmhartigheid, en niet offerande; want Ik ben niet
gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar
zondaars tot bekering.
*Ga dan en leer wat het betekent dat ik genade wil en
niet offerande.
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15 En Jezus zeide tot hen: Kunnen ook de
bruiloftskinderen treuren, zolang de Bruidegom bij
hen is? Maar de dagen zullen komen, wanneer de
Bruidegom van hen zal weggenomen zijn, en dan
zullen zij vasten.
*Als de bruidegom bij je is, hoef je niet te vasten. Als
het goed is heb je Hem in je hart (Jezus). Genesis
24: Izak en Rebekka. Izak de bruidegom, Rebekka
de bruid, de knecht, de Heilige Geest die de bruid bij
de Bruidegom brengt. Rebekka heeft Izak al in haar
hart. Echter, Paulus en anderen vastten wel; dit moet
een persoonlijke zaak blijven en niet opgelegd
worden, net als het geven van giften en tijd.
10:28 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 in de hel.
*Wees eerder bang voor Hem die lichaam en ziel in
de hel kan werpen.
31 Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven.
*Wees niet bevreesd want alle haren van je hoofd zijn
geteld..
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32 Een iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de
mensen, dien zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die
in de hemelen [is].
33 Maar zo wie Mij verloochend zal hebben voor de
mensen, dien zal Ik ook verloochenen voor Mijn
Vader, Die in de hemelen [is].
*Niet de Here Jezus ontkennen, zeker niet wanneer
het eropaan komt.
37 Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns
niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven
Mij, is Mijns niet waardig.
*Je vader, moeder, zoon en dochter niet meer
liefhebben dan Jezus.
38 En die zijn kruis niet [op] [zich] neemt, en Mij
navolgt, is Mijns niet waardig.
*Kruis opnemen en gewillig blijven dragen.
39 Die zijn ziel vindt, zal [dezelve ] verliezen; en die
zijn ziel zal verloren hebben om Mijnentwil, zal
dezelve vinden.
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*Wie zijn leven, door zonde, vindt, zal het verliezen.

11:28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en
belast zijt, en Ik zal u rust geven.
29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik
zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust
vinden voor uw zielen.
30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.
*Leer van de Here Jezus dat hij zachtmoedig en
nederig van hart is en je vindt rust voor je ziel.
12:30 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met
Mij niet vergadert, die verstrooit.
*Wie niet met Jezus is, die is tegen; wie niet met
Jezus verzamelt, die verstrooit.
36 Maar Ik zeg u, dat van elk ijdel woord, hetwelk de
mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelve
zullen rekenschap geven in den dag des oordeels.
*Van ieder ijdel, nutteloos en werkeloos woord moet
je eens rekenschap afleggen. Daarom moet je je
kuisen in je taal.
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50 Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de
hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en
moeder.
*Wie Gods wil doet is Jezus’ broeder, zuster en
moeder (Voor ons is het nieuw Jeruzalem onze
moeder, voor Jezus is Israel zijn moeder: Galaten
brief).
15:11 Hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt den
mens niet; maar hetgeen ten monde uitgaat, dat
ontreinigt den mens.
*Je wordt niet bevuild door de dingen die je eet, maar
die uit je hart komen.
18:3 En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet
verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in
het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan.
4 Zo wie dan zichzelven zal vernederen, gelijk dit
kindeken, deze is de meeste in het Koninkrijk der
hemelen.
*Tenzij we als een kindje worden, kunnen we het
Koninkrijk niet eens inkomen; wie zichzelf klein maakt
als een kind zal groot zijn in de hemelen.
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19 Wederom zeg Ik u: Indien er twee van u
samenstemmen op de aarde, over enige zaak, die zij
zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden
van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
*Waar twee het eens zijn en zij vragen het de Vader,
Hij zal het hun geven.

22 Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal,
maar tot zeventigmaal zeven [maal].
*Vergevingsgezind zijn. Hoeveel geduld heeft Jezus
gehad met de Farizeeërs.
19:6 Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar een vlees.
Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de
mens niet.
*Wat God samengevoegd heeft, scheide de mens
niet; met andere woorden de mens kan het dus wel
scheiden, maar dat is niet de bedoeling.
22:21 Zij zeiden tot Hem: Des keizers. Toen zeide Hij
tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is, en
Gode, dat Gods is.
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*Geef de keizer wat van de keizer is, aan God wat
van God is. Dus beide belasting en giften.

36 Meester! welk is het grote gebod in de wet?
37 En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den
Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel
uw ziel, en met geheel uw verstand.
38 Dit is het eerste en het grote gebod.
39 En het tweede aan dit gelijk, [is]: Gij zult uw
naaste liefhebben als uzelven.
40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en
de profeten.
*De twee grote geboden ‘God liefhebben met heel je
hart, ziel, kracht en verstand’ en ‘je naaste liefhebben
als je zelf’, staat boven de tien geboden. Als je dit
doet, vervul je de tien geboden vanzelf.

23:3 Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult,
houdt [dat] en doet [het]; maar doet niet naar hun
werken; want zij zeggen het, en doen het niet.
4 Want zij binden lasten, die zwaar zijn en kwalijk om
te dragen, en leggen ze op de schouderen der
mensen; maar zij willen die met hun vinger niet
verroeren.
23
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5 En al hun werken doen zij, om van de mensen
gezien te worden; want zij maken hun gedenkcedels
breed, en maken de zomen van hun klederen groot.
*Doe maar wat de Farizeeërs zeggen, maar doe niet
naar hun werken..
24:42 Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw
Heere komen zal.
*Wanneer de Here komt, weet je niet; blijf dan
waakzaam.
*25:1-34 Woekeren met je talenten.
25:35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij
te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt
Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en
gij hebt Mij geherbergd.
36 [Ik] [was] naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben
krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de
gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.
37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden,
zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig
gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken
gegeven?
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38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling
gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?
39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de
gevangenis, en zijn tot U gekomen?
40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen:
Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij [dit] een van deze
Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij [dat]
Mij gedaan.
41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker
[hand] [zijn]: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het
eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen
bereid is.
42 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet
te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt
Mij niet te drinken gegeven;
43 Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet
geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank,
en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht.
44 Dan zullen ook dezen Hem antwoorden,
zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig
gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of
krank, of in de gevangenis, en hebben U niet
gediend?
45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar
zeg Ik u: Voor zoveel gij [dit] een van deze minsten
niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.
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46 En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de
rechtvaardigen in het eeuwige leven.
*Je naaste behandelen alsof het de Here Jezus zelf
is, vooral je medebroeders en zusters.
26:52 Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard
weder in zijn plaats; want allen, die het zwaard
nemen, zullen door het zwaard vergaan.
*Zij die het zwaard trekken, zullen door het zwaard
vergaan. Geweld keert vroeg of laat tegen jezelf.
28:19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken,
dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des
Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen
onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.
*Het grote mandaat van de gemeente.
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Marcus
1:17 En Jezus zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal
maken, dat gij vissers der mensen zult worden.
*Kom, volg Mij en wordt vissers van mensen. Zo
mogen we allemaal het werk van een evangelist
doen, geschoeid met de bereidheid van het
evangelie.
4:23 Zo iemand oren heeft om te horen, die hore.
*Geestelijk: wie oren heeft om te horen die hore.
24 En Hij zeide tot hen: Ziet, wat gij hoort. Met wat
mate gij meet, zal u gemeten worden, en u, die hoort,
zal [meer] toegelegd worden.
*Belofte en waarschuwing.

25 Want zo wie heeft, dien zal gegeven worden; en
wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat
hij heeft.
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*Degene die in de hel komen, staan figuurlijk naakt
voor de witte troon.
6:31 En Hij zeide tot hen: Komt gijlieden in een
woeste plaats hier alleen, en rust een weinig; want er
waren velen, die kwamen en die gingen, en zij
hadden zelfs geen gelegen tijd om te eten.
*Kom zelf en rust een beetje uit (Neem op z’n tijd je
rust).
50 Want zij zagen Hem allen, en werden ontroerd; en
terstond sprak Hij met hen, en zeide tot hen: Zijt
welgemoed, Ik ben het; vreest niet.
*Heb goede moed, Ik ben het, wees niet bang.
9:7 En er kwam een wolk, die hen overschaduwde,
en een stem kwam uit de wolk, zeggende: Deze is
Mijn geliefde Zoon, hoort Hem!
*Deze is mijn Zoon, hoort Hem (dat is, luister naar de
hele bijbel!).
39 Doch Jezus zeide: Verbiedt hem niet; want er is
niemand, die een kracht doen zal in Mijn Naam, en
haastelijk van Mij zal kunnen kwalijk spreken.
28

Raadgevingen en Geboden van de Here Jezus
uit het Nieuwe Testament
*Verbiedt het niet als mensen iets doen in de naam
van de Here Jezus.

43 En indien uw hand u ergert, houwt ze af; het is u
beter verminkt tot het leven in te gaan, dan de twee
handen hebbende, heen te gaan in de hel, in het
onuitblusselijk vuur;
*Afzien indien uw hand, voet of oog u tot zonden
verleidt.
10:9 Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide
de mens niet.
*Hetgeen God samenvoegt, scheide de mens niet
(huwelijk).
14 Maar Jezus, [dat] ziende, nam het zeer kwalijk, en
zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen, en
verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk
Gods.
15 Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet
ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve
geenszins ingaan.
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*Laat de kindertjes tot mij komen, verbied hen niet.
Zodra een kindje wat kan praten, breng hem of haar
dan al met zingen en verhaaltjes bij de Schepper en
Redder. [We moeten als een kind zijn, ontvang het
Koninkrijk Gods als een kind (goed gelovig
aannemen). Als je dat niet doet, kom je er niet in].
42 Maar Jezus, hen tot Zich geroepen hebbende,
zeide tot hen: Gij weet, dat degenen, die geacht
worden oversten te zijn der volken, heerschappij
voeren over hen, en hun groten gebruiken macht over
hen.
43 Doch alzo zal het onder u niet zijn; maar zo wie
onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar
zijn.
44 En zo wie van u de eerste zal willen worden, die
zal aller dienstknecht zijn.
*Als je groot wilt zijn onder je medegelovigen, moet je
juist een dienstknecht zijn.
11:24 Daarom zeg Ik u: Alle dingen, die gij biddende
begeert, gelooft, dat gij ze ontvangen zult, en zij
zullen u geworden.
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*De dingen waar je om vraagt, geloof dat je ze
ontvangt en het zal je gebeuren.
25 En wanneer gij staat om te bidden, vergeeft,
indien gij iets hebt tegen iemand; opdat ook uw
Vader, Die in de hemelen is, ulieden uw misdaden
vergeve.
*Als je aan het bidden bent, moet je alles vergeven
wat je tegen iemand hebt.
12:17 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Geeft
dan den keizer, dat des keizers is, en Gode, dat Gods
is. En zij verwonderden zich over Hem.
*Geeft de keizer (regering) wat voor hen is en aan
God wat voor God is.
24 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Dwaalt gij
niet, daarom, dat gij de Schriften niet weet, noch de
kracht Gods?
13:5 En Jezus, hun antwoordende, begon te zeggen:
Ziet toe, dat u niemand verleide.
*Kijk goed uit dat niemand je misleidt.
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11 Doch wanneer zij u leiden zullen, om u over te
leveren, zo zijt te voren niet bezorgd, wat gij spreken
zult, en bedenkt het niet; maar zo wat u in die ure
gegeven zal worden, spreekt dat; want gij zijt het niet,
die spreekt, maar de Heilige Geest.
*Weest niet bevreesd wat je van tevoren zal zeggen,
want de Heilige Geest zal het je ingeven.
33 Ziet toe, waakt en bidt; want gij weet niet, wanneer
de tijd is.
*Wees waakzaam en bid, want je weet niet wanneer
het de tijd is.
35 Zo waakt dan (want gij weet niet, wanneer de heer
des huizes komen zal, [des] [avonds] laat, of ter
middernacht, of met het hanengekraai, of in den
morgenstond );
37 En hetgeen Ik u zeg, [dat] zeg Ik allen: Waakt.
*Waakt.

14:38 Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking
komt; de geest [is] wel gewillig, maar het vlees is
zwak.
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*Kijk uit en bidt dat je niet in verzoeking komt. Als je
genoeg uitkijkt en bid, kom je niet in verzoeking (en
dan word je zeker niet boven je vermogen verzocht).
16:15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele
wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen.
*Verkondig het evangelie aan de hele schepping
(evangelist). In Psalm 148: 9 roept David zelfs de
bergen op en alles in de Schepping om de Here te
loven.

33

Raadgevingen en Geboden van de Here Jezus
uit het Nieuwe Testament

Lukas
3:10 En de scharen vraagden hem, zeggende: Wat
zullen wij dan doen?
11 En hij, antwoordende, zeide tot hen: Die twee
rokken heeft, dele hem mede, die geen heeft; en die
spijze heeft, doe desgelijks.
*Delen is de helft weggeven.
13 En hij zeide tot hen: Eist niet meer, dan hetgeen
u gezet is.
14 En hem vraagden ook de krijgslieden, zeggende:
En wij, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen: Doet
niemand overlast, en ontvreemdt niemand het zijne
met bedrog, en laat u vergenoegen met uw
bezoldigingen.
*Niemand blackmailen, wees tevreden met je loon;
vraag niet meer dan de voorgeschreven belasting. In
Nederland niet, maar in vele andere landen is wel
veel coruptie; bijv. omkoping bij een overdreven
boete.
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4:4 En Jezus antwoordde hem, zeggende: Er is
geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal
leven, maar bij alle woord Gods.
*Ieder woord van God geeft leven; dat is de gehele
Schrift.
8 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Ga weg
van Mij, satan, want er is geschreven: Gij zult den
Heere, uw God, aanbidden, en Hem alleen dienen.
*We moeten alleen God aanbidden en dienen. Maria
en heiligenverering is een vorm van dienen die alleen
de Vader en de Zoon toekomt.
12 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Er is
gezegd: Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken.
*Niet God uittesten of verzoeken.
24 En Hij zeide: Voorwaar Ik zeg u, dat geen profeet
aangenaam is in zijn vaderland.
*Een profeet is niet geëerd in zijn eigen omgeving of
familie.
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6:20 En Hij, Zijn ogen opslaande over Zijn discipelen,
zeide: Zalig zijt gij, armen, want uwer is het Koninkrijk
Gods.
21 Zalig zijt gij, die nu hongert; want gij zult verzadigd
worden. Zalig zijt gij, die nu weent; want gij zult
lachen.
22 Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten, en
wanneer zij u afscheiden, en smaden, en uw naam
als kwaad verwerpen, om des Zoons des mensen wil.
23 Verblijdt u in dien dag, en zijt vrolijk; want, ziet, uw
loon is groot in den hemel; want hun vaders deden
desgelijks den profeten.
24 Maar wee u, gij rijken, want gij hebt uw troost weg.
25 Wee u, die verzadigd zijt, want gij zult hongeren.
Wee u, die nu lacht, want gij zult treuren en wenen.
26 Wee u, wanneer al de mensen wel van u spreken,
want hun vaders deden desgelijks den valsen
profeten.
*Wel en wee tegenover elkaar gesteld.
27 Maar Ik zeg ulieden, die [dit] hoort: Hebt uw
vijanden lief; doet wel dengenen, die u haten.
28 Zegent degenen, die u vervloeken, en bidt voor
degenen, die u geweld doen.
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29 Dengene, die u aan de wang slaat, biedt ook de
andere; en dengene, die u den mantel neemt,
verhindert ook den rok niet [te] [nemen].
30 Maar geeft een iegelijk, die van u begeert; en van
dengene, die het uwe neemt, eist niet weder.
31 En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen zullen,
doet gij hun ook desgelijks.
*Heb uw vijanden lief. Je moet niet naïef worden en
over je heen laten lopen; dan plukken ze je kaal. Als
de vijand je overweldigt, dan moet je deze dingen
doen.
35 Maar hebt uw vijanden lief, en doet goed, en leent,
zonder iets weder te hopen; en uw loon zal groot zijn,
en gij zult kinderen des Allerhoogsten zijn; want Hij is
goedertieren over de ondankbaren en bozen.
*Heb je vijanden lief en leen zonder op teruggave te
hopen.
36 Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader
barmhartig is.
*Wees barmhartig gelijk uw Vader (God). Dit is een
gebod.
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37 En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld
worden; verdoemt niet, en gij zult niet verdoemd
worden; laat los, en gij zult losgelaten worden.
38 Geeft, en u zal gegeven worden; een goede,
neergedrukte, en geschudde en overlopende maat
zal men in uw schoot geven; want met dezelfde maat,
waarmede gijlieden meet, zal ulieden wedergemeten
worden.
41 En wat ziet gij den splinter, die in uws broeders
oog is, en den balk, die in uw eigen oog is, merkt gij
niet?
46 En wat noemt gij Mij, Heere, Heere! en doet niet
hetgeen Ik zeg?
47 Een iegelijk, die tot Mij komt, en Mijn woorden
hoort, en dezelve doet, Ik zal u tonen, wien hij gelijk
is.
48 Hij is gelijk een mens, die een huis bouwde, en
groef, en verdiepte, en leide het fondament op een
steenrots; als nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de
waterstroom tegen dat huis aan, en kon het niet
bewegen; want het was op de steenrots gegrond.
49 Maar die ze gehoord, en niet gedaan zal hebben,
is gelijk een mens, die een huis bouwde op de aarde
zonder fondament; tegen hetwelk de waterstroom
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aansloeg, en het viel terstond, en de val van datzelve
huis was groot.
*Bouw op Jezus, de rots.

7:50 Maar Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u
behouden; ga heen in vrede.
*Ga heen in vrede; de Here zal zorgen.
8:25 En Hij zeide tot hen: Waar is uw geloof? Maar
zij, bevreesd zijnde, verwonderden zich, zeggende tot
elkander: Wie is toch Deze, dat Hij ook de winden en
het water gebiedt, en zij zijn Hem gehoorzaam?
*Waar is uw geloof? Gebod om geloof te hebben.
9:35 En er geschiedde een stem uit de wolk,
zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon; hoort Hem!
*Jezus is de geliefde Zoon, luister naar Hem.
48 En zeide tot hen: Zo wie dit kindeken ontvangen
zal in Mijn Naam, die ontvangt Mij; en zo wie Mij
ontvangen zal, ontvangt Hem, Die Mij gezonden
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heeft. Want die de minste onder u allen is, die zal
groot zijn.
54 Als nu Zijn discipelen, Jakobus en Johannes, [dat]
zagen, zeiden zij: Heere, wilt Gij, dat wij zeggen, dat
vuur van den hemel nederdale, en dezen verslinde,
gelijk ook Elias gedaan heeft?
55 Maar Zich omkerende, bestrafte Hij hen, en zeide:
Gij weet niet van hoedanigen geest gij zijt.
*Christenen kunnen
verdoemen.

in

allerlei

dingen

elkaar

10:20 Doch verblijdt u daarin niet, dat de geesten u
onderworpen zijn; maar verblijdt u veel meer, dat uw
namen geschreven zijn in de hemelen.
*Verblijd u dat uw namen in de hemelen geschreven
zijn.
11:41 Doch geeft tot aalmoes, hetgeen daarin is; en
ziet, alles is u rein.
*Geeft: en alles zal rein zijn!?
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12:4 En Ik zeg u, Mijn vrienden: Vreest u niet voor
degenen, die het lichaam doden, en daarna niet meer
kunnen doen.
*Vrees niet hen die het lichaam kunnen doden.
5 Maar Ik zal u tonen, Wien gij vrezen zult: vreest
Dien, Die, nadat Hij gedood heeft, [ook] macht heeft
in de hel te werpen; ja, Ik zeg u, vreest Dien!
*Vrees Hem die in de hel kan werpen.

8 En Ik zeg u: Een iegelijk, die Mij belijden zal voor de
mensen, dien zal ook de Zoon des mensen belijden
voor de engelen Gods.
*Belijd Hem.
9 Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die
zal verloochend worden voor de engelen Gods.
*Verloochen Hem niet.
11 En wanneer zij u heenbrengen zullen in de
synagogen, en [tot] de overheden en de machten, zo
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zijt niet bezorgd, hoe of wat gij tot verantwoording
zeggen, of wat gij spreken zult;
12 Want de Heilige Geest zal u in dezelve ure leren,
hetgeen [gij] spreken moet.

