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Deltacursus Studie 6. Tweede rode draad: Gods verbond  Bijbelteksten (HSV) 

Leviticus 26:12 12 Ik zal in uw midden wandelen. Ik zal u tot een 
God zijn en u zult Mij tot een volk zijn.

 
A. Gods verbond in het Oude Testament  
Genesis 17:7 7 Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw 
nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om 
voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u. 

Exodus 6:2-8 2 Ik ben aan Abraham, Izak en Jakob verschenen als 
God de Almachtige, maar met Mijn Naam HEERE ben Ik hun niet 
bekend geweest. 3 Ook heb Ik Mijn verbond met hen gesloten om 
hun het land Kanaän te geven, het land van hun vreemdelingschap, 
waarin zij als vreemdeling verbleven. 4 Bovendien heb Ik Zelf het 
gekerm gehoord van de Israëlieten, die de Egyptenaren voor zich 
laten werken, en Ik heb aan Mijn verbond gedacht. 5 Zeg daarom 
tegen de Israëlieten: Ik ben de HEERE. Ik zal u uitleiden van onder 
de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun 
slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware 
strafgerichten. 6 Ik zal u tot Mijn volk aannemen en Ik zal u tot een 
God zijn. Dan zult u weten dat Ik de HEERE, uw God, ben, Die u 
uitleidt vanonder de dwangarbeid van de Egyptenaren. 7 Ik zal u 
brengen in het land waarvoor Ik Mijn hand opgeheven heb, dat Ik 
het aan Abraham, Izak en Jakob geven zou. Ik zal het u in erfelijk 
bezit geven, Ik, de HEERE. 8 Zo sprak Mozes tot de Israëlieten, 
maar zij luisterden niet naar Mozes door hun moedeloosheid  en de 
harde slavenarbeid. 

Deuteronomium 29:13 13 opdat Hij u heden voor Zichzelf tot een 
volk bevestigt, en Hij voor u tot een God is, zoals Hij tot u 
gesproken heeft en zoals Hij uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, 
gezworen heeft. 

Jeremia 7:23 23 Maar deze zaak heb Ik hun geboden: Luister naar 
Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God zijn, en ú zult Mij tot een volk 
zijn. Bewandel heel de weg die Ik u gebieden zal en het zal u goed 
gaan. 

2 Korintiërs 6:16 16 Of welk verband is er tussen de tempel van God 
en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals 
God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen 
wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. 

Genesis 12:1-3,7 1 De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw 
land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land 
dat Ik u wijzen zal. 2 Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en 
uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen 
wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen 
alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. 
7 Toen verscheen de HEERE aan Abram en zei: Aan uw nageslacht 
zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de 
HEERE, Die hem verschenen was. 

Genesis 15:18 18 Op die dag sloot de HEERE een verbond met 
Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de 
rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat 

Genesis 22:17-18 17  zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer 
talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de 
oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in 
bezit hebben.  
18 En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend 
worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent.  

Galaten 3:8,16 8 En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de 
heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het 
Evangelie: In u zullen al de volken gezegend worden.  
16 Tegen de vrouw zei Hij: Ik zal uw moeite in uw zwangerschap 
zeer groot maken; met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal 
uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. 

Genesis 15:18 18 Op die dag sloot de HEERE een verbond met 
Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de 
rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat 

Jozua 21:43-45 43 Zo gaf de HEERE aan Israël heel het land dat Hij 
gezworen had hun vaderen te geven. Zij namen het in bezit en 
woonden erin. 44 En de HEERE gaf hun rondom rust, 
overeenkomstig alles wat Hij hun vaderen gezworen had. Niemand 
van al hun vijanden kon tegenover hen standhouden. Al hun 
vijanden gaf de HEERE in hun hand. 45 Van al de goede woorden 
die de HEERE tot het huis van Israël gesproken had, is er niet één 
woord onvervuld gebleven: alles is uitgekomen. 

1 Koningen 5:1 1 Hiram, de koning van Tyrus, stuurde zijn dienaren 
naar Salomo, want hij had gehoord dat men Salomo tot koning had 
gezalfd in de plaats van zijn vader. Hiram was namelijk alle dagen 
een vriend geweest van David. 

Jozua 23:14-16 14 En zie, ik ga heden de weg van heel de aarde, en u 
weet met heel uw hart en met heel uw ziel dat er geen enkel woord 
van al de goede woorden die de HEERE, uw God, over u gesproken 
heeft, onvervuld gebleven is. Alles is uitgekomen voor u, geen enkel 
woord ervan is onvervuld gebleven. 15 En zoals al die goede dingen u 
overkomen zijn, die de HEERE, uw God, tot u gesproken heeft, zo 
zal het ook gebeuren dat de HEERE al die kwade dingen over u zal 
laten komen, totdat Hij u weggevaagd heeft uit dit goede land, dat 
de HEERE, uw God, u gegeven heeft. 16 Als u het verbond van de 
HEERE, uw God, dat Hij u geboden heeft, overtreedt, en andere 
goden gaat dienen en u daarvoor neerbuigt, dan zal de toorn van de 
HEERE over u ontbranden en zult u spoedig verdwenen zijn uit het 
goede land dat Hij u gegeven heeft. 

Genesis 13:16 16 En Ik zal uw nageslacht maken als het stof van de 
aarde; als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou 
ook uw nageslacht geteld kunnen worden. 

Genesis 15:5 5 Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar 
de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: 
Zo talrijk zal uw nageslacht zijn. 

