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Bijbelteksten (NBV) bij Deltacursus Studie 13. De profetische boeken 

 

A. De profeten in het Oude Testament 
 

Deuteronomium 18:18. 18 Ik zal in hun midden profeten laten 

opstaan zoals jij. Ik zal hun mijn woorden ingeven, en zij zullen het 

volk alles overbrengen wat ik hun opdraag. 

2 Petrus 1:19-21. 19 Ons vertrouwen in de woorden van de profeten 

is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw 

aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een 

donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster 

opgaat in uw hart. 20 Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie 
uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, 21 want nooit is een 
profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens 

God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest. 

Jeremia 14:14. 14 De HEER antwoordde: ‘Die profeten 

verkondigen leugens, en dat in mijn naam. Ik heb hen niet 

gezonden, hun niets opgedragen, niet tot hen gesproken. De 

visioenen die ze profeteren zijn leugens, waarzeggerij, holle woorden 

en eigen verzinsels. 

Jeremia 23:9-32. zie Bijbel  
Ezechiël 13:2-3,17-23. 2 ‘Mensenkind, klaag alle profeten van Israël 

aan die het nog wagen te profeteren; zeg tegen de profeten die op 

eigen gezag spreken: “Luister naar de woorden van de HEER ! 3 Dit 

zegt God, de HEER: Wee de verdwaasde profeten die hun eigen 

ingevingen volgen zonder iets te hebben gezien! 

17 Mensenkind, richt je nu op de vrouwen van het volk die op eigen 

gezag profeteren, en klaag hen aan. 18 Zeg: “Dit zegt God, de 

HEER : Wee de vrouwen die toverbanden naaien voor alle polsen en 

handen, die sluiers maken die passen op ieders hoofd, om zo de 

zielen van de mensen te vangen! Jullie willen mijn volk in je netten 

vangen en zelf in leven blijven? 19 Jullie hebben mijn volk van mij 

vervreemd voor een handvol gerst en wat hompen brood. Jullie laten 

mensen sterven die niet moeten sterven, en houden mensen in leven 

die niet in leven mogen blijven. Jullie hebben mijn volk voorgelogen 

en het heeft naar je leugens geluisterd. 20 Daarom – zegt God, de 

HEER  – verscheur ik de banden waarmee jullie de mensen als vogels 

vangen; ik scheur ze van je armen af en laat de mensen vrij die in je 

netten verstrikt zijn geraakt. 21 Ik verscheur de sluiers en ik ontruk 
mijn volk aan jullie macht. Jullie zullen geen greep meer op hen 

hebben en jullie zullen weten dat ik de HEER  ben. 22 Jullie jagen 
met je leugens onschuldige mensen angst aan terwijl ik tegen hen 

geen kwaad in de zin heb, en jullie moedigen schuldige mensen aan 

en verhinderen dat zij tot inkeer komen en zo hun leven redden. 23 
Daarom zullen jullie geen bedrieglijke visioenen meer hebben en 

geen voorspellingen meer doen. Ik zal mijn volk aan jullie greep 

ontrukken, en dan zullen jullie weten dat ik de HEER  ben.”’ 

Jeremia 19:10-11a. 10 Sla in aanwezigheid van de mannen die je 

vergezellen de kruik stuk 11a en zeg tegen hen: Dit zegt de HEER 

van de hemelse machten: Zo zal ik dit volk en deze stad stukslaan. 

Jeremia 28:10. 10 Chananja nam toen het juk van Jeremia’s nek, brak 

het in stukken 

1 Koningen 18:37-40. 37 Geef mij antwoord, HEER , geef antwoord. 

Dan zal dit volk beseffen dat u, HEER , God bent en dat u het bent 

die hen tot inkeer brengt.’ 38 Het vuur van de HEER  sloeg in en 

verteerde het brandoffer met brandhout, stenen, as en al; zelfs het 

water in de geul likte het op. 39 Alle Israëlieten zagen het, en allen 
vielen op hun knieën en riepen: ‘De HEER  is God, de HEER  is 

God!’  

40 Toen zei Elia tegen hen: ‘Grijp de profeten van Baäl; laat niet één 
van hen ontkomen!’ De profeten werden gevangengenomen, en Elia 

liet hen afdalen naar het dal van de Kison, waar hij hen ter dood liet 

brengen.  

2 Korintiërs 12:12. 12 Alles wat een apostel tot apostel maakt, heb ik 

u laten zien: elke volharding, alle tekenen en wonderen, elke kracht. 

Hebreeën 2:4. 4 Ook God zelf getuigde daarvan, door tekenen en 

wonderen en allerlei grote daden te verrichten, en door de gaven van 

de heilige Geest overeenkomstig zijn wil te verdelen. 

Jeremia 30:2. 2 ‘Dit zegt de HEER, de God van Israël: Schrijf alle 

dingen die ik je heb gezegd in een boekrol. 