21 Alzo [is] [het] [met] [dien], die zichzelven schatten
vergadert, en niet rijk is in God.
22 En Hij zeide tot Zijn discipelen: Daarom zeg Ik u:
Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult, noch
voor het lichaam, waarmede gij u kleden zult.
*Wees niet bezorgd. Verzamel u geen schatten op
aarde, maar in de hemel.
25 Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot
zijn lengte toedoen?
31 Maar zoekt het Koninkrijk Gods, en al deze dingen
zullen u toegeworpen worden.
32 Vreest niet, gij klein kuddeken, want het is uws
Vaders welbehagen, ulieden het Koninkrijk te geven.
35 Laat uw lendenen omgord zijn, en de kaarsen
brandende.
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*Iemand zijn die wat te doen heeft.
40 Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het
niet meent, zal de Zoon des mensen komen.
*Wees te allen tijde geestelijk klaar.
57 En waarom oordeelt gij ook van uzelven niet,
hetgeen recht [is]?
*Niet op het uiterlijk letten, maar op het innerlijk.
13:32 En Hij zeide tot hen: Gaat heen, en zegt dien
vos: Zie, Ik werp duivelen uit, en maak gezond,
heden en morgen, en ten derden [dage] worde Ik
voleindigd.
*Wees voorzichtig met wat hier staat (commentaar
tegen de overheid).
14:11 Want een iegelijk, die zichzelven verhoogt, zal
vernederd worden; en die zichzelven vernedert, zal
verhoogd worden.
13 Maar wanneer gij een maaltijd zult houden, zo
nood armen, verminkten, kreupelen, blinden;
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14 En gij zult zalig zijn, omdat zij niet hebben, om u te
vergelden; want het zal u vergolden worden in de
opstanding der rechtvaardigen.
26 Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader,
en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en
zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn
discipel niet zijn.
*Leven=ziel: De oude mens van de ziel. Als je familie
je van God af wil trekken, dan heeft God de voorrang.
De vreze des Heeren is het kwade te haten, ook de
oude Adam, ook je (zondige) ziel.
27 En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die
kan Mijn discipel niet zijn.
16:9 En Ik zeg ulieden: Maakt uzelven vrienden uit
den onrechtvaardigen Mammon, opdat, wanneer u
ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige
tabernakelen.
*Mensen financiëel ondersteunen, opdat ze je in de
hemel goed mogen behandelen. De eeuwige
Tabernakelen=De hemel.
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10 Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote
getrouw; en die in het minste onrechtvaardig is, die is
ook in het grote onrechtvaardig.
11 Zo gij dan in den onrechtvaardigen Mammon niet
getrouw zijt geweest, wie zal u het ware vertrouwen?
12 En zo gij in eens anders [goed] niet getrouw zijt
geweest, wie zal u het uwe geven?
*Trouw in wat van een ander is.

17:1 En Hij zeide tot de discipelen: Het kan niet
wezen, dat er geen ergernissen komen; doch wee
[hem], door welken zij komen;
10 Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al
hetgeen u bevolen is, zo zegt: Wij zijn onnutte
dienstknechten; want wij hebben [maar] gedaan,
hetgeen wij schuldig waren te doen.
*Jezelf vernederen, onnuttige dienstknecht.
18:7 Zal God dan geen recht doen Zijn uitverkorenen,
die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij
lankmoedig is over hen?
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*Mensen die dag en nacht tot God bidden, zal Hij die
niet antwoorden!?
16 Maar Jezus riep dezelve [kinderkens] tot Zich, en
zeide: Laat de kinderkens tot Mij komen, en
verhindert hen niet; want derzulken is het Koninkrijk
Gods.
17 Voorwaar, zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods
niet zal ontvangen als een kindeken, die zal
geenszins in hetzelve komen.
21:34 En wacht uzelven, dat uw harten niet te eniger
tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap,
en zorgvuldigheden dezes levens, en dat u die dag
niet onvoorziens [over] kome.
*Je niet laten overvallen door die dag; kleding,
kinderen en allerlei zorgen moeten je niet teveel in
beslag nemen.
36 Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt
waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen,
die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des
mensen.
22:19 En Hij nam brood, en als Hij gedankt had, brak
Hij het, en gaf het hun, zeggende: Dat is Mijn
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lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot
Mijn gedachtenis.
*Doe dit tot mijn gedachtenis.
40 En als Hij aan die plaats gekomen was, zeide Hij
tot hen: Bidt, dat gij niet in verzoeking komt.
*Bid dat je niet in verzoeking komt, dan komt de
verzoeking niet eens.

23:34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want
zij weten niet, wat zij doen. En verdelende Zijn
klederen, wierpen zij het lot.
*Vader vergeef het hun want zij weten niet wat zij
doen; zo bad Stefanus ook.
43 En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u:
Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.
*Voor mensen op het sterfbed (Christenen).
24:25 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en
tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten
gesproken hebben!
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*Domme mensen zijn wij en langzaam van hart om te
geloven.

38 En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij ontroerd, en
waarom klimmen [zulke] overleggingen in uw harten?
*Neiging om bang te zijn, is ook niet goed.

48

Raadgevingen en Geboden van de Here Jezus
uit het Nieuwe Testament

Johannes
1:12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien
heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden,
[namelijk] die in Zijn Naam geloven;
*Ontvang Hem-Jezus.
17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade
en de waarheid is door Jezus Christus geworden.
*De wet van werken heeft afgedaan en nu is er de
wet van de genade, want Jezus heeft de wet vervuld,
Als je de genade en waarheid verwerpt, verwerp je
God en maak je Hem een leugenaar. Als je de wet
uit dankbaarheid wilt houden, verwerp je eigenlijk de
genade en waarheid van Jezus en keer je, evenals
de Galaten, terug naar de wet van werken.

29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich
komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde
der wereld wegneemt!
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*29b Op het lam Gods zien, die neemt de zonde weg
en ook de werking van de zonde. De wet neemt de
zonde niet weg, die brengt de zonde alleen aan het
licht.
2:5 Zijn moeder zeide tot de dienaars: Zo wat Hij
ulieden zal zeggen, doet [dat].
*Luister naar wat Jezus zegt.
7 Jezus zeide tot hen: Vult de watervaten met water.
En zij vulden ze tot boven toe.
*Water spreekt van de werking van de Heilige Geest
en verandering in wijn spreekt van vreugde.
16 En Hij zeide tot degenen, die de duiven
verkochten: Neemt deze dingen van hier weg; maakt
niet het huis Mijns Vaders tot een huis van
koophandel.
*Maak van de Kerk geen commerciële zaak.
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.
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5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u:
Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij
kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.
*Je moet door de Bijbel en de Heilige Geest uit God
geboren worden, anders kun je het koninkrijk Gods
niet ingaan.
7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden
moet wederom geboren worden.
*Wederom geboren worden, is een nieuwe natuur
krijgen.
30 Hij moet wassen, maar ik minder worden.
*Jezus moet meer worden, ik moet minder worden.
36 Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige
leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal
het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.
*Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven.
4:14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het
water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid
niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven,
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zal in hem worden een fontein van water, springende
tot in het eeuwige leven.
*Drink het levende water en je zal nooit meer dorsten.
23 Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware
aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en
waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die
Hem [alzo] aanbidden.
*Zoek een aanbidder te worden, want de Vader zoekt
ook hen die Hem aanbidden (het is heel zeldzaam,
want God zoekt ze met een lampje).
5:8 Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw beddeken
op, en wandel.
*Opstaan om de christelijke wandel te lopen.

6:27 Werkt niet [om] de spijs, die vergaat, maar [om]
de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de
Zoon des mensen ulieden geven zal; want Dezen
heeft God de Vader verzegeld.
*Werk niet voor vergankelijke dingen, maar voor
onvergankelijke dingen.
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35 En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des
levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en
die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.
*Eet het levende brood en je zal nooit meer hongeren
en dorsten.
54 Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft
het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten
uitersten dage.
*Als je bouwt op het volbrachte werk van Jezus, dan
heb je eeuwig leven en wordt je opgewekt.

7:17 Zo iemand wil Deszelfs wil doen, die zal van
deze leer bekennen, of zij uit God is, dan [of] Ik van
Mijzelven spreek.
*Als je verlangt om Gods wil te doen, zal je weten of
Jezus uit God sprak of uit zichzelf (wie uit zichzelf
spreekt, zoekt zijn eigen eer; Jezus zocht de eer van
de Vader)
24 Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een
rechtvaardig oordeel.
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*Oordeel niet volgens de buitenkant, maar naar de
binnenkant.
8:7 En als zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op,
en zeide tot hen: Die van ulieden zonder zonde [is],
werpe eerst den steen op haar.
*Niemand is zonder zonde.

10:25 Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd, en
gij gelooft het niet. De werken, die Ik doe in den
Naam Mijns Vaders, die getuigen van Mij.
26 Maar gijlieden gelooft niet; want gij zijt niet van
Mijn schapen, gelijk Ik u gezegd heb.
27 Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve,
en zij volgen Mij.
28 En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet
verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal
dezelve uit Mijn hand rukken.
29 Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder
dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand
Mijns Vaders.
30 Ik en de Vader zijn een.
31 De Joden dan namen wederom stenen op, om
Hem te stenigen.
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32 Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele treffelijke
werken getoond van Mijn Vader; om welk werk van
die stenigt gij Mij?
33 De Joden antwoordden Hem, zeggende: Wij
stenigen U niet over [enig] goed werk, maar over
[gods] lastering, en omdat Gij, een Mens zijnde,
Uzelven God maakt.
34 Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in
uw wet: Ik heb gezegd, gij zijt goden?
35 Indien [de] [wet] die goden genaamd heeft, tot
welke het woord Gods geschied is, en de Schrift niet
kan gebroken worden;
36 Zegt gijlieden [tot] [Mij], Dien de Vader geheiligd
en in de wereld gezonden heeft: Gij lastert [God];
omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?
37 Indien Ik niet doe de werken Mijns Vaders, zo
gelooft Mij niet;
38 Maar indien Ik ze doe, en zo gij Mij niet gelooft, zo
gelooft de werken; opdat gij moogt bekennen en
geloven, dat de Vader in Mij is, en Ik in Hem.
*Als je mij niet gelooft, geloof dan de werken.
11:43 En als Hij dit gezegd had, riep Hij met grote
stemme: Lazarus, kom uit!
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*Waak op, gij die slaapt! (Dit bevel wordt gezegd
beide tegen hen die dood zijn in zonden en misdaden
en tegen hen die zo afgedwaald zijn, dat ze ‘slapen’,
dat wil zeggen, weer blind zijn geworden in geweten
en hart.
12:7 Jezus dan zeide: Laat af van haar; zij heeft dit
bewaard tegen den dag Mijner begrafenis.
*Overal waar het evangelie gebracht wordt, zal zij
genoemd worden (aanbidding door Maria van
Bethanië). In deze passage zegt Christus ook dat de
discipelen altijd aan de armen dachten, maar niet
altijd aan Hem. Wij, helaas, hier in het W esten, zijn
bijna allemaal de armen ook vergeten. Dan zal ons
zogenaamde denken aan en herdenken van de Here
Jezus ook wel een uitgeholde show zijn.
24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het
tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft
hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het
veel vrucht voort.
25 Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en
die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelve
bewaren tot het eeuwige leven.
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26 Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en waar Ik ben,
aldaar zal ook Mijn dienaar zijn. En zo iemand Mij
dient, de Vader zal hem eren.
*Sterf af naar de oude mens, dan breng je veel vrucht
voort. Als iemand Jezus dient, laat hem Jezus volgen.
44 En Jezus riep, en zeide: Die in Mij gelooft, gelooft
in Mij niet, maar in Dengene, Die Mij gezonden heeft.
45 En die Mij ziet, die ziet Dengene, Die Mij
gezonden heeft.
48 Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt,
heeft, die hem oordeelt; het woord, dat Ik gesproken
heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage.
*Als je Jezus verwerpt, verwerp je Zijn woorden en
word je veroordeeld door diezelfde woorden.
13:8 Petrus zeide tot Hem: Gij zult mijn voeten niet
wassen in der eeuwigheid! Jezus antwoordde hem:
Indien Ik u niet wasse, gij hebt geen deel met Mij.
*13:8b Je moet gewassen worden geestelijk, anders
heb je geen deel aan Hem. Alleen je voeten (je
handel en wandel) moeten steeds gewassen worden.
Want bij de bekering ben je al helemaal gewassen.
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14 Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten
gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig, elkanders
voeten te wassen.
*Iemands voeten wassen, is in alle liefde en
nederigheid een spiegel voor zijn of haar gezicht
houden. De meeste mensen willen dat niet, die willen
niet verder leren.
14:1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in
God, gelooft ook in Mij.
*Laat je hart niet verontrust worden; geloof in God en
geloof ook in Jezus.

6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de
Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den
Vader, dan door Mij.
14 Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het
doen.
*Niet zomaar je gebed eindigen met de woorden ‘Dit
bidden we in Jezus’ Naam’; maar je hele leven moet
overeenkomstig Zijn wil zijn.
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15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.
*Dat is het Oude en Nieuwe Testament met de
aanwijzingen daarin.
15:4 Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen
vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet in den
wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft.
5 Ik ben de Wijnstok, [en] gij de ranken; die in Mij
blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want
zonder Mij kunt gij niets doen.
*Blijf in Mij en Ik in u.
10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn
liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders
bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.
*Als je dit doet, zul je in Jezus liefde blijven.
11 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn
blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld worde.
*Opdat je vreugde vol mag zijn.
12 Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt,
gelijkerwijs Ik u liefgehad heb.
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20 Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een
dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij
Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien
zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe
bewaren.
*Onthoud het woord dat Ik u gezegd heb.
16:23b Al wat gij den Vader zult bidden in Mijn Naam,
[dat] zal Hij u geven.
18:8 Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd, dat Ik het
ben. Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen
heengaan.
*Als je mij zoekt, laat hen dan gaan (dat is tegen
overheden die christenen vervolgen). Nu ze de Here
Jezus niet te pakken kunnen nemen, pakken ze de
christenen.
21:12 Jezus zeide tot hen: Komt herwaarts, houdt het
middagmaal. En niemand van de discipelen durfde
Hem vragen: Wie zijt Gij? wetende, dat het de Heere
was.
*Het werk is volbracht, kom en geniet.
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22 Jezus zeide tot hem: Indien Ik wil, dat hij blijve,
totdat Ik kome, wat gaat het u aan? Volg gij Mij.
23 Dit woord dan ging uit onder de broederen, dat
deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem
niet gezegd, dat hij niet sterven zou, maar: Indien Ik
wil, dat hij blijve, totdat Ik kome, wat gaat het u aan?
*Volg gij Mij.
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Handelingen
1:7 En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten
de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen
macht gesteld heeft;
*De tijden voorspellen: mensen die dat doen zitten er
altijd naast. Zij proberen voorspellingen te doen, b.v
de komst van de Here Jezus. Je moet oppassen met
de krant naast de bijbel te leggen; daar zijn zoveel
mensen de fout mee in gegaan.
2:37 En als zij [dit] hoorden, werden zij verslagen in
het hart, en zeiden tot Petrus en de andere
apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders?
38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk
van u worde gedoopt in den Naam van Jezus
Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave
des Heiligen Geestes ontvangen.
*Bekeert u, hebt berouw, wordt gedoopt; daar begint
het christelijke leven mee.
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3:19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden
mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der
verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht
des Heeren,
*Hebt berouw en bekeert u, dat uw zonden
afgewassen worden.
4:19 Maar Petrus en Johannes, antwoordende,
zeiden tot hen: Oordeelt gij, of het recht is voor God,
ulieden meer te horen dan God.
20 Want wij kunnen niet laten te spreken, hetgeen wij
gezien en gehoord hebben.
*Het is beter om naar God te luisteren dan naar
mensen en zelfs de overheid, als ze willen
voorkomen dat je het evangelie brengt; b.v. onder het
communisme in Rusland, China, Cuba, Noordkorea
en in Moslim landen.
5: 4 Zo het gebleven ware, bleef het niet uw, en
verkocht zijnde, was het niet in uw macht? Wat is het,
dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij
hebt den mensen niet gelogen, maar Gode.
9 En Petrus zeide tot haar: Wat is het, dat gij onder u
hebt overeengestemd te verzoeken den Geest des
Heeren? Zie, de voeten dergenen, die uw man
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begraven hebben, zijn voor de deur, en zullen u
uitdragen.
*Als je liegt tegen de broeders, de gemeente, dan lieg
je tegen God en de Heilige Geest verzoek je dan ook.
6:3 Ziet dan om, broeders, naar zeven mannen uit u,
die [goede] getuigenis hebben, vol des Heiligen
Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen
over deze nodige zaak.
*Als er noden zijn in een grote gemeente mag je
mensen aanstellen (diakenen) om dingen te
organiseren, maar het moet geen organisatie worden,
maar een organisme (ze mogen niet verheven
worden of op een voetstuk geplaatst worden boven
de gemeenteleden, want Jezus is het hoofd van de
gemeente en de Heilige Geest is Zijn
plaatsvervanger).
8:4 Zij dan nu, die verstrooid waren, gingen [het]
[land] door, en verkondigden het Woord.
*Het evangelie gebracht op een natuurlijke manier.
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9:6 En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere,
wat wilt Gij, dat ik doen zal? En de Heere [zeide] tot
hem: Sta op, en ga in de stad, en u zal [aldaar]
gezegd worden, wat gij doen moet.
*Afwachtend tot God je leidt, want Hij zal je vertellen
wat je moet doen.
17 En Ananias ging heen en kwam in het huis; en de
handen op hem leggende, zeide hij: Saul, broeder! de
Heere heeft mij gezonden, [namelijk] Jezus, Die u
verschenen is op den weg, dien gij kwaamt, opdat gij
weder ziende en met den Heiligen Geest vervuld
zoudt worden.
*Wordt vervuld met de Heilige Geest.
20 En hij predikte terstond Christus in de synagogen,
dat Hij de Zoon van God is.
*De kern van het evangelie is dat Jezus de eeuwige
Zoon van God is.
10:2 Godzalig en vrezende God, met geheel zijn huis,
en doende vele aalmoezen aan het volk, en God
geduriglijk biddende.
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*Belangrijk is het om giften te geven, waardoor je
gebeden vroeg of laat worden verhoord. Het is
belangrijk te bidden in combinatie met giften geven.

15 En een stem [geschiedde] wederom ten tweeden
male tot hem: Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij
niet gemeen maken.
*Wat God rein verklaard heeft, moeten wij niet onrein
verklaren.