Genesis 22:17 17 zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer 
talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de 
oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in 
bezit hebben. 

Deuteronomium 10:22 22 Met zeventig zielen trokken uw vaderen 
naar Egypte, en nu heeft de HEERE, uw God, u zo talrijk gemaakt 
als de sterren aan de hemel. 

1 Koningen 3:8 8 En Uw dienaar is te midden van Uw volk geplaatst, 
dat U verkozen hebt, een groot volk, dat vanwege de menigte niet 
geteld of geschat kan worden. 

2 Kronieken 1:9 9 Nu dan, HEERE God, laat Uw woord tot mijn 
vader David bewaarheid worden! Ú hebt mij immers koning 
gemaakt over een volk, talrijk als het stof van de aarde. 

1 Koningen 4:20 20 Juda en Israël waren met velen, zo talrijk als de 
zandkorrels die aan de zee zijn. Zij aten en dronken en waren blij. 

Genesis 15:5, 18 5 Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch 
naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen 
hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.  
18 Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, en zei: Aan 
uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot 
aan de grote rivier, de rivier de Eufraat 
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Genesis 16:10 10 Verder zei de Engel van de HEERE tegen haar: Ik 
zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte 
niet geteld kan worden. 

Genesis 18:17 17 De HEERE zei: Zal Ik voor Abraham verbergen wat 
Ik ga doen? 

Romeinen 4:17a 17a zoals geschreven staat: Ik heb u tot een vader van 
vele volken gemaakt. 

Galaten 3:7-9,29 7 Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, 
Abrahams kinderen zijn. 8 En de Schrift, die voorzag dat God uit het 
geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan 
Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken gezegend worden. 9 
Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de 
gelovige Abraham.  
29 En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en 
overeenkomstig de belofte erfgenamen. 

Openbaring 7:9 9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die 
niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond 
vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en 
palmtakken in hun hand. 

Genesis 12:2 2 Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw 
naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. 

Genesis 24:35 35 De HEERE heeft mijn heer rijk gezegend, zodat hij 
een aanzienlijk man geworden is; Hij gaf hem kleinvee en runderen, 
zilver en goud, slaven en slavinnen, kamelen en ezels. 

Galaten 3:16 16 Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn 
nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er 
sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat 
is Christus. 

Romeinen 11:25-26a 25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet 
hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat 
er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid 
van de heidenen is binnengegaan.  
26 En zo zal heel Israël zalig worden. 

Openbaring 5:9-10 9 En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent 
het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U 
bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke 
stam, taal, volk en natie. 10 En U hebt ons voor onze God gemaakt 
tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de 
aarde. 

Openbaring 21:3,7 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel 
zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen 
wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en 
hun God zijn.  
7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en 
hij zal voor Mij een zoon zijn. 

 

  

B. Gods verbond omvat ook alle andere verbonden  
in het Oude Testament  

Genesis 3:15 15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de 
vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop 
vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen. 

1 Johannes 3:8b 8b Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij 
de werken van de duivel verbreken zou. 

Matteüs 12:28-29 28 Maar als Ik door de Geest van God de demonen 
uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen.  
29 Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn 
huisraad roven, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal 
hij zijn huis leegroven.  

Kolossenzen 2:15 15 Hij heeft de overheden en de machten 
ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen 
getriomfeerd. 

Hebreeën 2:14 14 Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, 
heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de 
macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, 

Openbaring 12:7-12 7 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël 
en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn 
engelen voerden oorlog. 8 Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun 
plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak 
werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan 
genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen 
op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. 10 En ik 
hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de 
zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van 
Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en 
nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. 11 En zij hebben 
hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van 
hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de 
dood. 12 Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee 
hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden 
gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog 
maar weinig tijd heeft.  

Openbaring 20:1-3 1 En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met 
de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand.  
2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, 
en bond hem voor duizend jaar, 3 en wierp hem in de afgrond, en 
sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de 
volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde 
gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden 
losgelaten. 

Matteüs 24:14 4 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de 
wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan 
zal het einde komen. 

Johannes 12:31-32 31 Nu wordt het oordeel over deze wereld 
voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. 
32 En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe 
trekken. 

Kolossenzen 1:13-14 13 Hij heeft ons getrokken uit de macht van de 
duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn 
liefde. 14 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, 
namelijk de vergeving van de zonden. 

Romeinen 16:20 20 En de God van de vrede zal de satan spoedig 
onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heere Jezus 
Christus zij met u. Amen. 

Openbaring 20:10 10 En de duivel, die hen misleidde, werd in de 
poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse 
profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle 
eeuwigheid. 

Genesis 12:1-3, 1 De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw 
land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land 
dat Ik u wijzen zal. 2 Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en 
uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.3 Ik zal zegenen 
wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen 
alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.    

Genesis 17:7. 7 Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw 
nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om 
voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u. 
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Genesis 22:18.    18 En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde 
gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent.    

Genesis 26:4.    4 Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan 
de hemel en uw nageslacht al deze landen geven. In uw nageslacht 
zullen alle volken van de aarde gezegend worden,    

Genesis 28:14.    14 Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de 
aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het 
noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten 
van de aardbodem gezegend worden. 

Galaten 3:16 16 Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn 
nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er 
sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat 
is Christus. 

Jesaja 42:6-7 NBG 6 Ik, de HERE, heb u geroepen in gerechtigheid, 
uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk, 
tot een licht der natiën: 7 om blinde ogen te openen, om gevangenen 
uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis gezeten 
zijn. 