Jeremia 36:2,28,32. 2 ‘Neem een boekrol en schrijf daarin alles wat ik 

je gezegd heb over Israël, Juda en de andere volken sinds ik in de tijd 

van koning Josia voor het eerst tot je sprak.  
28 ‘Neem een nieuwe rol en schrijf daarin alles wat in de eerste rol 

stond, die koning Jojakim van Juda heeft verbrand.  
32 Hierop nam Jeremia een nieuwe rol en gaf die aan de schrijver 

Baruch, de zoon van Neria. Deze schreef er alles in wat Jeremia hem 

dicteerde, alles uit de boekrol die koning Jojakim van Juda had 

verbrand. Bovendien werden er veel woorden van gelijke strekking 

aan toegevoegd. 

Jesaja 40:11-31. zie Bijbel  
Jesaja 49:6. 6 Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent om de stammen van 

Jakob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, 

dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle 

volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einden der 

aarde reikt.’ 

Jesaja 56:3-8. 3 De vreemdeling die zich met de HEER heeft 

verbonden,  

laat hij niet zeggen: ‘De HEER zondert mij zeker af van zijn volk.’  

En laat de eunuch niet zeggen: ‘Ik ben maar een dorre boom.’  

4 Want dit zegt de HEER: De eunuch die mijn sabbat in acht 

neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn 

verbond,  

5 hem geef ik iets beters dan zonen en dochters: een gedenkteken en 

een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad.  

Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is.  

6 En de vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden  

om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de 

HEER te zijn – ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, 

ieder die vasthoudt aan mijn verbond –,  

7 hem breng ik naar mijn heilige berg, hem schenk ik vreugde in 

mijn huis van gebed; zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn 

tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’.  

8 Zo spreekt God, de HEER, die bijeenbrengt wie uit Israël 

verdreven waren:  

Ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn. 

Jesaja 48:3-6a. 3 Lang geleden kondigde ik aan wat nog stond te 
gebeuren, ik heb het uitgesproken, ik heb het laten horen. 

Onverwachts bracht ik die gebeurtenissen tot stand.  

4 Omdat ik weet dat je onhandelbaar bent – je nek hard als ijzer, je 

voorhoofd van brons – 5 heb ik het je van tevoren aangekondigd, 
voordat het gebeurde liet ik het horen, opdat je niet zou zeggen: ‘Dat 

hebben mijn goden gedaan. Dat is gebeurd op bevel van mijn 

beelden.’ 6 Je hebt het gehoord, je kunt het allemaal zien – waarom 

laat je dat niet blijken? 

Jeremia 2:11-13. 11 heeft ooit een volk zijn goden ingeruild? En 
goden zijn het nog niet eens!  

Maar mijn volk heeft zijn eer verruild voor iets dat geen hulp bieden 

kan.  

12 Hemel, wees ontzet! Huiver, sidder en beef!– spreekt de HEER.  

13 Twee wandaden heeft mijn volk begaan: het heeft mij verlaten, de 

bron van levend water, en het heeft waterkelders uitgehouwen, 

kelders vol scheuren, waarin het water niet blijft staan. 
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Jesaja 48:17-18. 17 Dit zegt de HEER, je bevrijder, de Heilige van 

Israël:  

Ik ben de HEER, jullie God, die jullie onderricht in je eigen 

belang, die jullie leidt op de weg die je gaat.  

18 Luisterde je maar naar mijn geboden, dan zou jouw vrede zijn als 

een rivier, en je gerechtigheid als de golven van de zee. 

Jeremia 2:20-22. 20 Je brak je juk steeds weer in stukken, rukte je 
riemen los en zei: “Ik wil niet dienstbaar zijn.” Maar op elke hoge 

heuvel, onder elke bladerrijke boom, lag je als een hoer te wachten.  

21 Ik heb je geplant als een edele druif, een prachtige stek, maar wat 

ben je geworden? Een verwilderde wijnstok, woekerende ranken! 

22 Ook al was je je kleren met zeep, en met een overvloed aan loog, 

je schandvlek blijf ik zien – spreekt God, de HEER. 

Jesaja 48:6b-8a. 6b  Vanaf nu laat ik je nieuwe dingen horen:  
wat nog verborgen is en jou onbekend. 7 Nu pas zijn ze geschapen, 

niet eerder, nog nooit heb je iets dergelijks gehoord, zodat je niet 

kunt zeggen: ‘Dat wist ik allang.’ 8a  Niets heb je hiervan gehoord of 

geweten,  

deze dingen zijn je niet eerder ter ore gekomen.  

Jeremia 2:36-37. 36 Hoe snel sla jij een andere weg in. Met Assyrië 

ben je bedrogen uitgekomen, met Egypte overkomt je dat ook. 

37 Ook Egypte zul je verlaten, ontredderd, met je handen op je 

hoofd. Want de HEER heeft verstoten op wie je vertrouwde, steun 

bieden ze niet meer.’ 

Jeremia 23:1-8. 1 Wee de herders die de schapen van mijn weiden in 

het verderf storten en laten verdwalen – spreekt de HEER. 

