Geselecteerde verhalen uit

de Torat, de Zabur en de Injil
De Bijbel
De Torat, de Zabur en de Injil zijn Gods Woord en veranderen dagelijks miljoenen levens. Deze
makkelijk te printen verzameling verhalen geeft je een overzicht van Gods verhaal: het volmaakte
begin, het tragische verderf, het verlossings- en reddingsplan en het eeuwige geluk. Samengesteld
door: www.journeytotruth.tv

Hoe deze verhalen te lezen
Hier is een handig hulpmiddel om Gods Woord te lezen, zoals de jongens in de video’s. Je kunt dit
voor jezelf doen, maar samen met vrienden is nog beter.
• Bid – Vraag God je te helpen om zijn Woord te begrijpen
• Lees het verhaal twee of drie keer
• Herhaal het verhaal in je eigen woorden.
• Bespreek de volgende vragen:
1. Is er in dit verhaal iets wat je verbaast?
2. Wat zien we in dit verhaal God doen?
3. Wat zien we in dit verhaal mensen doen?
4. Hoe kan ik dit gedeelte deze week concreet op mijn leven toepassen?
5. Met wie kan ik dit verhaal deze week delen?
• Bid voor elkaar.
Vraag elkaar de week erna of je de Schrift gehoorzaam bent geweest en met wie je het verhaal hebt
gedeeld. Hoe meer je leest, des te meer zul je God willen aanbidden. Neem tijd om te bidden en zing
aanbiddingsliederen voor God. Youtube is een geweldige bron van aanbiddingsliederen. De
getallen in de Journey to Truth-logo’s komen overeen met de relevante episode van dat thema of
verhaal.

Verhalen
Volmaakt begin
1. Schepping
Tragisch verderf
2. Adam en Eva en de val
Gods verlossings- en reddingsplan
3. Abrahams geloof
4. Mozes en het Pascha
5. Profetie over de Redder
6. Birth of Isa al Masih (Jesus Christ)
Geboorte van Isa al Masih (Jezus
Christus)

7. Genezing van de verlamde man
8. Kruisiging
9. Opstanding
Het eeuwige geluk
10. Wedergeboorte en redding
11. Doop en bekering
12. Volharding
13. Avondmaal & gebed
14. Meewerken in Gods koninkrij
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Volmaakt begin

1. Schepping
Genesis 1 & 2.

God maakt alles

1 In het begin maakte God de hemel en de
aarde. 2 De aarde was helemaal leeg. Er was
nog niets. De aarde was bedekt met water en
het was er helemaal donker. De Geest van
God waaide over het diepe water.
En God zei: "Ik wil dat er licht is!" Toen was
er licht. 4 En God zag dat het licht goed was.
God scheidde licht en donker van elkaar. 5 Het
licht noemde Hij 'dag' en het donker noemde
Hij 'nacht.' Toen werd het avond en weer
ochtend: de eerste dag was voorbij.
3

En God zei: "Ik wil dat al het water zich in
tweeën verdeelt." 7 Toen verdeelde het water
zich in water boven in de lucht en water
beneden op de aarde. Zo gebeurde wat Hij
zei. 8 Het bovenste deel noemde Hij 'hemel.'
Toen werd het avond en weer ochtend: de
tweede dag was voorbij.
6

En God zei: "Ik wil dat het water beneden op
de aarde naar één plek stroomt, zodat er ook
droge grond tevoorschijn komt." Wat Hij zei,
gebeurde. 10 De droge grond noemde Hij
'aarde' en het samengestroomde water
noemde Hij 'zee.' En God zag dat het goed
was.
9

En God zei: "Ik wil dat er uit de aarde gras
en allerlei planten en bomen ontstaan.
Planten die zaden maken en bomen waar
vruchten aan groeien. Alle soorten bomen
moeten hun eigen soort vruchten krijgen met
zaad er in." Wat Hij zei, gebeurde. 12 Er begon
gras op de aarde te groeien en er ontstonden
allerlei planten. Elke soort had zijn eigen soort
zaad. En de bomen hadden allemaal hun
eigen soort vruchten met zaad er in. 13 En God
zag dat het goed was. Toen werd het avond
en weer ochtend: de derde dag was voorbij.
11

En God zei: "Ik wil dat er lichten aan de
hemel komen. Die zullen verschil maken
tussen de dag en de nacht. En ze zullen
aanwijzingen zijn voor de mensen. Ook zullen
ze zorgen voor seizoenen, dagen en
jaren. 15 De lichten moeten aan de hemel staan
en licht geven op de aarde." Wat Hij zei,
gebeurde. 16 God maakte de twee grote
lichten. Het grote licht moest overdag
schijnen, het kleine licht 's nachts. Ook
maakte Hij de sterren. 17 God zette de lichten
aan de hemel om licht te geven op de
14

aarde. 18 Ze moesten verschil maken tussen
de dag en de nacht, en tussen licht en
donker. En God zag dat het goed was. 19 Toen
werd het avond en weer ochtend: de vierde
dag was voorbij.
En God zei: "Ik wil dat het water vol zit met
dieren en dat er in de lucht boven de aarde
vogels vliegen." 21 Toen maakte God de grote
en kleine zeedieren. Het water krioelde ervan.
Hij maakte alle dieren verschillend, allemaal
verschillende soorten. Ook maakte Hij allerlei
vogels, allemaal verschillende soorten. En
God zag dat het goed was. 22 God zegende al
die dieren en zei: "Krijg veel jongen, zodat er
heel veel van jullie komen. De zee moet vol
worden met zeedieren en de aarde moet vol
worden met vogels." 23 Toen werd het avond
en weer ochtend: de vijfde dag was voorbij.
20

En God zei: "Ik wil dat er uit de aarde allerlei
dieren ontstaan, allemaal verschillende
soorten. Wilde dieren, vee, kruipende dieren,
allemaal verschillende soorten." Wat Hij zei,
gebeurde. 25 God maakte de wilde dieren, het
vee en de kruipende dieren, allemaal
verschillende soorten. En God zag dat het
goed was.
24

En God zei: "Laten We mensen maken,
mensen die op Ons lijken. Ze zullen heel erg
op Ons lijken. Ze moeten zorgen voor de
vissen in de zee, de vogels in de lucht, het
vee, de kruipende dieren en voor de hele
aarde." 27 En God maakte de mens. Hij maakte
hem zó, dat hij heel veel op Hem leek. De
mens leek heel erg op Hem. Hij maakte een
man en een vrouw. 28 God zegende hen en zei
tegen hen: "Krijg veel kinderen, zodat er heel
veel mensen komen. Ga over de hele aarde
wonen en heers over de aarde. Zorg voor de
vissen in de zee, de vogels in de lucht en de
kruipende dieren. 29 Jullie mogen eten van alle
planten, bomen en vruchten. 30 Maar alle grote
dieren, alle vogels en alle kruipende dieren
mogen van het gras eten." Dat gebeurde. 31 En
God keek naar alles wat Hij gemaakt had en
het was heel goed. Toen werd het avond en
weer ochtend: de zesde dag was voorbij.
(lees verder)
26

God maakt alles (vervolg)

2 Zo maakte God de hemel en de aarde en
alles wat daarop leeft en groeit. 2 Op de
zevende dag was alles af en maakte God
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niets meer. Op de zevende dag rustte God uit
van al zijn werk. 3 God zegende de zevende
dag en maakte er een heilige dag van, omdat
Hij toen uitrustte van het maken van de hemel
en de aarde.

Zo zijn de hemel en de aarde ontstaan. Zo
heeft de Heer God de hemel en de aarde
gemaakt.
4
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Tragisch verderf

2. Adam en Eva en de val
Genesis 2 & 3.
De Heer God zette de mens in de tuin van
Eden, om voor de tuin te zorgen. 16 Hij
waarschuwde hem: "Je mag van alle bomen in
de tuin eten zoveel je wil. 17 Maar je mag niet
eten van de boom van kennis van goed en
kwaad. Want op de dag dat je daarvan eet, zul
je sterven."
15

God maakt de vrouw
En de Heer God zei: "Het is niet goed dat de
mens alleen is. Ik zal iemand maken die bij
hem past en die hem kan helpen."
18

dat als jullie daarvan eten, jullie de waarheid
zullen zien. Jullie zullen net als God weten wat
goed en wat kwaad is." 6 Toen wilde de vrouw
erg graag van de vruchten in de boom eten.
Ze zagen er zó aantrekkelijk uit! Ze wilde er zo
graag van eten omdat ze dan wijs zou worden.
Ze plukte een vrucht van de boom en at hem
op. Ze gaf er ook één aan haar man, die bij
haar stond. Hij at de vrucht op. 7 Toen zagen
ze de waarheid: ze zagen dat ze naakt waren.
Daarom maakten ze twee schorten van de
bladeren van een vijgenboom. Zo hadden ze
iets om aan te trekken.
Toen hoorden ze de stem van de Heer God,
die door de tuin wandelde in de avondwind.
Haastig verstopten de man en zijn vrouw zich
voor de Heer. Ze verborgen zich tussen de
bomen van de tuin. 9 Maar de Heer God riep
Adam en zei: 10 "Waar zit je?" Adam
antwoordde: "Toen ik uw stem in de tuin
hoorde, werd ik bang. Want ik ben naakt.
Daarom heb ik me verstopt." 11 De Heer zei:
"Wie heeft jou verteld dat je naakt bent? Heb
je van de boom gegeten waarvan Ik had
gezegd dat jullie daar niet van mochten
eten?" 12 Adam zei: "De vrouw die U aan mij
heeft gegeven, gaf mij een vrucht van de
boom. Die heb ik opgegeten." 13 Toen zei de
Heer tegen de vrouw: "Waarom heb je dat
gedaan?" De vrouw zei: "De slang heeft mij
bedrogen. Hij zei dat ik ervan moest eten en
toen heb ik dat gedaan."

19

De Heer had van het stof van de aarde alle
dieren en alle vogels gemaakt. Daarna had Hij
ze naar Adam (= 'mens' of 'stof') gebracht.
Want Adam mocht alle dieren namen geven.
En zoals Adam de dieren noemen zou, zo
zouden ze voortaan heten. 20 Adam gaf aan al
het vee, aan alle vogels en aan alle wilde
dieren een naam. Maar hij zag er niemand bij
die bij hem paste en die hem zou kunnen
helpen. 21 Toen zorgde de Heer God ervoor dat
Adam in een diepe slaap viel. En terwijl Adam
sliep, nam Hij één van zijn ribben weg. Daarna
maakte Hij die plaats weer dicht met
vlees. 22 Van die rib maakte de Heer God een
vrouw. Hij bracht haar naar Adam. 23 Toen zei
Adam: "Dit is eindelijk iemand die bij mij past!
Ze is van mijn eigen vlees en bloed gemaakt.
Ik zal haar 'mannin' noemen, omdat ze uit de
man gemaakt is."