Jesaja 49:3,6 NBG 3 En Hij zeide tot mij: Gij zijt mijn knecht, Israël, 
in wie Ik Mij zal verheerlijken. 
6 Hij zegt dan: Het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn 
om de stammen van Jakob weder op te richten en de bewaarden van 
Israël terug te brengen; Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn 
heil reike tot het einde der aarde. 

Marcus 16:15 15 En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, 
predik het Evangelie aan alle schepselen. 

Matteüs 28:19a 19a Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend 
in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, 

Exodus 2:24-25. 24 Toen hoorde God hun gekerm, en God dacht aan 
Zijn verbond met Abraham, met Izak en met Jakob. 25 En God zag 
naar de Israëlieten om en ontfermde Zich over hen.    

Exodus 3:6-17. 6 Hij zei verder: Ik ben de God van uw vader, de God 
van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob. En Mozes 
bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. 7 De 
HEERE zei: Ik heb duidelijk de onderdrukking van Mijn volk, dat 
in Egypte is, gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun 
slavendrijvers gehoord. Voorzeker, Ik ken hun leed. 8 Daarom ben 
Ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de 
Egyptenaren, en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim 
land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het 
gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de 
Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. 9 Nu dan, zie, het 
geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot Mij gekomen. En Ik 
heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen 
onderdrukken. 10 Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden, 
en u zult Mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. 11 Mozes zei 
echter tegen God: Wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de 
Israëlieten uit Egypte zou leiden? 12 En Hij zei: Voorzeker, Ik zal 
met u zijn, en dit zal voor u het teken zijn dat Ík u gezonden heb: Als 
u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. 
13 En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom 
en tegen hen zeg: De God van uw vaderen heeft mij naar u toe 
gezonden, en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan 
tegen hen zeggen? 14 En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK 
BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN 
heeft mij naar u toe gezonden. 15 Toen zei God verder tegen Mozes: 
Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: De HEERE, de God van uw 
vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van 
Jakob, heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn 
Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis, van generatie op generatie. 
16 Ga, verzamel de oudsten van Israël en zeg tegen hen: De HEERE, 
de God van uw vaderen, is aan mij verschenen, de God van 

Abraham, Izak en Jakob. Hij zei: Ik heb zeker naar u omgezien en 
naar wat u in Egypte wordt aangedaan. 17 Daarom heb Ik gezegd: Ik 
zal u uit de onderdrukking van Egypte leiden naar het land van de 
Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de 
Hevieten en de Jebusieten, naar het land dat overvloeit van melk en 
honing.     

Exodus 6:2-7. 2 Ik ben aan Abraham, Izak en Jakob verschenen als 
God de Almachtige, maar met Mijn Naam HEERE ben Ik hun niet 
bekend geweest. 3 Ook heb Ik Mijn verbond met hen gesloten om 
hun het land Kanaän te geven, het land van hun vreemdelingschap, 
waarin zij als vreemdeling verbleven. 4 Bovendien heb Ik Zelf het 
gekerm gehoord van de Israëlieten, die de Egyptenaren voor zich 
laten werken, en Ik heb aan Mijn verbond gedacht. 5 Zeg daarom 
tegen de Israëlieten: Ik ben de HEERE. Ik zal u uitleiden van onder 
de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun 
slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware 
strafgerichten. 6 Ik zal u tot Mijn volk aannemen en Ik zal u tot een 
God zijn. Dan zult u weten dat Ik de HEERE, uw God, ben, Die u 
uitleidt vanonder de dwangarbeid van de Egyptenaren. 7 Ik zal u 
brengen in het land waarvoor Ik Mijn hand opgeheven heb, dat Ik 
het aan Abraham, Izak en Jakob geven zou. Ik zal het u in erfelijk 
bezit geven, Ik, de HEERE.     

Exodus 19:3-6.    3 Toen klom Mozes omhoog, naar God. De HEERE 
riep tot hem vanaf de berg: Zo moet u tegen het huis van Jakob 
zeggen en de Israëlieten verkondigen: 4 U hebt zelf gezien wat Ik met 
de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen 
en u bij Mij gebracht heb. 5 Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem 
gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle 
volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van 
Mij. 6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een 
heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet 
spreken.     

Galaten 3:17-19 17 Dit nu zeg ik: Het verbond, dat eertijds door God 
rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Christus, wordt door de 
wet, die na vierhonderddertig jaar gekomen is, niet krachteloos 
gemaakt om de belofte teniet te doen.  
18 Want als de erfenis uit de wet is, is zij niet meer uit de belofte; 
maar aan Abraham heeft God die door de belofte genadig 
geschonken.  
19 Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de 
overtredingen, totdat het Nageslacht zou gekomen zijn aan Wie het 
beloofd was; en zij is door engelen in de hand van de middelaar 
beschikt. 

Exodus 19:6 6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en 
een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet 
spreken. 

1 Petrus 2:9-10 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een 
koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot 
Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van 
Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar 
licht, 10 u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, 
die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen 
bent. 

Jeremia 33:20-22 20 Zo zegt de HEERE: Als u Mijn verbond met de 
dag en Mijn verbond met de nacht kunt verbreken, zodat dag en 
nacht er niet meer op hun tijd zullen zijn, 21 dan zal ook Mijn 
verbond met Mijn dienaar David verbroken kunnen worden, zodat 
hij geen zoon zal hebben die koning is op zijn troon, en ook het 
verbond met de Levieten, de priesters, Mijn dienaren. 22 Zoals het 
leger aan de hemel niet geteld en het zand van de zee niet gemeten 
kan worden, zo talrijk zal Ik het nageslacht van Mijn dienaar David 
maken, en de Levieten, die Mij dienen 
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Exodus 19:6 6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en 
een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet 
spreken. 

