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Matteüs
Hoofdstuk 1
1 Het geslachtsregister1 van Yešúʿ Mšíḥā2,
zoon van Dawid, zoon van ʾAbrāhām.
2 ʾAbrāhām verwekte ʾÍsḥāq, ʾÍsḥāq verwekte
Yaʿqúb, Yaʿqúb verwekte Yihúdā en zijn
broers. 3 Yihúdā verwekte Farṣ en Zarḥ (bij
Tāmār), Farṣ verwekte Ḥeṣrún, Ḥeṣrún
verwekte ʾĀrām. 4 ʾĀrām verwekte
ʿAminādāb, ʿAminādāb verwekte Naḥšún,
Naḥšún verwekte Salmān. 5 Salmān
verwekte Bāʿāz bij Raḥab, Bāʿāz verwekte
ʿÚbíd bij Rāʿút, ʿÚbíd verwekte ʾÍšay. 6 ʾÍšay
verwekte Dawid, de koning. Dawid verwekte
Šlémún door de vrouw van ʾÚriyā. 7 Šlémún
verwekte Raḥabʿam, Raḥabʿam verwekte
ʾAbía, ʾAbía verwekte ʾĀsā. 8 ʾĀsā verwekte
Yāhúšāfāt, Yāhúšāfāt verwekte Yúrām3,
Yúrām verwekte ʿÚzyā. 9 ʿÚzyā verwekte
Yútām, Yútām verwekte ʾĀḥāz, ʾAḥāz
verwekte Ḥezaqyā. 10 Ḥezaqyā verwekte
Mnaše, Mnaše verwekte ʾAmún, ʾAmún
verwekte Yúšiyā. 11 Yúšíyā verwekte
Yúkanyā4 en zijn broers in de ballingschap
van Bābel. 12 Na de ballingschap van Bābel
nu, verwekte Yúkanyā5 Šelatiʾyl, Šelatiʾyl
verwekte Zúrbābel. 13 Zúrbābel verwekte
ʾAbiúd, ʾAbiúd verwekte ʾElyāqím, ʾElyāqím
verwekte ʿĀzúr. 14 ʿĀzúr verwekte Zādúq,
Zādúq verwekte ʾAkín, ʾAkín verwekte ʾElíúd.

15 ʾElíúd verwekte ʾElíāzār, ʾElíāzār verwekte
Mātān, Mātān verwekte Yaʿqúb. 16 Yaʿqúb
verwekte Yawsef, de man6 van Maryam, uit
wie Yešúʿ werd geboren, de Mšíḥā genoemd.
17 Dus waren alle generaties van ʾAbrāhām
tot Dawid veertien generaties en van Dawid
tot de ballingschap in Bābel veertien
generaties en van de ballingschap in Bābel
tot de Mšíḥā, veertien generaties. 18 Nu was
de geboorte van Yešúʿ Mšíḥā als volgt: nadat
zijn moeder Maryam met Yawsef was
verloofd7, werd ze zwanger bevonden van de
Heilige Geest, nog voordat ze gemeenschap
hadden gehad. 19 Haar echtgenoot8 Yawsef
was echter rechtvaardig en wilde haar niet
blootstellen, en hij overdacht om heimelijk
van haar te scheiden. 20 Terwijl hij deze
dingen overdacht verscheen hem een engel9
van de HEER10 in een droom die zei: "Yawsef,
zoon van Dawid, vrees het niet om Maryam
tot vrouw te nemen, want wat in haar is
verwekt, is van de Heilige Geest. 21 Ze zal
een zoon baren en ze zal hem11 Yešúʿ12
noemen, want hij zal zijn volk redden van
hun zonden." 22 Dit alles was echter gebeurd
zodat werd vervuld wat de HEER door zijn
profeet had gezegd: 23 [Jes. 7:14] "Zie, de
maagd zal zwanger worden en een zoon
baren. Men zal13 hem ʿAmanúʾyíl noemen."
Vertaald betekent14 dat 'met ons is onze
God'.