8

Daarom zal een man weggaan bij zijn vader
en moeder en van zijn vrouw houden en trouw
aan haar zijn. Vanaf dan zijn ze één
geheel. 25 En Adam en zijn vrouw waren allebei
naakt, maar ze schaamden zich niet.

14

24

[c]

Toen zei de Heer God tegen de slang:
"Omdat je dit hebt gedaan, ben je voortaan
zwaar vervloekt. Je hele leven zul je op je buik
kruipen en stof eten. 15 En jij en de vrouw zullen
elkaars vijanden zijn. En jouw kinderen en haar
kind zullen elkaars vijanden zijn. Haar kind zal
jouw kop verpletteren en jij zal de hiel van haar
kind verpletteren. "
[d]

Adam is ongehoorzaam aan God

[e]

3 De slang was sluwer dan alle andere wilde
dieren die de Heer God had gemaakt. Hij zei
tegen de vrouw: "God heeft toch gezegd dat
jullie van geen enkele boom in de tuin mogen
eten?" 2 De vrouw antwoordde: "We mogen
van alle vruchten van alle bomen in de tuin
eten. 3 Alleen niet van de vruchten van de
boom die in het midden van de tuin staat.
Daarvan heeft God gezegd: 'Van die boom
mogen jullie niet eten. Jullie mogen hem zelfs
niet aanraken. Want anders zullen jullie
sterven.' " 4 Maar de slang zei tegen de vrouw:
"Jullie zullen helemaal niet sterven. 5 God weet

Tegen de vrouw zei Hij: "Voortaan zul je veel
meer problemen hebben als je in verwachting
bent. En als je kinderen worden geboren, zal
dat veel pijn doen. Altijd zul je naar je man
verlangen en hij zal over je heersen."
16

Tegen Adam zei Hij: "Je hebt naar je vrouw
geluisterd en van de verboden boom gegeten.
Omdat je dat hebt gedaan, zal de grond
voortaan vervloekt zijn. Je zal altijd, je leven
lang, moeten zwoegen om eten te hebben. 18 Er
zullen dorens en distels op je akkers groeien
en je zal wilde planten eten. 19 Je zal je in het
zweet moeten werken om brood te eten te
17
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hebben, totdat je teruggaat naar de aarde
waaruit je bent ontstaan. Je bent van stof
gemaakt en je zal ook weer stof worden."
Adam noemde zijn vrouw Eva (= 'bron van
leven'), omdat ze de moeder van alle mensen
is geworden. 21 De Heer God maakte voor de
mens en zijn vrouw kleren van dierenhuiden.
Daarmee kleedde Hij hen aan. 22 En de Heer
God zei: "De mens is nu net als Wij geworden.
Want nu weet hij wat goed en wat kwaad is.
Daarom mag hij nu niet meer van de boom van
20

eeuwig leven eten. Want zo mag hij geen
eeuwig leven krijgen." 23 Daarom stuurde de
Heer God hem weg uit de tuin van Eden. Hij
moest de aarde gaan bewerken waaruit hij
was ontstaan. 24 Zo stuurde Hij de mens weg.
Aan de oostkant van de tuin van Eden plaatste
Hij engelen met een heen en weer flitsend
vurig zwaard. Zij bewaakten de toegang tot de
boom van eeuwig leven.
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Gods verlossings- en reddingsplan
3. Abrahams geloof
Genesis 15 & 22.

God belooft Abram een zoon

15 Hierna zei de Heer tegen Abram: "Wees
niet bang, Abram. Ik ben jouw schild dat jou
beschermt. Ik ben Zelf jouw grote
beloning." 2 Abram zei: "Heer God, wat wilt U
mij dan geven? Want ik zal sterven zonder
kinderen gekregen te hebben. Mijn knecht
Eliëzer uit Damaskus beheert mijn huis. 3 Hij
zal alles van mij erven, omdat U mij geen
kinderen heeft gegeven." 4 Maar de Heer zei
tegen hem: "Niet hij zal alles erven, maar jouw
eigen zoon zal alles erven." 5 Toen bracht de
Heer hem naar buiten en zei: "Kijk eens
omhoog naar de hemel. Tel de sterren, als je
kan." En Hij zei tegen hem: "Kijk, zo ontelbaar
groot zal jouw familie worden." 6 Abram
geloofde de Heer. Dat is wat de Heer wil, en
daarom was de Heer blij met Abraham.

God test Abrahams vertrouwen

22 Op een keer wilde God Abrahams
vertrouwen in Hem testen. Hij zei tegen hem:
"Abraham!" 2 Abraham zei: "Ja, Heer." God
zei: "Izaäk is je enige zoon en je houdt heel
veel van hem. Ga nu met hem naar het gebied
Moria en offer hem daar aan Mij op één van
de bergen. Het moet een brand-offer worden.
Ik zal je later zeggen op welke berg."
Abraham stond 's morgens vroeg op,
zadelde zijn ezel en ging met twee knechten
en zijn zoon Izaäk op weg. Ook nam hij hout
mee voor het brand-offer. Zo ging hij op weg
naar de plaats die God had genoemd. 4 Op de
derde dag zag hij die plaats in de verte. 5 Toen
zei Abraham tegen zijn knechten: "Jullie
blijven hier met de ezel. De jongen en ik gaan
daar heen. Als we klaar zijn met aanbidden,
komen we weer bij jullie terug." 6 Abraham
legde het hout voor het brand-offer op Izaäks
schouders. Ook nam hij vuur en een mes
mee. Zo gingen ze samen verder. 7 Toen zei
3

Izaäk tegen zijn vader Abraham: "Vader?" En
hij zei: "Ja, mijn zoon?" Izaäk zei: "Hier zijn
het vuur en het hout. Maar waar is het lam
voor het offer?" 8 Abraham antwoordde: "God
zal Zelf zorgen voor een lam voor het offer,
mijn zoon." Zo gingen ze samen verder.
Ze kwamen op de plaats die God hem had
genoemd en Abraham bouwde daar het
altaar. Hij legde het hout er op, bond zijn zoon
Izaäk vast en legde hem op het hout op het
altaar. 10 Toen nam Abraham het mes om zijn
zoon te slachten. 11 Maar de Engel van de
Heer riep tegen hem vanuit de hemel:
"Abraham! Abraham!" En hij zei: "Ja,
Heer." 12 En Hij zei: "Raak de jongen niet aan!
Doe hem niets! Nu weet Ik, dat je werkelijk
diep ontzag voor Mij hebt. Je hebt zelfs je
enige zoon aan Mij willen geven!"
9

Abraham keek op en draaide zich om. Toen
zag hij een mannetjes-schaap achter zich.
Het zat met zijn horens vast in de struiken.
Abraham liep erheen, haalde het schaap en
offerde het als brand-offer in de plaats van
zijn zoon. 14 En hij noemde die plaats: 'De Heer
zal geven wat nodig is.' Daarom wordt ook
vandaag nog gezegd: 'Op de berg van de
Heer zal de Heer geven wat nodig is.'
13

Toen sprak de Engel van de Heer voor de
tweede keer vanuit de hemel tegen
Abraham. 16 Hij zei: "De Heer zegt: Ik zweer bij
Mijzelf: omdat je dit hebt gedaan en je zelfs je
enige zoon aan Mij hebt willen geven, 17 zal Ik
je een heel grote zegen geven. Je familie zal
zo ontelbaar worden als de sterren aan de
hemel, en zo ontelbaar als het zand op het
strand. En ze zullen de steden van hun
vijanden veroveren en er voor altijd
wonen. 18 En door de zegen die op jouw
zoon is, zullen alle mensen van de aarde
gezegend worden, omdat jij Mij hebt
gehoorzaamd."
15

[a]

Toen ging Abraham terug naar zijn knechten
en samen reisden ze naar Berseba terug.
Daar bleef hij wonen.
19
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Gods verlossings- en reddingsplan

4. Mozes en het Pascha
Exodus 3, 11 & 12.

God spreekt met Mozes vanuit de
brandende braamstruik

3 Mozes was herder geworden van de kudden
van Jetro (= Rehuël), de priester van Midian, de
vader van zijn vrouw. Op een keer had hij de
kudde naar de overkant van de woestijn
gebracht. Daar kwam hij bij de berg Horeb (=
Sinaï), de berg van God. 2 Daar kwam de Engel
van de Heer naar hem toe. De Engel stond
midden in een braamstruik en zag er uit als een
vuurvlam. Mozes zag dat de braamstruik wel in
brand stond, maar niet verbrandde. 3 Hij dacht:
"Dat is wonderlijk! Ik zal eens gaan kijken
waarom die braamstruik niet verbrandt." 4 Toen
de Heer zag dat hij ging kijken, riep Hij vanuit
de braamstruik: "Mozes! Mozes!" Hij
antwoordde: "Ja, Heer." 5 Toen zei de Heer:
"Kom niet dichterbij. Trek je schoenen uit, want
je staat op heilige grond. 6 Ik ben de God van je
vader, de God van Abraham, de God van Izaäk
en de God van Jakob." Toen verborg Mozes
zijn gezicht, want hij was bang om God te zien.
De Heer zei: "Ik heb heel goed gezien hoe
vreselijk mijn volk lijdt in Egypte. Ik heb
gehoord hoe ze het tot Mij uitschreeuwen over
hun slavernij. Ik ken hun pijn en
verdriet. 8 Daarom ben Ik gekomen om hen uit
de macht van de Egyptenaren te bevrijden. Ik
zal hen uit Egypte halen. Ik zal hen naar een
goed en ruim land brengen, een prachtig en
vruchtbaar land. Nu wonen daar nog de
Kanaänieten, de Hetieten, de Amorieten, de
Perezieten, de Hevieten en de Jebusieten. 9 Ik
heb gehoord hoe de Israëlieten het
uitschreeuwen. Ik heb gezien hoe vreselijk
slecht de Egyptenaren hen
behandelen. 10 Daarom stuur Ik jou, Mozes,
naar de farao. Jij gaat mijn volk uit Egypte
weghalen." 11 Maar Mozes zei: "Ik? Maar dat
kan ik helemaal niet! Hoe zou ik naar de farao
kunnen gaan? En hoe zou ik het volk uit Egypte
kunnen halen?"
7