2 Daarom – dit zegt de HEER, de God van Israël, tegen de herders 

die mijn volk weiden: Jullie hebben mijn schapen verjaagd en laten 

verdwalen, en jullie zijn ze niet gaan zoeken. Daarom ga ik jullie 

zoeken: ik zal jullie straffen voor je kwalijke praktijken – spreekt de 

HEER. 3 Wat er nog van de schapen over is, zal ik bijeenbrengen 

uit alle landen waarheen ik ze verjaagd heb. Ik breng ze terug naar 

hun weide, ze zullen vruchtbaar zijn en in aantal toenemen. 4 Ik zal 
herders over ze aanstellen die ze zo zullen hoeden dat ze geen angst 

meer kennen en er niet één meer zal worden gemist – spreekt de 

HEER.  

5 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik aan Davids stam 

een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid 

zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. 

6 Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal 

zijn “De HEER is onze gerechtigheid”.  

7 Daarom, de dag zal komen – spreekt de HEER – dat er niet meer 

wordt gezegd: “Zo waar de HEER leeft, die het volk van Israël uit 

Egypte heeft bevrijd,” 8 maar: “Zo waar de HEER leeft, die de 

nakomelingen van Israël uit het land van het Noorden heeft bevrijd 

en uit de andere landen waarheen hij hen verbannen had.” Dan 

zullen ze weer in hun eigen land wonen.’ 

Jeremia 29:10-11. 10 Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig 

jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte 

gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. 11 Mijn 

plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk 

voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst 

geven. 

Jeremia 1:5,10. 5 ‘Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je 

al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij 

gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt. 

10 Nu, op deze dag, geef ik je gezag over alle koninkrijken en volken, 

om ze uit te rukken en te verwoesten, om ze te vernietigen en af te 

breken, op te bouwen en te planten.’ 

Ezechiël 33:7-11. 7 Jou, mensenkind, heb ik als wachter aangesteld 

voor het volk van Israël. Als je mijn woorden hoort moet je hen 

namens mij waarschuwen. 8 Als ik tegen een slecht mens zeg dat hij 

zal sterven, en jij zegt hem niet dat hij een andere weg moet inslaan, 

dan zal hij sterven door zijn eigen schuld, maar jou zal ik voor zijn 

dood ter verantwoording roepen. 9 Maar als je hem gewaarschuwd 

hebt dat hij een andere weg moet inslaan en hij doet dat niet, dan 

sterft hij door zijn eigen schuld, maar jij zult het er levend afbrengen.  

10 Mensenkind, zeg tegen het volk van Israël: “Jullie zeggen: ‘Onze 

misdaden en onze zonden worden ons aangerekend en wij gaan eraan 

te gronde – hoe kunnen we dan nog blijven leven?’” 11 Zeg tegen 
hen: “Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, de dood van een 

slecht mens geeft me geen vreugde, ik wil dat hij een andere weg 

inslaat en in leven blijft. Kom toch terug van de heilloze weg die 

jullie zijn ingeslagen, keer om, want waarom zouden jullie sterven, 

volk van Israël?” 

Ezechiël 33:12-20. 12 Mensenkind, zeg tegen je volksgenoten: “De 

rechtvaardigheid van een goed mens zal hem niet redden als hij een 

misdaad begaat, en de slechte daden van een slecht mens zullen hem 

niet ten val brengen als hij zich ervan afkeert. Een goed mens zal niet 

door zijn goede daden in leven blijven als hij een zonde begaat. 

13 Als ik tegen hem zeg dat hij in leven zal blijven en hij, 

vertrouwend op zijn rechtvaardigheid, begaat onrecht, dan zullen al 

zijn goede daden niet meer tellen, maar zal hij sterven door het 

onrecht dat hij begaan heeft. 14 En als ik tegen een slecht mens zeg 

dat hij zal sterven, en hij verlaat de weg van de zonde, hij is mij 

trouw en doet het goede 15 – hij geeft terug wat hij als onderpand 
heeft gekregen, hij vergoedt wat hij heeft gestolen, hij houdt zich aan 

de wetten die naar het leven leiden door geen onrecht meer te begaan 

–, dan zal hij leven en niet sterven. 16 De zonden die hij begaan 

heeft zullen hem niet meer worden aangerekend; als hij mij trouw is 

en het goede doet, zal hij leven!” 17 Je volksgenoten mogen dan 

zeggen: “De weg van de Heer is onrechtvaardig,” maar het is hún 

weg die onrechtvaardig is! 18 Als een goed mens zijn rechtvaardige 

weg verlaat en kwaad doet, zal hij daardoor sterven; 19 als een slecht 
mens zijn slechte weg verlaat, mij trouw is en het goede doet, dan zal 

hij daardoor leven. 20 Jullie zeggen: “De weg van de Heer is 

onrechtvaardig!” Volk van Israël, ik zal ieder van jullie oordelen naar 

de weg die hij gaat!’ 

Jesaja 1:9. 9 Had de HEER van de hemelse machten ons niet een 

laatste rest gelaten, het zou ons zijn vergaan als Sodom en Gomorra. 