6

1

Ktābā di ílídúteh, of 'geboorteregister'.
'Christus' (Grieks) en 'Mšíḥā' (Aramees)
betekenen 'gezalfde'.
3 Ahazia, Joas, Amazia worden weggelaten
vanwege o.a. 1 Koningen 21:20-26.
4 Vervloekt. Talmud traktaten Sanhedrin 37b en
38a over zijn berouw. Joahaz, Joachin, Zedekia
worden weggelaten.
5 1 Kronieken 3.
2

(gabra) of 'vader'. Daniël 6:24; Matteüs 7:9;
17:14,15; Lucas 11:11
7 Idioom. (makira) Voor Yawsef was gekocht, met
een bruidsschat.
8 (ba’la) vs. 'gawra' vers 16 (man, persoon).
9 Handelingen 12:15.
10 Māryā. YHWH.
11 Grieks heeft ‘jij zal hem’. Lucas 1:31
12 Hij zal redden.
13 Grieks heeft 'jij zal hem'.
14 Zacharia 8:23. Aman Alāhan
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24 Toen Yawsef ontwaakte, deed hij zoals de
engel van de HEER hem had opgedragen en
hij nam haar bij zich [thuis]. 25 En hij had
geen gemeenschap15 met haar totdat ze haar
eerstgeboren zoon baarde en ze noemde
hem Yešúʿ16.
Hoofdstuk 2
1 Nadat Yešúʿ was geboren in Bét-Leḥem van
Yihúd17, in de dagen van koning Herodes, zie,
magúši kwamen uit het Oosten naar
ʾÚrišlem, 2 en ze zeiden: "Waar is de koning
van de Yihúdi's geboren? Want in het Oosten
zagen we zijn ster en we zijn gekomen om
hem te eren." 3 Toen koning Herodes dit had
gehoord raakten hij en heel ʾÚrišlem met
hem in opschudding. 4 Daarop vergaderde
hij met alle overpriesters en schriftgeleerden
van het volk en vroeg hun waar de Mšíḥā
geboren zou worden. 5 Ze zeiden tegen hem:
"In Bét-Leḥem van Yihúd; want zo is
geschreven in de profeet: 6 [Micha 5:2 (1)]
'Ook jij18, Bét-Leḥem van Yihúd, zal niet de
minste onder de koningen van Yihúd zijn,
want vanuit jou zal de koning voortkomen
die mijn volk Isrāʾyel zal hoeden'." 7 Toen
riep Herodes de magúši heimelijk bijeen en
leerde van hen wanneer de ster door hen
was gezien, 8 en zond hen naar Bét-Leḥem
en zei tegen hen: "Ga en doe een ijverig
onderzoek naar de jongen. En wanneer jullie
hem hebben gevonden; kom en toon het me
zodat ook ik hem kan eren!" 9 Toen ze de
koning hadden aangehoord, vertrokken ze en
zie, de ster die ze in het Oosten19 hadden
15
16

gezien, ging hen voor tot ze stilstond boven
de plaats waar de jongen was! 10 Toen ze de
ster zagen, verheugden ze zich met zeer veel
verheuging. 11 Ze gingen het huis binnen en
zagen de jongen met zijn moeder Maryam.
Ze vielen op de knieën20 en aanbaden hem
en openden hun schatten en deden hem
schenkingen: goud, mirre en wierook.
12 Maar er werd hun in een droom getoond
dat ze niet terug moesten keren naar
Herodes, dus gingen ze langs een andere weg
naar hun land. 13 Toen ze waren vertrokken,
zie, de engel van de HEER verscheen in een
droom aan Yawsef en zei: "Sta op, neem de
jongen en zijn moeder en vlucht naar
Meṣrén21 en blijf daar tot ik met u spreek,
want Herodes staat klaar om het kind te
zoeken en het te doden." 14 Zo stond hij in
de nacht op, nam de jongen en zijn moeder
en trok zich terug naar Meṣrén, 15 en hij
bleef daar tot de dood van Herodes, zodat
vervuld zou worden wat de HEER had
gesproken door de profeet die zei: [Hosea
11:1] "Uit Meṣrén heb ik mijn zoon
geroepen." 16 Toen Herodes zag dat de
magúši de spot met hem hadden gedreven
werd hij woedend en gaf opdracht en liet alle
zonen van twee jaar en jonger in Bét-Leḥem
en haar omgeving doden, zoals hij had
gehoord volgens de tijdsperiode van de
magúši. 17 Toen werd vervuld wat door de
profeet ʾEramyā was gesproken die zei:
18 [Jer. 31:14, 15] "In Rāmtā wordt een stem
gehoord,
huilen en hevig rouwen,
Rāḥél die om haar kinderen huilt.
Ze wil niet getroost worden,
want ze zijn [er] niet."