Mozes vertelt wat de tiende ramp zal
zijn

11 (Voordat dit gebeurde, had de Heer tegen
Mozes gezegd: "Ik zal nog één ramp over de
farao en Egypte laten komen. Daarna zal hij
jullie allemaal laten gaan. Hij zal jullie hier zelfs

met geweld wegjagen. 2 Zeg tegen het volk dat
iedereen van zijn Egyptische buren om zilveren
en gouden voorwerpen moet vragen." 3 En de
Heer zorgde ervoor dat de Egyptenaren goed
waren voor het volk. Want de dienaren van de
farao en de mensen van het volk hadden veel
ontzag voor Mozes.)
En Mozes zei toen tegen de farao: "Dit zegt de
Heer: Rond middernacht trek Ik door
Egypte. 5 Dan zullen alle oudste zonen in het
land sterven. Vanaf uw eigen oudste zoon die
ná u koning zal zijn, tot en met de oudste zoon
van de slavin die graan maalt. Ook alle
eerstgeboren dieren van het vee zullen
sterven. 6 In heel Egypte zal luid gehuild
worden. Zo'n groot verdriet is er nog nooit in
Egypte geweest en zal er ook nooit meer
zijn. 7 Maar de Israëlieten en hun vee zal niets
overkomen. Nog geen hond zal tegen hen of
hun dieren durven blaffen. Zo zult u toegeven
dat de Heer verschil maakt tussen de
Egyptenaren en de Israëlieten. 8 Al uw dienaren
hier zullen naar mij toe komen. Ze zullen zich
voor mij buigen en zeggen: 'Ga alsjeblieft weg,
met dat hele volk dat bij je hoort!' Dan zal ik
met hen vertrekken." En woedend ging hij bij
de farao weg.
4

De Heer zei tegen Mozes: "De farao zal niet
naar je willen luisteren. Zo zal Ik heel veel
wonderen doen in Egypte." 10 Mozes en Aäron
hebben al deze wonderen bij de farao gedaan.
Maar de Heer zorgde ervoor dat de farao
koppig bleef. Hij liet de Israëlieten niet uit zijn
land vertrekken.
9

Het Paasfeest

12 De Heer zei tegen Mozes en Aäron:

"Deze
maand zal voortaan voor jullie de belangrijkste
maand zijn. Hij zal de eerste maand van het
jaar zijn. 3 Zeg tegen het hele volk Israël: Op de
tiende dag van deze maand moet iedereen een
lam uit zijn kudde uitzoeken: één lam per
gezin. 4 Maar als iemands gezin daar te klein
voor is, moet hij samendoen met een buurman.
Er moet genoeg vlees zijn voor alle mensen
van die twee gezinnen. Bij het uitzoeken van
het dier moeten jullie rekening houden met
hoeveel iedereen eet. 5 Het moet een gezond
mannetjes-dier zijn van één jaar oud. Het mag
ook een geitje zijn van één jaar oud. Er mag
helemaal niets mis mee zijn. 6 Jullie moeten het
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bewaren tot de 14e dag van deze maand. Dan
moeten alle Israëlieten die dieren slachten als
het avond wordt. 7 Daarna moeten jullie het
bloed van de dieren aan de deurposten
smeren, rond de deuren van de huizen waar
jullie de dieren eten.
Diezelfde nacht nog moeten jullie het vlees
opeten. Eet het gebraden, met brood van deeg
zonder gist, en met bittere kruiden. 9 Jullie
mogen het vlees niet gekookt of rauw opeten.
Jullie mogen het alleen gebraden eten. Jullie
moeten het hele dier eten, met de kop, de
poten en de ingewanden. 10 Jullie mogen er
niets van bewaren tot de volgende dag. Wat
ervan overblijft moeten jullie verbranden.
8

Jullie moeten het haastig eten. Sta onder het
eten klaar om te vertrekken, met je schoenen
aan en een staf in je hand. Het is het
Paasoffer ('Pascha' = 'voorbijgaan')voor de
Heer. 12 Want Ik zal vannacht door Egypte gaan
en alle oudste zonen en alle eerstgeboren
dieren doden. Ik zal alle goden van Egypte
straffen. Ik ben de Heer. 13 Het bloed aan jullie
huizen is een teken. Als Ik bloed aan een huis
zie, zal Ik dat huis voorbijgaan. Zo zal er bij
jullie niemand sterven als Ik Egypte straf.
11

Deze dag moet voortaan voor jullie een
feestdag zijn, een feest voor Mij, de Heer. Al
jullie families ná jullie moeten voor altijd dit
feest vieren. 15 Zeven dagen lang moeten jullie
brood eten dat zonder gist is gebakken. Op de
eerste dag van het feest moeten jullie de gist
uit jullie huizen wegdoen. Iedereen die tussen
de eerste en de zevende dag iets met gist eet,
moet worden gedood. 16 Op de eerste en de
zevende dag moeten jullie voor Mij een
bijeenkomst houden. Niemand mag op die
dagen werken. Jullie mogen alleen de
maaltijden klaarmaken. 17 Voortaan moeten jullie
elk jaar dit Feest van de Ongegiste Broden
vieren. Want op deze dag haal Ik jullie allemaal
weg uit Egypte. Daarom moeten jullie deze dag
voor altijd blijven vieren.
14

Dus vanaf de avond van de 14e dag van de
eerste maand tot de avond van de 21e dag van
die maand moeten jullie ongegist brood
eten. 19 Zeven dagen lang mag er helemaal
geen gist in jullie huizen zijn. Iedereen die iets
eet dat met gist is klaargemaakt, moet worden
gedood. Het maakt niet uit of hij een
vreemdeling is of dat hij een Israëliet is. 20 Er
mag niets worden gegeten dat met gist is
klaargemaakt. Jullie mogen alleen ongegist
brood eten, in het hele land."
18

Toen liet Mozes de leiders van Israël bij zich
komen. Hij zei tegen hen: "Zorg ervoor dat
21
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iedereen een lam gaat uitkiezen voor zijn gezin
en dat hij dat slacht. 22 Het bloed moet in een
schaal opgevangen worden. Daarna moet
iedereen een bosje van de hysop-plant
indopen in de schaal en daarmee het bloed
aan de deurposten smeren, rond de deur van
zijn huis. Niemand mag zijn huis uitgaan tot de
volgende morgen. 23 De Heer zal door het land
trekken om de Egyptenaren te straffen. Als Hij
het bloed rondom een deur ziet, zal de Heer
die deur voorbijgaan. De vernietiger zal jullie
huizen niet mogen binnengaan. Hij zal niemand
van jullie mogen doden.
Dit moeten jullie altijd blijven doen en jullie
familie ná jullie ook. 25 Ook als jullie in het land
gekomen zijn dat de Heer jullie gaat geven
zoals Hij beloofd heeft. 26 En als jullie kinderen
later vragen: 'Waarom doen jullie dat?' dan
moeten jullie antwoorden: 27 'Het is het
Paasoffer voor de Heer. Want Hij ging in
Egypte onze huizen voorbij, toen Hij de
Egyptenaren strafte. Onze huizen sloeg Hij
over."
24

Toen knielde het volk neer en boog zich diep
voor de Heer. 28 Ze gingen naar huis en deden
precies wat de Heer tegen Mozes en Aäron
had gezegd.

De tiende ramp: de dood
Om middernacht doodde de Heer elke oudste
zoon in Egypte. Hij doodde de oudste zoon
van de farao die ná hem koning zou worden,
tot en met de oudste zoon van de gevangene
in de gevangenis. Ook alle eerstgeboren dieren
van het vee. 30 De farao en alle Egyptenaren
werden 's nachts wakker. Overal in het land
werd luid gehuild. Want in elk huis was wel
iemand gestorven. 31 De farao liet Mozes en
Aäron halen. Hij zei tegen hen: "Maak dat jullie
wegkomen uit mijn land! Jullie en alle andere
Israëlieten! Ga de Heer aanbidden, zoals jullie
hebben gevraagd. 32 Neem ook jullie schapen,
koeien en geiten mee, zoals jullie hebben
gevraagd. Ga weg! En zegen mij ook." 33 Ook
de Egyptenaren smeekten het volk om snel uit
het land te vertrekken. Want ze zeiden: "We
gaan allemaal dood!"
29

Het volk Israël vertrekt uit Egypte
De Israëlieten deden het brooddeeg (waar
nog geen gist in zat) in bakpannen. Die
wikkelden ze in kleren en zo zetten ze die op
hun schouders. 35 Verder deden de Israëlieten
wat Mozes en Aäron hadden gezegd: ze
vroegen aan de Egyptenaren om zilveren en
gouden voorwerpen en om kleren. 36 En de
34
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Heer zorgde ervoor dat de Egyptenaren goud,
zilver en kleren aan hen meegaven. Zo
beroofden de Israëlieten de
Egyptenaren. 37 Daarna trokken ze van
Raämses naar Sukkot. Het waren ongeveer
600.000 mannen te voet. De vrouwen
en kinderen waren daar nog niet bij
meegeteld. 38 Ook trokken er nog allerlei andere
mensen met hen mee. Verder heel veel
schapen, geiten en koeien.
Ze bakten broden van het deeg dat ze uit
Egypte hadden meegenomen. Die waren
gebakken van deeg zonder gist. Want er was
geen tijd geweest om het deeg te laten gisten.
Want ze hadden haast, doordat ze uit Egypte
waren weggejaagd. Ook was er geen tijd
geweest om eten voor onderweg klaar te
maken.
39

De Israëlieten hadden 430 jaar in Egypte
gewoond. 41 En na 430 jaar, precies op de dag
af, vertrok het hele volk van de Heer uit
Egypte. 42 De mensen moeten altijd blijven
denken aan wat de Heer die nacht voor hen
heeft gedaan. Daarom moeten de Israëlieten
elk jaar deze nacht vieren.
40

[a]

Regels voor het Paasfeest

de volgende regels houden:
Geen één vreemdeling mag van het paaslam
eten.
44
Slaven die door iemand zijn gekocht, mogen
er alleen van eten als ze besneden zijn.
45
Vreemdelingen en knechten uit een ander
land mogen er niet van eten.
46
Jullie moeten het paaslam in huis opeten.
Jullie mogen er niets van mee naar buiten
nemen, het huis uit.
Jullie mogen geen één bot van het paaslam
breken.
[b]

Het hele volk van Israël moet dit feest vieren.
Als een vreemdeling die bij jullie woont graag
voor de Heer het Paasfeest wil vieren, dan mag
dat. Maar alleen als hij zich eerst met alle
mannen die bij zijn gezin horen, laat besnijden.
Pas dán mag hij het Paasfeest meevieren.
Want als hij besneden is, telt hij mee als
iemand die in het land geboren is. Maar
iemand die niet is besneden, mag niet van het
paaslam eten.
49
Deze regels gelden voor de Israëlieten én
voor de vreemdelingen die bij jullie wonen."
47
48

De Israëlieten deden alles precies zoals de
Heer aan Mozes en Aäron had bevolen. 51 Op
die dag nam de Heer het hele volk van Israël
uit Egypte mee.
50

De Heer zei tegen Mozes en Aäron: "Wanneer
jullie het Paasfeest vieren, moeten jullie je aan
43
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Gods verlossings- en reddingsplan
5. Profetie over de Redder
Jesaja 53.

