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42. Getuigen  Stille tijd 

Nieuwe Bijbelvertaling Herziene Statenvertaling 
 

Dag 1 Jesaja 44:6-8. Getuigen: vertellen over God Die weet wat was en wat komen gaat 

6 Dit zegt de HEER, Israëls koning en bevrijder, de HEER van de 

hemelse machten: Ik ben de eerste en de laatste, er is geen god buiten 

mij. 7 Wie is zoals ik? Laat hij het woord nemen. Laat hij vertellen en 

aan mij ontvouwen wat er te gebeuren stond vanaf de dag dat ik de 

mensheid schiep, en laat hij onthullen wat er gebeuren gaat. 8 Vrees 
niet, laat de angst je niet verlammen: heb ik het je niet vanaf het begin 

laten horen, heb ik het je niet aldoor verteld? Jullie zijn mijn getuigen: 

is er een god buiten mij, of een andere rots? Ik ken er geen. 

6 Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HEERE 

van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten 

Mij is er geen God. 7 En wie kan, zoals Ik, roepen, het bekendmaken en 

het voor Mij uiteenzetten, sinds Ik een eeuwig volk een plaats gegeven 

heb? En laten zij de toekomstige dingen, dat wat komen zal, hun be-

kendmaken. 8 Wees niet angstig en wees niet bevreesd. Heb Ik het u van 

toen af niet doen horen en bekendgemaakt? Want u bent Mijn getuigen: 

is er ook een God buiten Mij? Er ís geen andere rots, Ik ken er geen. 

 

Dag 2 Marcus 1:40-45. Getuigen: vertellen wat Jezus bij jou veranderd heeft 

40 Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte 

hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u 

mij rein maken.’ 41 Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte 

hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ 42 En meteen verdween zijn 

huidvraat en hij was rein. 43 Jezus stuurde hem weg met de ernstige 

waarschuwing: 44 ‘Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga 

u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes 

heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.’ 45 Maar toen de 

man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er 

gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad 

kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest 

blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen. 

40 En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor 

Hem op de knieën viel en tegen Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reini-

gen. 41 En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, 

raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd! 42 En toen 
Hij dit gezegd had, week de melaatsheid meteen van hem, en hij werd 

gereinigd. 43 En nadat Hij hem streng vermaand had, stuurde Hij hem 

meteen weg, 44 en zei tegen hem: Denk erom dat u tegen niemand iets 

zegt, maar ga heen, laat uzelf aan de priester zien, en breng als offer voor 

uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft, tot een getuigenis voor 

hen. 45 Maar nadat hij weggegaan was, begon hij veel dingen te ver-

kondigen en de zaak overal bekend te maken, zodat Hij niet meer open-

lijk in de stad kon komen; maar Hij was buiten in de eenzame plaatsen 

en ze kwamen van alle kanten naar Hem toe. 

 

Dag 3 Marcus 2:13-17. Getuigen: je oude vrienden aan Jezus Christus voorstellen 

13 Jezus vertrok en ging weer naar het meer. Een grote mensenmenigte 

kwam naar hem toe, en hij onderwees hen. 14 Toen hij verderging zag 
hij Levi, de zoon van Alfeüs, bij het tolhuis zitten, en hij zei tegen hem: 

‘Volg mij.’ Levi stond op en volgde hem. 15 Op een keer was hij bij 

Levi thuis uitgenodigd voor een maaltijd, samen met zijn leerlingen en 

een groot aantal tollenaars en zondaars, want velen van hen volgden 

hem. 16 Toen de farizese schriftgeleerden zagen dat hij samen met 

zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: ‘Eet hij met 

tollenaars en zondaars?’ 17 Jezus hoorde dit en zei tegen hen: ‘Gezonde 
mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet geko-

men om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’ 

13 En Hij vertrok weer naar de zee; en heel de menigte kwam naar Hem 

toe, en Hij onderwees hen. 14 En Hij ging verder en zag Levi, de zoon 
van Alfeüs, in het tolhuis zitten en zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond 

op en volgde Hem. 15 En het gebeurde, toen Hij in diens huis aanlag, 

dat ook veel tollenaars en zondaars met Jezus en Zijn discipelen aanlagen; 

want zij waren met velen en waren Hem gevolgd. 16 En toen de schrift-
geleerden en de Farizeeën Hem zagen eten met de tollenaars en zondaars, 

zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet en drinkt Hij met de tolle-

naars en zondaars? 17 En toen Jezus dat hoorde, zei Hij tegen hen: Wie 

gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet 

gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. 