10:20-23. 20 Op die dag zullen de overlevenden van Israël niet langer 

vertrouwen stellen in hem door wie ze werden geslagen. Het deel van 

Jakobs volk dat ontkomen is, zal weer oprecht vertrouwen op de 

HEER, de Heilige van Israël. 21 Een rest zal terugkeren naar de 
sterke God, de rest die van Jakob is overgebleven. 22 Want, Israël, al 

was je volk zo talrijk als zandkorrels aan de zee, slechts een rest zal 

terugkeren. Je vernietiging staat vast en de gerechtigheid zal 

overvloedig zijn. 23 Want God, de HEER van de hemelse machten, 

heeft tot vernietiging van het hele land besloten. 

Jesaja 10:21. 21 Een rest zal zich bekeren, de rest van Jakob, tot de 
sterke God. 

Jesaja 9:5 NBG. . . . . 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons 

gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt 

hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, 

Vredevorst. 

Ezechiël 34:11-24. 11 Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn 

schapen omzien en zelf voor ze zorgen. 12 Zoals een herder naar zijn 
kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik 

naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen 

waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende, donkere 

wolken. 13 Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen 
bijeenbrengen, ik zal ze naar hun eigen land laten terugkeren. Op de 
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bergen van Israël en bij de waterstromen zal ik ze weiden, overal in 

het land waar mensen wonen. 14 Ik zal ze laten grazen op een goede 
weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden; op 

Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige 

weide. 15 Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten – spreekt 

God, de HEER. 16 Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, 
verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren 

gezond maken – maar de vette en sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze 

weiden zoals het moet.  

17 Wat jullie betreft, mijn schapen, dit zegt God, de HEER: Ik zal 

rechtspreken tussen het ene schaap en het andere, tussen rammen en 

bokken. 18 Is het jullie niet genoeg dat jullie op de beste weide 
grazen? En dat jullie vertrappen wat er van het gras nog over is? Dat 

jullie het heldere water opdrinken en de rest met jullie poten troebel 

maken? 19 Mijn schapen moeten eten van wat jullie hebben vertrapt, 

en drinken van wat jullie met je poten troebel hebben gemaakt. 

20 Daarom – dit zegt God, de HEER, over jullie: Ik zal 

rechtspreken tussen de vette en de magere schapen. 21 Jullie dringen 
alle zwakke dieren met je flank en schouder weg, jullie stoten ze met 

je horens om ze te verjagen, 22 en daarom zal ik mijn schapen te 

hulp komen; ze zullen niet langer worden weggeroofd. Ik zal 

rechtspreken tussen de schapen.  

23 Ik zal een andere herder over ze aanstellen, een die ze wél zal 
weiden: David, mijn dienaar. Hij zal ze weiden, hij zal hun herder 

zijn. 24 Ik, de HEER, zal hun God zijn, en mijn dienaar David 

hun vorst. Ik, de HEER, heb gesproken. 

Ezechiël 36:16–38. Bijbel  
Jesaja 9:5-6 NBG. . . . . 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons 

gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt 

hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, 

Vredevorst. 6 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op 
de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en 

grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. 

De ijver van de HERE  der heerscharen zal dit doen. 

Jeremia 18:5-10. 5 De HEER zei: 6 ‘Volk van Israël, ik kan met 

jullie hetzelfde doen als die pottenbakker – spreekt de HEER. 

Immers, jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een 

pottenbakker. 7 De ene keer zeg ik tegen een volk en een koninkrijk 

dat ik het zal uitrukken, verwoesten en ombrengen – 8 maar als dat 

volk met zijn kwalijke praktijken breekt, dan zie ik af van het onheil 

waarmee ik het wilde treffen. 9 De andere keer zeg ik tegen een volk 

en een koninkrijk dat ik het zal opbouwen en planten – 10 maar 

luistert dat volk daarna niet naar mij en doet het wat slecht is in mijn 

ogen, dan zie ik af van al het goede dat ik had beloofd te doen. 

Jeremia 18:11-12. 11 Daarom, zeg tegen de inwoners van Juda en 

Jeruzalem: Dit zegt de HEER: Uit mijn hand komt onheil over 

jullie en ik beraam kwade plannen. Breek met je kwalijke praktijken, 

beter je leven. 12 Maar ze zullen antwoorden: “Laat ons begaan, we 

willen onze eigen plannen volgen.” Ze zullen zeggen dat ze zich 

alleen willen laten leiden door hun koppig en boosaardig hart 

Matteüs 21:41-44. 41 Ze antwoordden: ‘De onmensen! Laat hij ze op 

een mensonwaardige manier ombrengen en de wijngaard verpachten 

aan andere wijnbouwers, die de vruchten wel aan hem afdragen 

wanneer het daar de tijd voor is.’ 42 Daarop zei Jezus tegen hen: 

‘Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen: “De steen die de bouwers 

afkeurden is de hoeksteen geworden.  

Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.”  

43 Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden 

ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat 

dragen. 44 Wie over die steen struikelt zal gebroken worden, en 

iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd.’ 