34 En Petrus, den mond opendoende, zeide: Ik
verneem in der waarheid, dat God geen aannemer
des persoons is;
*God maakt geen onderscheid tussen mensen; de
een is niet meer dan de ander.
11: 29 En naardat een iegelijk der discipelen
vermocht, besloot elk van hen [iets] te zenden ten
dienste der broederen, die in Judea woonden.
30 Hetwelk zij ook deden, en zonden het tot de
ouderlingen, door de hand van Barnabas en Saulus.
*Geld inzamelen om in de noden te voorzien.
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13:2 En als zij den Heere dienden, en vastten, zeide
de Heilige Geest: Zondert Mij af beiden Barnabas en
Saulus tot het werk, waartoe Ik hen geroepen heb.
*Dienden en vastten.
15:10 Nu dan, wat verzoekt gij God, om een juk op
den hals der discipelen te leggen, hetwelk noch onze
vaders, noch wij hebben kunnen dragen?
11 Maar wij geloven, door de genade van den Heere
Jezus Christus, zalig te worden, op zulke wijze als
ook zij.
*Geen juk op je nemen door besnijdenis, of
zogenaamd uit dankbaarheid. We zijn vrij van de
wet. Je bent gestorven aan de wet, als je herboren
bent. De wet is door Jezus vervuld; houdt van Hem
en je houdt de wet. Want de waarachtige Liefde
vervult alle geboden spontaan.
16:31 En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus
Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.
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17:11 En dezen waren edeler, dan die te
Thessalonica waren, [als] die het woord ontvingen
met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks
de Schriften, of deze dingen alzo waren.
*Dagelijks de Schrift bestuderen.
28 Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn
wij; gelijk ook enigen van uw poeten gezegd hebben:
Want wij zijn ook Zijn geslacht.
*Want wij zijn ook Zijn geslacht, omdat wij van God
afkomen. Want Adam is door God gemaakt.
18:11 En hij onthield zich [aldaar] een jaar en zes
maanden, lerende onder hen het W oord Gods.
*Het is belangrijk dat het woord van God geleerd
wordt.
20:35 Ik heb u in alles getoond, dat men, alzo
arbeidende, de zwakken moet opnemen, en
gedenken aan de woorden van den Heere Jezus, dat
Hij gezegd heeft: Het is zaliger te geven, dan te
ontvangen.
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*Deze woorden staan niet in het evangelie, maar
Jezus heeft ze wel gezegd; Het is beter te geven dan
te nemen.
23:11 En den volgenden nacht stond de Heere bij
hem, en zeide: Heb goeden moed, Paulus, want
gelijk gij te Jeruzalem van Mij betuigd hebt alzo moet
gij ook te Rome getuigen.
*Houdt moed, is een aanmoediging; maar kan ook als
een gebod gezien worden.
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Romeinen
2:28 Want die is niet een Jood, die het in het
openbaar is; noch die is de besnijdenis, die het in het
openbaar in het vlees is;
29 Maar die is een Jood, die het in het verborgen is,
en de besnijdenis des harten, in den geest, niet [in]
[de] letter, [is] [de] [besnijdenis]; wiens lof niet is uit de
mensen, maar uit God.
*Inwendig een Jood zijn, besneden van hart en geest
3:4 Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle
mens leugenachtig; gelijk als geschreven is: Opdat
Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en
overwint, wanneer Gij oordeelt.
5:1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof,
hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus
Christus;
*Je bereikt vrede door het geloof.
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6:1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde
blijven, opdat de genade te meerder worde?
2 Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe
zullen wij nog in dezelve leven?
11 Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel
der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in
Christus Jezus, onzen Heere.
*Houd jezelf dood voor de zonde.
12 Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk
lichaam, om haar te gehoorzamen in de
begeerlijkheden deszelven [lichaams].
13 En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der
ongerechtigheid; maar stelt uzelven Gode, als uit de
doden levende [geworden] zijnde, en [stelt] uw leden
Gode tot wapenen der gerechtigheid.
14 Want de zonde zal over u niet heersen; want gij
zijt niet onder de wet, maar onder de genade.
*Als je onder de wet bent, krijgt de zonde grip op je
(de letter doodt, de Geest maakt levend).
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8:1 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen,
die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees
wandelen, maar naar den Geest.
2 Want de wet des Geestes des levens in Christus
Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en
des doods.
13 Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij
sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen
des lichaams doodt, zo zult gij leven.
*Sterven hier is in de eerste plaats geestelijk bedoeld.
14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid
worden, die zijn kinderen Gods.
*Je bent pas echt een zoon/dochter als je geleid
wordt door de Geest van God; zo niet, dan blijf je
maar een naïef kindje in het geloof.
31 Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo
God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
10:9 [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.
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10 Want met het hart gelooft men ter
rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter
zaligheid.
11 Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem
gelooft, die zal niet beschaamd worden.
13 Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal
aanroepen, zal zalig worden.
17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor
door het Woord Gods,
12:1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen
Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende,
heilige [en] Gode welbehagelijke offerande, [welke]
[is] uw redelijke godsdienst.
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt
veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat
gij moogt beproeven, welke de goede, en
welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.
3 Want door de genade, die mij gegeven is, zeg ik
een iegelijk, die onder u is, dat hij niet wijs zij boven
hetgeen men behoort wijs te zijn; maar dat hij wijs zij
tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des
geloofs gedeeld heeft.
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6 Hebbende nu verscheidene gaven, naar de
genade, die ons gegeven is,
7 [Zo] [laat] [ons] [die] [gaven] [besteden], hetzij
profetie, naar de mate des geloofs; hetzij bediening,
in het bedienen; hetzij die leert, in het leren;
8 Hetzij die vermaant, in het vermanen; die uitdeelt,
in eenvoudigheid; die een voorstander is, in
naarstigheid; die barmhartigheid doet, in
blijmoedigheid.
9 De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het
boze, en hangt het goede aan.
10 Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde;
met eer de een den ander voorgaande.
11 Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van
geest. Dient den Heere.
12 Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de
verdrukking. Volhardt in het gebed.
13 Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht
naar herbergzaamheid.
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14 Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt
niet.

15 Verblijdt u met de blijden; en weent met de
wenenden.
16 Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet
naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige.
Zijt niet wijs bij uzelven.
17 Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt
hetgeen eerlijk is voor alle mensen.
18 Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede
met alle mensen.
19 Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den
toorn plaats; want er is geschreven: Mij [komt] de
wraak [toe]; Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20 Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem;
indien hem dorst, zo geeft hem te drinken; want dat
doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen.
21 Wordt van het kwade niet overwonnen, maar
overwint het kwade door het goede.
13:1 Alle ziel zij den machten, over [haar] gesteld,
onderworpen; want er is geen macht dan van God, en
de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd.
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5 Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet
alleen om der straffe, maar ook om des gewetens wil.
7 Zo geeft dan een iegelijk, wat gij schuldig zijt;
schatting, dien gij de schatting, tol, dien gij den tol,
vreze, dien gij de vreze, eer, dien gij de eer [schuldig]
[zijt].
8 Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te
hebben; want die den ander liefheeft, die heeft de wet
vervuld.
9 Want dit: Gij zult geen overspel doen, gij zult niet
doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse
getuigenis geven, gij zult niet begeren; en zo er enig
ander gebod is, wordt in dit woord als in een
hoofdsom begrepen, [namelijk] in dit: Gij zult uw
naaste liefhebben gelijk uzelven.
* De ware Liefde voor de Here Jezus en je naasten,
is de hoogste wet.
10 De liefde doet den naaste geen kwaad. Zo is dan
de liefde de vervulling der wet.
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12 De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij
gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der
duisternis, en aandoen de wapenen des lichts.
13 Laat ons, als in den dag, eerlijk wandelen; niet in
brasserijen en dronkenschappen, niet in
slaapkameren en ontuchtigheden, niet in twist en
nijdigheid;
*Laten wij betamelijk wandelen.
14 Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en
verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.
14:1 Dengene nu, die zwak is in het geloof, neemt
aan, [maar ] niet tot twistige samensprekingen.
*Iemand die zwak is in het geloof, moet je ontvangen,
iemand die zegt je mag geen varkensvlees eten of
geen thee of koffie drinken en dergelijke.
10 Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij,
wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor
den rechterstoel van Christus gesteld worden.
*Met andere woorden, je moet je naaste niet
verachten, omdat hij zielig is in je ogen; en ook niet
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veroordelen, omdat hij niet streng genoeg is in je
ogen.

16 Dat dan uw goed niet gelasterd worde.
17 Want het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank,
maar rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door
den Heiligen Geest.
19 Zo dan laat ons najagen, hetgeen tot den vrede,
en hetgeen tot de stichting onder elkander [dient].
22 Hebt gij geloof? hebt [dat] bij uzelven voor God.
Zalig is hij, die zichzelven niet oordeelt in hetgeen hij
voor goed houdt.
15:1 Maar wij, die sterk zijn, zijn schuldig de
zwakheden der onsterken te dragen, en niet
onszelven te behagen.
2 Dat dan een iegelijk van ons [zijn] naaste behage
ten goede, tot stichting.
7 Daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus
ons aangenomen heeft, tot de heerlijkheid Gods.
*Ontvang elkander zoals Christus u ontvangen heeft.
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10 En wederom zegt Hij: Weest vrolijk, gij heidenen
met Zijn volk!

11 En wederom: Looft den Heere, al gij heidenen, en
prijst Hem, al gij volken!
16:1 En ik beveel u Febe, onze zuster, die een
dienares is der Gemeente, die te Kenchreen is;
*Elkaar aanbevelen en de groeten doen; vs 23.
17 En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen, die
tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer,
die gij [van] [ons] geleerd hebt; en wijkt af van
dezelve.
*Afstand doen van hen die onnodige scheuringen
veroorzaken.
19 Want uw gehoorzaamheid is tot [kennis] [van]
allen gekomen. Ik verblijde mij dan uwenthalve; en ik
wil, dat gij wijs zijt in het goede, doch onnozel in het
kwade.
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1 Korinthe
1:10 Maar ik bid u, broeders, door den Naam van
onzen Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde
spreekt, en [dat] onder u geen scheuringen zijn, maar
[dat] gij samengevoegd zijt in eenzelfden zin, en in
een zelfde gevoelen.

26 Want gij ziet uw roeping, broeders, dat [gij] niet
vele wijzen [zijt] naar het vlees, niet vele machtigen,
niet vele edelen.
27 Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren,
opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke
der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke
zou beschamen;
28 En het onedele der wereld, en het verachte heeft
God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij
hetgeen [iets] is, te niet zou maken;
3:12 En indien iemand op dit fondament bouwt: goud,
zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen;
13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de
dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt
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wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur
beproeven.
14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd
heeft, die zal loon ontvangen.
15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal
schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden,
doch alzo als door vuur.
16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest
Gods in ulieden woont?
18 Niemand bedriege zichzelven. Zo iemand onder u
dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die worde dwaas,
opdat hij wijs moge worden.
*Misleiden (bedriegen).
4:1 Alzo houde ons een [ieder] mens, als dienaars
van Christus, en uitdelers der verborgenheden Gods.
16 Zo vermaan ik u dan: zijt mijn navolgers.
5:9 Ik heb u geschreven in den brief, dat gij u niet
zoudt vermengen met de hoereerders;
10 Doch niet geheellijk met de hoereerders dezer
wereld, of met de gierigaards, of met de rovers, of
met de afgodendienaars; want anders zoudt gij
moeten uit de wereld gaan.
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11 Maar nu heb ik u geschreven, dat gij u niet zult
vermengen, [namelijk] indien iemand, een broeder
genaamd zijnde, een hoereerder is, of een gierigaard,
of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een
dronkaard, of een rover; dat gij met zodanig een ook
niet zult eten.
6:1 Durft iemand van ulieden, die een zaak heeft
tegen een ander, te recht gaan voor de
onrechtvaardigen, en niet voor de heiligen?
*Een medebroeder niet voor het gerecht dagen.
4 Zo gij dan gerechtzaken hebt, die dit leven
aangaan, zet die [daarover], die in de Gemeente
minst geacht zijn.
*Degenen die weinig aanzien hebben in de gemeente
moeten worden aangesteld om het recht te spreken.
12 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen
zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar
ik zal onder de macht van geen mij laten brengen.
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15 Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus
zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen, en
maken ze leden ener hoer? Dat zij verre.
16 Of weet gij niet, dat die de hoer aanhangt, een
lichaam [met] [haar] is? Want die twee, zegt Hij,
zullen tot een vlees wezen.
18 Vliedt de hoererij. Alle zonde, die de mens doet, is
buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft, zondigt
tegen zijn eigen lichaam.
7:1 Aangaande nu de dingen, waarvan gij mij
geschreven hebt; het is een mens goed geen vrouw
aan te raken.
2 Maar om der hoererijen wil zal een iegelijk [man]
zijn eigen vrouw hebben, en een iegelijke [vrouw] zal
haar eigen man hebben.
3 De man zal aan de vrouw de schuldige
goedwilligheid betalen; en desgelijks ook de vrouw
aan den man.
4 De vrouw heeft de macht niet over haar eigen
lichaam, maar de man; en desgelijks ook de man
heeft de macht niet over zijn eigen lichaam, maar de
vrouw.
5 Onttrekt u elkander niet, tenzij dan met [beider]
toestemming voor een tijd, opdat gij u tot vasten en
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bidden moogt verledigen; en komt wederom bijeen,
opdat u de satan niet verzoeke, omdat gij u niet kunt
onthouden.
8 Doch ik zeg den ongetrouwden, en den weduwen:
Het is hun goed, indien zij blijven, gelijk als ik.
9 Maar indien zij zich niet kunnen onthouden, dat zij
trouwen; want het is beter te trouwen dan te branden.
10 Doch den getrouwden gebiede niet ik, maar de
Heere, dat de vrouw van den man niet scheide.
11 En indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijve,
of met den man verzoene; en dat de man de vrouw
niet verlate.
20 Een iegelijk blijve in die beroeping, daar hij in
geroepen is.
26 Ik houde dan dit goed te zijn, om den
aanstaanden nood, dat het, [zeg] [ik], den mens goed
is alzo te zijn.
27 Zijt gij aan een vrouw verbonden, zoek geen
ontbinding; zijt gij ongebonden van een vrouw, zoek
geen vrouw.
28 Maar indien gij ook trouwt, gij zondigt niet; en
indien een maagd trouwt, zij zondigt niet. Doch
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dezulken zullen verdrukking hebben in het vlees; en
ik spare ulieden.
33 Maar die getrouwd is, bekommert zich met de
dingen der wereld, hoe hij de vrouw zal behagen.
38 Alzo dan, die [haar] ten huwelijk uitgeeft, die doet
wel; en die [ze] ten huwelijk niet uitgeeft, die doet
beter.
39 Een vrouw is door de wet verbonden, zo langen
tijd haar man leeft; maar indien haar man ontslapen
is, zo is zij vrij, om te trouwen, dien zij wil, alleenlijk in
den Heere.
40 Maar zij is gelukkiger, indien zij alzo blijft, naar
mijn gevoelen. En ik meen ook den Geest Gods te
hebben.
8:2 En zo iemand meent iets te weten, die heeft nog
niets gekend, gelijk men behoort te kennen.
3 Maar zo iemand God liefheeft, die is van Hem
gekend.
9 Maar ziet toe, dat deze uw macht niet enigerwijze
een aanstoot worde dengenen, die zwak zijn.
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9:9 Want in de wet van Mozes is geschreven: Gij zult
een dorsenden os niet muilbanden. Zorgt ook God
voor de ossen?
*Verklaring 9:11-12 Indien wij ulieden het geestelijke
gezaaid hebben, is het een grote [zaak], zo wij het
uwe, dat lichamelijk is, maaien?
12 Indien anderen deze macht over u deelachtig zijn,
[waarom] niet veel meer wij? Doch wij hebben deze
macht niet gebruikt, maar wij verdragen het al, opdat
wij niet enige verhindering geven aan het Evangelie
van Christus.
10:6 En deze dingen zijn geschied ons tot
voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad
zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben.
7 En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als
sommigen van hen, gelijk geschreven staat: Het volk
zat neder om te eten, en om te drinken, en zij
stonden op om te spelen.
8 En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen
gehoereerd hebben, en er vielen op een dag drie en
twintig duizend.
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9 En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook
sommigen van hen verzocht hebben, en werden van
de slangen vernield.
10 En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen
gemurmureerd hebben, en werden vernield van den
verderver.
12 Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet
valle.
14 Daarom, mijn
afgodendienst.

geliefden,

vliedt

van

den

24 Niemand zoeke dat zijns zelfs is; maar een iegelijk
[zoeke] dat des anderen is.
28 Maar zo iemand tot ulieden zegt: Dat is
afgodenoffer; eet [het] niet, om desgenen wil, die [u]
[dat] te kennen gegeven heeft, en [om] des gewetens
wil. Want de aarde is des Heeren, en de volheid
derzelve.
29 Doch ik zeg: [om] het geweten, niet van uzelven,
maar des anderen; want waarom wordt mijn vrijheid
geoordeeld van een ander geweten?

87

Raadgevingen en Geboden van de Here Jezus
uit het Nieuwe Testament
31 Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt,
hetzij dat gij iets [anders] doet, doet het al ter ere
Gods.
32 Weest zonder aanstoot te geven, en den Joden,
en den Grieken, en der Gemeente Gods.

11:1 Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van
Christus.
4 Een iegelijk man, die bidt of profeteert, hebbende
[iets] op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd;
5 Maar een iegelijke vrouw, die bidt of profeteert met
ongedekten hoofde, onteert haar eigen hoofd; want
het is een en hetzelfde, alsof [haar] het haar
afgesneden ware.
6 Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook
geschoren worde; maar indien het lelijk is voor een
vrouw geschoren te zijn, of het haar afgesneden te
hebben, dat zij zich dekke.
7 Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits
hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de
vrouw is de heerlijkheid des mans.
10 Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd
hebben, om der engelen wil.
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13 Oordeelt gij onder uzelven: is het betamelijk, dat
de vrouw ongedekt God bidde?
14 Of leert u ook de natuur zelve niet, dat zo een
man lang haar draagt, het hem een oneer is?
15 Maar zo een vrouw lang haar draagt, dat het haar
een eer is; omdat het lange haar voor een deksel
haar is gegeven?
*In de wereld, bijv. bij modeshows, beseffen ze wel
dat lang haar een sieraad is voor een vrouw, maar in
de kerken weet bijna niemand het.
28 Maar de mens beproeve zichzelven, en ete alzo
van het brood, en drinke van den drinkbeker.
29 Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en
drinkt zichzelven een oordeel, niet onderscheidende
het lichaam des Heeren.
12:31 Doch ijvert naar de beste gaven; en ik wijs u
een weg, die nog uitnemender is.
*Streef dan naar de hoogste gaven, maar vooral naar
de waarachtige Liefde.
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13:1 Al ware het, dat ik de talen der mensen en der
engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een
klinkend metaal, of luidende schel geworden.
14:1 Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke
[gaven], maar meest, dat gij moogt profeteren.
5 En ik wil [wel], dat gij allen in [vreemde] talen
spreekt, maar meer, dat gij profeteert; want die
profeteert, is meerder dan die [vreemde] talen
spreekt, tenzij dan, dat hij het uitlegge, opdat de
Gemeente stichting moge ontvangen.
*Profeteren is de waarheid spreken van de Bijbel.
12 Alzo ook gij, dewijl gij ijverig zijt naar geestelijke
gaven, zo zoekt dat gij moogt overvloedig zijn tot
stichting der Gemeente.
18 Ik dank mijn God, dat ik meer [vreemde] talen
spreek, dan gij allen;
19 Maar ik wil [liever] in de Gemeente vijf woorden
spreken met mijn verstand, opdat ik ook anderen
moge onderwijzen, dan tien duizend woorden in een
[vreemde] taal.
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20 Broeders, wordt geen kinderen in het verstand,
maar zijt kinderen in de boosheid, en wordt in het
verstand volwassen.
29 En dat twee of drie profeten spreken, en dat de
anderen oordelen.
30 Doch indien een ander, die er zit, [iets]
geopenbaard is, dat de eerste zwijge.

39 Zo dan, broeders, ijvert om te profeteren, en
verhindert niet in [vreemde] talen te spreken.
*Er zijn twee dwaalleringen over het spreken in
tongen: 1. Het categorisch verbieden 2. Het
(praktisch) een vereiste maken.
40 Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden.
15:33 Dwaalt niet. Kwade
verderven goede zeden.

samensprekingen

16:2 Op elken eersten [dag] der week, legge een
iegelijk van u [iets] bij zichzelven weg, vergaderende
een schat, naar dat hij welvaren verkregen heeft;
opdat de verzamelingen alsdan niet [eerst]
geschieden, wanneer ik gekomen zal zijn.
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11 Dat hem dan niemand verachte; maar geleidt hem
in vrede, opdat hij tot mij kome; want ik verwacht hem
met de broederen.
*Als iemand het werk van de Heere doet, dan is er
altijd wel iemand op tegen, of iemand die het veracht,
of iemand die jaloers is.

13 Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt
sterk.
14 Dat al uw dingen in de liefde geschieden.
20 U groeten al de broeders. Groet elkander met een
heiligen kus.
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2 Korinthe
1:5 Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is
in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting
overvloedig.
2:10 Dien gij nu iets vergeeft, [dien] [vergeef] ik ook;
want zo ik ook iets vergeven heb, dien ik vergeven
heb, [heb] [ik] [het] [vergeven] om uwentwil, voor het
aangezicht van Christus, opdat de satan over ons
geen voordeel krijge;
11 Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.
3:6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, [om] [te]
[zijn] dienaars des Nieuwen Testaments, niet der
letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar
de Geest maakt levend.
4:2 Maar wij hebben verworpen de bedekselen der
schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het
Woord Gods vervalsende, maar door openbaring der
waarheid onszelven aangenaam makende bij alle
gewetens der mensen, in de tegenwoordigheid Gods.
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5 Want wij prediken niet onszelven, maar Christus
Jezus, den Heere; en onszelven, [dat] [wij] uw
dienaars [zijn] om Jezus' wil.
6 Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de
duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten
geschenen heeft, om [te] [geven] verlichting der
kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van
Jezus Christus.
7 Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten,
opdat de uitnemendheid der kracht zij van God, en
niet uit ons;
8 [Als] die in alles verdrukt worden, doch niet
benauwd; twijfelmoedig, doch niet mismoedig;
*En God zeide er zij licht en er was licht. Zo gaat het
ook geestelijk.