Idioom. 'hij kende haar niet'.
Jahweh is redding. Exodus 14:13

17

יהוד

18

Niet in de LXX, POT of MT.
Niet 'aan het Oosten' maar 'In het Oosten'.

19

8

20

Psalmen 97:7 in LXX gebruikt voor Hebreeuwse
term, sjachah, wat "zich neerbuigen" betekent.
21 Egypte

9
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19 Nadat Herodes was gestorven, verscheen
de engel van de HEER in een droom aan
Yawsef in Meṣrén, 20 en hij zei tegen hem:
"Sta op, neem het kind en zijn moeder en ga
op weg naar het land van Isrāʾyel, want
degenen die het leven22 van het kind zochten
zijn gestorven." 21 Dus stond Yawsef op,
nam de jongen en zijn moeder en ging naar
het land van Isrāʾyel. 22 Toen hij echter had
gehoord dat Arkelaos in plaats van zijn vader
Herodes in Yihúd was gaan regeren, vreesde
hij daar naar toe te gaan. Het werd hem in
een droom getoond naar het gebied van Glílā
te gaan. 23 Toen hij daar kwam vestigde hij
zich in een stad genaamd Nāṣrat, zodat
vervuld zou worden wat door de profeet
werd gesproken: [Zach. 6:12] "Hij zal een
Nāṣreen23 worden genoemd."
Hoofdstuk 3
1 In die dagen kwam Yúḥanān de Doper en
hij verkondigde in de wildernis van Yihúd.
2 Hij zei: "Heb berouw. Het koninkrijk van de
hemel is genaderd24!" 3 Want hij is het over
wie door de profeet ʾEšʿayā werd gesproken:
[Jes. 40:3; Mal. 3:1.] "De stem van een
roepende in de wildernis:
'Bereid de weg van de HEER,
en egaliseer zijn pad'!" 4 Deze Yúḥanān had
kleding van kamelenhaar en een lederen
riem om zijn middel. Zijn voedsel was
sprinkhanen en wilde honing. 5 Toen ging
heel ʾÚrišlem en heel Yihúd en het hele
gebied rond de Yúrdnān naar hem toe.
6 Men liet zich door hem dopen in de rivier

de Yúrdnān terwijl ze hun zonden beleden.
7 Toen hij merkte dat vele separatisten en
zadúqi's25 kwamen om gedoopt te worden
zei hij tegen hen: "Geboorte van adders! Wie
heeft u getoond te vluchten voor de
komende gramschap? 8 Breng daarom
vruchten voort die berouw waardig zijn, 9 en
beeldt u zich niets in door te zeggen
'Abrāhām is onze vader', want ik zeg u dat
God voor ʾAbrāhām zonen uit deze stenen
kan voortbrengen! 10 Zie, de bijl is aan de
wortel van de bomen geplaatst! Daarom zal
elke boom die geen goede vruchten draagt,
worden gekapt en in het vuur vallen. 11 Ik
doop u wel in water vanwege uw berouw,
maar degene die na mij komt, is machtiger
dan ik want ik ben het niet waard om zijn
sandalen op te tillen. Hij zal u dopen in de
Heilige Geest en in vuur26. 12 Zijn wan is in
zijn hand en hij zal zijn dorsvloer reinigen en
hij zal de tarwe in zijn graanschuren
verzamelen, maar het kaf zal hij verbranden
in vuur dat niet dooft." 13 Toen kwam Yešúʿ
vanuit Glílā naar de Yúrdnān bij Yúḥanān om
door hem gedoopt te worden. 14 Maar
Yúḥanān weigerde het hem en zei: "Ik moet
door u gedoopt worden maar u komt naar
mij?" 15 Yešúʿ antwoordde en zei tegen hem:
"Sta het nu toe, want het is gepast voor ons
om al het rechtvaardige te vervullen." Toen
stemde hij toe. 16 Toen Yešúʿ was gedoopt,
stond hij onmiddellijk uit het water op en
werd de hemel voor hem geopend waarna
hij de Geest van God als een duif zag afdalen
en hij kwam over hem. 17 Zie, een stem van
de hemel zei: [Jes. 42:1] "Dit is mijn geliefde27
zoon in wie ik vreugde vind!"