1 Kronieken 17:11-14,20-23 11 En het zal gebeuren, wanneer uw 
dagen voorbij zijn en u heen gaat naar uw vaderen, dat Ik uw 
nakomeling na u, die een van uw zonen zal zijn, zal doen opstaan, en 
Ik zal zijn koningschap bevestigen. 12 Die zal voor Mij een huis 
bouwen, en Ik zal zijn troon voor eeuwig bevestigen. 13 Ík zal hem 
tot een Vader zijn, en híj zal Mij tot een zoon zijn, en Mijn 
goedertierenheid zal Ik niet van hem wegnemen, zoals Ik die 
weggenomen heb van hem die er vóór u was, 14 maar Ik zal hem in 
Mijn huis en in Mijn koningschap voor eeuwig stand doen houden, 
en zijn troon zal voor eeuwig zeker zijn.  
20 HEERE, er is niemand zoals U, en er is geen God dan U alleen, 
zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben. 
21 En wie is als Uw volk Israël, het enige volk op de aarde dat God is 
gaan verlossen om voor Hem een volk te zijn, om Zich een Naam te 
maken door het doen van grote en ontzagwekkende dingen, door 
heidenvolken te verdrijven van voor de ogen van Uw volk, dat U uit 
Egypte verlost hebt. 22 U hebt Uw volk Israël voor U tot Uw volk 
gemaakt, voor eeuwig, en Ú, HEERE, bent hun tot een God 
geworden. 23 Nu dan, HEERE, laat dit woord dat U over Uw 
dienaar en over zijn huis gesproken hebt, voor eeuwig bewaarheid 
worden, en doe zoals U gesproken hebt. 

Jeremia 33:14-17 14 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik 
het goede woord gestand zal doen dat Ik gesproken heb tot het huis 
van Israël en over het huis van Juda. 15 In die dagen en in die tijd zal 
Ik voor David een SPRUIT van gerechtigheid doen opkomen. Hij 
zal recht en gerechtigheid doen op aarde. 16 In die dagen zal Juda 
verlost worden en zal Jeruzalem onbezorgd wonen. Dit is hoe men de 
stad noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID. 
17 Want zo zegt de HEERE: Aan David zal het niet aan een man 
ontbreken die op de troon van het huis van Israël zit, 

Psalm 110:1,4 1 Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn 
Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden 
gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten.  
4 De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: 
U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. 

Jeremia 33:25-26 25 Zo zegt de HEERE: Als Mijn verbond met de 
dag en de nacht er niet is, als Ik de vaste orde van de hemel en de 
aarde niet geregeld heb, 26 dan zal Ik ook het nageslacht van Jakob 
en van Mijn dienaar David verwerpen, zodat Ik uit zijn nageslacht 
geen heersers over het nageslacht van Abraham, Izak en Jakob zal 
nemen. Want Ik zal een omkeer brengen in hun gevangenschap en 
Mij over hen ontfermen. 

1 Kronieken 17:11 11 En het zal gebeuren, wanneer uw dagen voorbij 
zijn en u heen gaat naar uw vaderen, dat Ik uw nakomeling na u, die 
een van uw zonen zal zijn, zal doen opstaan, en Ik zal zijn 
koningschap bevestigen. 

Genesis 22:18 18 En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde 
gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent. 

Hebreeën 8:1-2 1 De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij 
spreken, is dit: Zo'n Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich heeft 
gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de 
hemelen. 2 Hij is een Dienaar in het heiligdom en in de ware 
tabernakel, die de Heere heeft opgericht en niet een mens. 

Openbaring 19:16 16 Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij 
deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. 

Matteüs 12:28 28 Maar als Ik door de Geest van God de demonen 
uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen. 

Marcus 1:14-15 14 De roeping van de eerste discipelen 14 En nadat 
Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het 
Evangelie van het Koninkrijk van God, 15 en Hij zei: De tijd is 
vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en 
geloof het Evangelie. 

Hebreeën 1:3 3 Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de 
afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn 
krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door 
Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van 
de Majesteit in de hoogste hemelen. 

Matteüs 28:18 18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: 
Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 

Efeziërs 1:20-23 20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem 
uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse 
gewesten, 21 ver boven alle overheid en macht en kracht en 
heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze 
wereld, maar ook in de komende. 22 En Hij heeft alle dingen aan 
Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen 
gegeven aan de gemeente, 23 die Zijn lichaam is en de vervulling van 
Hem Die alles in allen vervult.  

1 Petrus 3:21b-22 21b Maar niet als een verwijderen van het vuil van 
het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de 
opstanding van Jezus Christus, 22 Die aan de rechterhand van God 
is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten 
Hem onderworpen zijn. 

1 Petrus 2:5,9-10 5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd 
tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke 
offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. 
9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, 
een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; 
opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de 
duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, 10 u, die 
voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder 
ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. 

Openbaring 1:5-6 5 en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige 
is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der 
aarde, Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden 
gewassen heeft in Zijn bloed, 6 en Die ons gemaakt heeft tot 
koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de 
heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 

Exodus 19:6 6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en 
een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet 
spreken. 

Genesis 17:14 14 Maar hij die mannelijk en onbesneden is, van wie 
het vlees van zijn voorhuid niet besneden wordt, die persoon moet 
van zijn volksgenoten worden afgesneden; hij heeft Mijn verbond 
verbroken. 