 

Dag 4 Marcus 5:1-20. Getuigen: je familie vertellen wat Jezus voor je gedaan heeft 

1 Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de Gera-

senen.  

2 Toen hij uit de boot gestapt was, kwam hem meteen vanuit de grafspe-

lonken een man tegemoet die door een onreine geest bezeten was 3 en in 
de spelonken woonde. Zelfs als hij vastgebonden was met een ketting 

kon niemand hem in bedwang houden. 4 Hij was al dikwijls aan handen 

en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los en sloeg 

hij de boeien stuk, en niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. 

5 En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en 
door de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen. 6 Toen hij Jezus in de 
verte zag, rende hij op hem af en viel voor hem neer, 7 en luid schreeu-
wend zei hij: ‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de aller-

hoogste God? Ik bezweer je bij God: doe me geen pijn!’ 8 Want hij had 

tegen hem gezegd: ‘Onreine geest, ga weg uit die man.’ 9 Jezus vroeg 
hem: ‘Wat is je naam?’ En hij antwoordde: ‘Legioen is mijn naam, want 

we zijn met velen.’ 10 Hij smeekte hem dringend om hen niet uit deze 

streek te verjagen. 11 Nu liep er op de berghelling een grote kudde 

varkens te grazen. 12 De onreine geesten smeekten hem: ‘Stuur ons naar 

die varkens, dan kunnen we bij ze intrekken.’  

1 En zij kwamen aan de overkant van de zee, in het land van de 

Gadarenen.  

2 En toen Hij uit het schip gegaan was, kwam Hem meteen uit de graf-

spelonken iemand met een onreine geest tegemoet. 3 Hij hield in de 

grafspelonken verblijf, en niemand kon hem binden, zelfs niet met 

ketenen. 4 Hij was namelijk dikwijls met boeien en ketenen gebonden 

geweest, maar de ketenen waren door hem in stukken getrokken en de 

boeien verbrijzeld, en niemand was in staat hem in bedwang te houden. 

5 En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de grafspelonken en 
hij schreeuwde en sloeg zichzelf met stenen. 6 Toen hij nu Jezus uit de 
verte zag, snelde hij naar Hem toe en aanbad Hem, 7 en met luide stem 

schreeuwde hij: Wat heb ik met U te maken, Jezus, Zoon van God de 
Allerhoogste? Ik bezweer U bij God dat U mij niet pijnigt! 8 (Want Hij 

had tegen hem gezegd: Onreine geest, ga uit van deze man!) 9 En Hij 

vroeg hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde: Mijn naam is Legio, 
want wij zijn met velen. 10 En hij smeekte Hem dringend dat Hij hen 

niet het land uit zou sturen. 11 Nu was daar bij de bergen een grote 

kudde varkens aan het grazen. 12 En alle demonen smeekten Hem: 

Stuur ons naar die varkens, opdat wij daarin mogen gaan. 
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13 Hij stond hun dat toe. Toen de onreine geesten de man verlaten 

hadden, trokken ze in de varkens, en de kudde van wel tweeduizend 

stuks stormde de steile helling af, het meer in, en verdronk in het water.  

14 De varkenshoeders sloegen op de vlucht en vertelden in de stad en in 

de dorpen wat ze hadden meegemaakt, en de mensen gingen kijken wat 

er was gebeurd. 15 Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetene daar 

zitten, gekleed en bij zijn volle verstand, dezelfde man die altijd bezeten 

was geweest door het legioen, en ze werden door schrik bevangen. 

16 Degenen die alles gezien hadden, legden uit wat er met de bezetene 

en met de varkens was gebeurd. 17 Daarop drongen de mensen er bij 

Jezus op aan om hun gebied te verlaten. 18 Toen hij in de boot stapte, 
smeekte de man die bezeten was geweest om bij hem te mogen blijven. 

19 Dat stond hij hem niet toe, maar hij zei tegen hem: ‘Ga naar huis, 

naar uw eigen mensen, en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft 

gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd.’ 20 De man ging weg en 

maakte in Dekapolis bekend wat Jezus voor hem had gedaan, en ieder-

een stond verbaasd. 