2 Korintiërs 1:20. 20 In hem worden alle beloften van God ingelost; 

en daarom is het ook door hem dat we amen zeggen, tot Gods eer. 

Lucas 24:44-45. 44 Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb 

ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de 

Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling 

moest gaan.’ 45 Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor 

het begrijpen van de Schriften. 

Jesaja 7:14-16. 14 Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de 

jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem 

Immanuel noemen. 15 Boter en honing zal hij eten, totdat hij in 
staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. 16 Want 

voordat de jongen in staat is om het kwade te verwerpen en het 

goede te kiezen, zal het land van de beide koningen die u zo veel 

angst inboezemen, ontvolkt zijn. 

Matteüs 1:23. 23 ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en 

men zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent 

‘God met ons’. 

Jesaja 60:10-22. 20 Je zon zal niet meer ondergaan, je maan niet meer 

verbleken, want de HEER zal je voor altijd licht geven. De dagen 

van je rouw zijn voorbij.  

21 Je volk telt enkel nog rechtvaardigen, zij zullen het land voorgoed 
bezitten. Zij zijn de eerste scheuten van wat ik heb geplant,  

ik heb hen gemaakt om mijn luister te tonen.  

22 De geringste groeit uit tot een duizendtal, de kleinste tot een 

machtig volk. Ik, de HEER, zal dit spoedig volvoeren, wanneer de 

tijd is gekomen. 

Jesaja 49:3. 3 Hij heeft me gezegd: ‘Mijn dienaar ben jij.  

In jou, Israël, toon ik mijn luister.’  

Matteüs 5:17. 17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de 

Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, 

maar om ze tot vervulling te brengen. 

 

B. Uitleg van de profetieën in het Oude Testament.  
2 Korintiërs 3:14-16. 14 Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt 

tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het 

voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. 

15 Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens 
als de wet van Mozes wordt voorgelezen. 16 Maar telkens als iemand 

zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. 

1 Petrus 1:9-12. 9 omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw 

redding. 10 Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te 

achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou 

vallen. 11 Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke 
omstandigheden Christus’ Geest, die in hen werkzaam was, doelde 

toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister 

zou delen. 12 Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet 
voor henzelf bestemd was maar voor u, en nu is deze boodschap u 

verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven 

door de heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn 

geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. 

Kolossenzen 2:17. 17 Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – 

de werkelijkheid is Christus. 

Hebreeën 8:5-6. 5 Zij verrichten hun dienst in wat de afspiegeling en 
de voorafschaduwing is van het hemelse heiligdom, zoals dat aan 

Mozes geopenbaard werd toen hij begon met het oprichten van de 

tabernakel: ‘Let erop,’ staat er immers, ‘dat je alles vervaardigt 

volgens het ontwerp dat je op de berg getoond is.’ 6 Maar Jezus is 

dus aangesteld voor een eerbiedwaardiger dienst, in die zin dat hij 

bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag 

heeft gekregen in betere beloften. 
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Hebreeën 9:8-10. 8 Hiermee maakt de heilige Geest duidelijk dat de 

weg naar het hemelse heiligdom niet zichtbaar is zolang de eerste tent 

nog dienstdoet. 9 Dit alles is een zinnebeeld voor de huidige tijd: er 

worden daar gaven en offers gebracht die het geweten van degenen 

die ze opdragen niet tot volmaakte zuiverheid kunnen brengen; 

10 het gaat alleen om voedsel, drank en rituele wassingen, om 

bepalingen over uiterlijkheden die slechts gelden tot aan de nieuwe 

orde. 

Hebreeën 10:1. 1 Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont 

van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf 

laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degenen die jaar in jaar uit 

met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen ooit tot 

volmaaktheid te brengen. 

Matteüs 5:17. 17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de 

Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, 

maar om ze tot vervulling te brengen. 

Genesis 15:18. 18 Die dag sloot de HEER  een verbond met Abram. 

‘Dit land,’ zei hij, ‘geef ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van 

Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat 

Romeinen 4:13. 13 Immers, niet door de wet ontvingen Abraham en 

zijn nageslacht de belofte dat ze de wereld in bezit zouden krijgen, 

maar door de gerechtigheid die het geloof schenkt. 

Hebreeën 12:22-24. 22 Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad 

van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden 

engelen die in vreugde bijeen zijn, 23 voor de gemeenschap van 

eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de 

rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot 

volmaaktheid gekomen zijn, 24 voor de bemiddelaar van een nieuw 

verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt 

dan dat van Abel. 

Efeziërs 2:19-22. 19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten 

meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, 

20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met 

Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21 Vanuit hem groeit het hele 

gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, 

de Heer, 22 in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats 

waar God woont door zijn Geest. 

Handelingen 3:22-24. 22 Daardoor staat Jezus garant voor een veel 

beter verbond. 23 Zij volgden elkaar generaties lang op, omdat de 

dood hun belette priester te blijven, 24 terwijl hij priester zonder 
opvolger is, omdat hij tot in eeuwigheid blijft. 