17 Want onze lichte verdrukking, die zeer haast
voorbij [gaat], werkt ons een gans zeer uitnemend
eeuwig 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.
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5:1 Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes
tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God
hebben, een huis niet met handen gemaakt, [maar]
eeuwig in de hemelen.
*Troost als raadgeving.
5:7 (Want wij wandelen door geloof [en] niet door
aanschouwen.)
6:3 Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de
bediening niet gelasterd worde.
4 Maar wij, als dienaars van God, maken onszelven
in alles aangenaam, in vele verdraagzaamheid, in
verdrukkingen, in noden, in benauwdheden,
17 Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt
u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein
is, en Ik zal ulieden aannemen.
18 En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot
zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de
Almachtige.
7:1 Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden,
laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des
vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking
in de vreze Gods.
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2 Geeft ons plaats; wij hebben niemand verongelijkt,
wij hebben niemand verdorven, wij hebben bij
niemand ons voordeel gezocht.
*Je hart openstellen voor Paulus als van God
gezonden.
8:11 Maar nu voleindigt ook het doen; opdat, gelijk
als er geweest is de volvaardigheid des gemoeds om
te willen, er ook alzo zij het voleindigen uit hetgeen gij
hebt.
12 Want indien te voren de volvaardigheid des
gemoeds daar is, zo is iemand aangenaam naar
hetgeen hij heeft, niet naar hetgeen hij niet heeft.
9:5 Ik heb dan nodig geacht deze broeders te
vermanen, dat zij eerst tot u zouden komen, en
voorbereiden uw te voren aangedienden zegen;
opdat die gereed zij, alzo als een zegen, en niet als
een vrekheid.
6 En dit [zeg] [ik]: Die spaarzamelijk zaait, zal ook
spaarzamelijk maaien; en die in zegeningen zaait, zal
ook in zegeningen maaien.
7 Een iegelijk [doe], gelijk hij in [zijn] hart, voorneemt;
niet uit droefheid, of uit nooddwang; want God heeft
een blijmoedigen gever lief.
8 En God is machtig alle genade te doen overvloedig
zijn in u; opdat gij in alles te allen tijd, alle
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genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk
overvloedig moogt zijn.
9 Gelijk er geschreven is: Hij heeft gestrooid, hij heeft
den armen gegeven; Zijn gerechtigheid blijft in der
eeuwigheid.
10 Doch Die het zaad den zaaier verleent, Die
verlene ook brood tot spijze, en vermenigvuldige uw
gezaaisel, en vermeerdere de vruchten uwer
gerechtigheid;
10:3 Want wandelende in het vlees, voeren wij den
krijg niet naar het vlees;
4 Want de wapenen van onzen krijg zijn niet vleselijk,
maar krachtig door God, tot nederwerping der
sterkten;
5 Dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en
alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God,
en alle gedachte gevangen leiden tot de
gehoorzaamheid van Christus;
7 Ziet gij aan wat voor ogen is? Indien iemand bij
zichzelven betrouwt, dat hij van Christus is, die denke
dit wederom uit zichzelven, dat gelijkerwijs hij van
Christus is, alzo ook wij van Christus zijn.

17 Doch wie roemt, die roeme in den Heere.
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18 Want niet die zichzelven prijst, maar dien de
Heere prijst, die is beproefd.
11:1 Och, of gij mij een weinig verdroegt in de
onwijsheid; ja ook, verdraagt mij!
2 Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want
ik heb ulieden toebereid, om [u] [als] een reine
maagd aan een man voor te stellen, [namelijk] aan
Christus.
*Dat je Paulus op z’n minst moet verdragen.
19 Want gij verdraagt gaarne de onwijzen, dewijl gij
wijs zijt.
20 Want gij verdraagt het, zo u iemand dienstbaar
maakt, zo [u] iemand opeet, zo iemand [van] [u]
neemt, zo zich iemand verheft, zo u iemand in het
aangezicht slaat.

12:9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u
genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid
volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn
zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij
wone.
10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in
smaadheden, in noden, in vervolgingen, in
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benauwdheden, om Christus' wil; want als ik zwak
ben, dan ben ik machtig.
*Mijn Genade is u genoeg. Paulus is hier een
voorbeeld in. Tevreden zijn met het leven dat de
Here Jezus je gegeven heeft en met het lijden moet
je klaar komen.
13:11 Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt
getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede; en de God
der liefde en des vredes zal met u zijn.
12 Groet elkander met een heiligen kus.
13 U groeten al de heiligen.
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Galaten
1:1 Paulus, een apostel, [geroepen] niet van mensen,
noch door een mens, maar door Jezus Christus, en
God den Vader, Die Hem uit de doden opgewekt
heeft,
2 En al de broeders, die met mij zijn, aan de
Gemeenten van Galatie:
3 Genade zij u en vrede van God den Vader, en
onzen Heere Jezus Christus;
4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden,
opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige
boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader;
5 Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid.
Amen.
6 Ik verwonder mij, dat gij zo haast [wijkende] van
dengene, die u in de genade van Christus geroepen
heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie;
7 Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die
u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen
verkeren.
8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den
hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen
wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
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*Een ander evangelie komt uit de koker van de duivel
en de verkondiger ervan is vervloekt - Jehova
getuigen, Mormonen, Moslims en anderen brengen
een valse boodschap over de Here Jezus.
9 Gelijk wij te voren gezegd hebben, [zo] zeg ik ook
nu wederom: Indien u iemand een Evangelie
verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij
vervloekt.
20 Hetgeen nu ik u schrijf, ziet, [ik] [getuig] voor God,
dat ik niet lieg!
24 En zij verheerlijkten God in mij.
*Blijdschap dat iemand tot bekering is gekomen.
2:4 En [dat] om der ingekropen valse broederen wil,
die van bezijden ingekomen waren, om te verspieden
onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, opdat
zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen.
*Waarschuwing dat de mensen op hun hoede zijn,
omdat er wolven in schaapsklederen zijn.
10 Alleenlijk, dat wij den armen zouden gedenken;
hetwelk zelf ik ook benaarstigd heb te doen.
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14 Maar als ik zag, dat zij niet recht wandelden naar
de waarheid van het Evangelie, zeide ik tot Petrus in
aller tegenwoordigheid: Indien gij, die een Jood zijt,
naar heidense wijze leeft, en niet naar Joodse wijze,
waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse
wijze te leven?
*Dit doen de Zevendedagsadventisten op Zaterdag
en de Gereformeerde Gemeenten ook door van de
Zondag de Sabbat te maken. Terwijl dat niet tegen
de heidenen gezegd is (Dit is judaïseren; dan zouden
ze ook in de winter de verwarming niet aan moeten
doen volgens Ex. 35. 3. Dit vers toont de leugen aan
van alle vormen van Judaïsme!)
16 [Doch] wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd
wordt uit de werken der wet, maar door het geloof
van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus
Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd
worden uit het geloof van Christus, en niet uit de
werken der wet; daarom dat uit de werken der wet
geen vlees zal gerechtvaardigd worden
19 Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat
ik Gode leven zou.
20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, [doch ] niet
meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu
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in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons
van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor
mij overgegeven heeft.
*Er staat niet bij dat je de wet uit dankbaarheid moet
houden. Christus is de hoogste wet.
3:1 O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat
gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn;
denwelken Jezus Christus voor de ogen te voren
geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde?
2 Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest
ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking
des geloofs?
3 Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met den Geest
begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees?
6 Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is
hem tot rechtvaardigheid gerekend;
7 Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof
zijn, Abrahams kinderen zijn.
8 En de Schrift, te voren ziende, dat God de
heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft te
voren aan Abraham het Evangelie verkondigd,
[zeggende]: In u zullen al de volken gezegend
worden.
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9 Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend
met den gelovigen Abraham.
*Vers 8 slaat uiteindelijk op het duizendjarige rijk,
wanneer alle naties gezegend zullen worden.
10 Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die
zijn onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt
is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven
is in het boek der wet, om dat te doen.
11 En dat niemand door de wet gerechtvaardigd
wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige
zal uit het geloof leven.
12 Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens,
die deze dingen doet, zal door dezelve leven.
13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet,
een vloek geworden zijnde voor ons; want er is
geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het
hout hangt.

17 En dit zeg ik: Het verbond, dat te voren van God
bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die na
vierhonderd en dertig jaren gekomen is, niet
krachteloos gemaakt, om de beloftenis te niet te
doen.
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*Daardoor kon David zeggen: ‘Zalig de mens wiens
overtredingen bedekt zijn’. Want eigenlijk had hij
gedood moeten worden, maar omdat er een hogere
wet was en is, mocht hij blijven leven uit genade.
Want de Here Jezus was voorgekend voor de
grondlegging der wereld als het geslachte lam.
Genesis 3 was ook voor mensen voor de zondvloed.
En het verbond met Abraham, een geloofsverbond,
kwam ver voor de wet.
19 Waartoe is dan de wet? Zij is om der
overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou
gekomen zijn, dien het beloofd was; en zij is door de
engelen besteld in de hand des Middelaars.
*Waarom dan de wet? Opdat de zonden openlijk
zonden genoemd mochten worden en opdat de
mensen er bewustzijn van zouden hebben. En ook
omdat het Joodse volk had uitgeroepen dat ze alles
zouden doen wat God zou bevelen, alleen om bijna
gelijk het gouden kalf te aanbidden. En zo vrees ik
dat iedere kerk en groepering van zijn eigen traditie
een gouden kalf heeft gemaakt. En hun voorgangers
dwingen ze, net als het volk Aaron.
21 Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat
zij verre; want indien er een wet gegeven ware, die
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machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de
rechtvaardigheid uit de wet zijn.
22 Maar de Schrift heeft het alles onder de zonde
besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus
Christus aan de gelovigen zou gegeven worden.
23 Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet
in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op
het geloof, dat geopenbaard zou worden.
24 Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot
Christus, opdat wij uit het geloof zouden
gerechtvaardigd worden.
25 Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet
meer onder den tuchtmeester.
26 Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in
Christus Jezus.
27 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt
gij Christus aangedaan.
28 Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch
dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw;
want gij allen zijt een in Christus Jezus.
29 En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan
Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.
* Voor Abraham was er een eerdere en hogere wet
dan de wet van Mozes, de wet van het geloof. De
Here Jezus is de vervolmaking van de wet.
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4:3 Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren
wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen
der wereld.
*Alle wereldreligies zijn gebaseerd op een of andere
vorm van wetticisme, wetjes en regeltjes. Alleen de
Here Jezus maakt waarlijk vrij.
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is,
heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een
vrouw, geworden onder de wet;
5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren,
verlossen zou, [en] opdat wij de aanneming tot
kinderen verkrijgen zouden.
6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den
Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die
roept: Abba, Vader!
*Alleen in het christendom wordt je door Christus
gered, alle andere religies zeggen dat je jezelf moet
redden.
18 Doch in het goede te allen tijd te ijveren is goed,
en niet alleenlijk, als ik bij u tegenwoordig ben;
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25 Want dit, [namelijk] Agar, is Sina, een berg in
Arabie, en komt overeen met Jeruzalem, dat nu is, en
dienstbaar is is met haar kinderen.
26 Maar Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, hetwelk
is ons aller moeder.
*Wij hebben ook een moeder, het nieuwe Jeruzalem;
niet een of andere (schijn)heilige moederkerk, maar
de Kerk die uit alle ware gelovigen bestaat, waar ze
ook zijn.
30 Maar wat zegt de Schrift? Werp de dienstmaagd
uit en haar zoon; want de zoon der dienstmaagd zal
geenszins erven met den zoon der vrije.
5:1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus
vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk
der dienstbaarheid bevangen.
2 Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat
Christus u niet nut zal zijn.
5 Want wij verwachten door den Geest, uit het geloof,
de hoop der rechtvaardigheid.
6 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis
enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, door de
liefde werkende.
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9 Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg.

13 Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders,
alleenlijk [gebruikt] de vrijheid niet tot een oorzaak
voor het vlees; maar dient elkander door de liefde.
14 Want de gehele wet wordt in een woord vervuld,
[namelijk] in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk
uzelven.
15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat
gij van elkander niet verteerd wordt.
16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt
de begeerlijkheden des vleses niet.
17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de
Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander,
alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.
18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt
gij niet onder de wet.
21b gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke
dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beerven.
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*Voor gelovigen die wel gered zijn voor de
eeuwigheid, maar in het Koninkrijk niet zullen komen,
omdat ze slechte dingen doen.
22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap,
vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid,
geloof, zachtmoedigheid, matigheid.
23 Tegen de zodanigen is de wet niet.
24 Maar die van Christus zijn, hebben het vlees
gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.
25 Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook
door den Geest wandelen.
26 Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander
tergende, elkander benijdende.
6:1 Broeders, indien ook een mens vervallen ware
door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, brengt den
zodanige te recht met den geest der
zachtmoedigheid; ziende op uzelven, opdat ook gij
niet verzocht wordt.
2 Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van
Christus.
3 Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is,
die bedriegt zichzelven in [zijn] gemoed.
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4 Maar een iegelijk beproeve zijn eigen werk; en
alsdan zal hij aan zichzelven alleen roem hebben, en
niet aan een anderen.
5 Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen.
6 En die onderwezen wordt in het Woord, dele mede
van alle goederen dengene, die [hem] onderwijst.
7 Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo
wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien.
8 Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees
verderfenis maaien; maar die in den Geest zaait, zal
uit den Geest het eeuwige leven maaien.
9 Doch laat ons, goed doende, niet vertragen; want te
zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen.
10 Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen
aan allen, maar meest aan de huisgenoten des
geloofs.
13 Want ook zij zelven, die besneden worden,
houden de wet niet; maar zij willen, dat gij besneden
wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden.
*Waarschuwing: mensen houden zich niet aan hun
eigen waarden en normen.
14 Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen,
anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus

111

Raadgevingen en Geboden van de Here Jezus
uit het Nieuwe Testament
Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en
ik der wereld.
15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis
enige kracht, noch voorhuid, maar een nieuw
schepsel.
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Efeze
2:8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het
geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;
9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.
10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus
Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft,
opdat wij in dezelve zouden wandelen.
18 Want door Hem hebben wij beiden den toegang
door een Geest tot den Vader.
19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en
bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en
huisgenoten Gods;
20 Gebouwd op het fondament der apostelen en
profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste
Hoeksteen;
21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk
samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel
in den Heere;
3:1 Om deze oorzaak [ben] ik Paulus de gevangene
van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.
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2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der
genade Gods, die mij gegeven is aan u;
3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt
deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige [woorden]
te voren geschreven heb;
4 Waaraan gij, [dit] lezende, kunt bemerken mijn
wetenschap, in deze verborgenheid van Christus ),
5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen
niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard
aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den
Geest;
6 [Namelijk] dat de heidenen zijn medeerfgenamen,
en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner
belofte in Christus, door het Evangelie;
7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de
gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de
werking Zijner kracht.
8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze
genade gegeven, om onder de heidenen door het
Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken
rijkdom van Christus,
9 En allen te verlichten, [dat] [zij] [mogen] [verstaan],
welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van
[alle] eeuwen verborgen is geweest in God, Welke
alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;
*Geen verschil tussen heiden en Jood in Christus.
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4:1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere,
dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met welke gij
geroepen zijt;
2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met
lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde;
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des
Geestes door den band des vredes.
4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij
ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping;
5 Een Heere, een geloof, een doop,
6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven
allen, en door allen, en in u allen.
11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot
apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen
tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars;
12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der
bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus;
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des
geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een
volkomen man, tot de mate van de grootte der
volheid van Christus;
14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als
de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen
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wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door
arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen;
15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins
zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is,
[namelijk] Christus;

17 Ik zeg dan dit, en betuig het in den Heere, dat gij
niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen
wandelen in de ijdelheid huns gemoeds.
18 Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van
het leven Gods, door de onwetendheid, die in hen is,
door de verharding huns harten;
19 Welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelven
hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle
onreinigheid gieriglijk te bedrijven.
*Oproep: Onwetendheid komt door de hardheid van
je hart.
21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem
geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is;
22 [Te] [weten] dat gij zoudt afleggen, aangaande de
vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven
wordt door de begeerlijkheden der verleiding;
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23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest
uws gemoeds,
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God
geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.
25 Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid,
een iegelijk met zijn naaste; want wij zijn elkanders
leden.
26 Wordt toornig, en zondigt niet; de zon ga niet
onder over uw toornigheid;
27 En geeft den duivel geen plaats.
28 Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide
liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij
hebbe mede te delen dengene, die nood heeft.
29 Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige
goede [rede] is tot nuttige stichting, opdat zij genade
geve dien, die dezelve horen.
30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door
Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.
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31 Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en
geroep, en lastering zij van u geweerd, met alle
boosheid;
32 Maar zijt jegens elkander goedertieren,
barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook
God in Christus ulieden vergeven heeft.
5:1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen;
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 een welriekenden reuk.
3 Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat
ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijs het
den heiligen betaamt,
4 Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij,
welke niet betamen; maar veelmeer dankzegging.
5 Want dit weet gij, dat geen 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 Gods over de
kinderen der ongehoorzaamheid.
7 Zo zijt dan hun medegenoten niet.
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8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij
licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts.
9 (Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid,
en rechtvaardigheid, en waarheid ),
10 Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij.
11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare
werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer.
12 Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is
schandelijk ook te zeggen.
14 Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat
op uit de doden; en Christus zal over u lichten.
15 Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als
onwijzen, maar als wijzen.
16 Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn.
17 Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat,
welke de wil des Heeren zij.

18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is,
maar wordt vervuld met den Geest;
19 Sprekende onder elkander met psalmen, en
lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en
psalmende den Heere in uw hart;
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20 Dankende te allen tijd over alle dingen God en den
Vader, in den Naam van onzen Heere Jezus
Christus;
21 Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods.
*Een dankbaar hart geneest je.
22 Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen
onderdanig, gelijk aan den Heere;
23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook
Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de
Behouder des lichaams.
24 Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus
onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen
mannen in alles.
25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook
Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven
voor haar heeft overgegeven;
26 Opdat Hij haar heiligen zou, [haar] gereinigd
hebbende met het bad des waters door het Woord;
27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen,
een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets
dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.
28 Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen
lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn
eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief.
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29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat,
maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs
ook de Heere de Gemeente.
31 Daarom zal een mens zijn vader en moeder
verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee
zullen tot een vlees wezen.
32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg [dit],
[ziende] op Christus en op de Gemeente.
33 Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een
iegelijk hebbe zijn eigen vrouw, alzo lief als
zichzelven; en de vrouw [zie], dat zij den man vreze.
6:1 Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den
Heere; want dat is recht.
2 Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod
is met een belofte ),
3 Opdat het u welga, en [dat] gij lang leeft op de
aarde.
4 En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn,
maar voedt hen op in de lering en vermaning des
Heeren.
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5 Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam [uw] heren
naar het vlees, met vreze en beven, in eenvoudigheid
uws harten, gelijk als aan Christus;
6 Niet naar ogendienst, als mensenbehagers, maar
als dienstknechten van Christus, doende den wil van
God van harte;
7 Dienende met goedwilligheid den Heere, en niet de
mensen;
8 Wetende, dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal
hebben, hij datzelve van den Heere zal ontvangen,
hetzij dienstknecht, hetzij vrije.
*Wat tegen de slaven en lijfeigenen gezegd wordt,
behoren werknemers en werkgevers nu ter harte te
nemen.
9 En gij heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de
dreiging; als die weet, dat ook uw eigen Heere in de
hemelen is, en [dat] geen aanneming des persoons
bij Hem is.