De dienaar van de Heer zal heel
erg lijden (vervolg)

53 Jesaja zegt: Wie gelooft wat ik heb
gezegd? Wie heeft werkelijk begrepen hoe
machtig de Heer is? 2 Zijn dienaar groeide
bij Hem op als een buigzaam jong takje,
als een wortel uit kurkdroge grond. Hij zag
er niet bijzonder uit, zodat we iets van
Hem verwacht zouden hebben. Als we
naar Hem keken, zagen we niets
bijzonders. 3 Niemand wilde iets met Hem
te maken hebben. Hij werd door iedereen
in de steek gelaten. Hij kende pijn en
verdriet en ziekte. De mensen draaiden
hun hoofd weg als ze Hem zagen. We
hebben geen enkel respect voor Hem
gehad.
Wij dachten dat Hem dat allemaal
overkwam omdat Hij door God werd
gestraft! Maar Hij heeft ónze ziekten op
zich genomen en ónze pijn
weggedragen. 5 Híj werd mishandeld
vanwege ónze ongehoorzaamheid aan
God. Híj werd geslagen omdat wíj zoveel
slechte dingen deden. Híj kreeg de straf,
zodat wíj vrede met God zouden kunnen
hebben. Zíjn lichaam werd stukgeslagen
met de zweep, zodat wíj genezing zouden
kunnen krijgen van onze ziekten. 6 We
dwaalden allemaal rond als schapen die
geen herder hebben. We deden allemaal
wat we zelf wilden. Maar de Heer heeft al
ónze ongehoorzaamheid op Hém
gelegd. 7 Hij werd mishandeld, maar Hij
protesteerde niet. Hij zei niets, net als een
4

[a]

lam dat wordt weggebracht om geslacht
te worden, en net als een schaap dat
wordt geschoren. 8 Hij werd uit de angst
en uit de veroordeling weggenomen. En
wie van de mensen van zijn tijd kon het
iets schelen dat Hij uit het leven werd
weggerukt en gedood? Hij heeft de straf
gedragen voor de ongehoorzaamheid van
mijn volk. 9 De mensen dachten dat Hij bij
de misdadigers begraven zou
worden. Maar Hij kreeg een graf bij de
rijken. Dat was omdat Hij nooit iets
slechts had gedaan en nooit iets gezegd
had wat niet waar was. 10 Maar de Heer
had besloten Hem helemaal te
verpletteren. God maakte Hem ziek.
Nadat Hij zijn eigen leven heeft opgeofferd
om ons te bevrijden van onze schuld, zal
Hij kinderen hebben. En Hij zal heel lang
leven. Door Hem zal de Heer zijn plannen
kunnen uitvoeren. 11 En nadat Hij zo
vreselijk heeft geleden, zal Hij ervan
genieten dat Gods plan werkelijkheid is
geworden.
De Heer zegt: "Zo zal mijn Dienaar, die
zelf nooit iets verkeerds gedaan heeft,
heel veel mensen bevrijden van hun
schuld. Want Hij zal hun
ongehoorzaamheid op Zich
nemen. 12 Daarom zal Ik Hem een
belangrijke plaats geven, bij de
machtigen. Hij zal met hen de buit
verdelen. Want Hij heeft vrijwillig zijn leven
gegeven. Hij heeft Zich laten behandelen
als een misdadiger. Zo droeg Hij de straf
voor de ongehoorzaamheid van heel veel
mensen. En Hij heeft gebeden voor de
schuldige mensen."
[b]
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Gods verlossings- en reddingsplan

6. Geboorte van Isa al Masih (Jezus Christus)
Lukas 1 & 2.

oorspronkelijk vandaan kwam. Daar moesten
ze zich laten inschrijven.

Maria raakt in verwachting
Toen Elizabet zes maanden in verwachting
was, stuurde God de engel Gabriël naar
Nazaret. Dat is een stad in Galilea. 27 Hij ging
naar een jonge, ongetrouwde vrouw die nog
maagd was. Ze was verloofd met Jozef en
nog nooit met hem naar bed geweest. Jozef
was uit de familie van koning David . De
vrouw heette Maria. 28 De engel ging haar huis
binnen en groette haar. Toen zei hij: "God
heeft jou uitgekozen. God is met je." 29 Ze
schrok toen ze hem zag. Ook was ze
geschrokken van zijn woorden. Ze vroeg zich
af wat de engel bedoelde. 30 De engel zei
tegen haar: "Je hoeft niet bang te zijn, Maria.
Want God wil goed voor jou zijn. 31 Je zal in
verwachting raken en een zoon krijgen. Je
moet Hem Jezus (= 'God redt') noemen. 32 Hij
zal een belangrijk mens zijn en Hij zal 'Zoon
van de Allerhoogste God' worden genoemd.
De Heer God zal Hem koning van Israël
maken, net als zijn voorvader David . 33 Hij zal
voor eeuwig als koning regeren over het volk
Israël. Er zal nooit een eind komen aan zijn
heerschappij."
26

[f]

[g]

Maria zei tegen de engel: "Hoe kan dat
gebeuren? Want ik ben nog niet
getrouwd." 35 De engel zei: "De Heilige Geest
zal bij je komen. De kracht van de
Allerhoogste God zal over je komen.
Daardoor zal er een heilig kind in je ontstaan.
Hij zal daarom 'Zoon van God' worden
genoemd. 36 Je nicht Elizabet is ook in
verwachting van een zoon. Ze is al oud en
iedereen dacht dat ze geen kinderen kon
krijgen. Maar nu is ze al zes maanden in
verwachting. 37 Want voor God is niets
onmogelijk." 38 Maria antwoordde: "Ik wil de
Heer God gehoorzaam zijn. Laat Hij met me
doen wat u heeft gezegd." Toen ging de
engel bij haar weg.
34

De geboorte van Jezus

2 In die tijd wilde de Romeinse keizer
Augustus laten tellen hoeveel mensen er in
zijn hele rijk woonden. Daarom gaf hij het
bevel dat iedereen zich moest laten
inschrijven. 2 Dit gebeurde voor de eerste
keer in de tijd dat Quirinius bestuurder was
van Syrië. 3 Om geteld te worden, moesten de
mensen naar de stad gaan waar hun familie
[j]

Ook Jozef ging op reis. Hij reisde van de
stad Nazaret in Galilea naar Betlehem in
Judea. Dat was de stad waar vroeger
koning David geboren was. Jozef was
namelijk uit de familie
van koning David. 5 Daar moest hij zich laten
inschrijven, samen met Maria met wie hij was
verloofd. Maria was in verwachting.
6
Toen ze daar waren aangekomen, werd het
kind geboren. 7 Het was haar eerste kind, een
zoon. Maria wikkelde Hem in een doek en
legde Hem in een voerbak van de dieren.
Want in de herberg was voor hen geen plaats.
4

De herders
Diezelfde nacht waren er buiten de stad
herders in het veld. Ze hielden de wacht bij
hun schapen. 9 Plotseling stond er een engel
van de Heer God bij hen. De stralende
aanwezigheid van God was om hen heen. Ze
schrokken hevig en waren bang. 10 Maar de
engel zei tegen hen: "Jullie hoeven niet bang
te zijn. Want ik breng jullie goed nieuws. Dat
goede nieuws is voor het hele volk: 11 Vandaag
is in de stad waar vroeger koning David
geboren is, de Messias geboren. Hij is de
Redder, de Heer. 12 Dit is voor jullie het
teken dat het waar is wat ik zeg: jullie zullen
een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en
in een voerbak ligt." 13 Plotseling waren er bij
de engel nog heel veel meer engelen. 14 Ze
prezen God en zeiden: "Prijs God in de
hoogste hemel! Vrede op aarde voor de
mensen waar God blij mee is!" 15 Toen gingen
de engelen naar de hemel terug.
8

[k]

De herders zeiden tegen elkaar: "Kom, we
gaan naar Betlehem! We gaan kijken naar wat
de Heer God ons heeft verteld!" 16 Ze gingen
haastig op weg. En ze vonden Maria en
Jozef, en het kind dat in de voerbak
lag. 17 Toen gingen ze aan iedereen vertellen
wat de engel hun over dit kind had
gezegd. 18 Iedereen was erg verbaasd over
hun verhaal. 19 Maria onthield alles wat ze
hadden verteld en dacht er over na in haar
hart. 20 De herders gingen terug naar hun
schapen en prezen en dankten God voor alles
wat ze gezien en gehoord hadden. Alles was
zoals de engel tegen hen had gezegd.
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Gods verlossings- en reddingsplan

7. Genezing van de verlamde man
Taken from Mark 2.

Jezus geneest een verlamde man

2 Na een paar dagen kwam Jezus weer
in Kapernaüm terug. De mensen hoorden
dat Hij weer thuis was. 2 Toen kwamen er
zoveel mensen naar Hem toe, dat het
zelfs buiten voor de deur helemaal vol
stond. En Hij vertelde hun het goede
nieuws.
Een paar mannen kwamen met een
verlamde vriend naar Jezus. Hij werd door
vier mannen gedragen. 4 Maar er waren
zoveel mensen, dat ze hem niet bij Jezus
konden brengen. Daarom maakten ze het
dak open boven de plek waar Jezus
stond. Daarna lieten ze de man op de
matras door het gat naar beneden
zakken. 5 Toen Jezus hun geloof zag, zei
Hij tegen de verlamde man: "Zoon, Ik
vergeef je al je ongehoorzaamheid aan
3