Hebreeën 7:20b-28. 20b  De Levitische priesters ontvingen het 

priesterschap zonder dat het door een eed bekrachtigd werd, 21 Jezus 
daarentegen ontving het mét een dergelijke bekrachtiging, toen tegen 

hem werd gezegd: ‘De Heer heeft gezworen, en komt op zijn eed niet 

terug: “Jij bent priester voor eeuwig.”’  

25 Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, 

omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. 26 Een 
hogepriester als hij hadden we ook nodig, iemand die heilig, 

schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver boven 

de hemel verheven. 27 Hij hoeft niet, zoals de andere hogepriesters, 

elke dag eerst offers op te dragen voor zijn eigen zonden en dan voor 

die van het volk; dat heeft hij immers voor eens en altijd gedaan toen 

hij het offer van zijn leven bracht. 28 De wet stelt mensen aan als 

hogepriester, en mensen zijn behept met zwakheid, maar met de 

bekrachtiging onder ede die later werd uitgesproken dan de wet, is de 

Zoon aangesteld, die voor altijd de volmaaktheid heeft bereikt. 

Openbaring 17:14. 14 Ze binden de strijd aan met het lam, maar het 

lam zal hen overwinnen. Want het lam is de hoogste heer en koning, 

en wie hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw. 

1 Petrus 2:9-10. 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een 

koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich 

verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit 

de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens 
was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u 

niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. 

Hebreeën 7:12. 12 Maar wanneer de aard van het priesterschap 

verandert, verandert onherroepelijk ook de wet. 

Hebreeën 8:7-9. 7 Zou het eerste verbond zonder gebreken zijn 
geweest, dan zou er geen tweede voor in de plaats hebben hoeven 

komen. 8 Maar God berispt zijn volk met de woorden: ‘De dag zal 

komen – spreekt de Heer – dat ik een nieuw verbond zal sluiten met 

het volk van Israël en met het volk van Juda. 9 Niet een verbond 

zoals ik dat sloot met hun voorouders toen ik hen bij de hand nam 

om hen weg te leiden uit Egypte, want aan dat verbond zijn ze niet 

trouw gebleven. Daarom heb ik mijn handen van hen afgetrokken – 

spreekt de Heer. 

Hebreeën 11:39-40. 39 Al deze mensen, die van oudsher om hun 

geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien 

gaan 40 omdat God voor ons iets beters had voorzien, en hij hen niet 

zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken. 

2 Petrus 1:19-21. 19 Ons vertrouwen in de woorden van de profeten 

is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw 

aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een 

donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster 

opgaat in uw hart. 20 Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie 
uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, 21 want nooit is een 
profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens 

God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest. 

Jesaja 49:14-16a. 14 Sion zegt: ‘De HEERHEERHEERHEER  heeft mij verlaten, mijn 

Heer is mij vergeten.’ 15 Maar kan een vrouw haar zuigeling 

vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij 

het vergeten, ik vergeet jou nooit. 16 Ik heb je in mijn handpalm 

gegrift, je muren staan mij steeds voor ogen.  

Jesaja 51:3. 3 De HEERHEERHEERHEER  troost Sion, hij biedt troost aan haar ruïnes.  

Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk, haar wildernis wordt als de 

tuin van de HEERHEERHEERHEER . Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich, 

waar muziek en lofzang klinken. 

Jesaja 52:1-2. 1 Ontwaak, ontwaak, Sion, en bekleed je met je kracht!  

Bekleed je met je pronkgewaad, Jeruzalem, heilige stad.  

Nooit meer zul je worden betreden door wie onbesneden is, of 

onrein.  

2 Klop het stof van je af en sta op, Jeruzalem, neem plaats op de 

troon.  

De ketenen om je hals zijn losgemaakt, gevangen vrouwe Sion. 

Hebreeën 12:22-24. 22 Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad 

van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden 

engelen die in vreugde bijeen zijn, 23 voor de gemeenschap van 

eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de 

rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot 

volmaaktheid gekomen zijn, 24 voor de bemiddelaar van een nieuw 

verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt 

dan dat van Abel. 

Jesaja 65:1-25. Bijbel  
Jesaja 65:17. 17 Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.  

Wat er vroeger was raakt in vergetelheid,  

het komt niemand ooit nog voor de geest. 

2 Petrus 3:13. 13 Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit 

naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid 

woont. 
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Amos 9:11-12. 11 Dan zal ik het vervallen huis van David herbouwen, 

ik zal de muren herstellen en opbouwen wat is neergehaald, ik zal het 

in zijn vroegere luister herstellen. 12 Dan zal Israël in bezit nemen 

wat er nog rest van Edom en van alle volken die mij eens 

toebehoorden – spreekt de HEER, die dit alles doen zal. 