Leviticus 26 Bijbel  
Deuteronomium 28 en 29 Bijbel  
Jozua 23:14 14 En zie, ik ga heden de weg van heel de aarde, en u 
weet met heel uw hart en met heel uw ziel dat er geen enkel woord 
van al de goede woorden die de HEERE, uw God, over u gesproken 
heeft, onvervuld gebleven is. Alles is uitgekomen voor u, geen enkel 
woord ervan is onvervuld gebleven. 

1 Koningen 4:20 20 Juda en Israël waren met velen, zo talrijk als de 
zandkorrels die aan de zee zijn. Zij aten en dronken en waren blij. 

1 Koningen 5:1 1 Hiram, de koning van Tyrus, stuurde zijn dienaren 
naar Salomo, want hij had gehoord dat men Salomo tot koning had 
gezalfd in de plaats van zijn vader. Hiram was namelijk alle dagen 
een vriend geweest van David. 
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Jeremia 11:6-14 6 Toen zei de HEERE tegen mij: Predik al deze 
woorden in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem: 
Luister naar de woorden van dit verbond en doe ze. 7 Want Ik heb 
uw vaderen ernstig gewaarschuwd vanaf de dag dat Ik hen uit het 
land Egypte leidde tot op deze dag, vroeg en laat: Luister naar Mijn 
stem! 8 Zij hebben echter niet geluisterd en zij hebben hun oor niet 
geneigd, maar ze gingen door, ieder overeenkomstig zijn verharde, 
boosaardige hart. Daarom bracht Ik over hen al de woorden van dit 
verbond dat Ik geboden heb te doen, maar die zij niet gedaan 
hebben. 9 Daarop zei de HEERE tegen mij: Er is een samenzwering 
ontdekt onder de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem. 
10 Zij zijn teruggekeerd tot de ongerechtigheden van hun voor-
vaderen, die geweigerd hebben naar Mijn woorden te luisteren. Wat 
hen betreft, zij zijn andere goden achternagegaan om die te dienen. 
Het huis van Israël en het huis van Juda hebben Mijn verbond 
verbroken, dat Ik met hun vaderen gesloten had. 11 Daarom, zo zegt 
de HEERE: Zie, Ik ga over hen onheil brengen waaraan zij niet 
kunnen ontkomen. Als zij dan tot Mij roepen, zal Ik niet naar hen 
luisteren. 12 Dan zullen de steden van Juda en de inwoners van 
Jeruzalem gaan roepen tot de goden aan wie zij reukoffers gebracht 
hebben, maar die zullen hen zeker niet kunnen verlossen in de tijd 
van hun onheil. 13 Immers, het aantal van uw goden is even groot 
als uw steden geworden, Juda, en u hebt evenveel altaren gemaakt 
voor die schande als het aantal straten van Jeruzalem, altaren om 
reukoffers te brengen aan de Baäl. 14 En u, bid niet voor dit volk, en 
hef voor hen geen geroep of gebed aan, want Ik zal niet luisteren op 
het moment dat zij over hun onheil tot Mij roepen.  

2 Koningen 17:1-41 Bijbel  
2 Koningen 23:4-27 Bijbel  
2 Koningen 25:8-12,21,26 8 Daarna, in de vijfde maand, op de 
zevende van de maand – dit jaar was het negentiende regeringsjaar 
van Nebukadnezar, de koning van Babel – kwam Nebuzaradan, de 
bevelhebber van de lijfwacht, de dienaar van de koning van Babel, in 
Jeruzalem. 9 Hij verbrandde het huis van de HEERE, het huis van 
de koning en alle huizen van Jeruzalem. Ja, alle huizen van de 
aanzienlijken verbrandde hij met vuur. 10 Het hele leger van de 
Chaldeeën dat de bevelhebber van de lijfwacht bij zich had, brak de 
muren rondom Jeruzalem af. 11 De rest van het volk dat in de stad 
was overgebleven, de overlopers die naar de koning van Babel waren 
overgelopen, en de rest van de menigte voerde Nebuzaradan, de 
bevelhebber van de lijfwacht, in ballingschap. 12 Maar enkelen van 
de armsten van het land liet de bevelhebber van de lijfwacht als 
wijnbouwers en akkerbouwers achter.  
21 De koning van Babel liet hen neerslaan en doden in Ribla, in het 
land van Hamath. Zo werd Juda uit zijn land in ballingschap 
weggevoerd. 
26 Toen maakte heel het volk zich gereed, van de kleinste tot de 
grootste, en de bevelhebbers van het leger, en zij gingen naar Egypte, 
want zij waren bevreesd voor de Chaldeeën. 

Jozua 23:15-16 15 En zoals al die goede dingen u overkomen zijn, die 
de HEERE, uw God, tot u gesproken heeft, zo zal het ook gebeuren 
dat de HEERE al die kwade dingen over u zal laten komen, totdat 
Hij u weggevaagd heeft uit dit goede land, dat de HEERE, uw God, 
u gegeven heeft. 16 Als u het verbond van de HEERE, uw God, dat 
Hij u geboden heeft, overtreedt, en andere goden gaat dienen en u 
daarvoor neerbuigt, dan zal de toorn van de HEERE over u 
ontbranden en zult u spoedig verdwenen zijn uit het goede land dat 
Hij u gegeven heeft. 