22

of 'de ziel'.
woordspeling met Netzer; Jes. 11:1,2; Jer. 31:6;
Hand. 24:5.
24 of 'wordt aangeboden'.
23

25
26
27

Zonen van Zadúq. Ezechiël 44:15.
Numeri 31:23.
Habiba.
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1 Daarna werd Yešúʿ door de Heilige Geest
naar de wildernis geleid om beproefd te
worden door de beschuldiger. 2 En hij vastte
veertig dagen en veertig nachten en kreeg
uiteindelijk honger. 3 De verleider kwam en
zei tegen hem: "Als u de Zoon van God bent,
zeg dan dat deze stenen broden worden."
4 Maar hij antwoordde en zei: "Er staat
geschreven:[Deu. 8:3.] 'Niet van brood alleen
zal de mens leven, maar van elk woord dat
uit de mond van God28 voortkomt'." 5 Toen
bracht de beschuldiger hem naar de heilige
stad en plaatste hem op een spits van de
tempel. 6 En hij zei tegen hem: "Als u de
Zoon van God bent, werp u dan naar
beneden, want er staat geschreven: [Ps.
91:11] 'Hij zal zijn engelen opdracht geven
voor u en ze zullen u op hun handen dragen
zodat uw voet geen steen stoot'." 7 Yešúʿ zei
tegen hem: "Nogmaals, er staat geschreven:
[Deu. 6:16] 'Beproef de HEER, uw God, niet'."
8 Weer nam de beschuldiger hem mee naar
een zeer hoge berg en toonde hem alle
koninkrijken van de wereld en hun glorie,
9 en zei tegen hem: "Dit alles zal ik u geven
als u neervalt en mij aanbidt!" 10 Toen zei
Yešúʿ tegen hem: "Verdwijn Sāṭānā29! Want
er staat geschreven:[Deu. 6:13] 'De HEER, uw
God zult u aanbidden en hem alleen zult u
dienen'." 11 Daarna verliet de beschuldiger
hem en zie, engelen kwamen en bedienden
hem! 12 Toen Yešúʿ hoorde dat Yúḥanān was
gearresteerd, vertrok hij naar Glílā. 13 Nadat
hij Nāṣrat had verlaten, ging hij in KparNaḥum bij het meer wonen, aan de grens
van Zabālún en Naftālí,

28

29

of 'de HEER' (Old Syriac)
'Tegenstander'.