God." 6 Er zaten daar ook een paar
wetgeleerden. Ze dachten bij
zichzelf: 7 "Hoe kan Hij dat zeggen?
Daarmee beledigt Hij God! Alleen God kan
mensen vergeven dat ze ongehoorzaam
aan Hem zijn geweest!" 8 Maar Jezus wist
wat ze dachten. Hij zei tegen hen:
"Waarom denken jullie dat? 9 Wat is
gemakkelijker om te zeggen: 'Ik vergeef je
al je ongehoorzaamheid aan God,' of:
'Pak je matras op en loop'? 10 Maar Ik wil
dat jullie weten dat de Mensenzoon hier
op aarde de macht heeft om de mensen
te vergeven dat ze ongehoorzaam aan
God zijn geweest." En Hij zei tegen de
verlamde man: 11 "Daarom zeg Ik je: sta
op, pak je matras op en ga naar
huis." 12 De man stond onmiddellijk op. Hij
pakte zijn matras op en ging naar huis.
Iedereen zag het gebeuren. Ze waren
stomverbaasd. Ze prezen God en zeiden:
"Zoiets hebben we nog nooit gezien!"
[a]
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Gods verlossings- en reddingsplan

8. Kruisiging
Markus 14 & 15.

In de tuin van Getsémané
Ze gingen naar een tuin die
Getsémané (= Olijfpers) heet. Jezus zei
tegen hen: "Gaan jullie hier zitten, terwijl Ik
bid." 33 Petrus, Jakobus en Johannes nam
Hij mee. Hij begon heel bang te worden
voor wat er zou gaan gebeuren, en zei
tegen hen: 34 "Ik ben vreselijk bedroefd. Ik
ga zowat dood van verdriet. Blijven jullie
hier. Blijf wakker en wacht op
Mij." 35 Hijzelf ging een klein eindje verder.
Daar liet Hij Zich op zijn knieën vallen en
bad. Hij bad, dat, als dat mogelijk zou zijn,
Hij dat moeilijke moment niet zou hoeven
mee te maken. 36 Hij zei: "Lieve Vader, voor
U is alles mogelijk. Laat Mij alstublieft niet
de wijnbeker van uw straf leeg hoeven te
drinken . Maar Ik zal niet doen wat Ik Zelf
wil, maar wat U wil."
32

[f]

Toen ging Hij naar de drie leerlingen
terug. Hij zag dat ze sliepen. Hij zei tegen
Simon Petrus: "Simon, slaap je? Kon je
niet eens één uur met Mij wakker
blijven? 38 Blijf wakker en bid dat je niet
wordt verleid om het verkeerde te doen.
Je wíl wel graag het goede doen, maar
dat is wel erg moeilijk." 39 Hij ging weer
weg en bad hetzelfde gebed. 40 Toen Hij bij
de drie leerlingen terugkwam, zag Hij dat
ze weer sliepen. Want hun ogen waren
zwaar van de slaap. En ze wisten niet wat
ze moesten zeggen. 41 Toen Hij voor de
derde keer bij hen terug kwam, zei Hij
tegen hen: "Slaap nu maar en rust uit. Het
is genoeg geweest. Nu komt het moment
dat de Mensenzoon door slechte mensen
gevangen genomen zal worden."
37

Jezus wordt gevangen genomen
Jezus zei: "Sta op, we gaan. Kijk, daar
komt de man die Mij verraadt." 43 Op
datzelfde moment kwam Judas aanlopen,
één van de twaalf leerlingen. Hij bracht
een grote groep mannen met zwaarden en
knuppels mee. Ze waren gestuurd door
de leiders van de priesters, de
wetgeleerden en de leiders van het
volk. 44 Judas had met hen een teken
afgesproken. Hij had gezegd: "De man die
ik groet met een kus, díe is het. Hem moet
je grijpen, boeien en meenemen." 45 Hij
kwam dichterbij en zei tegen Jezus:
42

"Meester," en gaf Hem een kus. 46 De
mannen grepen Hem. 47 Eén van de
leerlingen trok zijn zwaard. Hij raakte de
slaaf van de hogepriester en hakte zijn oor
eraf. 48 Jezus zei: "Jullie doen alsof jullie
een moordenaar moeten vangen, met die
zwaarden en die knuppels. 49 Ik was elke
dag bij jullie, als Ik les gaf in de tempel.
Maar toen hebben jullie Mij niet gevangen
genomen. Maar het gebeurt zoals het al in
de Boeken staat opgeschreven." 50 Toen
lieten alle leerlingen Hem in de steek en
vluchtten.
En een jonge man liep met de groep
mee, Jezus achterna. Hij had niets aan,
maar had alleen een laken omgeslagen.
Ze grepen hem, maar hij rukte zich
los. 52 Hij liet de soldaten met het laken in
hun handen staan en vluchtte naakt weg.
51

[g]

Jezus voor de Vergadering
Ze namen Jezus mee naar de
hogepriester. Alle leiders van de priesters,
de leiders van het volk en de
wetgeleerden waren daar. 54 Petrus volgde
Hem op een afstand. Hij liep mee de
binnenplaats van het huis van de
hogepriester op. Daar ging hij tussen de
dienaren zitten om zich bij het vuur te
warmen.
53

De leiders van de priesters en de leiders
van het volk wilden Hem ter dood
veroordelen. Maar ze konden niemand
vinden die Hem van iets kon beschuldigen
waarop de doodstraf stond. 56 Want er
waren wel heel veel mensen die met
gelogen beschuldigingen kwamen, maar
wat de één zei klopte nooit met wat een
ander zei. 57 Tenslotte stonden er een paar
mannen op die ook iets van Jezus zeiden
dat niet helemaal waar was. 58 Ze zeiden:
"We hebben Hem horen zeggen: 'Ik zal
deze tempel die door mensen is gemaakt,
afbreken. En binnen drie dagen zal Ik een
andere bouwen, die niet door mensen is
gemaakt.' " 59 Maar ook hierbij klopte wat
de één zei niet met wat een ander zei.
55

Toen stond de hogepriester op en
ondervroeg Jezus: "Waarom antwoord Je
niets op deze beschuldiging?" 61 Maar
Jezus zweeg en gaf geen antwoord. Toen
vroeg de Hogepriester Hem weer: "Ben Jij
60
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de Messias, de Zoon van de Gezegende
God?" 62 Jezus zei: "IK BEN het. En u zal
de Mensenzoon zien als Hij naast de
Almachtige God zit en op de wolken
komt." 63 De hogepriester riep uit: "We
hebben verder geen beschuldigingen
meer nodig! 64 Jullie hebben zelf gehoord
dat Hij God heeft beledigd! Wat vinden
jullie?" En ze vonden allemaal dat Hij de
doodstraf moest krijgen.
[h]

Sommige mensen begonnen Hem te
bespugen, en ze gooiden een doek over
zijn hoofd, stompten Hem met hun vuisten
en zeiden tegen Hem: "Profeteer eens wie
Je heeft geslagen!" En de
tempelbewakers sloegen Hem in zijn
gezicht.
65

Petrus zegt dat hij Jezus niet kent
Intussen zat Petrus beneden op de
binnenplaats. Eén van de slavinnen van
de hogepriester kwam de binnenplaats
oplopen. 67 Ze zag Petrus bij het vuur
zitten. Ze keek hem aan en zei: "Jij was
ook bij die Jezus uit Nazaret." 68 Maar
Petrus zei: "Ik weet niet waar je het over
hebt." En hij liep naar buiten, naar de
poort. Ergens kraaide een haan. 69 Toen de
slavin hem weer zag, begon ze tegen de
andere mensen te zeggen: "Die man hoort
ook bij hen." Maar Petrus zei weer dat het
niet waar was. 70 Even later zeiden ook
andere mensen tegen Petrus: "Inderdaad,
jij hoort ook bij hen, want jij komt óók uit
Galilea. Dat is te horen aan de manier
waarop je praat." 71 Maar hij begon zichzelf
te vervloeken en zwoer: "Ik ken die Man
niet over wie jullie het hebben." 72 Op dat
moment kraaide de haan voor de tweede
keer. Petrus herinnerde zich opeens wat
Jezus tegen hem had gezegd: 'Voordat de
haan twee keer heeft gekraaid, zul je drie
keer hebben gezegd dat je Mij niet kent.'
En hij liep daar weg en begon vreselijk te
huilen.
66

Jezus bij Pilatus

15 Zodra het ochtend werd, overlegden
de leiders van de priesters met de leiders
van het volk en de wetgeleerden. Ze
besloten Jezus naar de Romeinse
bestuurder van Judea Pilatus te
brengen. 2 Pilatus ondervroeg Hem: "Ben
Jij de koning van de Joden?" Jezus
antwoordde hem: "U zegt het zelf." 3 En de
leiders van de priesters beschuldigden
[i]

[j]

Jezus van allerlei dingen. Maar Hij
antwoordde niets. 4 Pilatus ondervroeg
Jezus weer en zei: "Geef Je helemaal
geen antwoord? Hoor eens waar ze Je
allemaal van beschuldigen!" 5 Maar Jezus
antwoordde hem niets meer. Daar was
Pilatus erg verbaasd over.
Pilatus had de gewoonte om op het feest
een gevangene vrij te laten. De Joden
mochten kiezen wie hij vrij zou laten. 7 Nu
zat er iemand gevangen die Barabbas
heette. Hij was gevangen genomen met
andere mannen omdat ze tijdens een rel
iemand vermoord hadden. 8 De mensen
begonnen te schreeuwen. Ze eisten van
Pilatus dat hij, zoals altijd op het feest,
iemand zou vrijlaten. 9 Pilatus antwoordde:
"Willen jullie dat ik de koning van de
Joden vrijlaat?" 10 Want hij wist dat de
leiders van de priesters Hem gevangen
hadden genomen omdat ze jaloers
waren. 11 Maar de leiders van de priesters
stookten de grote groep mensen op om
van Pilatus te eisen dat hij Barabbas zou
vrijlaten. 12 Pilatus zei weer: "Wat moet ik
dan doen met de Man die jullie de koning
van de Joden noemen?" 13 Ze
schreeuwden weer: "Aan het kruis met
Hem!" 14 Pilatus zei tegen hen: "Wat heeft
Hij dan voor kwaad gedaan?" Maar ze
schreeuwden nog harder: "Aan het kruis
met Hem!"
15
Het leek Pilatus het beste om de mensen
hun zin te geven. Daarom liet hij Barabbas
vrij. Maar Jezus liet hij zweepslagen
geven. Daarna gaf hij Hem aan de
soldaten om Hem te kruisigen.
6

Jezus wordt bespot
De soldaten namen Jezus mee naar het
gerechtsgebouw. Ze riepen alle soldaten
erbij. 17 Ze deden Hem een paarse mantel
om. Ze vlochten een kroon van
doorntakken en zetten die op zijn
hoofd. 18 En ze groetten Hem: "We groeten
U, koning van de Joden!" 19 Ze sloegen
Hem met een rieten stok op het hoofd,
bespuugden Hem, knielden voor Hem
neer en deden alsof ze Hem
eerden. 20 Toen ze er genoeg van hadden
om Hem te bespotten en belachelijk te
maken, deden ze Hem de mantel weer af.
Ze trokken Hem zijn eigen kleren weer
aan. Daarna namen ze Hem mee om Hem
te kruisigen. 21 En ze grepen een man die
voorbij kwam en die net van zijn land
kwam. Ze dwongen hem om Jezus' kruis
16
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te dragen. Dat was Simon uit Cyrene, de
vader van Alexander en Rufus.