10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den
Heere, en in de sterkte Zijner macht.
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij
kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.
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12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en
bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten,
tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis
dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de
lucht.
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods,
opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles
verricht hebbende, staande blijven.
14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de
waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen
der gerechtigheid;
15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid
van het Evangelie des vredes;
16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des
geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen
zult kunnen uitblussen.
17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard
des Geestes, hetwelk is Gods Woord.
18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd
in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle
gedurigheid en smeking voor al de heiligen;
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Filippenzen
1:9 En dit bid ik [God], dat uw liefde nog meer en
meer overvloedig worde in erkentenis en alle
gevoelen;
10 Opdat gij beproeft de dingen, die [daarvan]
verschillen, opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot
te geven, tot den dag van Christus;
11 Vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door
Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God.
21 Want het leven is mij Christus, en het sterven is
[mij] gewin.
*Dat de Here Jezus je hele leven mag zijn. Sterven is
gewin, omdat je dan bij de Here Jezus bent.
27 Alleenlijk wandelt waardiglijk het Evangelie van
Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik
afwezig ben, ik van uw zaken moge horen, dat gij
staat in een geest, met een gemoed gezamenlijk
strijdende door het geloof des Evangelies;
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28 En dat gij in geen ding verschrikt wordt van
degenen, die tegenstaan; hetwelk hun wel een bewijs
is des verderfs, maar u der zaligheid, en dat van God.
2:2 Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt
eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van een
gemoed [en] van een gevoelen zijnde.
3 [Doet] geen ding door twisting of ijdele eer, maar
door ootmoedigheid achte de een den ander
uitnemender dan zichzelven.
4 Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk
[zie] ook op hetgeen der anderen is.
5 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus
Jezus was;
6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht
heeft Gode even gelijk te zijn;
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis
eens dienstknechts aangenomen hebbende,
*Vers 6 en verder is de uitleg van vers 5 en de verzen
2-4 leiden op tot 5.
12 Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd
gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn
tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer nu in mijn
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afwezen, werkt uws zelfs zaligheid met vreze en
beven:
13 Want het is God, Die in u werkt beide het willen en
het werken, naar [Zijn] welbehagen.
14 Doet alle dingen zonder murmureren en
tegenspreken;
15 Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn,
kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van
een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij
schijnt als lichten in de wereld;
16 Voorhoudende het woord des levens, mij tot een
roem tegen den dag van Christus, dat ik niet
tevergeefs heb gelopen, noch tevergeefs gearbeid.

18 En om datzelfde verblijdt gij u ook, en verblijdt ook
ulieden met mij.
21 Want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van
Christus Jezus is.
*Indirecte raadgeving.
29 Ontvangt hem dan in den Heere, met alle
blijdschap, en houdt dezulken in waarde.
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30 Want om het werk van Christus was hij tot nabij
den dood gekomen, [zijn] leven niet achtende, opdat
hij het gebrek uwer bediening aan mij vervullen zou.
*Medebroeders in het werk van de Here moet je
respecteren.

3:1 Voorts, mijn broeders, verblijdt u in den Heere.
Dezelfde dingen aan u te schrijven, is mij niet
verdrietig, en het is u zeker.
*Verblijdt u in de Here. Voor u is het veilig en zeker.
Veel christenen lezen veel boeken--ook over de
bijbel, maar de bijbel zelf en onafhankelijk
bestuderen, zoals de Bereeën deden, daar komen de
meesten niet aantoe.
7 Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om
Christus' wil schade geacht.
8 Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te
zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus
Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen
schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat
ik Christus moge gewinnen.
9 En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn
rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het
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geloof van Christus is, [namelijk] de rechtvaardigheid,
die uit God is door het geloof;
10 Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner
opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn
dood gelijkvormig wordende;
11 Of ik enigszins moge komen tot de
wederopstanding der doden.
12 Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede
volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik het ook
grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook
gegrepen ben.
13 Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen
heb.
14 Maar een ding [doe] [ik], vergetende, hetgeen
achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag
ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van
boven is in Christus Jezus.
15 Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit
gevoelen; en indien gij iets anderszins gevoelt, ook
dat zal u God openbaren.
16 Doch, daar wij toe gekomen zijn, laat ons [daarin]
naar denzelfden regel wandelen, laat ons hetzelfde
gevoelen.
17 Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt
op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een
voorbeeld hebt.
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18 Want velen 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, 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 verwachten, [namelijk] den
Heere Jezus Christus;
21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat
hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam,
naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen
Zichzelven kan onderwerpen.
4:1 Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders,
mijn blijdschap en kroon, staat alzo in den Heere,
geliefden!
*Wees standvastig in de Heer.
4 Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg
ik: Verblijdt u.

5 Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De
Heere is nabij.
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6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw
begeerten in alles, door bidden en smeken, met
dankzegging bekend worden bij God;
7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat,
zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus
Jezus.
*Wanner je bidt, vergeet niet ook dank te zeggen.
8 Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk
is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk
is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er
enige lof is, bedenkt datzelve;
9 Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en
gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God
des vredes zal met u zijn.
12 En ik weet vernederd te worden, ik weet ook
overvloed te hebben; alleszins en in alles ben ik
onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te
lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden.
13 Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht
geeft.
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Kolossenzen
1:9b dat gij moogt vervuld worden met de kennis van
Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand;
10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere,
tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht
dragende, en wassende in de kennis van God;
11 Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte
Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en
lankmoedigheid, met blijdschap;
12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt
heeft, om 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 het Koninkrijk van
den Zoon Zijner liefde;
14 In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn
bloed, [namelijk] de vergeving der zonden;
28 Denwelken wij verkondigen, vermanende een
iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle
wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt
stellen in Christus Jezus;
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2:2 Opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij
samengevoegd zijn in de liefde, en [dat] tot allen
rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot
kennis der verborgenheid van God en den Vader, en
van Christus;
3 In Denwelken al de schatten der wijsheid en der
kennis verborgen zijn.
4 En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleide met
beweegredenen, die een schijn hebben.

6 Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt
aangenomen, wandelt [alzo] in Hem;
7 Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in
het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig
zijnde in hetzelve, met dankzegging.
8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door
de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering
der mensen, naar de eerste beginselen der wereld,
en niet naar Christus;
9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid
lichamelijk;
*Niet door leeg bedrog meegesleept worden.
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16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of
in het stuk des feest [dags], of der nieuwe maan, of
der sabbatten;
17 Welke zijn een schaduw der toekomende dingen,
maar het lichaam is van Christus.
18 Dat [dan] niemand u overheerse naar zijn wil in
nederigheid en dienst der engelen, intredende in
hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen
zijnde door het verstand zijns vleses;
19 En het Hoofd niet behoudende, uit hetwelk het
gehele lichaam, door de samenvoegselen en
samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde,
opwast met goddelijken wasdom.
*Dingen die hij niet gezien heeft, zoals het hogere
leven van engelen, en toch een leer erop baseren.

3:1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt
de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende
aan de rechter [hand] Gods.
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de
aarde zijn.
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus
verborgen in God.
*Zoekt de dingen die boven zijn. Een direct gebod.
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5 Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, [namelijk]
hoererij, onreinigheid, [schandelijke] beweging,
kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is
afgodendienst.
*Direct gebod: doodt dan u leden die op aarde zijn.
Gierigheid hier, daar wordt hebzucht mee bedoeld.
8 Maar nu legt ook gij dit alles af, [namelijk]
gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil
spreken uit uwen mond.
*Direct gebod.
9 Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt
den ouden mens met zijn werken,
10 En aangedaan hebt den nieuwen [mens], die
vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld
Desgenen, Die hem geschapen heeft;
*Direct gebod.

12 Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen
en beminden, de innerlijke bewegingen der
barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid,
zachtmoedigheid, lankmoedigheid;
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13 Verdragende elkander, en vergevende de een den
anderen, zo iemand tegen iemand [enige] klacht
heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft,
[doet] ook gij alzo.
14 En boven dit alles [doet] [aan] de liefde, dewelke
is de band der volmaaktheid.
*Dit behoren de klederen te zijn van je nieuwe ik; je
moet er mee bekleed zijn. Wanneer je je hiermee
kleedt, ben je een gelukkig mens. Het geheim van
Paulus om gelukkig te zijn. Wat je ook tegen iemand
hebt, vergeef het hem. En, zo staat elders, heb
elkaar vurig lief. Het hoogste gebod.
15 En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken
gij ook geroepen zijt in een lichaam; en weest
dankbaar.

16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle
wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en
lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den
Heere met aangenaamheid in uw hart.
17 En al wat gij doet met woorden of met werken,
[doet] het alles in den Naam van den Heere Jezus,
dankende God en den Vader door Hem.
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18 Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig,
gelijk het betaamt in den Heere.
19 Gij mannen, hebt uw vrouwen lief, en wordt niet
verbitterd tegen haar.
20 Gij kinderen, zijt [uw] ouderen gehoorzaam in
alles, want dat is den Heere welbehagelijk.
21 Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet
moedeloos worden.
22 Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam [uw]
heren naar het vlees, niet met ogendiensten als
mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des
harten, vrezende God.
23 En al wat gij doet, doet dat van harte als den
Heere en niet den mensen;
24 Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de
vergelding der erfenis; want gij dient den Heere
Christus.
*22 Werknemers-werkgevers
*23 Werk met je hart; wees blij met wat je doet; doe
het vanuit je hart.
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25 Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen,
dat hij gedaan heeft; en er is geen aanneming des
persoons.

*18-25 Dit zijn allemaal directe bevelen voor een
Christen.
4:1 Gij heren, doet [uw] dienstknechten recht en
gelijk, wetende, dat ook gij een Heere hebt in de
hemelen.
*Voor de werkgevers.
2 Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve
met dankzegging;
3 Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de
deur des Woords opene, om te spreken de
verborgenheid van Christus, om welke ik ook
gebonden ben;
4 Opdat ik dezelve moge openbaren, gelijk ik moet
spreken.
*Volhard in het gebed met dankzegging.
5 Wandelt met wijsheid bij degenen, die buiten zijn,
den bekwamen tijd uitkopende.
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6 Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met
zout besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een
iegelijk moet antwoorden.
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1 Thessalonicenzen
2 Wij danken God altijd over u allen, uwer gedachtig
zijnde in onze gebeden;
3 Zonder ophouden gedenkende het werk uws
geloofs, en den arbeid der liefde, en de
verdraagzaamheid der hoop op onzen Heere Jezus
Christus, voor onzen God en Vader;
*We horen de mensen om ons heen te danken, of op
z’n minst God voor ze te danken, maar we staren
ons blind op elkaars tekortkomingen. Dus vergeet
niet ook dank te zeggen voor medegelovigen.
6 En gij zijt onze navolgers geworden, en des
Heeren, het Woord aangenomen hebbende in vele
verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes;
7 Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al den
gelovigen in Macedonië en Achaje.
8 Want van u is het Woord des Heeren luidbaar
geworden niet alleen in Macedonië en Achaje; maar
ook in alle plaatsen is uw geloof, dat [gij] op God
[hebt], uitgegaan, zodat wij niet van node hebben,
iets [daarvan] te spreken.
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9 Want zijzelven verkondigen van ons, hoedanigen
ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd
zijt van de afgoden, om den levenden en
waarachtigen God te dienen;
*6 Wij zijn medevolgelingen van Paulus, navolgers
van Christus. Ondanks verdrukking kun je toch
blijdschap in de Heilige Geest ervaren.
*7 Dat we voorbeelden zijn voor andere mensen.
*8 De roem van hun geloof zelfs overal bekend.
2:1 Want gij weet zelven, broeders, onzen ingang tot
u, dat die niet ijdel is geweest;
2 Maar, hoewel wij te voren geleden hadden, en ook
ons smaadheid aangedaan was, gelijk gij weet, te
Filippi, zo hebben wij [nochtans] vrijmoedigheid
gebruikt in onzen God, om het Evangelie van God tot
u te spreken in veel strijds.
*Wij mogen ook kracht krijgen om te getuigen door de
Heilige Geest. Dat doet Hij door de bijbel te
gebruiken aan onze harten.

8 Alzo wij, tot u zeer genegen zijnde, hebben u
gaarne willen mededelen niet alleen het Evangelie
van God, maar ook onze eigen zielen, daarom dat gij
ons lief geworden waart.
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*Alles over hebben voor je medegelovigen en je ziel
blootleggen voor ze.
10 Gij zijt getuigen, en God, hoe heilig, en
rechtvaardig, en onberispelijk wij u, die gelooft,
geweest zijn.
*Iemand die in het werk des Heeren is, moet zonder
blaam zijn; een klein beetje dwaasheid doet alles te
niet.
11 Gelijk gij weet, hoe wij een iegelijk van u, als een
vader zijn kinderen, vermaanden en vertroostten,
12 En betuigden, dat gij zoudt wandelen, waardiglijk
Gode, Die u roept tot Zijn Koninkrijk en heerlijkheid.
14 Want gij, broeders, zijt navolgers geworden der
Gemeenten Gods, die in Judea zijn, in Christus
Jezus; dewijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw
eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden;
*Elkaar navolgen in het goede.

3:3 Opdat niemand bewogen worde in deze
verdrukkingen; want gij weet zelven, dat wij hiertoe
gesteld zijn.
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*Gesterkt worden
verdrukking.

en

zelfs

volharden

in

de

4:1 Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u
in den Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen
hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat
gij [daarin] meer overvloedig wordt.
3 Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat gij
u onthoudt van de hoererij;
4 Dat een iegelijk van u wete zijn vat te bezitten in
heiligmaking en eer;
5 Niet in [kwade] beweging der begeerlijkheid, gelijk
als de heidenen, die God niet kennen.
*Je eigen vrouw
behandelen.

op

een

waardige

manier

6 Dat niemand zijn broeder vertrede, noch bedriege
in [zijn] handeling; want de Heere is een wreker over
dit alles, gelijk wij u ook te voren gezegd en betuigd
hebben.
8 Zo dan die [dit] verwerpt, die verwerpt geen mens,
maar God, Die ook Zijn Heiligen Geest in ons heeft
gegeven.
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*6 Niet met de vrouw van je broeder naar bed gaan.
*8 Je zondigt direct tegen God als je overspel pleegt.
9 Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van node,
dat ik u schrijve; want gij zelven zijt van God geleerd
om elkander lief te hebben.
*Elkaar liefhebben.
11 En dat gij u benaarstigt stil te zijn, en uw eigen
dingen te doen, en te werken met uw eigen handen,
gelijk wij u bevolen hebben;
12 Opdat gij eerlijk wandelt bij degenen, die buiten
zijn, en geen ding van node hebt.
*Ons met onze eigen dingen bezig houden en een
goed getuigenis uitdragen naar de wereld, want de
wereld heeft meer in de gaten dan je denkt.
13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt
van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet
bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop
hebben.
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.
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*Onze hoop is dat de Here Jezus komt; de komst van
de Here Jezus is de hoop van de Kerk.
16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de
stem des archangels, en met de bazuin Gods
nederdalen van den hemel; en die in Christus
gestorven zijn, zullen eerst opstaan;
17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te
zamen met hen opgenomen worden in de wolken,
den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij
altijd met den Heere wezen.
18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.
5:1 Maar van de tijden en de gelegenheden,
broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve.
2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des
Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht.
3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en
zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun
overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte
[vrouw]; en zij zullen het geenszins ontvlieden;
*Vers 3 is de uitleg.
6 Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen,
maar laat ons waken, en nuchteren zijn.
7 Want die slapen, slapen des nachts, en die
dronken zijn, zijn des nachts dronken;
144

Raadgevingen en Geboden van de Here Jezus
uit het Nieuwe Testament
8 Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren
zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des
geloofs en der liefde, en [tot] een helm, de hoop der
zaligheid.
*Waakzaam en sober zijn.
9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot
verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus
Christus.
*De bekering is maar een omkering die je moet
uitwerken.
10 Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij
waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem leven
zouden.
*Een persoonlijke relatie met Jezus, daar moet je
niemand tussen laten staan; want dan zijn ze
allemaal hinderpalen (bijv. de paus, priesters, een
dominee en zelfs je partner niet.)
11 Daarom vermaant elkander, en sticht de een den
anderen, gelijk gij ook doet.
*Elkaar bemoedigen en opbouwen.
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12 En wij bidden u, broeders, erkent degenen, die
onder u arbeiden, en uw voorstanders zijn in den
Heere, en u vermanen;
13 En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil.
Zijt vreedzaam onder elkander.
*Degenen die publiekelijk optreden, behoor je te
erkennen.
14 En wij bidden u, broeders, vermaant de
ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen,
ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens
allen.
*Degenen die onordellijk wandelen, terechtwijzen, die
zwak zijn niet een trap nageven.
15 Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad iemand
vergelde; maar jaagt allen tijd het goede na, zo
jegens elkander als jegens allen.
16 Verblijdt u te allen tijd.
17 Bidt zonder ophouden.
18 Dankt [God] in alles; want dit is de wil van God in
Christus Jezus over u.
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19 Blust den Geest niet uit.
*De Heilige Geest is een persoon; God heeft ook zijn
grenzen.
20 Veracht de profetieen niet.
21 Beproeft alle dingen; behoudt het goede.
22 Onthoudt u van allen schijn des kwaads.