1 Koningen 14:15-16 15 De HEERE zal Israël treffen, zoals het riet 
in het water heen en weer zwiept, en Hij zal Israël wegrukken uit dit 
goede land, dat Hij hun vaderen heeft gegeven, en Hij zal hen 
verstrooien aan de overzijde van de rivier, omdat zij hun gewijde 
palen maakten om de HEERE tot toorn te verwekken. 16 Hij zal 
Israël overgeven vanwege de zonden van Jerobeam, die gezondigd 
heeft en die Israël deed zondigen. 

Jeremia 11:3-4 3 en zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE, de God van 
Israël: Vervloekt is de man die niet luistert naar de woorden van dit 
verbond, 4 dat Ik uw vaderen geboden heb op de dag dat Ik hen 
geleid heb uit het land Egypte, uit de ijzeroven: Luister naar Mijn 
stem en doe deze woorden, overeenkomstig alles wat Ik u gebied. 
Dan zult u Mij tot een volk zijn en zal Ík u tot een God zijn, 

Hosea 1:9 9 En Hij zei: Geef hem de naam Lo-Ammi,  
want u bent niet Mijn volk en Ík zal er voor u niet zijn. 

1 Koningen 19:18 18 Maar Ik zal er in Israël zevenduizend overlaten, 
allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baäl, en allen van 
wie de mond hem niet gekust heeft. Jesaja 

Jesaja 1:8-9 8 De dochter van Sion is overgebleven als een hutje in een 
wijngaard, als een nachthutje op een komkommerveld, als een 
belegerde stad. 9 Als de HEERE van de legermachten ons niet een 
gering aantal ontkomenen had overgelaten, als Sodom zouden wij 
geworden zijn; wij zouden Gomorra gelijk geworden zijn. 

Jesaja 6:13 13 Al zal daarin nog een tiende deel over zijn, het zal weer 
verwoest worden. Maar zoals van de eik en de haageik na het 
omhakken een stronk overblijft, zal hun stronk een heilig zaad zijn. 

Jesaja 8:17-18 17 Ik zal de HEERE verwachten, Die Zijn aangezicht 
verbergt voor het huis van Jakob; op Hem zal ik hopen. 18 Zie, ik en 
de kinderen die de HEERE mij gegeven heeft, dienen tot tekenen en 
wonderen in Israël, afkomstig van de HEERE van de legermachten, 
Die op de berg Sion woont. 

Jesaja 10:20-23 20 Op die dag zal het gebeuren dat de rest van Israël 
en wie van het huis van Jakob ontkomen zijn, niet langer zullen 
steunen op hem die hen geslagen heeft, maar zij zullen steunen op de 
HEERE, de Heilige van Israël, in trouw. 21 Die rest zal terugkeren, 
de rest van Jakob, naar de sterke God. 22 Want, Israël, al is uw volk 
als het zand van de zee, toch zal maar een rest daarvan terugkeren; tot 
verdelging is vast besloten; het stroomt over van gerechtigheid. 23 Ja, 
een vernietigend einde – en dat is vast besloten – gaat de Heere, de 
HEERE van de legermachten, in het midden van heel het land ten 
uitvoer brengen.  

Romeinen 11:1-5 1 Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? 
Volstrekt niet! Ik ben immers ook een Israëliet, uit het nageslacht 
van Abraham, van de stam Benjamin. 2 God heeft Zijn volk, dat Hij 
van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de Schrift zegt 
in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en 
zegt: 3 Heere, Uw profeten hebben zij gedood en Uw altaren 
afgebroken, en ik ben alleen overgebleven. Ook staan zij mij naar het 
leven.  
4 Maar wat zegt het Goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor 
Mijzelf nog zevenduizend mannen overgelaten, die de knie voor het 
beeld van Baäl niet gebogen hebben. 5 Zo is er dan ook in deze 
tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig de 
verkiezing van de genade.  
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Jeremia 31:31-34 31 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik 
met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond 
zal sluiten, 32 niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten 
heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte 
te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen 
getrouwd had, spreekt de HEERE. 33 Voorzeker, dit is het verbond 
dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de 
HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun 
hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een 
volk zijn. 34 Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder 
zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij 
zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, 
spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en 
aan hun zonde niet meer denken.  

Hebreeën 8:6-13 6 Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker 
bediening ontvangen, zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar 
is: een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. 7 Immers, als dat 
eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede 
geen plaats zijn gezocht. 8 Want hen berispend zegt Hij tegen hen: 

Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van 
Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, 9 niet 
overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb, 
op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte 
uit te leiden. Want zij bleven niet in Mijn verbond en Ik heb geen 
acht meer op hen geslagen, zegt de Heere. 10 Want dit is het 
verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt 
de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in 
hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot 
een volk zijn. 11 En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder 
zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen 
zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen. 12 Want Ik zal 
wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en 
hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. 13 Als Hij spreekt 
van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd 
verklaard. En wat oud is verklaard en wat veroudert, staat op het 
punt te verdwijnen.  

 

  

C. Gods verbond in het Nieuwe Testament  
Hebreeën 8:13 13 Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij 
daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard 
en wat veroudert, staat op het punt te verdwijnen. 

Hebreeën 7:22 22 in zoverre is Jezus Borg geworden van een zoveel 
beter verbond. 

Hebreeën 8:6 6 Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker 
bediening ontvangen, zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar 
is: een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. 

Hebreeën 10:9 9 Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o 
God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats 
te zetten. 

Matteüs 26:28 28 want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe 
verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. 