Jezus aan het kruis
Ze brachten Hem naar de plek die
Golgota heet. Dat betekent
'Schedelplaats.' 23 Ze wilden Hem wijn
gemengd met mirre te drinken geven.
Maar Hij wilde die niet drinken. 24 Toen
spijkerden ze Hem aan het kruis. En ze
verdeelden zijn kleren door erom te
loten. 25 Het was negen uur 's morgens
toen ze Hem aan het kruis
hingen. 26 Boven zijn hoofd hing een bord
waarop stond waarom Hij de doodstraf
had gekregen. Er stond op: 'De koning
van de Joden.'
27
Samen met Hem kruisigden ze twee
moordenaars. De één links en de ander
rechts van Hem. 28 Zo gebeurde wat al in
de Boeken stond: 'Hij werd als een
misdadiger behandeld.'
22

De mensen die voorbij kwamen,
scholden Hem uit. Ze schudden spottend
hun hoofd en zeiden: "Hé, Jij die de
tempel afbreekt en in drie dagen weer
opbouwt! 30 Red Jezelf en kom van dat
kruis af!" 31 De leiders van de priesters en
de wetgeleerden zeiden hetzelfde. Ze
zeiden ook: "Anderen heeft Hij gered,
maar Zichzelf kan Hij niet redden. 32 Laat
de Messias, de koning van Israël, maar
eens van dat kruis af komen! Dan zullen
we in Hem geloven." Ook de mannen die
samen met Hem waren gekruisigd zeiden
zulke dingen tegen Hem.

stak die op een stok en gaf Hem te
drinken. Hij zei: "Wacht even. Dan zullen
we zien of Elia komt om Hem er af te
halen." 37 Maar Jezus gaf een luide
schreeuw en stierf.
Op dat moment scheurde het gordijn in
de tempel van boven naar beneden in
tweeën. 39 De legerhoofdman die
tegenover Jezus stond, zag hoe Jezus
stierf. Hij riep uit: "Ja, dit was écht Gods
Zoon!"
38

[k]

Er stonden in de verte ook vrouwen toe
te kijken. Dat waren onder andere Maria
Magdalena, Maria de moeder van
Jakobus de jongere en van Joses, en
Salome. 41 Ze waren Jezus gevolgd en
hadden Hem gediend toen Hij in Galilea
was. Er stonden ook nog veel andere
vrouwen die met Hem waren meegereisd
naar Jeruzalem.
40

Jezus' begrafenis

29

Vanaf ongeveer twaalf uur werd het
helemaal donker in het hele land. Dat
duurde tot ongeveer drie uur 's
middags. 34 Toen riep Jezus luid: "Eloï,
Eloï, lama sabachtani!" Dat betekent:
'God, mijn God, waarom heeft U Mij
verlaten?' 35 Een paar mensen die erbij
stonden, zeiden: "Hoor, Hij roept
Elia!" 36 Eén van de mensen liep naar Hem
toe. Hij doopte een spons in zure wijn,
33

+ 43 Toen het avond was geworden,
kwam er een man bij Pilatus. Het was
Jozef, uit Arimatea. Jozef was een
belangrijke man in de Vergadering en
verwachtte zelf ook het Koninkrijk van
God. Het was de avond vóór de heilige
rustdag. Hij had moed gevat en ging aan
Pilatus vragen of hij het lichaam van Jezus
mocht meenemen. 44 Pilatus vond het
vreemd dat Jezus al dood zou zijn.
Daarom liet hij de hoofdman komen en
vroeg hem of Jezus al lang dood
was. 45 Toen hij het antwoord van de
hoofdman had gehoord, zei hij dat Jozef
het lichaam mocht meenemen. 46 Jozef
kocht linnen en haalde Jezus van het
kruis. Hij wikkelde Hem in het linnen.
Daarna legde hij Hem in een graf dat in
een rots was uitgehakt. Toen rolde hij een
grote steen voor de ingang van het
graf. 47 Maria Magdalena en Maria de
moeder van Jakobus zagen waar Hij werd
neergelegd.
42
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Gods verlossings- en reddingsplan
9. Opstanding

Taken from Luke 24.

Het lege graf

24 En op de eerste dag van de
week gingen ze al vroeg in de morgen
naar het graf. Ze namen de zalf-olie mee
die ze hadden klaargemaakt. Er gingen
nog een paar vrouwen mee. 2 Toen ze bij
het graf kwamen, zagen ze dat de steen
die voor het graf had gelegen, was
weggerold. 3 Toen ze het graf in gingen,
zagen ze dat het lichaam van de Heer
Jezus er niet in lag. 4 Ze wisten niet wat ze
ervan moesten denken. Op dat moment
stonden er opeens twee mannen in
stralend witte kleren bij hen. 5 Ze
schrokken hevig en durfden niet te kijken.
Toen zeiden de mannen tegen hen:
"Waarom zoeken jullie Hem bij de doden?
Hij leeft! 6 Hij is hier niet. Hij is uit de dood
opgestaan. Denk aan wat Hij tegen jullie
heeft gezegd toen Hij nog in Galilea
was. 7 Toen heeft Hij gezegd dat de
Mensenzoon door slechte mensen
gevangen genomen en gekruisigd zou
worden. Maar ook dat Hij op de derde
dag weer uit de dood zou opstaan."
[a]

Toen herinnerden ze zich die woorden
weer. 9 Ze gingen weg van het graf en
vertelden alles wat er was gebeurd aan de
elf leerlingen en aan alle anderen. 10 Die
vrouwen waren Maria Magdalena,
Johanna, en Maria (de moeder) van
Jakobus en nog een paar vrouwen. En ze
vertelden het aan de elf leerlingen. 11 Maar
die vonden het allemaal onzin en
geloofden hen niet. 12 Maar Petrus stond
op en liep snel naar het graf. Toen hij zich
bukte om naar binnen te kijken, zag hij
alleen de linnen doeken liggen. Hij ging
weer weg en vroeg zich heel verbaasd af
wat er gebeurd zou kunnen zijn.
8

Jezus ontmoet twee van zijn
leerlingen
Twee van de leerlingen gingen juist op
die dag naar het dorp Emmaüs. Dat ligt
op 60 stadiën (18 km) van
Jeruzalem. 14 Onderweg spraken ze met
elkaar over alles wat er was
gebeurd. 15 Terwijl ze daar zo over liepen te
praten, kwam Jezus Zelf bij hen. Hij liep
met hen mee. 16 Maar het was net alsof er
13

iets met hun ogen was, want ze
herkenden Hem niet. 17 Hij vroeg hun:
"Waar hebben jullie het over? En waarom
kijken jullie zo verdrietig?" 18 Eén van hen,
Kleopas, antwoordde: "Bent U dan de
enige in Jeruzalem die niet weet wat daar
de afgelopen dagen is gebeurd?" 19 Hij
vroeg: "Wat dan?" Ze zeiden: "Nou, wat
er is gebeurd met Jezus uit Nazaret. Hij
was een profeet. Hij deed en zei machtige
dingen voor God en alle mensen. 20 De
leiders van onze priesters en de leiders
van ons volk hebben Hem gevangen
genomen, de doodstraf gegeven en
gekruisigd. 21 Maar wíj hoopten dat Hij het
zou zijn die Israël zou redden. Het is nu al
weer drie dagen geleden dat dit allemaal
is gebeurd. 22 Maar nu hebben bovendien
een paar vrouwen uit onze groep ons
laten schrikken. Ze waren vanmorgen
vroeg naar het graf gegaan. 23 Maar ze
hebben zijn lichaam daar niet gezien.
Toen kwamen ze ons ook nog vertellen
dat ze engelen hadden gezien. Die
engelen hadden gezegd dat Hij leeft. 24 En
een paar van ons zijn naar het graf
gegaan en zagen dat het waar was wat de
vrouwen hadden verteld. Maar Hém
hebben ze niet gezien."
Toen zei Hij tegen hen: "Wat hebben
jullie toch een onverstandig hart en wat
begrijpen jullie het toch langzaam. Want
jullie geloven niet wat de profeten allemaal
hebben gezegd! 26 De Messias móest dit
allemaal lijden om zijn hemelse macht en
majesteit te verkrijgen." 27 En Hij legde hun
uit wat er in de Boeken allemaal over Hem
geschreven staat. Hij begon bij Mozes en
alle profeten.
25

Ze kwamen bij het dorp waarheen ze op
weg waren. Hij deed alsof Hij verder wilde
gaan. 29 Maar ze drongen bij Hem aan:
"Blijf bij ons, want het wordt al avond. De
dag is bijna om." Hij ging met hen mee
naar binnen en bleef bij hen. 30 Toen Hij
met hen aan tafel zat, nam Hij het brood,
zegende het, brak het in stukken en
deelde het aan hen uit. 31 Toen was het
alsof hun ogen open gingen en ze
herkenden Hem. Op dat moment
verdween Hij zomaar. 32 En ze zeiden
tegen elkaar: "Het was ook net alsof ons
hart in brand stond toen Hij onderweg met
ons praatte en ons uitlegde wat er in de
28
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Boeken staat!" 33 Ze stonden op en gingen
onmiddellijk terug naar Jeruzalem.