13 En Jezus stond het hun meteen toe. En toen de onreine geesten uit de 
man weggegaan waren, gingen zij in de varkens; en de kudde stortte van 
de steilte af de zee in (het waren er ongeveer tweeduizend), en ze ver-

dronken in de zee. 14 En zij die de varkens weidden, vluchtten en be-
richtten het gebeurde in de stad en op het land; en ze liepen uit om te 

zien wat er gebeurd was. 15 En zij kwamen bij Jezus en zagen de bezete-

ne zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, namelijk hem die het legioen 

gehad had, en zij werden bevreesd. 16 En zij die het gezien hadden, 
vertelden hun wat er met de bezetene gebeurd was, en ook over de var-
kens. 17 En zij begonnen Hem te smeken uit hun gebied weg te gaan. 

18 En toen Hij in het schip ging, smeekte degene die bezeten was ge-

weest Hem of hij bij Hem mocht blijven. 19 Jezus stond hem dat echter 
niet toe, maar zei tegen hem: Ga naar uw huis, naar de uwen, en bericht 

hun alles wat de Heere bij u gedaan heeft, en hoe Hij Zich over u ont-

fermd heeft. 20 Toen ging hij weg en begon in het gebied van Dekapolis 

alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had, en ze verwonder-

den zich allen. 

 

Dag 5 Marcus 8:34-38. Getuigen: je niet schamen om over Jezus te praten 

34 Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie 

mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich 

nemen en zo achter mij aan komen. 35 Want ieder die zijn leven wil 

behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van 

mij en het evangelie, zal het behouden. 36 Wat heeft een mens eraan 

als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? 37 Wat zou 

een mens niet overhebben voor zijn leven? 38 Wie zich tegenover de 

trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn 

woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, 

wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed 

met de stralende luister van zijn Vader.’ 

34 En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, 

zei Hij tegen hen: Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verlooche-

nen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. 35 Want wie zijn leven zal 

willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen 

omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden. 36 Want 

wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel 

schade lijdt? 37 Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? 

38 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in 

dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen 

Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn 

Vader, met de heilige engelen. 

 

Dag 6BS Handelingen 5:17-20. Getuigen: vertellen over alles wat het nieuwe leven aangaat 

17 Daarop besloten de hogepriester en zijn medestanders, de sadducee-

en, in te grijpen. Vervuld van jaloezie als ze waren, 18 lieten ze de 
apostelen gevangennemen en opsluiten.  

19 ’s Nachts opende een engel van de Heer echter de deuren van de 

gevangenis, bracht hen naar buiten en zei: 20 ‘Ga naar de tempel en 

spreek daar tot het volk over alles wat dit nieuwe leven aangaat.’ 

17 Maar de hogepriester stond op, en allen die bij hem waren (dit was 

de sekte van de Sadduceeën) en zij werden vervuld met afgunst. 18 En 
zij sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen vast in de open-
bare gevangenis. 19 Maar een engel van de Heere opende 's nachts de 

deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei: 20 Ga in de 
tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven. 

 

Dag 7 Handelingen 20:24-27.Getuigen: de hele wil van God, zoals in de Bijbel, aan mensen bekendmaken  

24 Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, 

als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die 

ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van 

Gods genade. 25 Ik weet dat niemand van u, aan wie ik op mijn reizen 

het koninkrijk heb verkondigd, mij terug zal zien. 26 Daarom verklaar 

ik hier op deze dag dat ik voor niemands ondergang verantwoordelijk 

ben; 27 ik heb immers mijn uiterste best gedaan om u vertrouwd te 

maken met Gods wil.  

24 Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet 

kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbren-

gen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om 

te getuigen van het Evangelie van Gods genade. 25 En nu, zie, ik weet 
dat u allen, bij wie ik rondgegaan ben en het Koninkrijk van God gepre-

dikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. 26 Daarom betuig ik u op de 

huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen, 27 want ik heb 
niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. 

 

Dag 8 Hebreeën 11:24-27.Getuigen is je geloof door je daden laten spreken (zie Hebreeën 12:1-3) 

24 Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aange-

sproken te worden als zoon van een dochter van de farao. 25 Liever 
werd hij even slecht behandeld als het volk van God dan dat hij vluch-

tig voordeel had bij de zonde; 26 omdat hij uitzag naar de beloning 

waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egyp-

te. 27 Door zijn geloof verliet hij Egypte zonder angst voor de woede 

van de koning; hij volhardde, als zag hij de Onzienlijke. 

24 Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, gewei-

gerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. 25 Hij 

koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden 

dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. 26 Hij be-

schouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten 

in Egypte, want hij had het loon voor ogen. 27 Door het geloof heeft 

hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de ko-

ning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare. 
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1 Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook 

wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons 

afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. 2 Laten 
we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier 

van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet 

lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij 

hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. 