10

14 zodat vervuld zou worden wat gesproken
was door de profeet ʾEšʿayā die zei: 15 [Jes.
8:23-9:2] "Land van Zabālún en land van
Naftālí, [langs de] zeeweg, aan de overkant
van de Yúrdnān, Glílā van de natiën; 16 Het
volk dat in de duisternis zat, heeft een groot
licht gezien en degenen die in het land van
schaduw en dood woonden; aan hen is een
licht verschenen." 17 Vanaf die tijd ging
Yešúʿ verkondigen en zeggen: "Heb berouw
want het koninkrijk van de hemel is
genaderd!" 18 Terwijl hij langs het meer van
Glílā liep, zag hij twee broers, Šemʿún die
Kiʾfā werd genoemd en zijn broer ʾAndreās,
hun netten in de zee werpen want ze waren
vissers. 19 En hij zei tegen hen: "Volg me en
ik zal jullie vissers van mensen maken."
20 Onmiddellijk verlieten ze hun netten en
gingen hem volgen. 21 Terwijl hij verder liep,
zag hij twee andere broers, Yaʿqúb [zoon]
van Zabday en zijn broer Yúḥanān, in de boot
met hun vader Zabday hun netten
voorbereiden en hij riep hen. 22 Onmiddellijk
verlieten ze de boot en hun vader en gingen
hem volgen. 23 En Yešúʿ reisde door heel
Glílā en hij leerde in hun synagogen en
verkondigde de boodschap van het koninkrijk
en genas elke pijn en elke ziekte onder het
volk. 24 Zijn reputatie werd in heel Súríyaʾ
gehoord. Men bracht hem allen die van
kwaad tot erger te maken hadden met
verschillende ziekten; die werden onderdrukt
in kwelling, bezetenen, epileptici30 en
verlamden. En hij genas hen. 25 En grote
menigten volgden hem, vanuit Glílā, de Tien
Steden, ʾÚrišlem en Yihúd en vanuit de
overkant van de Yúrdnān.

30

'bar-Agra' (zoon van het dak) of 'maanziek'.

11
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1 Toen hij de menigten zag, ging hij een
heuvel op en nadat hij ging zitten, kwamen
zijn leerlingen naar hem toe. 2 En hij opende
zijn mond en leerde hun en zei: 3 "Gelukkig
de armen31 in geest,
want van hen is het koninkrijk van de hemel.
4 Gelukkig zijn wie rouwen,
want ze zullen getroost worden. 5 Gelukkig
zijn wie zachtaardig zijn,
want ze zullen de aarde beërven. 6 Gelukkig
zijn wie hongeren en dorsten naar
rechtvaardigheid,
want ze zullen verzadigd worden. 7 Gelukkig
zijn wie genadevol zijn,
want hun zal genade worden betoond.
8 Gelukkig zijn wie zuiver van hart zijn,
want ze zullen God zien. 9 Gelukkig zijn wie
vrede maken,
want ze zullen kinderen van God worden
genoemd. 10 Gelukkig zijn wie worden
vervolgd om rechtvaardigheid,
want van hen is het koninkrijk van de hemel.
11 Gelukkig zijn jullie wanneer men jullie
verwijten maakt, vervolgt en liegend allerlei
kwaad aan jullie toeschrijft om mijn naam.
12 Verheug je en verblijd je dan dat jullie
beloning toeneemt in de hemel. Want zo
vervolgden ze de profeten voor jullie.
13 Jullie zijn het zout van de aarde! Maar als
het zout smakeloos wordt, wat zal het zout
maken? Het gaat nergens naar toe, maar het
wordt naar buiten geworpen en door iemand
vertrapt. 14 Jullie zijn het licht van de wereld.
Een stad die op een heuvel is gebouwd kan
niet verborgen worden. 15 Ook ontsteekt
men geen lamp en zet haar dan onder een
korenmaat maar op een menora, en het
verlicht allen die in het huis zijn.
31

( )עניMogelijk 'nederigen'.