Jezus ontmoet de andere
leerlingen
Ze gingen naar de elf leerlingen en de
mensen die bij hen waren. 34 Die zeiden
tegen de twee: "De Heer Jezus is echt
opgestaan! Simon heeft Hem
gezien!" 35 Toen vertelden de twee mannen
wat er onderweg was gebeurd, en dat ze
Hem hadden herkend toen Hij het brood
in stukken brak.
33

Terwijl ze hierover zaten te praten, stond
Jezus Zelf opeens bij hen. Hij zei: "Ik
wens jullie vrede toe!" 37 Ze schrokken
vreselijk en dachten dat ze een geest
zagen. 38 Maar Hij zei: "Waarom schrikken
jullie zo? Waarom denken jullie dat? 39 Kijk
naar mijn handen en voeten. Dan kunnen
jullie zien dat IK het Zelf BEN . Voel maar.
Een geest heeft geen vlees en botten,
maar Ik wel." 40 En Hij liet hun zijn handen
en voeten zien. 41 Ze waren zó verbaasd en
blij, dat ze het haast niet konden geloven.
Daarom zei Hij tegen hen: "Hebben jullie
hier iets te eten?" 42 Ze gaven Hem een
stuk gebakken vis en wat honing. 43 Hij
pakte het aan en ze zagen hoe Hij het op
at. 44 Hij zei tegen hen: "Dit is wat Ik tegen
jullie heb gezegd toen Ik nog bij jullie was.
36

[b]

Alles wat er over Mij is opgeschreven in
de Boeken van Mozes en van de profeten
en in de Psalmen, moest
gebeuren." 45 Toen zorgde Hij ervoor dat
ze eindelijk de Boeken begrepen.

Jezus' opdracht aan zijn leerlingen
En Jezus zei tegen hen: "Het staat ook in
de Boeken dat de Messias moest lijden.
En dat Hij op de derde dag moest
opstaan uit de dood. 47 Er staat ook dat
namens Hem aan alle volken verteld moet
worden dat ze moeten gaan leven zoals
God het wil. En dat de mensen vergeving
kunnen krijgen voor hun
ongehoorzaamheid aan God. Jullie
moeten beginnen in Jeruzalem. 48 Vertel
alles wat jullie gezien en gehoord
hebben. 49 En Ik zal jullie geven wat de
Vader heeft beloofd. Maar jullie moeten in
de stad blijven, totdat jullie kracht uit de
hemel hebben gekregen. "
46

[c]

Hij nam hen mee naar buiten tot bij
Betanië. 51 Hij hief zijn handen op en
zegende hen. En terwijl Hij hen zegende,
ging Hij bij hen vandaan, naar de
hemel. 52 Ze aanbaden Hem en helemaal
blij gingen ze naar Jeruzalem terug. 53 En
ze waren aldoor in de tempel God aan het
prijzen.
50
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Het eeuwige geluk

10. Wedergeboorte en redding
Johannes 3

Jezus krijgt bezoek van Nikodemus

3 Er was een Farizeeër die Nikodemus
heette. Hij was één van de Joodse
leiders. 2 Op een nacht ging hij naar Jezus
toe en zei tegen Hem: "Meester, we weten
dat U een leraar bent die door God is
gestuurd. Want niemand kan de
wonderen doen die U doet. Die kan
iemand alleen doen als God met hem
is." 3 Jezus antwoordde: "Luister goed! Ik
zeg je dat je alleen bij het Koninkrijk van
God kan horen als je opnieuw geboren
bent." 4 Nikodemus vroeg: "Hoe kun je nu
geboren worden als je al oud bent? Je
kan toch niet weer de buik van je moeder
ingaan en opnieuw geboren
worden?" 5 Jezus antwoordde hem:
"Luister goed! Ik zeg je: je kan het
Koninkrijk van God alleen binnen gaan als
je geboren wordt uit water en uit de
Geest. Anders niet. 6 Uit een mens wordt
menselijk leven geboren. Maar uit Gods
Geest wordt geestelijk leven
geboren. 7 Het is dus niet vreemd dat Ik
zeg dat jullie opnieuw geboren moeten
worden. 8 De wind waait waarheen hij wil.
Je hoort hem wel, maar je weet niet waar
hij vandaan komt of waar hij heen gaat. Zo
is het ook met iedereen die uit Gods
Geest is geboren."
Nikodemus vroeg aan Jezus: "Hoe moet
iemand uit Gods Geest geboren
worden?" 10 Jezus zei: "Jij bent toch een
leraar van Israël, iemand die de mensen
leert hoe God wil dat ze leven? Hoe kan
het dan dat je deze dingen niet
weet? 11 Luister goed! Wij spreken over
9

wat Wij weten. Wij vertellen wat Wij
hebben gezien. Maar jullie geloven Ons
niet. 12 Jullie geloven Mij niet eens als Ik
over gewone, aardse dingen spreek. Hoe
zouden jullie Mij dan kunnen geloven als
Ik over de hemelse dingen spreek? 13 Er is
nog nooit iemand naar de hemel geweest
behalve Ik, de Mensenzoon. Ik ben er
vandaan gekomen. 14 En net zoals Mozes
in de woestijn de slang hoog opgeheven
heeft, zo moet ook de Mensenzoon hoog
opgeheven worden. 15 Iedereen die in Hem
gelooft zal dan niet sterven, maar het
eeuwige leven hebben. 16 Want God houdt
zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige
Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die
in Hem gelooft, zal niet verloren gaan,
maar zal het eeuwige leven
hebben. 17 Want God heeft zijn Zoon niet
naar de wereld gestuurd om de mensen te
veroordelen, maar om door Hem de
mensen te redden. 18 Iedereen die in Hem
gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar
iedereen die níet gelooft, ís al veroordeeld.
Want hij heeft niet geloofd in de enige
Zoon van God. 19 Die mensen zullen
worden veroordeeld omdat het Licht in de
wereld is gekomen, en ze liever het
donker hadden dan het Licht. Dat is
omdat ze slechte dingen doen. 20 Want
mensen die slechte dingen doen, hebben
een hekel aan het licht. Ze gaan er niet
naartoe. Want in het licht zullen hun
slechte daden zichtbaar worden. En dan
zullen ze gestraft worden. 21 Maar mensen
die leven zoals God het wil, gaan wel naar
het licht toe. Want dan kan iedereen zien
dat ze alles wat ze hebben gedaan, met
God hebben gedaan."
[a]
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Het eeuwige geluk

11. Doop en bekering
Handelingen 2 & 8.

Dit raakte de mensen diep. En ze vroegen Petrus en de andere apostelen: "Wat moeten we
dan nu doen, broeders?" 38 Petrus antwoordde: "Verander je leven, geloof in Jezus en laat je
allemaal dopen in de naam van Jezus Christus . Dan zullen jullie vergeving krijgen voor jullie
ongehoorzaamheid aan God. En dan zullen jullie de Heilige Geest ontvangen. 39 Want dat
heeft God beloofd aan jullie, aan jullie kinderen en aan alle volken. Iedereen die door God
wordt geroepen, mag de Heilige Geest krijgen." 40 En Petrus vertelde nog veel meer over
Jezus. En hij moedigde hen aan om zich uit deze slechte wereld te laten redden.
37

[c]

De mensen die zijn woorden geloofden, lieten zich dopen. Zo sloten zich op die dag
ongeveer 3000 mensen bij de gemeente aan.
41

Filippus en de man uit Ethiopië
Er kwam een engel van de Heer bij Filippus. Hij zei tegen hem: "Ga tegen de middag naar
de weg die van Jeruzalem naar Gaza gaat." Dat is een eenzame weg. 27 Filippus ging erheen.
Op een gegeven moment kwam daar een Ethiopiër aan. Hij was een belangrijke dienaar van
de Ethiopische koningin Candacé: hij was haar opperschatbewaarder. Hij was naar
Jeruzalem geweest om God te aanbidden. 28 Nu was hij op de terugweg. In zijn wagen las
hij hardop uit het boek van de profeet Jesaja.
26

De Heilige Geest zei tegen Filippus: "Ga naast de wagen lopen." 30 Filippus liep erheen. Hij
hoorde de man uit de profeet Jesaja lezen. Filippus vroeg hem: "Begrijpt u wat u leest?" 31 De
man antwoordde: "Hoe zou ik het kunnen begrijpen als niemand het me uitlegt?" En hij
vroeg Filippus om in te stappen en naast hem te komen zitten. 32 Het gedeelte dat hij las was
dit: 'Net als een schaap dat wordt weggebracht om geslacht te worden, en net als een lam
dat niet protesteert als het geschoren moet worden, zo doet Hij zijn mond niet open. 33 Hij
werd gevangen genomen en onrechtvaardig veroordeeld. En wie van de mensen van zijn tijd
kon het iets schelen dat hij uit het leven werd weggerukt en gedood?' 34 En de man zei tegen
Filippus: "Vertel mij: over wie heeft de profeet het hier? Over zichzelf of over iemand
anders?" 35 Toen gebruikte Filippus dat gedeelte uit de Boeken om hem over Jezus te
vertellen.
29

Ze kwamen langs water. De man zei: "Kijk, daar is water. Is er iets op tegen dat ik word
gedoopt?" 37 Filippus antwoordde: "Als u met uw hele hart gelooft, is er niets op tegen." Hij
antwoordde: "Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is." 38 Hij liet de wagen stoppen.
Filippus liep met de man het water in en doopte hem. 39 Toen ze uit het water waren
gekomen, nam de Geest van de Heer Filippus mee en de man zag hem niet meer. Maar hij
reisde blij verder.
36

Filippus bleek plotseling in Asdod te zijn. Hij reisde daar rond om in alle steden het goede
nieuws te vertellen, tot hij bij Cesarea kwam.
40
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Het eeuwige geluk

12. Volharding
Johannes 15.

De wijnstruik en de takken

15 Jezus zei: "IK BEN

de echte
wijnstruik en mijn Vader is de
wijnboer. 2 Elke tak aan Mij waar geen
vruchten aan groeien, haalt Hij weg. Elke
tak waar wel vruchten aan groeien, snoeit
Hij. Hij maakt hem schoon van alles wat
daar niet mag groeien. Zo gaan er nog
meer vruchten aan die tak groeien. 3 Jullie
zijn al schoon door wat Ik jullie heb
gezegd. 4 Ik blijf in jullie. Blijf nu ook in Mij.
Als een tak niet aan de wijnstruik blijft
vastzitten, kunnen er geen vruchten aan
groeien. Zo kan er ook geen vrucht aan
jullie groeien, als jullie niet in Mij
blijven. 5 IK BEN de wijnstruik en jullie zijn
de takken. Als jullie in Mij blijven en Ik in
jullie blijf, zal er veel vrucht aan jullie
groeien. Want zonder Mij kunnen jullie
niets doen. 6 Als jullie niet in Mij blijven,
verdrogen jullie. Verdroogde takken
worden weggegooid en verbrand. 7 Maar
als jullie in Mij blijven en mijn woorden in
jullie blijven, zullen jullie alles krijgen wat
jullie vragen. 8 Het eert mijn Vader als er
veel vrucht aan jullie groeit. Het laat zien
dat jullie mijn leerlingen zijn."