23 En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al;
en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam
worde onberispelijk bewaard in de toekomst van
onzen Heere Jezus Christus.
24 Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.
*Dat je geheel geheiligd mag worden.
26 Groet al de broeders met een heiligen kus.
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2 Thessalonicenzen
1:3 Wij moeten God te allen tijd danken over u,
broeders, gelijk billijk is, omdat uw geloof zeer wast,
en [dat] de liefde eens iegelijken van u allen jegens
elkander overvloedig wordt;
4 Alzo dat wij zelven van u roemen in de Gemeenten
Gods, over uw lijdzaamheid en
geloof in al uw
vervolgingen en verdrukkingen, die gij verdraagt;
5 Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat
gij waardig geacht wordt het Koninkrijk Gods, voor
hetwelk gij ook lijdt;
11 Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God
u waardig achte der roeping, en vervulle al het
welbehagen [Zijner] goedigheid, en het werk des
geloofs met kracht.
12 Opdat de Naam van onzen Heere Jezus Christus
verheerlijkt worde in u, en gij in Hem, naar de genade
van onzen God en den Heere Jezus Christus.
2:1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst van
onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering
tot Hem,
2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand,
of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch
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door zendbrief, als van ons [geschreven], alsof de
dag van Christus aanstaande ware.
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;
4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God
genaamd, of [als] [God] geëerd wordt, alzo dat hij in
den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven
vertonende, dat hij God is.
15 Zo dan, broeders, staat [vast] en houdt de
inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij door [ons] woord,
hetzij door onzen zendbrief.
3:6 En wij bevelen u, broeders, in den Naam van
onzen Heere Jezus Christus, dat gij u onttrekt van
een iegelijk broeder, die ongeregeld wandelt, en niet
naar de inzetting, die hij van ons ontvangen heeft.
10 Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit
bevolen, dat, zo iemand niet wil werken, hij ook niet
ete.
13 En gij, broeders, vertraagt niet in goed te doen.
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14 Maar indien iemand ons woord, door dezen brief
[geschreven], niet gehoorzaam is, tekent dien; en
vermengt u niet met hem, opdat hij beschaamd
worde;
15 En houdt [hem] niet als een vijand, maar vermaant
[hem] als een broeder.
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1 Timotheüs
1:3 Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zoudt
blijven, als ik naar Macedonië reisde, [zo] [vermaan]
[ik] [het] [u] [nog], opdat gij sommigen beveelt geen
andere leer te leren;
4 Noch zich te begeven tot fabelen en oneindelijke
geslachtsrekeningen, welke meer [twist] vragen
voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is.
5 Maar het einde des gebods is liefde uit een rein
hart, en [uit] een goed geweten, en [uit] een
ongeveinsd geloof.
6 Van dewelke sommigen afgeweken zijnde, zich
gewend hebben tot ijdelspreking;
7 Willende leraars der wet zijn, niet verstaande, noch
wat zij zeggen, noch wat zij bevestigen.
15 Dit is een getrouw woord, en alle aanneming
waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is,
om de zondaren zalig te maken, van welke ik de
voornaamste ben.
16 Maar daarom is mij barmhartigheid geschied,
opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben,
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al [Zijn] lankmoedigheid zou betonen, tot een
voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten
eeuwigen leven.
*Paulus was de voornaamste zondaar, d.w.z
iedereen kan gered worden.
18 Dit gebod beveel ik u, [mijn] zoon Timotheüs, dat
gij naar de profetieen, die van u voorgegaan zijn, in
dezelve den goeden strijd strijdt;
19 Houdende het geloof, en een goed geweten,
hetwelk sommigen verstoten hebbende, van het
geloof schipbreuk geleden hebben;
*Het is belangrijk om een goed geweten te hebben en
te behouden, omdat sommigen gestrand zijn wat het
geloof aangaat. Zij verwierpen, namelijk bewust, hun
geweten.
2:1 Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan
worden smekingen, gebeden, voorbiddingen,
dankzeggingen, voor alle mensen;
2 Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat
wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle
godzaligheid en eerbaarheid.
3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen
Zaligmaker;
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4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot
kennis der waarheid komen.
*Niemand in de christenheid schijnt alle deze vier
gebeden te houden, terwijl ze toch een aanmaning of
oermandaat van de Here zijn:
Smekingen-afsmekingen
oftewel
wensgebeden;
Gebeden voor noodzaken;
Voorbeden- tussenbeidekomsten;
Dankzeggingen.
*4 Het doel ervan is dat mensen komen tot de kennis
der waarheid en de belofte is een gerust en stil leven.
8 Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen,
opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting.
*Bidden zonder woede en redeneringen.
9 Desgelijks ook, dat de vrouwen, in een eerbaar
gewaad, met schaamte en matigheid zichzelven
versieren, niet in vlechtingen [des] [haars], of goud, of
paarlen, of kostelijke kleding;
10 Maar (hetwelk de vrouwen betaamt, die de
godvruchtigheid belijden ) door goede werken.
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*Wat de vrouwen betreft gaat het erom dat de
innerlijke mens hun siering behoort te zijn.
Sommigen hebben ervan gemaakt dat dat betekent
dat je helemaal geen sieraden mag dragen. Maar dat
is niet de geest van de tekst. Dan moeten ze ook
maar geen trouwring dragen en geen knotje, want dat
is ook een uiterlijk sieraad en een knotje is een
vlechting. Bovendien hebben hun mannen wel de
neiging om dure horloges te dragen en hoogmoedige
huizen, auto’s en kostuums erop na te houden.
11 Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle
onderdanigheid.
12 Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch
over den man heerse, maar [wil], dat zij in stilheid zij.
*Reden van de raadgeving vers 13 en 14
13 Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.
14 En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw,
verleid zijnde, is in overtreding geweest.
15 Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren (*wil
gewoon zeggen dat ze door de bevalling heen
geholpen wordt), zo zij blijft in het geloof, en liefde, en
heiligmaking, met matigheid.
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3:1 Dit is een getrouw woord: zo iemand tot eens
opzieners ambt lust heeft, die begeert een treffelijk
werk.
2 Een opziener dan moet onberispelijk zijn, ener
vrouwe man, wakker, matig, eerbaar, gaarne
herbergende, bekwaam om te leren;
3 Niet genegen tot den wijn, geen smijter, geen vuilgewinzoeker; maar bescheiden, geen vechter, niet
geldgierig.
4 Die zijn eigen huis wel regeert, [zijn] kinderen in
onderdanigheid houdende, met alle stemmigheid;
5 (Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te
regeren, hoe zal hij voor de Gemeente Gods zorg
dragen?)
6 Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worde,
en in het oordeel des duivels valle.
7 En hij moet ook een goede getuigenis hebben van
degenen, die buiten zijn, opdat hij niet valle in
smaadheid, en [in] den strik des duivels.
*Gebod als iemand oudste wil zijn.
8 De diakenen insgelijks [moeten] eerbaar [zijn], niet
tweetongig, niet die zich tot veel wijns begeven, geen
vuil-gewinzoekers;
9 Houdende de verborgenheid des geloofs in een rein
geweten.
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10 En dat deze ook eerst beproefd worden, [en] dat
zij daarna dienen, zo zij
onbestraffelijk zijn.
*Gebod voor diakenen.
11 De vrouwen insgelijks [moeten] eerbaar [zijn],
geen lasteressen, wakker, getrouw in alles.
*Gebod voor de vrouwen van oudsten en diakenen.
12 Dat de diakenen ener vrouwe mannen zijn, die
[hun] kinderen en hun eigen huizen wel regeren.
13 Want die wel gediend hebben, verkrijgen
zichzelven een goeden opgang, en vele
vrijmoedigheid in het geloof, hetwelk is in Christus
Jezus.
*Gebod inzake diakenen.
4:1 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,
3 Verbiedende te huwelijken, [gebiedende] van
spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot
nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die
de waarheid hebben bekend.
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*De Katholieke kerk verbiedt priesters te trouwen; dit
wordt hier een lering van demonen genoemd (het
celibaat) en het gevolg zijn homosexualiteit en zelfs
pedofilie en op z’n minst allerlei andere problemen en
dat al meer dan 1500 jaar lang!
4 Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets
verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde;
5 Want het wordt geheiligd door het Woord van God,
en [door] het gebed.
7 Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse
fabelen; en oefen uzelven tot godzaligheid.
8 Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut;
maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende
de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden
levens.
13 Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het
leren, totdat ik kome.
14 Verzuim de gave niet, die in u is, die u gegeven is
door de profetie, met oplegging der handen des
ouderlingschaps.
15 Bedenk deze dingen, wees hierin [bezig], opdat
uw toenemen openbaar zij in alles.
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16 Heb acht op uzelven en op de leer; volhard daarin;
want dat doende, zult gij en uzelven behouden, en
die u horen.
5:1 Bestraf een ouden [man] niet hardelijk, maar
vermaan [hem] als een vader; de jonge als broeders;
2 De oude [vrouwen] als moeders; de jonge als
zusters, in alle reinheid.
3 Eer de weduwen, die waarlijk weduwen zijn.
4 Maar zo enige weduwe kinderen heeft, of
kindskinderen, dat die leren eerst aan hun eigen huis
godzaligheid oefenen, en den voorouderen
wedervergelding doen; want dat is goed en
aangenaam voor God.
5 Die nu waarlijk weduwe is, en alleen gelaten, die
hoopt op God, en blijft in smekingen en gebeden
nacht en dag.
6 Maar die haar wellust volgt, die is levende
gestorven.
7 En beveel dit, opdat zij onberispelijk zijn.
8 Doch zo iemand de zijnen, en voornamelijk [zijn]
huisgenoten, niet verzorgt, die heeft het geloof
verloochend, en is erger dan een ongelovige.
9 Dat een weduwe gekozen worde niet minder dan
van zestig jaren, welke eens mans vrouw geweest zij;
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10 Getuigenis hebbende van goede werken: zo zij
kinderen opgevoed heeft, zo zij [gaarne] heeft
geherbergd, zo zij der heiligen voeten heeft
gewassen, zo zij den verdrukten genoegzame hulp
gedaan heeft, zo zij alle goed werk nagetracht heeft.
11 Maar neem de jonge weduwen niet aan; want als
zij weelderig geworden zijn tegen Christus, zo willen
zij huwelijken;
12 Hebbende [haar] oordeel, omdat zij [haar] eerste
geloof hebben te niet gedaan.
13 En meteen ook leren zij ledig omgaan bij de
huizen; en zijn niet alleen ledig, maar ook klapachtig,
en ijdele dingen doende, sprekende, hetgeen niet
betaamt.
14 Ik wil dan, dat de jonge [weduwen] huwelijken,
kinderen telen, het huis regeren, geen oorzaak van
lastering aan de wederpartij geven.
17 Dat de ouderlingen, die wel regeren, dubbele eer
waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in
het Woord en de leer.
18 Want de Schrift zegt: Een dorsenden os zult gij
niet muilbanden; en: De arbeider is zijn loon waardig.
19 Neem tegen een ouderling geen beschuldiging
aan, anders dan onder twee of drie getuigen.
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20 Bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van
allen, opdat ook de anderen vreze mogen hebben.
21 Ik betuig voor God, en den Heere Jezus Christus,
en de uitverkoren engelen, dat gij deze dingen
onderhoudt, zonder vooroordeel, niets doende naar
toegenegenheid.
22 Leg niemand haastelijk de handen op, en heb
geen gemeenschap aan anderer zonden; bewaar
uzelven rein.
23 Drink niet langer water [alleen], maar gebruik een
weinig wijn, om uw maag en uw menigvuldige
zwakheden.
6:1 De dienstknechten, zovelen als er onder het juk
zijn, zullen hun heren alle eer waardig achten, opdat
de Naam van God, en de leer niet gelasterd worde.
2 En die gelovige heren hebben, zullen hen niet
verachten, omdat zij broeders zijn; maar zullen hen te
meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn, als die
deze weldaad mede deelachtig zijn. Leer en vermaan
deze dingen.
3 Indien iemand een andere leer leert, en niet
overeenkomt met de gezonde woorden van onzen
Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de
godzaligheid is,
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6 Doch de godzaligheid is een groot gewin met
vergenoeging.
8 Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen
daarmede vergenoegd zijn.
9 Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking, en
[in] den strik, en [in] vele dwaze en schadelijke
begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in
verderf en ondergang.
10 Want de geldgierigheid is een wortel van alle
kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn
afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelven met
vele smarten doorstoken.
11 Maar gij, o mens Gods, vlied deze dingen; en jaag
naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde,
lijdzaamheid, zachtmoedigheid.
12 Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het
eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en
de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.
13 Ik beveel u voor God, Die alle ding levend maakt,
en [voor] Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus
de goede belijdenis betuigd heeft,
14 Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt [en]
onberispelijk, tot op de verschijning van onzen Heere
Jezus Christus;
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17 Beveel den rijken in deze tegenwoordige wereld,
dat zij niet hoogmoedig zijn, noch [hun] hoop stellen
op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op den
levenden God, Die ons alle dingen rijkelijk verleent,
om te 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 het toekomende, opdat zij het
eeuwige leven verkrijgen mogen.

20 O Timotheüs, bewaar het pand [u] toebetrouwd,
een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdelroepen, en van de tegenstellingen der valselijk
genaamde wetenschap;
21 Dewelke sommigen voorgevende, zijn van het
geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen.
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2 Timotheüs
1:6 De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de
vruchten genieten.
7 Merk, hetgeen ik zeg; doch de Heere geve u
verstand in alle dingen.
*Om gaven mag je bidden.
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, 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;
13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan
Zichzelven niet verloochenen.
14 Breng deze dingen in gedachtenis, en betuig voor
den Heere, dat zij geen woordenstrijd voeren,
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[hetwelk] tot geen ding nut [is], [dan] tot verkering der
toehoorders.
2:1 Gij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade,
die in Christus Jezus is;
2 En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele
getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke
bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren.
3 Gij dan, lijd verdrukkingen, als een goed
krijgsknecht van Jezus Christus.
4 Niemand, die in den krijg dient, wordt ingewikkeld
in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien moge
behagen, die [hem] tot den krijg aangenomen heeft.
*Heilssoldaat.
5 En indien ook iemand strijdt, die wordt niet
gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden.
*Volgens de regels van God strijden, zoals de Here
Jezus.
6 De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de
vruchten genieten.
*Een boer werkt voor de vruchten. We mogen dus
soldaat, kampvechter en boer zijn in het geloof.
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8 Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de
doden is opgewekt, Welke is uit den zade Davids,
naar mijn Evangelie;
*Gedenk de Here Jezus dat hij uit de doden is
opgestaan.
11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met
[Hem] gestorven zijn, zo zullen wij ook met [Hem]
leven;
12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met [Hem]
heersen; indien wij [Hem] verloochenen, Hij zal ons
ook verloochenen;
13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan
Zichzelven niet verloochenen.
14 Breng deze dingen in gedachtenis, en betuig voor
den Heere, dat zij geen woordenstrijd voeren,
[hetwelk] tot geen ding nut [is], [dan] tot verkering der
toehoorders.

15 Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te
stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die
het Woord der waarheid recht snijdt.
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*We mogen dus ook een werkman zijn in het geloof.
16 Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdelroepen;
want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen.
17 En hun woord zal voorteten, gelijk de kanker;
onder welke is Hymeneüs en Filetus;
18 Die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende,
dat de opstanding alrede geschied is, en verkeren
sommiger geloof.
*Samenzweringstheorieën en al zulks gebabbel moet
je ter zijde laten, maar goddeloze leugens, die als
een kanker voortwoekeren, daar moet je jezelf
grondig van reinigen.
21 Indien dan iemand zichzelven van deze reinigt, die
zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot
gebruik des Heeren, tot alle goed werk toebereid.
*Je zelf een rein vat maken, geschikt voor elk goed
werk.
22 Maar vlied de begeerlijkheden der jonkheid; en
jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede, met
degenen, die den Heere aanroepen uit een rein hart.
*Porno kijken, masturberen (als je het kan laten),
rotzooien met elkaar, zijn de begeerlijkheden van de
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jeugd. Je moet vrienden en medegelovigen hebben
die de Heere aanroepen uit een rein hart.
23 En verwerp de vragen, die dwaas en zonder lering
zijn, wetende, dat zij twistingen voortbrengen.
24 En een dienstknecht des Heeren moet niet
twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam
om te leren, [en] die de kwaden kan verdragen;
25 Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die
tegenstaan; of hun God te eniger tijd bekering gave
tot erkentenis der waarheid;
26 En zij wederom ontwaken mochten uit den strik
des duivels, onder welken zij gevangen waren tot zijn
wil.
*Een dienstknecht van Christus hoort mild te zijn en
geschikt om te leren, op te bouwen en te onderwijzen.
3:1 En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan
zullen zware tijden.
2 Want de mensen zullen zijn liefhebbers van
zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig,
lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar,
onheilig.
3 Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk,
achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de
goeden,
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4 Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers
der wellusten dan liefhebbers Gods;
5 Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar
die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook
een afkeer van deze.
14 Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en
[waarvan] u verzekering gedaan is, wetende, van
wien gij het geleerd hebt;
15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften
geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid,
door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.
16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot
lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot
onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;
17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed
werk volmaaktelijk toegerust.
*Raadgeving
4:2 Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk;
wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en
leer.
*Je moet altijd bereid zijn, maar wel op een wijze
manier; voor een spotter heeft het geen zin, daar
moet je voorzichtig mee zijn.
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5 Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen;
doe het werk van een evangelist, maak, dat men van
uw dienst ten volle verzekerd zij.
*Sober zijn in alle dingen en nuchter; doe je dienst
volledig.
15 Van welken wacht gij u ook, want hij heeft onze
woorden zeer tegengestaan.
*Een dienstknecht van God moet zich in acht nemen
voor invloedrijke mensen die het evangelie
weerstaan.
19 Groet Priska en Aquila, en het huis van
Onesiforus.
*Dat we elkaar groeten en relaties onderhouden.
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Titus
1:5b en [dat] gij van stad tot stad zoudt ouderlingen
stellen, gelijk ik u bevolen heb:
6 Indien iemand onberispelijk is, ener vrouwe man,
gelovige kinderen hebbende, die niet te beschuldigen
zijn van overdadigheid, of ongehoorzaam zijn.
7 Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een
huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot
toornigheid, niet genegen tot den wijn, geen smijter,
geen vuil-gewinzoeker;
8 Maar die gaarne herbergt, die de goeden liefheeft,
matig, rechtvaardig, heilig, kuis;
9 Die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de
leer is, opdat hij machtig zij, beide om te vermanen
door de gezonde leer, en om de tegensprekers te
wederleggen.
*De taak van een oudste is opzienerschap.
14 En zich niet begeven tot Joodse fabelen, en
geboden der mensen, die [hen] van de waarheid
afkeren.
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*Niet je met Joodse fabelen bezighouden en wetten
en opdrachten van mensen, bijv het Boedisme.
2:1 Doch gij, spreek hetgeen der gezonde leer
betaamt.
2 Dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig,
voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de
lijdzaamheid.
3 De oude vrouwen insgelijks, dat zij in [haar] dracht
zijn, gelijk den heiligen betaamt, dat zij geen
lasteressen zijn, zich niet tot veel wijns begevende,
[maar] leraressen zijn van het goede;
4 Opdat zij de jonge [vrouwen] leren voorzichtig te
zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te
hebben;
5 Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed
te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat
het Woord Gods niet gelasterd worde.
6 Vermaan den jongen [mannen] insgelijks, dat zij
matig zijn.
7 Betoon uzelven in alles een voorbeeld van goede
werken, [betoon] in de leer onvervalstheid, deftigheid,
oprechtheid;
8 Het woord gezond [en] onverwerpelijk, opdat
degene, die daartegen is, beschaamd worde, en niets
kwaads hebbe van ulieden te zeggen.
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9 [Vermaan] den dienstknechten, dat zij hun eigen
heren onderdanig zijn, dat zij in alles welbehagelijk
zijn, niet tegensprekende;
10 Niet onttrekkende, maar alle goede trouw
bewijzende; opdat zij de leer van God, onzen
Zaligmaker, in alles mogen versieren.
*Werknemers en werkgevers.
11 Want de zaligmakende genade Gods is
verschenen aan alle 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;
13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der
heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker
Jezus Christus;
14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij
ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en
Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in
goede werken.
*Indirecte raadgeving.
3:1 Vermaan hen, dat zij aan de overheden en
machten onderdanig zijn, dat zij [hun] gehoorzaam
zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn;
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2 Dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, [maar]
bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende
jegens alle mensen.
8b opdat degenen, die aan God geloven, zorg
dragen, om goede werken voor te staan; deze dingen
zijn het, die goed en nuttig zijn den mensen.
9 Maar wedersta de dwaze vragen en
geslachtsrekeningen, en twistingen, en strijdingen
over de wet; want zij zijn onnut en ijdel.
10 Verwerp een kettersen mens na de eerste en
tweede vermaning;
11 Wetende, dat de zodanige verkeerd is, en zondigt,
zijnde bij zichzelf veroordeeld.
14 En dat ook de onzen leren, goede werken voor te
staan tot nodig gebruik, opdat zij niet onvruchtbaar
zijn.

173

Raadgevingen en Geboden van de Here Jezus
uit het Nieuwe Testament

Filemon
6 Opdat de gemeenschap uws geloofs krachtig worde
in de bekendmaking van alle goed, hetwelk in ulieden
is door Christus Jezus.
*Het doel is dat het effect mag hebben op andere
mensen.
14b opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar
bedwang, maar naar vrijwilligheid.
*Dat we vrijwillig dingen doen; niet onder dwang
(raadgeving).
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Hebreeën
1:11 Dezelve zullen vergaan, maar Gij blijft altijd, en
zij zullen alle als een kleed verouden;
12 En als een dekkleed zult Gij ze ineenrollen, en zij
zullen veranderd worden; maar Gij zijt Dezelfde, en
Uw jaren zullen niet ophouden.
*Dat je er aan denkt dat er ineens een einde aan alles
komt; zoals de Psalm zegt dat we onze jaren tellen en
wijs worden.
2:1 Daarom moeten wij ons te meer houden aan
hetgeen [van] [ons] gehoord is, opdat wij niet te
eniger tijd doorvloeien.
2 Want indien het woord, door de engelen gesproken,
vast is geweest, en alle ove rtreding en
ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding
ontvangen heeft;
3 Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote
zaligheid geen acht nemen? dewelke, begonnen
zijnde verkondigd te worden door den Heere, aan ons
bevestigd is geworden van degenen, die [Hem]
gehoord hebben;
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*Goed luisteren naar de bijbel; hoe kan je ontsnappen
als je zo’n groot aanbod van redding afslaat.
10 Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen
zijn, en door Welken alle dingen zijn, dat Hij, vele
kinderen tot de heerlijkheid leidende, den oversten
Leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen.
11 Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd
worden, zijn allen uit een; om welke oorzaak Hij Zich
niet schaamt hen broeders te noemen.
*Jezus, de volmaakte mens, moest door het lijden
ook dingen leren, volmaakt worden door het lijden. Hij
is ons daarin tot voorbeeld.
15 En verlossen zou al degenen, die met vreze des
doods, door al [hun] leven, der dienstbaarheid
onderworpen waren.
*Mensen zondigen door de angst voor de dood. Dit
slaat in de eerste plaats op een onbekeerde, ten
tweede op de zonden van jezelf; Jezus wil ons van de
angst bevrijden.
18 Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden
heeft, kan Hij dengenen, die verzocht worden, te hulp
komen.
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*De Here Jezus is zelf verzocht en kan ons daarom te
hulp komen.
3:1 Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping
deelachtig zijt, aanmerkt den Apostel en Hogepriester
onzer belijdenis, Christus Jezus;
2 Die getrouw is Dengene, Die Hem gesteld heeft,
gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was.
*Jezus’ trouw als voorbeeld volgen.
6 Maar Christus, als de Zoon over Zijn eigen huis;
Wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid
en den roem der hoop tot het einde toe vast
behouden.
*Tot het einde toe vasthouden, wil niet zeggen dat je
verloren kan gaan, maar net zo als Simson kunnen
we goed de weg kwijt raken.