Handelingen 15:14-18. 14 Simeon heeft uiteengezet hoe God zelf het 

plan heeft opgevat om uit de heidenen een volk te vormen dat zijn 

naam vereert. 15 Dat stemt overeen met de woorden van de 

profeten; er staat immers geschreven: 16 “Dan keer ik terug op mijn 

schreden. Ik zal het vervallen huis van David herbouwen, uit het 

puin zal ik het weer opbouwen. Ik zal dit huis doen herrijzen, 17-
18 zodat de mensen die overgebleven zijn de Heer zullen zoeken, 

evenals alle heidenen over wie mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt 

de Heer, die dit van oudsher heeft aangekondigd.” 

Ezechiël 11:19-20. 19 Dan zal ik hen eensgezind maken en hun een 

nieuwe geest geven; ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen 

en hun er een levend hart voor in de plaats geven. 20 Dan zullen ze 

mijn wetten gehoorzamen en mijn regels in acht nemen. Zij zullen 

mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. 21 Maar wie met heel zijn hart 

aan deze gruwelijkheden vasthoudt, zal ik laten boeten voor zijn 

wangedrag – zo spreekt God, de HEER.”’ 

Ezechiël 36:24-28. 24 ik leid jullie weg bij die volken, ik breng jullie 
bijeen uit die landen en laat je naar je eigen land terugkeren. 25 Ik 
zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat 

onrein is, van al jullie afgoden. 26 Ik zal jullie een nieuw hart en een 
nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je 

er een levend hart voor in de plaats geven. 27 Ik zal jullie mijn geest 

geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in 

acht nemen. 28 Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je 
voorouders gegeven heb, jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie 

God zijn. 

Joël 3:1-2. 1 Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten 

over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude 

mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien; 

2 zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. 

Joël 2:28-32 NBG. 28 Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest 

zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen 

profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen 

gezichten zien. 29 Ook op de dienstknechten en op de 

dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten. 30 Ik zal 
wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en 

rookzuilen. 31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de 

maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. 

32 En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, 

behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal 

ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de ontkomenen 

zullen zij behoren, die de HERE zal roepen. 

Handelingen 2:16-21. 16 Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door 

de profeet Joël: 17 “Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over 
alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters 

profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droom-

gezichten. 18 Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die 

tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren.  

19 Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven  

en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook.  

20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed  

voordat de grote, stralende dag van de Heer komt.  

21 Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.” 

Handelingen 2:39. 39 want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw 
kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot 

zich zal roepen.’ 

Handelingen 11:14-18. 14 Hij zal je vertellen hoe jij en al je 

huisgenoten kunnen worden gered.” 15 Ik was nog maar nauwelijks 

begonnen te spreken, of de heilige Geest daalde op hen neer, zoals 

destijds ook op ons. 16 Ik herinnerde me dat de Heer tegen ons zei: 

“Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden met 

de heilige Geest.” 17 Als God hun wegens hun geloof in de Heer 

Jezus Christus hetzelfde geschenk wilde geven als ons, hoe had ik 

hem daar dan van kunnen weerhouden?’ 18 Toen ze dat gehoord 
hadden, waren ze gerustgesteld en loofden ze God met de woorden: 

‘Dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen 

en het nieuwe leven te ontvangen.’ 

Handelingen 15:7-11. 7 Toen het tot een hevige woordenstrijd 
kwam, stond Petrus op en zei: ‘Broeders, u weet dat God mij al in 

het begin uit uw midden heeft gekozen om de boodschap van het 

evangelie onder de heidenen te verspreiden en hen tot geloof te 

brengen. 8 God, die weet wat er in de mensen omgaat, heeft blijk 

gegeven van zijn vertrouwen in de heidenen door hun de heilige 

Geest te schenken, zoals hij die ook aan ons geschonken heeft. 9 Hij 

heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, want hij 

heeft hen door het geloof innerlijk gereinigd. 10 Waarom wilt u God 

dan trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te 

leggen dat onze voorouders noch wijzelf konden dragen? 11 Nee, we 

geloven dat we alleen door de genade van de Heer Jezus gered 

kunnen worden, op dezelfde wijze als zij.’ 

Romeinen 9:6a. 6a God heeft zijn belofte niet gebroken. 
Romeinen 9:6b. 6b Want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot 

Israël, 

Jesaja 56:3-8. 3 De vreemdeling die zich met de HEER heeft 

verbonden, laat hij niet zeggen: ‘De HEER zondert mij zeker af van 

zijn volk.’ En laat de eunuch niet zeggen: ‘Ik ben maar een dorre 

boom.’ 4 Want dit zegt de HEER: De eunuch die mijn sabbat in 

acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn 

verbond, 5 hem geef ik iets beters dan zonen en dochters: een 

gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van 

mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die 

onvergankelijk is.  

6 En de vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden om 

hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de 

HEER te zijn – ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, 

ieder die vasthoudt aan mijn verbond –, 7 hem breng ik naar mijn 

heilige berg, hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed; zijn 

offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal heten ‘Huis van 

gebed voor alle volken’.  

8 Zo spreekt God, de HEER, die bijeenbrengt wie uit Israël 

verdreven waren: Ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht 

zijn. 