Jezus beveelt de leerlingen van
elkaar te houden

[a]

Jezus zei: "De Vader houdt heel veel van
Mij. En Ik houd net zoveel van jullie, als de
Vader van Mij. Zorg dat jullie vol zijn van
mijn liefde. 10 Als jullie doen wat Ik zeg,
zullen jullie vol van mijn liefde zijn. Net
zoals Ik doe wat de Vader Mij heeft
gezegd. Daardoor ben Ik vol van zijn
liefde.
11
Ik zeg dit tegen jullie, zodat mijn
blijdschap in jullie kan zijn en jullie
blijdschap volmaakt zal zijn. 12 Ik geef jullie
de opdracht om net zoveel van elkaar te
houden als dat Ik van jullie houd. 13 Iemand
die zijn leven over heeft voor zijn vrienden,
heeft de grootste liefde. Grotere liefde
bestaat niet. 14 Jullie zijn mijn vrienden als
jullie doen wat Ik jullie zeg. 15 Ik noem jullie
geen dienaren meer, want een dienaar
weet niet wat de plannen van zijn heer
zijn. Maar Ik noem jullie vrienden. Want
alles wat de Vader aan Mij heeft verteld,
heb Ik ook aan jullie verteld.
16
Het is niet zo dat jullie Míj hebben
uitgekozen. Ik heb júllie uitgekozen en
aangewezen. En Ik wil dat jullie op pad
gaan en dat er vrucht aan jullie zal
groeien. Vrucht die blíjft. Dan zal de Vader
jullie alles geven wat jullie Hem bidden
omdat jullie bij Mij horen. 17 Ik zeg jullie:
houd van elkaar."
9

[b]
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Het eeuwige geluk
13. Avondmaal & gebed
1 Corinthiërs 11 & Matthew 6.
Andere mensen hebben mij verteld hoe Jezus met zijn leerlingen de Paasmaaltijd vierde. En
ik heb dat ook aan jullie verteld. Dat ging zó. In de nacht dat Jezus werd verraden, nam Hij
een brood, dankte ervoor en brak het in stukken. 24 En Hij zei: "Neem hiervan, en eet het. Dit
is mijn lichaam dat voor jullie wordt gebroken. Eet hiervan om aan Mij te denken." 25 Na de
maaltijd nam Hij de wijnbeker en zei: "Deze beker is het nieuwe verbond met God dat met
mijn bloed wordt gesloten. Elke keer dat jullie hiervan drinken, moeten jullie aan Mij
denken." 26 Want elke keer dat jullie van het brood eten en uit de wijnbeker drinken,
herinneren jullie daarmee aan de dood van de Heer, totdat Hij komt.
23

[b]

Jezus zei tegen zijn leerlingen: "En bid niet op dezelfde manier als de schijnheilige mensen.
Zij staan graag in de synagoge en op de hoeken van de pleinen te bidden. Want ze willen dat
de mensen het zien. Luister goed! Ik zeg jullie dat ze hun hele beloning al hebben
gekregen. 6 Maar als je bidt, ga dan je kamer in en doe de deur dicht. Bid dan tot je Vader
terwijl niemand het ziet. En je Vader, die de verborgen dingen ziet, zal je er openlijk voor
belonen.
5

En gebruik bij het bidden niet heel veel woorden door steeds hetzelfde te zeggen, zoals de
andere volken doen. Want zij denken dat als ze hun woorden maar steeds herhalen, hun
goden zullen doen wat ze van hen vragen. 8 Doe niet net als zij. Want jullie Vader weet wat
jullie nodig hebben. Hij weet dat al vóórdat jullie Hem er om hebben gebeden! 9 Maar bid het
volgende:
Onze hemelse Vader, laten alle mensen diep ontzag voor U krijgen. 10 Laat uw Koninkrijk
komen. Laat op aarde worden gedaan wat Ú wil, net zoals in de hemel wordt gedaan wat U
wil. 11 Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben. 12 Vergeef ons wat we verkeerd doen,
net zoals wij ook de mensen vergeven die verkeerd tegen óns doen. 13 En stel ons niet op de
proef, maar red ons van het kwaad. Want van U is het Koninkrijk en alle kracht en alle macht
en alle hemelse majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. Zo is het!
14
Als jullie de mensen vergeven wat ze verkeerd doen, zal jullie hemelse Vader jullie ook
vergeven wat jullie verkeerd doen. 15 Maar als jullie andere mensen niet vergeven, zal jullie
Vader jullie ook niet vergeven.
7
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Het eeuwige geluk

14. Meewerken in Gods koninkrijk
Lukas 10

Jezus wijst nog meer leerlingen
aan

10 Daarna wees de Heer Jezus nog 70
leerlingen aan. Hij stuurde hen twee aan
twee voor Zich uit naar alle steden en
plaatsen waar Hij Zelf nog zou komen. 2 Hij
zei tegen hen: "De oogst is wel groot,
maar er zijn te weinig arbeiders. Bid
daarom tot de Heer van de oogst dat Hij
arbeiders stuurt om de oogst binnen te
halen. 3 Ga nu op weg. Jullie zullen zijn als
schapen tussen de wolven. 4 Neem geen
geld of reistas of sandalen mee. Blijf niet
staan praten onderweg. 5 Als jullie een huis
binnengaan, zeg dan eerst: 'Ik wens dit
huis vrede toe.' 6 Als de bewoner van dat
huis jullie vrede waard is, zal jullie vrede
over hem komen. Maar als hij jullie vrede
niet waard is, zal jullie vrede bij jullie
terugkomen. 7 Blijf in het huis waar je
binnen gaat, en eet en drink wat de
mensen daar aan jullie geven. Want een
arbeider wordt altijd beloond voor zijn
werk. Ga niet steeds naar een ander huis.
Als jullie in een stad komen waar de
mensen naar jullie willen luisteren, eet dan
wat de mensen jullie geven. 9 Genees er
de zieken en zeg: 'Het Koninkrijk van God
is bij jullie gekomen.' 10 Maar als jullie in
een stad komen waar de mensen niet
naar jullie willen luisteren, ga dan buiten
op straat staan en zeg: 11 'Zelfs het stof
van jullie stad dat aan onze voeten zit,
kloppen we af, om jullie te
waarschuwen voor jullie
ongehoorzaamheid. Maar jullie moeten
weten dat het Koninkrijk van God bij jullie
is gekomen.' 12 Ik zeg jullie dat het voor
8

Het verhaal van de man uit
Samaria
Er stond een wetgeleerde op die Jezus
met een strikvraag in de val wilde laten
lopen. Hij zei: "Meester, wat moet Ik doen
om het eeuwige leven te krijgen?" 26 Jezus
zei tegen hem: "Wat staat er in de wet van
Mozes? Wat lees je daar?" 27 Hij
antwoordde: "Houd van je Heer God met
je hele hart en je hele ziel en alles wat je
25

Sodom en Gomorra op de laatste dag
minder erg zal zijn dan voor díe stad.
[a]

Pas maar op, Chorazin, en pas maar op,
Betsaïda! Het zal slecht met jullie aflopen!
Want als vroeger in Tyrus en Sidon de
wonderen waren gebeurd die nu in jullie
zijn gebeurd, dan waren zij allang gaan
leven zoals God het wil. 14 Het zal voor
Tyrus en Sidon op de laatste dag minder
erg zijn dan voor jullie, Chorazin en
Betsaïda! 15 En jij, Kapernaüm, zul jij tot in
de hemel worden opgetild? Nee, je zal in
het dodenrijk neerdalen!
13

Als mensen naar jullie luisteren, dan
luisteren ze eigenlijk naar Mij. En als
mensen niet naar jullie willen luisteren,
dan willen ze eigenlijk niet naar Mij
luisteren. En als mensen niet naar Mij
willen luisteren, zijn
ze eigenlijkongehoorzaam aan Hem die
Mij heeft gestuurd."
16

De leerlingen komen bij Jezus
terug
Na een poos kwamen de 70 leerlingen
heel blij weer bij Jezus terug. En ze
zeiden: "Heer, ook de duivelse geesten
gehoorzamen ons in uw naam!" 18 Jezus
zei: "Ik zag de duivel als een bliksem uit
de hemel vallen. 19 Ik heb jullie de macht
gegeven om slangen en schorpioenen te
vertrappen. Ik heb jullie macht gegeven
over het hele leger van de vijand. Niets zal
jullie kwaad kunnen doen. 20 Maar wees er
niet blij over dat de duivelse geesten jullie
gehoorzamen. Wees er liever blij over dat
jullie naam staat opgeschreven in de
hemel."
17

hebt en je hele verstand. En houd ook net
zoveel van je broeders als van
jezelf." 28 Jezus zei tegen hem: "Je hebt
een goed antwoord gegeven. Doe dat,
dan zul je leven." 29 Maar hij deed alsof hij
wilde uitleggen waarom hij Hem dat
gevraagd had. Daarom zei hij tegen
Jezus: "Maar wíe zijn dan mijn broeders?"
[b]

Jezus antwoordde: "Er reisde eens een
man van Jeruzalem naar Jericho.
Onderweg werd hij overvallen door rovers.
30
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Ze sloegen hem halfdood en beroofden
hem van alles wat hij had. Daarna gingen
ze weg en lieten hem zo liggen. 31 Er reisde
toevallig ook een priester langs die weg.
Hij zag de man wel liggen, maar liep met
een boog om hem heen. 32 Daarna kwam
er een tempeldienaar langs, maar ook hij
liep met een boog om hem
heen . 33 Daarna kwam er een man uit
Samaria langs. Toen hij dichtbij was
gekomen en hem zag, kreeg hij
medelijden met hem. 34 Hij ging naar hem
toe en verzorgde de wonden met olijf-olie
en wijn. Daarna verbond hij hem, zette
[c]

[d]

hem op zijn ezel en bracht hem naar een
herberg. Daar verzorgde hij hem
verder. 35 De volgende dag gaf hij de
herbergier twee zilverstukken en zei tegen
hem: 'Zorg voor deze man. En als zijn
verzorging méér kost, dan zal ik je dat
betalen wanneer ik terugkom.' 36 Wat denk
je. Wie van deze drie mensen is nu een
broeder geweest voor de man die door de
rovers was overvallen?" 37 De wetgeleerde
antwoordde: "De man die goed voor hem
is geweest." Jezus zei tegen hem: "Ga, en
doe hetzelfde."
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