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;
177

Raadgevingen en Geboden van de Here Jezus
uit het Nieuwe Testament
*Dat deed David met Batseba; hij verharde zijn hart
en kwam zelfs tot moord.
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, die uit
Egypte door Mozes uitgegaan zijn.
*We moeten God niet verbitteren met eigen wijsheid.
4:1 Laat ons dan vrezen, dat niet te eniger tijd, de
belofte van in Zijn rust in te gaan nagelaten zijnde,
iemand van u schijne achtergebleven te zijn.
*Laten we bang zijn dat we niet falen, kijk uit dat je
niet faalt.
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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.
*Ze hadden niet genoeg geloof. Als je het woord van
God hoort; moet je er mee aan de slag gaan.
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.
*Als je Zijn stem wilt horen, moet je je hart niet
verharden.
10 Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van
zijn werken gerust, gelijk God van de Zijne.
*Er komt een tijd dat je kan rusten van je christelijke
werken; er komt een tijd dat we ook volmaakt zullen
zijn.

12 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en
scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en
gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en
der samenvoegselen, en des mergs, en is een
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oordeler der gedachten en der overleggingen des
harten.
*Een directe raadgeving om de bijbel te lezen; dat
leert je de beste dieptepsygologie. Want het is een
waarnemer van je gedachten en van de motivaties
van je hart.

14 Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben,
Die door de hemelen doorgegaan is, [namelijk] Jezus,
den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis
vasthouden.
15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan
medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die
in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest,
[doch] zonder zonde.
*Dat we de belijdenis vasthouden zoals de Here
Jezus heeft gedaan.
16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den
troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen
verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden
ter bekwamer tijd.
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5:8 Hoewel Hij de Zoon was, [nochtans]
gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft
geleden.
9 En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem
gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid
geworden;
*Dat voorbeeld moeten wij volgen; dingen leren door
het lijden.
12 Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn
vanwege den tijd, hebt wederom van node, dat men
u lere, welke de eerste beginselen zijn der woorden
Gods; en gij zijt geworden, [als] die melk van node
hebben, en niet vaste spijze.
13 Want een iegelijk, die der melk deelachtig is, die is
onervaren in het woord der gerechtigheid; want hij is
een kind.

14 Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door
de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot
onderscheiding beide des goeds en des kwaads.
*Je kan als gelovige achteruitgaan, i.p.v vast voedsel
weer naar baby voeding; de hogere dingen kan je niet
bevatten, omdat je niet gegroeid bent.
181

Raadgevingen en Geboden van de Here Jezus
uit het Nieuwe Testament
6:1 Daarom, nalatende het beginsel der leer van
Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren; niet
wederom leggende het fondament van de bekering
van dode werken, en van het geloof in God,
2 Van de leer der dopen, en van de oplegging der
handen, en van de opstanding der doden, en van het
eeuwig oordeel.
3 En dit zullen wij [ook] doen, indien het God toelaat.
*We moeten verdergaan tot volledige groei; niet
stilstaan, je kan Jezus niet volgen als je stilstaat.

4 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht
geweest zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben,
en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn,
5 En gesmaakt hebben het goede woord Gods, en de
krachten der toekomende eeuw,
6 En afvallig worden, [die], [zeg] [ik], wederom te
vernieuwen tot bekering, als welke zichzelven den
Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te
schande maken.
7 Want de aarde, die den regen, menigmaal op haar
komende, indrinkt, en bekwaam kruid voortbrengt
voor degenen, door welke zij ook gebouwd wordt, die
ontvangt zegen van God;
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8 Maar die doornen en distelen draagt, die is
verwerpelijk, en nabij de vervloeking, welker einde is
tot verbranding.
*Slaat niet op individuen, maar op groepen die hun
getuigenis verliezen. Je hoeft niet bang te zijn dat je
weer verloren gaat. Vergelijking: Johannes 15, de
Ware wijnstok: de vruchtelozen worden weggehaald
Denk aan de kandelaar van Efeze, die weggehaald
zou worden als ze niet naar hun eerste liefde zouden
terugkeren.

11 Maar wij begeren, dat een iegelijk van u dezelfde
naarstigheid bewijze, tot de volle verzekerdheid der
hoop, tot het einde toe;
12 Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt
dergenen, die door geloof en lankmoedigheid de
beloftenissen beerven.
*Volhouden tot het einde.
18 Opdat wij, door twee onveranderlijke dingen, in
welke het onmogelijk is dat God liege, een sterke
vertroosting zouden hebben, [wij] [namelijk], die de
toevlucht genomen hebben, om de voorgestelde hoop
vast te houden;
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19 Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk
zeker en vast is, en ingaat in het binnenste van het
voorhangsel;
*Omdat God gezworen heeft, mogen wij een sterk
vertrouwen hebben, geen schip kan zonder anker.
7:25 Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken
degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd
leeft om voor hen te bidden.
*Dat de Here Jezus voor ons bidt.
9:14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die
door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode
onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen
van dode werken, om den levenden God te dienen?
*Dat we nu dienaren van God mogen zijn met een
rein geweten en bewustzijn.
22b en zonder
vergeving.

bloedstorting

geschiedt

geen

*Dat we gered zijn door het dierbare bloed van
Christus.
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27 En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te
sterven, en daarna het oordeel;
28 Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om
veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male
zonder zonde gezien worden van degenen, die Hem
verwachten tot zaligheid.
*We kunnen Jezus tegemoet zien, omdat het werk
volbracht is.
10:4 Want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren
en bokken de zonden wegneme.
5 Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: Slachtoffer
en offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij
het lichaam toebereid;
6 Brandofferen en [offer] voor de zonde hebben U
niet behaagd.
7 Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks
is van Mij geschreven ), om Uw wil te doen, o God!
*Het verschil tussen de christenheid en alle andere
religies is, dat in andere religies je jezelf moet redden
met goede daden en offers; maar in de christenheid
redt Christus je met zijn dierbaar bloed.
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19 Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben,
om in te gaan in het heiligdom door het bloed van
Jezus,
20 Op een versen en levenden weg, welken Hij ons
ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, [door] Zijn
vlees;
21 En [dewijl] [wij] [hebben] een groten Priester over
het huis Gods;
22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in
volle verzekerdheid des geloofs, [onze] harten
gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het
lichaam gewassen zijnde met rein water.
23 Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop
[vast] houden; (want Die het beloofd heeft, is
getrouw);
24 En laat ons op elkander acht nemen, tot
opscherping der liefde en der goede werken;
25 En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet
nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar
[elkander] vermanen; en [dat] zoveel te meer, als gij
ziet, dat de dag nadert.
26 Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis
der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen
slachtoffer meer over voor de zonden;
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27 Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels,
en hitte des vuurs, 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?
*Dit betekent niet dat als je eenmaal gered bent, je
nog verloren kan gaan; maar het slaat op een
christelijk getuigenis zoals in Efeze, waar de
kandelaar werd weggenomen. Johannes 15: de rank
wordt weggesneden. ( Hebreeën 6 )
34 Want gij hebt ook over mijn banden medelijden
gehad, en de roving uwer goederen met blijdschap
aangenomen, wetende, dat gij hebt in uzelven een
beter en blijvend goed in de hemelen.
35 Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een
grote vergelding des loons heeft.
36 Want gij hebt lijdzaamheid van node, opdat gij,
den wil van God gedaan hebbende, de beloftenis
moogt wegdragen;
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*Wat je ook overkomt, dat je je toch kan verheugen in
God; zelfs als alles je wordt afgenomen.
38 Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven; en
zo [iemand] zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen
behagen.
39 Maar wij zijn niet van degenen, die zich onttrekken
ten verderve, maar van degenen, die geloven tot
behouding der ziel.
11:1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die
men hoopt, [en] een bewijs der zaken, die men niet
ziet.
13 Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften
niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van
verre gezien, en geloofd, en omhelsd, en hebben
beleden, dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde
waren.
14 Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk,
dat zij een vaderland zoeken.
*Dat je je niet teveel met de wereld bemoeit, dat we
vreemdelingen en bijwoners zijn in een wereld die
Christus gekruisigd heeft.
16 Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is, naar
het hemelse. Daarom schaamt Zich God hunner niet,
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om hun God genaamd te worden; want Hij had hun
een stad bereid.
*Nu zoeken zij iets beters. Dat moeten wij ook doen;
het nieuw Jeruzalem.
24 Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden
zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter
genoemd te worden;
25 Verkiezende liever met het volk van God kwalijk
gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting
der zonde te hebben;
26 Achtende de versmaadheid van Christus
meerderen rijkdom te zijn, dan de schatten in Egypte;
want hij zag op de vergelding des loons.
*Dat je niet voor de tijdelijke geneugten kiest, maar
voor de vervolging die eeuwig geluk brengt.
37 Zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd,
verzocht, door het zwaard ter dood gebracht; hebben
gewandeld in schaapsvellen [en] in geitenvellen;
verlaten, verdrukt, kwalijk gehandeld zijnde;
38 (Welker de wereld niet waardig was ) hebben in
woestijnen gedoold, en [op] bergen, en [in]
spelonken, en [in] holen der aarde.
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*Dat je je leven kan verliezen, als je voor Christus
kiest.
12:1 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der
getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons
afleggen allen last, en de zonde, die [ons] lichtelijk
omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de
loopbaan, die ons voorgesteld is;
2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des
geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem
voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en
schande veracht, en is gezeten aan de rechter [hand]
des troons van God.
3 Want aanmerkt Dezen, Die zodanig een
tegenspreken van de zondaren tegen Zich heeft
verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw
zielen.
*Dat je niet verzwakt en het begeeft.
4 Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan,
strijdende tegen de zonde;
*Niet tot bloedens toe tegen de zonden gestreden
(martelingen).
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5 En gij hebt vergeten de vermaning, die tot u als tot
zonen spreekt: Mijn zoon, acht niet klein de kastijding
des Heeren, en bezwijkt niet, als gij van Hem bestraft
wordt;
6 Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij
geselt een iegelijken zoon, die Hij aanneemt.
*De tucht des Heeren niet verachten.
9 Voorts, wij hebben de vaders onzes vleses wel tot
kastijders gehad, en wij ontzagen hen; zullen wij [dan]
niet veel meer den Vader der geesten onderworpen
zijn, en leven?
10 Want genen hebben [ons] wel voor een korten tijd,
naar dat het hun goed dacht, gekastijd; maar Deze
kastijdt [ons] tot [ons] nut, opdat wij Zijner heiligheid
zouden deelachtig worden.
11 En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt
geen [zaak] van vreugde, maar van droefheid te zijn;
doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht
der gerechtigheid dengenen, die door dezelve
geoefend zijn.
12 Daarom richt weder op de trage handen, en de
slappe knieen;
13 En maakt rechte paden voor uw voeten, opdat
hetgeen kreupel is, niet verdraaid worde, maar [dat]
het veelmeer genezen worde.
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14 Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking,
zonder welke niemand den Heere zien zal;
15 Toeziende, dat niet iemand verachtere van de
genade Gods; dat niet enige wortel der bitterheid,
opwaarts spruitende, beroerte make en door dezelve
velen ontreinigd worden.
16 Dat niet iemand zij een hoereerder, of een
onheilige, gelijk Ezau, die om een spijze het recht van
zijn eerstgeboorte weggaf.
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 [zullen] wij niet [ontvlieden], zo wij ons
van Dien afkeren, Die van de hemelen [is];
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.
13:1 Dat de broederlijke liefde blijve.
2 Vergeet de herbergzaamheid niet; want hierdoor
hebben sommigen onwetend engelen geherbergd.
3 Gedenkt der gevangenen, alsof gij mede gevangen
waart; [en] dergenen, die kwalijk gehandeld worden,
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alsof gij ook zelven in het lichaam [kwalijk]
[gehandeld] waart.

4 Het huwelijk [is] eerlijk onder allen, en het bed
onbevlekt; maar hoereerders en overspelers zal God
oordelen.
5 [Uw] wandel zij zonder geldgierigheid; en zijt
vergenoegd met het tegenwoordige; want Hij heeft
gezegd: Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet
verlaten.
7 Gedenkt uwer voorgangeren, die u het Woord Gods
gesproken hebben; [en] volgt hun geloof na,
aanschouwende de uitkomst [hunner] wandeling.
9 Wordt niet omgevoerd met verscheidene en
vreemde leringen; want het is goed, dat het hart
gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door
welke geen nuttigheid bekomen hebben, die [daarin]
gewandeld hebben.
13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de
legerplaats, Zijn smaadheid dragende.
*Dat je systemen moet verlaten, ook christelijke
systemen. Mozes zette de tent der samenkomst
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buiten de legerplaats, nadat het volk het verzondigd
had en riep de getrouwen op daar op de Here aan te
lopen.
15 Laat ons dan door Hem altijd Gode opofferen een
offerande des lofs, dat is, de vrucht der lippen, die
Zijn Naam belijden.
16 En vergeet de weldadigheid en de
mededeelzaamheid niet; want aan zodanige
offeranden heeft God een welbehagen.
17 Zijt uw voorgangeren gehoorzaam, en zijt hun
onderdanig; want zij waken voor uw zielen, als die
rekenschap geven zullen; opdat zij dat doen mogen
met vreugde en niet al zuchtende; want dat is u niet
nuttig.
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Jakobus
1:2 Acht het voor grote vreugde, mijn broeders,
wanneer gij in velerlei verzoekingen valt;
3 Wetende, dat de beproeving uws geloofs
lijdzaamheid werkt.
4 Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk,
opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in
geen ding gebrekkelijk.
5 En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij
[ze] van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft,
en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden.
6 Maar dat hij [ze] begere in geloof, niet twijfelende;
want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van
den wind gedreven en op [geworpen] en
nedergeworpen wordt.
7 Want die mens mene niet, dat hij iets ontvangen zal
van den Heere.
8 Een dubbelhartig man [is] ongestadig in al zijn
wegen.
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9 Maar de broeder, die nederig is, roeme in zijn
hoogheid.
10 En de rijke in zijn vernedering; want hij zal als een
bloem van het gras voorbijgaan.
13 Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word
van God verzocht; want God kan niet verzocht
worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand.
14 Maar een iegelijk wordt verzocht, als hij van zijn
eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt.
15 Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende
baart zonde; en de zonde voleindigd zijnde baart den
dood.
16 Dwaalt niet, mijn geliefde broeders!
19 Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens
zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot
toorn;
20 Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid
niet.
21 Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en
overvl oed van boosheid, ontvangt met
zachtmoedigheid het Woord, dat in [u] geplant wordt,
hetwelk uw zielen kan zaligmaken.
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22 En zijt daders des Woords, en niet alleen
hoorders, uzelven met valse overlegging
bedriegende.
27 De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en
den Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in
hun verdrukking, [en] zichzelven onbesmet bewaren
van de wereld.
2:1 Mijn broeders, hebt niet het geloof van onzen
Heere Jezus Christus, [den] [Heere] der heerlijkheid,
met aanneming des persoons.
*Bevel.
8 Indien gij dan de koninklijke wet volbrengt, naar de
Schrift: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven, zo
doet gij wel;
9 Maar indien gij den persoon aanneemt, zo doet gij
zonde, en wordt van de wet bestraft als overtreders.
12 Spreekt alzo, en doet alzo, als die door de wet der
vrijheid zult geoordeeld worden.
13 Want een onbarmhartig oordeel [zal] [gaan] over
dengene, die geen barmhartigheid gedaan heeft; en
de barmhartigheid roemt tegen het oordeel.
*Barmhartigheid roemt tegen het oordeel.
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20 Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof
zonder de werken dood is?
26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo
is ook het geloof zonder de werken dood.
3:1 Zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende,
dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen.
8 Maar de tong kan geen mens temmen; zij is een
onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn.
*Wat een waarschuwing!!!
13 Wie is wijs en verstandig onder u? die bewijze uit
[zijn] goeden wandel zijn werken in zachtmoedige
wijsheid.
14 Maar indien gij bitteren nijd en twistgierigheid hebt
in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid.
17 Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten
eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden,
gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede
vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd.
18 En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede
gezaaid voor degenen, die vrede maken.
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4:3 Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt,
opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt.
6 Ja, Hij geeft meerdere genade. Daarom zegt [de]
[Schrift]: God wederstaat de hovaardigen, maar den
nederigen geeft Hij genade.
7 Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel,
en hij zal van u vlieden.
*Raadgeving om nederig te zijn.
8 Naakt tot God, en Hij zal tot u naken. Reinigt de
handen, gij zondaars, en zuivert de harten, gij
dubbelhartigen!
10 Vernedert u voor den Heere, en Hij zal u
verhogen.
11 Broeders, spreekt niet kwalijk van elkander. Die
van [zijn] broeder kwalijk spreekt en zijn broeder
oordeelt, die spreekt kwalijk van de wet, en oordeelt
de wet. Indien gij nu de wet oordeelt, zo zijt gij geen
dader der wet, maar een rechter.
13 Welaan nu gij, die daar zegt: Wij zullen heden of
morgen naar zulk een stad reizen, en aldaar een jaar
doorbrengen, en koopmanschap drijven, en winst
doen.
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14 Gij, die niet weet, wat morgen [geschieden] [zal],
want hoedanig is uw leven? Want het is een damp,
die voor een weinig [tijds] gezien wordt, en daarna
verdwijnt.
15 In plaats dat gij zoudt zeggen: Indien de Heere wil,
en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen.
17 Wie dan weet goed te doen, en niet doet, dien is
het zonde.
5:7 Zo zijt dan lankmoedig, broeders, tot de toekomst
des Heeren. Ziet, de landman verwacht de kostelijke
vrucht des lands, lankmoedig zijnde over dezelve,
totdat het den vroegen en spaden regen zal hebben
ontvangen.
8 Weest gij ook lankmoedig, versterkt uw harten; want
de toekomst des Heeren genaakt.
9 Zucht niet tegen elkander, broeders, opdat gij niet
veroordeeld wordt; ziet, de Rechter staat voor de
deur.
11 Ziet, wij houden hen gelukzalig, die verdragen; gij
hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord, en gij
hebt het einde des Heeren gezien, dat de Heere zeer
barmhartig is en een Ontfermer.
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12 Doch voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet,
noch bij den hemel, noch bij de aarde, noch enigen
anderen eed; maar uw ja, zij ja, en het neen, neen;
opdat gij in geen oordeel valt.
13 Is iemand onder u in lijden? Dat hij bidde. Is
iemand goedsmoeds? Dat hij psalmzinge.
16 Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor
elkander, opdat gij gezond wordt; een krachtig gebed
des rechtvaardigen vermag veel.
19 Broeders, indien iemand onder u van de waarheid
is afgedwaald, en hem iemand bekeert,
20 Die wete, dat degene, die een zondaar van de
dwaling zijns wegs bekeert, een ziel van den dood zal
behouden, en menigte der zonden zal bedekken.
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1 Petrus
1:6 In welke gij u verheugt, nu een weinig [tijds] (zo
het nodig is ) bedroefd zijnde door menigerlei
verzoekingen;
7 Opdat de beproeving uws geloofs, die veel
kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en
door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn
tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van
Jezus Christus;
8 Denwelken gij niet gezien hebt, en [nochtans]
liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel [Hem] niet
ziende, maar gelovende, u verheugt met een
onuitsprekelijke en heerlijke vreugde;
*Ondanks beproevingen toch blij zien te zijn.