Romeinen 2:28-29. 28 Jood is men niet door zijn uiterlijk, en de 

besnijdenis is geen lichamelijke besnijdenis. 29 Jood is men door zijn 

innerlijk, en de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis. Het is het 

werk van de Geest, niet een voorschrift uit de wet, dus wie innerlijk 

een Jood is, ontvangt geen lof van mensen maar van God. 

Galaten 6:14-16. 14 Maar ik – ik wil me op niets anders laten 

voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de 

wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. 15 Het is 

volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, belangrijk is 

dat men een nieuwe schepping is. 16 Laat er vrede en 
barmhartigheid zijn voor allen die bij deze maatstaf blijven, en voor 

het Israël van God. 

Filippenzen 3:3. 3 Wij zijn het die besneden zijn, wij verrichten onze 

dienst door de Geest van God en laten ons voorstaan op Christus 

Jezus, niet op onszelf, 
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2 Korintiërs 1:20. 20 In hem worden alle beloften van God ingelost; 

en daarom is het ook door hem dat we amen zeggen, tot Gods eer. 

Galaten 3:16-29. 16 Nu gaf God zijn beloften aan Abraham en zijn 

nakomeling. Let wel, er staat niet ‘nakomelingen’, alsof het velen 

betreft, maar het gaat om één: ‘je nakomeling’ – en die nakomeling is 

Christus. 17 Ik bedoel dit: de wet, die vierhonderddertig jaar na de 
belofte werd gegeven, maakt het testament dat door God bekrachtigd 

is niet ongeldig. De wet kan de belofte nooit ontkrachten. 

18 Immers, als de erfenis afhankelijk van de wet zou zijn, zou ze niet 

afhankelijk zijn van de belofte, maar het is nu juist door zijn belofte 

dat God zijn genade aan Abraham heeft geschonken.  

19 Waarom dan toch de wet? De wet is later ingevoerd om ons 

bewust te maken van de zonde, in de tijd dat de nakomeling aan wie 

de belofte was gedaan nog komen moest. Ze werd door engelen aan 

een bemiddelaar gegeven. 

Efeziërs 3:2-6. 2 U moet toch wel gehoord hebben dat God mij de 

taak heeft toevertrouwd om de genade door te geven die mij met het 

oog op u geschonken is. 3 Mij is in een openbaring het mysterie 

onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. 4 Aan de 
hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van 

mijn inzicht in dit mysterie van Christus. 5 Het is onder vorige 

generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest 

geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: 6 de heidenen 
delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van 

hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van 

het evangelie. 

Handelingen 2:17. 17 “Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over 
alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters 

profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen 

droomgezichten.    

Johannes 6:39. 39 Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft: dat 

ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat 

ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. 

Hebreeën 1:1-2. 1 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft 

God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, 

2 maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door 

zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie 

hij de wereld heeft geschapen. 

Openbaring 22:18-19. 18 Ik verklaar tegenover eenieder die de 
profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God 

hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; 19 en als 
iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal 

God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige 

stad, zoals die in dit boek beschreven zijn. 

1 Korintiërs 4:6b HSV. 6b met de bedoeling dat u van ons leert niets 

te bedenken boven wat er geschreven staat, opdat niemand zich ten 

gunste van de een boven de ander verheft. 

 

 

C. Liefde is belangrijker dan uitleg van de profetieën.  
1 Tessalonicenzen 4:13–5:11. 13 Broeders en zusters, wij willen u 
niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te 

treuren, zoals zij die geen hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat 

Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God 

door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. 

15 Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven 

tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. 

16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem 

verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de 

hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren 

opstaan, 17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met 

hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de 

Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. 18 Troost elkaar 
met deze woorden. 

1 Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment 

waarop dit zal gebeuren, 2 want u weet zelf maar al te goed dat de 

dag van de Heer komt als een dief in de nacht. 3 Als de mensen 

zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen 

door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. 

Vluchten is dan onmogelijk. 4 Maar u, broeders en zusters, u leeft 

niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen 

overvallen als een dief, 5 want u bent allen kinderen van het licht en 
van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, 6 dus 

laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede 

zijn. 7 Wie slaapt, slaapt ’s nachts, en wie zich bedrinkt, is ’s nachts 

dronken; 8 maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede 

zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de 

helm van de hoop op redding. 9 Want Gods bedoeling met ons is 

niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door 

onze Heer Jezus Christus. 10 Hij is voor ons gestorven opdat wij, of 

we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. 

11 Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al 

doet. 

Handelingen 1:7 NBG. 7 Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de 

tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking 

aan Zich gehouden heeft 

1 Tessalonicenzen 5:1-2. 1 Broeders en zusters, ik hoef u niet te 
schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren, 2 want u weet 
zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de 

nacht. 

1 Korintiërs 13:2. 2 Al had ik de gave om te profeteren en door-

grondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof 

dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 

Romeinen 13:10. 10 De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus 

de wet vindt zijn vervulling in de liefde. 

 