16 Schijn jullie licht zo voor de mensen, dat
ze jullie goede werken zien en jullie Vader,
die in de hemel is, prijzen. 17 Denk niet dat ik
ben gekomen om de Wet of de Profeten te
ontbinden32. Ik ben niet gekomen om te
ontbinden maar om te vervullen. 18 Ik zeg
jullie met zekerheid dat tot hemel en aarde
voorbijgaan, niet één jota33 of één tittel34 van
de Wet zal voorbijgaan tot alles is gebeurd.
19 Al wie daarom een van de kleine geboden
ontbindt en dat aan mensen leert, zal de
minste in het koninkrijk van de hemel
worden genoemd, maar wie deze behoudt
en leert, zal de grootste worden genoemd in
het koninkrijk van de hemel. 20 Daarom zeg
ik dat als jullie rechtvaardigheid niet
overvloediger is dan die van de
schriftgeleerden en de separatisten, jullie het
koninkrijk van de hemel niet zullen
binnengaan. 21 Jullie hebben gehoord dat er
tegen de eersten werd gezegd: [Ex. 20:13]
'Moord niet' en al wie moordt, zal voor het
gerecht worden veroordeeld. 22 Ik zeg jullie
echter dat iemand die zonder reden kwaad
op zijn broeder is, geoordeeld wordt door
het gerecht. Maar degene die tegen zijn
broeder zegt: 'ik spuug op jou!', wordt voor
de Raad35 beschuldigd. Maar degene die
zegt: '[je bent] een gek!', wordt schuldig
bevonden voor het Gihanā van vuur. 23 Als je
nu je schenking naar het altaar brengt en je
daar herinnert dat je broeder enige wrok
tegen je heeft, 24 laat je schenking dan daar
op het altaar en ga. Herenig je eerst met je
broeder en kom dan je schenking doen.

32

Idioom voor 'opheffen'. Matteüs 18:18
of 'yod'. Kleinste alfabet.
34 'serta'. Massoretische accenten.
35 of 'Sanhedrin'. Matteüs 18:17
Gihanā: 1 Koningen 11:7; Jesaja 66:24
33
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25 Tref snel een schikking met je tegenpartij
terwijl je nog met hem onderweg bent.
Anders levert de tegenpartij je over aan de
rechter, de rechter aan de officier en zal je
aan de gevangenis worden overgeleverd.
26 Ik zeg je met zekerheid dat je daar niet uit
komt totdat je de laatste šamúnā hebt
gegeven. 27 Jullie hebben gehoord dat werd
gezegd: [Ex. 20:14] Pleeg geen overspel.
28 Maar ik zeg je dat degene die met
begeerte naar een vrouw36 kijkt, al in zijn
hart overspel met haar heeft gepleegd.
29 Als je rechteroog aanstoot aan jou geeft,
ruk het uit37 en gooi het weg! Want het is
beter voor jou dat een van je ledematen zou
vergaan dan dat je hele lichaam in het
Gihanā valt. 30 En als je rechterhand
aanstoot aan jou geeft, hak hem af en gooi
hem weg! Want het is beter voor jou dat een
van je ledematen zou vergaan dan dat je hele
lichaam in het Gihanā valt. 31 Er werd
gezegd dat [Deu. 24:1] wie van zijn vrouw
scheidt, haar een scheidingsbrief moet
geven. 32 Maar ik zeg je dat degene die zich
van zijn vrouw laat scheiden zonder een zaak
van hoererij, haar aan overspel onderwerpt.
Wie een verworpen vrouw neemt, pleegt
overspel. 33 Ook hebben jullie gehoord dat
tegen de eersten werd gezegd: [Lev. 19:12]
'Lieg niet in uw eed, maar vervul uw eed
voor de HEER'. 34 Maar ik zeg jullie: zweer
niet38 eindeloos; niet bij de hemel,
want dat is de troon van God,