Lucas 22:20 10 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken 
van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in 
Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt 

2 Korintiërs 1:19-20 19 Want de Zoon van God, Jezus Christus, Die 
onder u gepredikt is door ons, namelijk door mij, Silvanus en 
Timotheüs, was niet ja en nee, maar ons woord is in Hem ja geweest. 
20 Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en 
in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons. 

2 Korintiërs 6:16 16 Of welk verband is er tussen de tempel van God 
en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals 
God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen 
wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. 

Hebreeën 4:1-3 1  Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van 
u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in Zijn rust 
binnen te gaan nog van kracht is 2 Want ook aan ons is het 
Evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord 
bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging 
bij hen die het hoorden. 3 Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan 
immers de rust binnen, zoals Hij gezegd heeft: Daarom heb Ik in 
Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij niet binnengaan! En dat 
terwijl Zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid 
zijn. 

Openbaring 21:3 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: 
Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en 
zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God 
zijn. 

Hebreeën 8:5 5 Deze priesters doen dienst in een afbeelding en 
schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van 
God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie 
erop toe, zegt Hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld 
dat u op de berg getoond is. 

Hebreeën 10:1 1 Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de 
toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan 
nooit met dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit ononderbroken 
brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. 

Hebreeën 9:9-10 9 Deze was een zinnebeeld voor de tegenwoordige 
tijd. In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers 
geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte, wat 
zijn geweten betreft tot volmaaktheid te brengen. 10 Het betrof hier 
alleen voedsel en dranken en verscheidene wassingen, vleselijke 
verordeningen, die opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde. 

Kolossenzen 2:17 17 Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige 
dingen, maar het lichaam is van Christus. 

Matteüs 5:17 17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de 
Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, 
maar te vervullen. 

Galaten 3:17,19 17 Dit nu zeg ik: Het verbond, dat eertijds door God 
rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Christus, wordt door de 
wet, die na vierhonderddertig jaar gekomen is, niet krachteloos 
gemaakt om de belofte teniet te doen. 
19 Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de 
overtredingen, totdat het Nageslacht zou gekomen zijn aan Wie het 
beloofd was; en zij is door engelen in de hand van de middelaar 
beschikt. 

Kolossenzen 2:14 14 en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te 
wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en 
Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te 
nagelen. 

Ezechiël 36:25-29 25 Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein 
worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u 
reinigen. 26 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest 
in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam 
wegnemen en u een hart van vlees geven. 27 Ik zal Mijn Geest in uw 
binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt 
en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. 28 U zult 
wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een volk 
voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn.  
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29 Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. Ik zal roepen tegen het 
koren en Ik zal het veel doen worden: Ik zal u geen hongersnood 
opleggen. 

Galaten 3:14 14 opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de 
heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden 
ontvangen door het geloof. 

Johannes 3:3-8 3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij 
het Koninkrijk van God niet zien. 4 Nicodemus zei tegen Hem: Hoe 
kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor 
de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren 
worden? 5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als 
iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het 
Koninkrijk van God niet binnengaan. 6 Wat uit het vlees geboren is, 
is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. 7 Verwonder u niet 
dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. 8 De 
wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet 
waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen 
die uit de Geest geboren is. 

Johannes 7:37-39 37 En op de laatste, de grote dag van het feest, 
stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij 
komen en drinken. 38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: 
Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 39 (En 
dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen 
zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet 
verheerlijkt was.) 

2 Korintiërs 3:16-18 16 Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, 
wordt de bedekking weggenomen. 17 De Heere nu is de Geest; en 
waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. 18 Wij allen nu, die 
met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel 
aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, 
van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de 
Heere bewerkt wordt 

2 Korintiërs 4:6 6 Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de 
duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen 
heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in 
het aangezicht van Jezus Christus. 

Hebreeën 9:7-10 7 In het tweede deel echter ging alleen de 
hogepriester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij voor 
zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. 8 Daarmee 
maakte de Heilige Geest dit duidelijk dat de weg naar het heiligdom 
nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in 
gebruik was. 9 Deze was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd. 
In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers 
geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte, wat 
zijn geweten betreft tot volmaaktheid te brengen. 10 Het betrof hier 
alleen voedsel en dranken en verscheidene wassingen, vleselijke 
verordeningen, die opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde. 

Hebreeën 10:1-4 1 Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de 
toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan 
nooit met dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit ononderbroken 
brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. 2 Zou er anders 
niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst 
verrichtten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn 
van zonden, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. 3 Maar 
nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden 
herinnerd. 4 Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en 
bokken de zonden wegneemt. 

Hebreeën 8:12 12 Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft 
genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet 
meer denken. 

Hebreeën 9:14-15 14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die 
door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, 
uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen! 
15 En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe verbond, opdat, 
nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de 
overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen 
de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. 

Romeinen 6:6,12-14 6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met 
Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou 
worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.  
12 Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de 
begeerten daarvan te gehoorzamen. 13 En stel uw leden niet ter 
beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel 
uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend 
geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor 
God. 14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet 
onder de wet, maar onder de genade. 

Hebreeën 8:6-13 6 Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker 
bediening ontvangen, zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar 
is: een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. 7 Immers, als dat 
eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede 
geen plaats zijn gezocht. 8 Want hen berispend zegt Hij tegen hen: 
Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van 
Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, 9 niet 
overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb, 
op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte 
uit te leiden. Want zij bleven niet in Mijn verbond en Ik heb geen 
acht meer op hen geslagen, zegt de Heere. 10 Want dit is het 
verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt 
de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in 
hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot 
een volk zijn. 11 En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder 
zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen 
zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen. 12 Want Ik zal 
wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en 
hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. 13 Als Hij spreekt 
van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd 
verklaard. En wat oud is verklaard en wat veroudert, staat op het 
punt te verdwijnen.  