3 Laat tot u doordringen hoe hij standhield toen de zondaars zich zo 
tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. 

1 Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen 

omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk 

verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons 

ligt, 2 terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en 

Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het 

vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en 

zit nu aan de rechterhand van de troon van God. 3 Want let toch 

scherp op Hem Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft 

verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. 

 

Dag 9 Jesaja 55:10-13. Een getuige gelooft dat geen woord van God leeg tot Hem terugkeert 

10 Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet 

terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en 

te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – 

11 zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het 

keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik 

wil en te volbrengen wat ik gebied.  

12 Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts 
keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen 

zullen in de handen klappen.  

13 Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor mirten-

struiken. Zo zal de HEER zich roem verwerven, het is een eeuwig en 

onvergankelijk teken. 

10 Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen 

niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voort-

brengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, 

11 zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet 

vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en 

het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.  

12 Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid 

worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in 

gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. 

13 Voor een doornstruik zal een cipres opkomen, voor een distel zal 

een mirt opkomen; en het zal de HEERE zijn tot een naam, tot een 

eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist. 

 

Dag10 Matteüs 10:16-33. Een belofte voor hen die voor hun geloof in Jezus uitkomen 

16 Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus 

scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. 

17 Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen 

en je geselen in hun synagogen. 18 Jullie zullen omwille van mij wor-

den voorgeleid aan gouverneurs en koningen, en een getuigenis moeten 

afleggen ten overstaan van hen en de heidenen. 19 Wanneer ze je 

uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je 

moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden 

ingegeven. 20 Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de 

Geest van jullie Vader die in jullie spreekt. 21 De ene broer zal de 

andere uitleveren om hem te laten doden, en vaders zullen hetzelfde 

doen met hun kinderen, en kinderen zullen zich tegen hun ouders 

keren en hen laten terechtstellen. 22 Jullie zullen door iedereen worden 
gehaat omwille van mijn naam; maar wie standhoudt tot het einde zal 

worden gered. 23 Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, vlucht 

dan naar de volgende. Ik verzeker jullie: voor je in elke stad van Israël 

bent geweest, zal de Mensenzoon gekomen zijn.  

24 Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven 

zijn heer. 25 Een leerling moet er genoegen mee nemen te worden als 

zijn leermeester, en de slaaf als zijn heer.  

Als ze de heer des huizes al Beëlzebul genoemd hebben, waarvoor 

zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? 26 Wees dus niet 

bang voor hen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en 

niets is geheim dat niet bekend zal worden. 27 Wat ik jullie in het 

duister zeg, spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie in het oor 

gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. 28 Wees niet bang voor 

hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever 

bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in 

de Gehenna. 29 Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er 

valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil. 30 Bij jullie zijn 
zelfs alle haren op je hoofd geteld. 31 Wees dus niet bang, jullie zijn 

meer waard dan een hele zwerm mussen. 32 Iedereen die mij zal er-

kennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij de mensen, zal ook ik 

verloochenen bij mijn Vader in de hemel. 

16 Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus 

bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. 17 Maar wees op 

uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan raadsver-

gaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen. 18 En u zult ook 
voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van Mij, tot een 

getuigenis voor hen en de heidenen. 19 Maar wanneer zij u overleve-

ren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal 

u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. 20 Want u 

bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u 

spreekt. 21 De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te 

worden, en de vader het kind, en de kinderen zullen tegen de ouders 

opstaan en hen doden. 22 En u zult door allen gehaat worden omwille 

van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig 

worden. 23 Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de 

andere, want voorwaar, Ik zeg u: U zult uw rondgang door de steden 
van Israël niet geëindigd hebben, voordat de Zoon des mensen geko-

men is.  

24 De discipel staat niet boven de meester en de slaaf niet boven zijn 

heer. 25 Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn 
meester, en dat de slaaf wordt zoals zijn heer. Als ze de Heere van het 

huis Beëlzebul genoemd hebben, hoeveel te meer Zijn huisgenoten! 

26 Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet 

geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal 
worden. 27 Wat Ik u zeg in het duister, zeg het in het licht; en wat u 

hoort in het oor, predik dat op de daken. 28 En wees niet bevreesd 
voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar 

wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde 

kan richten in de hel. 29 Worden niet twee musjes voor een penninkje 

verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader 

om. 30 En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. 31 Wees dus 

niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. 32 Ieder dan die Mij belij-

den zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die 

in de hemelen is. 33 Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, 

die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. 

 