13 Daarom opschortende de lenden uws verstands,
[en] nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de
genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van
Jezus Christus.
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14 Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig
aan de begeerlijkheden, die te voren in uw
onwetendheid waren;
15 Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, [zo]
wordt ook gijzelven heilig in al [uw] wandel;
16 Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik
ben heilig.
17 En indien gij tot een* Vader aanroept Dengene,
Die zonder aanneming des persoons oordeelt naar
eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze den tijd uwer
inwoning;
*<tot een> moet - *<als> zijn - foutieve vertaling SV
22 Hebbende [dan] uw zielen gereinigd in de
gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot
ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander
vuriglijk lief uit een rein hart;
*Elkaar vurig liefhebben met een rein hart.
23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk,
maar [uit] onvergankelijk zaad, door het levende en
eeuwig blijvende Woord van God.
2:1 Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en
geveinsdheid, en nijdigheid, en alle achterklappingen;
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2 En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig
naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door
dezelve moogt opwassen;
3 Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere
goedertieren is.
4 Tot Welken komende, [als] [tot] een levenden
Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God
uitverkoren [en] dierbaar;
5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen,
gebouwd [tot] een geestelijk huis, [tot] een heilig
priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren,
die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.
9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk
priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk;
opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen,
Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn
wonderbaar licht;
11 Geliefden, ik vermaan [u] als inwoners en
vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke
begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel;
*Bevel
12 En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen;
opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van
kwaaddoeners, zij uit de goede werken, die zij in [u]
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zien, God verheerlijken mogen in den dag der
bezoeking.
*Bevel
13 Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om
des Heeren wil; hetzij den koning, als de opperste
macht hebbende;
14 Hetzij den stadhouderen, als die van hem
gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners,
maar [tot] prijs dergenen, die goed doen.
15 Want alzo is het de wil van God, dat gij,
weldoende, den mond stopt aan de onwetendheid der
dwaze mensen;
17 Eert een iegelijk; hebt de broederschap lief; vreest
God; eert den koning.
18 Gij huisknechten, zijt met alle vreze onderdanig
den heren, niet alleen den goeden en bescheidenen,
maar ook den harden.
*Werknemers-werkgevers
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21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus
voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende,
opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen;
22 Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen
bedrog in Zijn mond gevonden;
23 Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en
als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien,
Die rechtvaardiglijk oordeelt;
*Worden we opgedragen geduldig pijn te lijden
3:1 Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigenen mannen
onderdanig; opdat ook, zo enigen den Woorde
ongehoorzaam zijn, zij door den wandel der vrouwen
zonder Woord mogen gewonnen worden;
2 Als zij zullen ingezien hebben uw kuisen wandel in
vreze.
3 Welker versiersel zij, niet hetgeen uiterlijk is,
[bestaande] in het vlechten des haars, en omhangen
van goud, of van klederen aan te trekken;
4 Maar de verborgen mens des harten, in het
onverderfelijk [versiersel] van een zachtmoedigen en
stillen geest, die kostelijk is voor God.
5 Want alzo versierden zichzelven eertijds ook de
heilige vrouwen, die op God hoopten, en waren haar
eigen mannen onderdanig;
6 Gelijk Sara aan Abraham gehoorzaam is geweest,
hem noemende heer, welker dochters gij geworden
206

Raadgevingen en Geboden van de Here Jezus
uit het Nieuwe Testament
zijt, als gij weldoet, en niet vreest voor enige
verschrikking.
*Bevel
7 Gij mannen, insgelijks, woont bij [haar] met
verstand, aan het vrouwelijke vat, als het zwakste, eer
gevende, als die ook mede-erfgenamen der genade
des levens [met] [haar] zijt; opdat uw gebeden niet
verhinderd worden.
8 En eindelijk, zijt allen eensgezind, medelijdend, de
broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid
bewogen, vriendelijk;
9 Vergeldt niet kwaad voor kwaad, of schelden voor
schelden, maar zegent daarentegen; wetende, dat gij
daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt
beerven.
10 Want wie het leven wil liefhebben, en goede
dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad, en zijn
lippen, dat zij geen bedrog spreken;
11 Die wijke af van het kwade, en doe het goede; die
zoeke vrede en jage denzelven na.
12 Want de ogen des Heeren zijn over de
rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun gebed; maar het
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aangezicht des Heeren is tegen degenen, die kwaad
doen.
15 Maar heiligt God, den Heere, in uw harten; en zijt
altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u
rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met
zachtmoedigheid en vreze.
17 Want het is beter, dat gij, weldoende, (indien het
de wil van God wil ) lijdt, dan kwaad doende.
4:1 Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden
heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte,
[namelijk] dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft
opgehouden van de zonde;
2 Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der
mensen, maar naar den wil van God, den tijd, die
overig is in het vlees, te leven.
7 En het einde aller dingen is nabij; zijt dan
nuchteren, en waakt in de gebeden.
8 Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander; want de
liefde zal menigte van zonden bedekken.
9 Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder
murmureren.
10 Een iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, [alzo]
bediene hij dezelve aan de anderen, als goede
uitdelers der menigerlei genade Gods.
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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
geprezen worde door Jezus Christus, Welken
toekomt de heerlijkheid en de kracht, in alle
eeuwigheid. Amen.
12 Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte [der]
[verdrukking] onder u, die u geschiedt tot verzoeking,
alsof u [iets] vreemds overkwame;
13 Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden
van Christus, [alzo] verblijdt u; opdat gij ook in de
openbaring Zijner heerlijkheid u moogt verblijden en
verheugen.
15 Doch dat niemand van u lijde als een doodslager,
of dief, of kwaaddoener, of als een, die zich met eens
anders doen bemoeit;
16 Maar indien [iemand] [lijdt] als een Christen, die
schame zich niet, maar verheerlijke God in dezen
dele.
19 Zo dan ook die lijden naar den wil van God, dat zij
hun zielen [Hem], als den getrouwen Schepper,
bevelen met weldoen.
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5:1 De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die
een medeouderling, en getuige des lijdens van
Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die
geopenbaard zal worden:
2 Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende
opzicht [daarover], niet uit bedwang, maar gewilliglijk;
noch om vuil gewin, maar met een volvaardig
gemoed;
3 Noch als heerschappij voerende over het erfdeel
[des] [Heeren], maar [als] voorbeelden der kudde
geworden zijnde.
4 En als de overste Herder verschenen zal zijn, zo
zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid
behalen.
5 Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en
zijt allen elkander onderdanig; zijt met de
ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de
hovaardigen, maar den nederigen geeft Hij genade.
6 Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods,
opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.
7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt
voor u.
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8 Zijt nuchteren, [en] waakt; want uw tegenpartij, de
duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende,
wien hij zou mogen verslinden;
9 Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof,
wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap,
die in de wereld is, volbracht wordt.
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2 Petrus
1:5 En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid
toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de
deugd kennis,
6 En bij de kennis matigheid, en bij de matigheid
lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid,
7 En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de
broederlijke liefde, liefde [jegens] [allen].
8 Want zo deze dingen bij u zijn, en [in] [u]
overvloedig zijn, zij zullen [u] niet ledig noch
onvruchtbaar laten in de kennis van onzen Heere
Jezus Christus.
9 Want bij welken deze dingen niet zijn, die is blind,
van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging
zijner vorige zonden.
10 Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw
roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende
zult gij nimmermeer struikelen.
11 Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de
ingang in het eeuwig Koninkrijk van onzen Heere en
Zaligmaker, Jezus Christus.
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19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast
is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een
licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag
aanlichte, en de morgenster opga in uw harten.
20 Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is
van eigen uitlegging;
21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht
door de wil eens mensen, maar de heilige mensen
Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde,
hebben [ze] gesproken.
*Er acht op geven als op een lamp.
2:19b want van wien iemand overwonnen is, dien is
hij ook tot een dienstknecht gemaakt.
*Waardoor je overwonnen bent, daar ben je slaaf van.
21 Want het ware hun beter, dat zij den weg der
gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, [dien]
gekend hebbende, [weder] afkeren van het heilige
gebod, dat hun overgegeven was.
22 Maar hun is overkomen, hetgeen met een waar
spreekwoord [gezegd] [wordt]: De hond is
wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel; en de
gewassen zeug tot de wenteling in het slijk.
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*Dat je moet volharden in het geloof, dat je van het
rechte pad niet afgaat.

3:2 Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden, die van
de heilige profeten te voren gesproken zijn, en aan
ons gebod, die des Heeren en Zaligmakers apostelen
zijn;
3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen
spotters komen zullen, die naar hun eigen
begeerlijkheden zullen wandelen,
4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst?
want van dien [dag], dat de vaders ontslapen zijn,
blijven alle dingen alzo [gelijk] van het begin der
schepping.
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.
*Elke dag is als duizend jaar, omdat er zoveel gebeurt
elke dag.

11 Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen
behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid!
12 Verwachtende en haastende tot de toekomst van
den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur
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ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen
brandende zullen versmelten.
14 Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen,
benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van
Hem bevonden moogt worden in vrede;
15 En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor
zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde broeder
Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden
geschreven heeft;
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 Jezus Christus. Hem zij de
heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid.
Amen.
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1 Johannes
1:3b opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt
hebben, en deze onze gemeenschap ook [zij] met
den Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus.
4 En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap
vervuld zij.
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 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 ongerechtigheid.
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10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben,
zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is
niet in ons.
2:1 Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij
niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij
hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus
Christus, den Rechtvaardige;
2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet
alleen voor de onze, maar ook voor [de] *[zonden] der
gehele wereld.
*Hij is niet voor de zonden van de gehele wereld
gestorven; dat is alverzoening. Wereld moet zijn:
gehele universum (cosmos) en daarom komt er eens
een nieuw universum.
3 En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben,
zo wij Zijn geboden bewaren.
4 Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet
bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de
waarheid niet;
5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk
de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen
wij, dat wij in Hem zijn.
6 Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo
wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.
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*Dat we Zijn geboden houden en daaruit weten we
dat we Hem kennen.
7 Broeders! Ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een
oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt; dit
oud gebod is het woord, dat gij van den beginne
gehoord hebt.
8 Wederom schrijf ik u een nieuw gebod: hetgeen
waarachtig is in Hem, zij ook in u [waarachtig]; want
de duisternis gaat voorbij, en het waarachtige licht
schijnt nu.
*Bevel
9 Die zegt, dat hij in het licht is, en zijn broeder haat,
die is in de duisternis tot nog toe.
10 Die zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en geen
ergernis is in hem.
11 Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis, en
wandelt in de duisternis, en weet niet, waar hij
henengaat; want de duisternis heeft zijn ogen
verblind.

15 Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld
is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des
Vaders is niet in hem.
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16 Want al wat in de wereld is, [namelijk] de
begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der
ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den
Vader, maar is uit de wereld.
*Bevel
23 Een iegelijk, die den Zoon loochent, heeft ook den
Vader niet; [wie den Zoon belijdt, heeft ook den
Vader.]
28 En nu, kinderkens, blijft in Hem; opdat, wanneer
Hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben,
en wij van Hem niet beschaamd gemaakt worden in
Zijn toekomst.
*In Hem blijven.
3:3 En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die
reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is.
*Je moet jezelf reinigen.
7 Kinderkens, dat u niemand verleide. Die de
rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk Hij
rechtvaardig is.
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11 Want dit is de verkondiging, die gij van den
beginne gehoord hebt, dat wij elkander zouden
liefhebben.
13 Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld
haat.
17 Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn
broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor
hem, hoe blijft de liefde Gods in hem?
*Je broeder helpen, als hij in nood is.
18 Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den
woorde, noch met de tong, maar met de daad en
waarheid.
21 Geliefden! Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo
hebben wij vrijmoedigheid tot God;
22 En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem,
dewijl wij Zijn geboden bewaren, en doen, hetgeen
behagelijk is voor Hem.
*Als je hart je niet veroordeelt, mag je alles bidden.
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23 En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam
van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander liefhebben,
gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft.
24 En die Zijn geboden bewaart, blijft in Hem, en Hij
in denzelven. En hieraan kennen wij, dat Hij in ons
blijft, [namelijk] uit den Geest, Dien Hij ons gegeven
heeft.
4:1 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar
beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele
valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.
2 Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die
belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is,
die is uit God;
3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in
het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is
[de] [geest] van den antichrist, welken [geest] gij
gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de
wereld.
*Dat je niet alle geesten gelooft.
7 Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de
liefde is uit God; en een iegelijk, die liefheeft, is uit
God geboren, en kent God;
8 Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want
God is liefde.
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11 Geliefden, indien God ons alzo lief heeft gehad, zo
zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben.
12 Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij
elkander liefhebben, zo blijft God in ons, en Zijn liefde
is in ons volmaakt.
15 Zo wie beleden zal hebben, dat Jezus de Zoon
van God is, God blijft in hem, en hij in God.
17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij
vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des
oordeels, [namelijk] dat gelijk Hij is, wij ook zijn in
deze wereld.
18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte
liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn,
en die vreest, is niet volmaakt in de liefde.
21 En dit gebod hebben wij van Hem, [namelijk] dat
die God liefheeft, ook zijn broeder liefhebbe.
*Bevel

5:2 Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods
liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn
geboden bewaren.
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3 Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden
bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar.
*Bevel

4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld;
en dit is de overwinning, die de wereld overwint,
[namelijk] ons geloof.
5 Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft,
dat Jezus is de Zoon van God?
10 Die in den Zoon van God gelooft, heeft de
getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft
Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet
geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft
van Zijn Zoon.
11 En dit is de getuigenis, [namelijk] dat ons God het
eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in
Zijn Zoon.
12 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den
Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.
14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem
hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons
verhoort.
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15 En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij
ook bidden, zo weten wij, dat wij de beden verkrijgen,
die wij van Hem gebeden hebben.
16 Indien iemand zijn broeder ziet zondigen een
zonde niet tot den dood, die zal [God] bidden en Hij
zal hem het leven geven, dengenen, [zeg] [ik], die
zondigen niet tot den dood. Er is een zonde tot den
dood; voor dezelve [zonde] zeg ik niet, dat hij zal
bidden.
*Bijv. sexueel zo bezig zijn dat je aids krijgt; zonde tot
de dood.

21 Kinderkens, bewaart uzelven van de afgoden.
Amen.
*Bijv. : autoverslaving. In feite kun je van alles, ook
van ideeën, een afgod maken.
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2 Johannes
1:5c dat wij elkander liefhebben.
6 En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn
geboden. Dit is het gebod, gelijk gijlieden van den
beginne gehoord hebt, dat gij in hetzelve zoudt
wandelen.
10 Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet
brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem
niet: Zijt gegroet.
11 Want die tot hem zegt: Zijt gegroet, die heeft
gemeenschap aan zijn boze werken.
*Jehova getuigen, Mormonen, Moslims en andere
sekten mag je zelfs niet groeten en in huis laten als
ze in die hoedanigheid, met hun geloof als
boodschap, komen. Als iemand een collega is met dit
soort geloof, kan je hem als collega binnenlaten, of
als medemens. Als iemand met een antichristeljk
geloof aan de deur komt, niet binnen laten; maar als
iemand behoeftig is mag dat wel.
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3 Johannes
1:11 Geliefde, volgt het kwade niet na, maar het
goede. Die goed doet, is uit God; maar die kwaad
doet, heeft God niet gezien.
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Judas
1:3b dat gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal den
heiligen overgeleverd is.
20 Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw
allerheiligst geloof, biddende in den Heiligen Geest;
21 Bewaart uzelven in de liefde Gods, verwachtende
de barmhartigheid van onzen Heere Jezus Christus
ten eeuwigen leven.
22 En ontfermt u wel eniger, onderscheid makende;
23 Maar behoudt anderen door vreze, en grijpt ze uit
het vuur; en haat ook den rok, die van het vlees
bevlekt is.
*Mensen die niet beter weten, die moet je uitredden
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Openbaring
1:3 Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de
woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in
dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.
17c Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste;
18a En Die leef,

2:4 Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt
verlaten.
5 Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer
u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u
haastelijk [bij] komen, en zal uw kandelaar van zijn
plaats weren, indien gij u niet bekeert.
*Dat je je eerste liefde van de bekering verlaten hebt;
herinner je dan vanwaar je bent gevallen en hernieuw
je relatie met de Here Jezus.
7 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de
Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te
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eten van den boom des levens, die in het midden van
het paradijs Gods is.
10a Vrees geen der dingen, die gij lijden zult.
11 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de
Gemeenten zegt. Die overwint, zal van den tweeden
dood niet beschadigd worden.
16 Bekeer u; en zo niet, Ik zal u haastelijk [bij] komen,
en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard Mijns
monds.
*Als een christen geen berouw heeft, wanneer hij van
het goede pad is afgekeerd.
17 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de
Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te
eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem
geven een witten keursteen, en op den keursteen een
nieuwen naam geschreven, welken niemand kent,
dan die hem ontvangt.
25 Maar hetgeen gij hebt, houdt dat, totdat Ik zal
komen.
*Geldt voor ons allemaal.
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26 En die overwint, en die Mijn werken tot het einde
toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de
heidenen;
27 En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen
als pottenbakkersvaten vermorzeld worden; gelijk ook
Ik van Mijn Vader ontvangen heb.
28 En Ik zal hem de morgenster geven.
29 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de
Gemeenten zegt.
3:2 Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven
zou; want Ik heb uw werken niet vol gevonden voor
God.
3 Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord
hebt, en bewaar het, en bekeer u. Indien gij dan niet
waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult
niet weten, op wat ure Ik over u komen zal.
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.
6 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de
Gemeenten zegt.
11 Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat
niemand uw kroon neme.
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12 Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in
den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit
gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns
Gods, en de naam der stad Mijns Gods, [namelijk]
des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn
God afdaalt, en [ook] Mijn nieuwen Naam.
13 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de
Gemeenten zegt.
18 Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd
komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en
witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de
schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en
zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.
19 Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees
dan ijverig, en bekeer u.
20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand
Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot
hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden,
en hij met Mij.
*Onder lauwe christenen gaat de Heer alleen met
enkele getrouwe om.
21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in
Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben
gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.
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22 Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de
Gemeenten zegt.
4:10 Zo vielen de vier en twintig ouderlingen voor
Hem, Die op den troon zat, en aanbaden Hem, Die
leeft in alle eeuwigheid, 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 geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn
zij geschapen.
*Aanbidding is het hoogste goed tot in alle
eeuwigheid.
13:9 Indien iemand oren heeft, die hore.
*Indien iemand een oor heeft hij hore.

18 Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene
het getal van het beest; want het is een getal eens
mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.
16:15 Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt
en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt
wandele, en men zijn schaamte [niet] zie.
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18:20 Bedrijft vreugde over haar, gij hemel, en gij
heilige apostelen, en gij profeten, want God heeft uw
oordeel aan haar geoordeeld.
*Babylon is het leugensysteem van de duivel dat
bedoeld is om verwarring te zaaien en zielen te
bedriegen en dat door de hele geschiedenis heen.
Maar uiteindelijk zien we hier het definitieve oordeel
over haar uitgevoerd door de grootste hater van God,
het beest (zie hoofdstuk ervoor).
19:5 En een stem kwam uit den troon, zeggende:
Looft onzen God, gij al Zijn dienstknechten, en gij, die
Hem vreest, beiden klein en groot!
6 En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als
een stem veler wateren, en als een stem van sterke
donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere,
de almachtige God, heeft als Koning geheerst.
7 Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem
de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is
gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid.
10b die de getuigenis van Jezus hebben; aanbid God.
Want de getuigenis van Jezus is de geest der
profetie.
*Bevel
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21:7 Die overwint, zal alles beerven; en Ik zal hem
een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.
22:7 Zie, Ik kom haastiglijk zalig is hij, die de woorden
der profetie dezes boeks bewaart.
*Bevel en raadgeving, want er staat ‘zie en zalig’.
8 En ik, Johannes, ben degene, die deze dingen
gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en
gezien had, viel ik [neder] om aan te bidden voor de
voeten des engels, die mij deze dingen toonde.
9 En hij zeide tot mij: Zie, dat gij het niet [doet]; want
ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, der
profeten, en dergenen, die de woorden dezes boeks
bewaren; aanbid God.
*Als het dan zonde is om voor zo’n hoge engel te
knielen, dan is het ook zonde om voor Maria of een
heilige op je knieën te gaan.
12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij,
om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.
14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun
macht zij aan den boom des levens, en zij door de
poorten mogen ingaan in de stad.
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*Raadgeving
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.
*Raadgeving
18 Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden
der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot
deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de
plagen, die in dit boek geschreven zijn.
*Raadgeving
19 En indien iemand afdoet van de woorden des
boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het
boek des levens, en uit de heilige stad, en [uit]
hetgeen in dit boek geschreven is.
*Raadgeving
20 Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom
haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!
*Verlangen van allen die de Here Jezus liefhebben.
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–the end--
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