Hebreeën 10:14 14 Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd 
worden, tot in eeuwigheid volmaakt. 

Romeinen 4:13 13 Want niet door de wet is de belofte aan Abraham 
of zijn nageslacht gedaan dat hij een erfgenaam van de wereld zou 
zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. 

2 Petrus 3:13 13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, 
nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 

Matteüs 5:17 17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de 
Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, 
maar te vervullen. 

Hebreeën 8:13 13 Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij 
daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard 
en wat veroudert, staat op het punt te verdwijnen. 

Hebreeën 10:9 9 Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o 
God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats 
te zetten. 

Lucas 22:20 10 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken 
van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in 
Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. 

2 Korintiërs 6:16 16 Of welk verband is er tussen de tempel van God 
en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals 
God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen 
wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. 
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Galaten 3:26-29 26 Want u bent allen kinderen van God door het 
geloof in Christus Jezus. 27 Want u allen die in Christus gedoopt 
bent, hebt zich met Christus bekleed. 28 Daarbij is het niet van 
belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat 
men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of 
vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. 29 En als u van 

Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig 
de belofte erfgenamen. 

Openbaring 21:3 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: 
Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en 
zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God 
zijn. 

  

D. Gods verbondsvolk  
Hosea 1:9 9 En Hij zei: Geef hem de naam Lo-Ammi,  
want u bent niet Mijn volk en Ík zal er voor u niet zijn. 

Romeinen 9:6 6 Ik zeg dit niet alsof het Woord van God vervallen is, 
want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. 

Jesaja 56:3-8 3 Laat de vreemdeling die zich bij de HEERE gevoegd 
heeft, niet zeggen: De HEERE heeft mij geheel en al van Zijn volk 
gescheiden; laat de ontmande niet zeggen: Zie, ik ben maar een dorre 
boom. 4 Want zo zegt de HEERE over de ontmanden die Mijn 
sabbatten in acht nemen, verkiezen wat Mij behaagt, en vasthouden 
aan Mijn verbond: 5 Ik zal hun in Mijn huis en binnen Mijn muren 
een plaats en een naam geven, beter dan die van zonen en dan die 
van dochters; een eeuwige naam zal Ik ieder van hen geven, een 
naam die niet uitgewist zal worden. 6 En de vreemdelingen die zich 
bij de HEERE voegen om Hem te dienen en om de Naam van de 
HEERE lief te hebben, om Hem tot dienaren te zijn; allen die de 
sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen, en die aan 
Mijn verbond vasthouden: 7 hen zal Ik ook brengen naar Mijn 
heilige berg, en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed. Hun 
brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn altaar. 
Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle 
volken. 8 De Heere HEERE, Die de verdrevenen uit Israël 
bijeenbrengt, spreekt: Ik zal er tot Hem nog meer bijeenbrengen, 
naast hen die al tot Hem bijeengebracht zijn. 

Galaten 3:8-9 8 En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de 
heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het 
Evangelie: In u zullen al de volken gezegend worden. 9 Daarom 
worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige 
Abraham 

Galaten 3:26-29 26 Want u bent allen kinderen van God door het 
geloof in Christus Jezus. 27 Want u allen die in Christus gedoopt 
bent, hebt zich met Christus bekleed. 28 Daarbij is het niet van 
belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat 
men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of 
vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. 29 En als u van 
Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig 
de belofte erfgenamen. 

Johannes 10:16 16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze 
schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn 
stem horen en het zal worden één kudde en één Herder. 

Efeziërs 3:2-6 2 als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de 
genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u, 3 dat Hij 
mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft (zoals ik 
eerder in het kort geschreven heb; 4 waaraan u, als u dit leest, mijn 
inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus), 5 dat in 
andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals 
het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten door de 
Geest, 6 namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot 
hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte 
in Christus, door het Evangelie, 

Handelingen 13:38-39, 46-48 38 Laat het u dan bekend zijn, 
mannenbroeders, dat door Hem aan u vergeving van de zonden 
verkondigd wordt 39 en dat ieder die gelooft, door Hem 
gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes 
niet gerechtvaardigd kon worden. 
46 Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig dat 
het Woord van God eerst tot u gesproken zou worden, maar 
aangezien u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waard 
oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. 47 Zo immers heeft 
de Heere ons geboden: Ik heb u tot een licht voor de heidenen 
gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de 
aarde. Paulus en Barnabas naar Ikonium 48 Toen nu de heidenen dit 
hoorden, verblijdden zij zich en prezen het Woord van de Heere, en 
er geloofden er zovelen als er bestemd waren voor het eeuwige leven. 

2 Korintiërs 1:20 20 Immers, zovele beloften van God als er zijn, die 
zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door 
ons. 

Romeinen 10:12-13 12 Er is immers geen enkel onderscheid tussen 
Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk 
voor allen die Hem aanroepen. 13 Want ieder die de Naam van de 
Heere zal aanroepen, zal zalig worden. 

1 Korintiërs 12:13 13 Ook wij allen immers zijn door één Geest tot 
één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij 
slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt. 

Galaten 3:28 28 Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of 
Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij 
is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u 
één in Christus Jezus. 

Kolossenzen 3:11 11 Daarbij is niet Griek en Jood van belang, 
besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar 
Christus is alles en in allen.

 
 