35 niet bij de aarde, want [dat] is zijn
voetbank, en ook niet bij ʾÚrišlem, want [dat]
is de stad van de grote koning. 36 Zweer ook
niet bij je hoofd, want je kan niet één haar
wit of zwart maken. 37 Laat je ja-woord 'ja'
zijn en je nee-woord, 'nee'. Wat daar ook bij
komt, is van het kwaad. 38 Jullie hebben
gehoord dat werd gezegd: [Ex. 21:24] 'Oog
om oog en tand om tand'. 39 Maar ik zeg
jullie: stel je niet op tegenover het kwaad
maar keer aan wie jou op de rechterwang
slaat, ook de andere toe. 40 Laat wie jou
voor het gerecht wil dagen om je tunica te
nemen, ook je jas hebben. 41 Dwingt iemand
je één mijl te gaan? Ga er dan twee met
hem. 42 Geef aan degene die iets van je
vraagt. Weiger niet als iemand je vraagt om
iets uit te lenen. 43 Jullie hebben gehoord
dat werd gezegd: [Lev 19:18] 'U moet uw
naaste liefhebben en uw vijand haten39'. 44
Maar ik zeg jullie: heb je vijand lief, zegen
wie jou vervloekt, doe het goede voor wie
jou haat en bid voor wie jou met geweld
wegvoert en vervolgt,, 45 zodat jullie
kinderen worden van jullie Vader die in de
hemel is, die zijn zon doet verschijnen voor
de goeden en de slechten en zijn regen doet
afdalen over de rechtvaardigen en de
onrechtvaardigen. 46 Want als je degenen
die jou liefhebben liefhebt, wat voor
beloning heb je dan? Zie, doen niet zelfs de
belastinginners hetzelfde? 47 En als je alleen
je broeders vrede wenst, wat doe je dan
meer dan anderen? Zie, doen zelfs de
belastinginners niet hetzelfde?
48 Wees daarom volmaakt zoals jullie Vader
in de hemel volmaakt is.

36

Aramees 'attetha' PS 22. Getrouwde vrouw.
Hyperbool.
38 of 'zweer in het geheel niet'. PS 376.
Deuteronomium 6:13; Jeremia 12:16. Openbaring
10:6; Galaten 1:20.

12

37

39

Toevoeging aan Wet door separatisten.
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Matteüs - Hoofdstuk 6
1 Let er op dat jullie geen liefdadigheid doen
voor het publiek, want anders hebben jullie
geen beloning bij jullie Vader die in de hemel
is. 2 Wanneer je liefdadigheid doet, bazuin
dat dan niet voor je uit, zoals de
toneelspelers doen in de synagogen en in de
straten, zodat ze door mensen worden
geprezen. Ik zeg je met zekerheid dat zij hun
beloning al hebben. 3 Laat als jij liefdadigheid
doet, je linker[hand] niet weten wat je
rechter[hand] doet, 4 zodat je liefdadigheid
verborgen is. Dan zal je Vader die het
verborgene ziet, je openlijk belonen. 5 En
wanneer je bidt, wees niet als de
toneelspelers, die het liefhebben om te
bidden in de synagogen en op de hoeken van
de marktplaatsen40 om door mensen te
worden gezien. Ik zeg jullie met zekerheid
dat zij hun beloning al hebben. 6 Maar ga als
je bidt je binnenkamer in, sluit je deur en bid
tot je Vader, die in het verborgene is. Dan zal
je Vader die het verborgene ziet je openlijk
belonen. 7 Wees als jullie bidden niet zoals
de babbelaars onder de heidenen, want ze
denken dat ze door veelspraak gehoord
zullen worden. 8 Wees dus niet als zij, want
jullie Vader weet [al] wat je nodig hebt voor
je het hem verzoekt. 9 Bid daarom zo:
Onze Vader in de hemel,
uw naam worde geheiligd,
10 uw koninkrijk41 kome,
uw wil worde gedaan,
zoals in de hemel,
ook op aarde,
11 geef ons het nodige brood42 van vandaag,

12 en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaren hebben
vergeven,
13 en laat ons niet in beproeving raken43,
maar bevrijd ons van het kwaad,
want van u is het koninkrijk,
en de macht,
en de glorie,
voor altijd en eeuwig. 14 Want als je de
fouten van anderen vergeeft dan zal je Vader
die in de hemel is, ook die van jou vergeven.
15 Maar als jullie mensen niet vergeven, zal
ook jullie Vader je fouten niet vergeven
hebben. 16 Wanneer jullie vasten, wees
[dan] niet somber zoals de toneelspelers,
want ze veranderen hun gezicht zodat de
mensen zien dat ze vasten. Ik zeg jullie met
zekerheid dat ze hun beloning hebben
ontvangen. 17 Maar was je gezicht en zalf je
hoofd wanneer jij vast, 18 zodat het voor
mensen niet blijkt dat je vast maar voor je
Vader die in het verborgene is. Dan zal je
Vader die in het verborgene ziet, je belonen.
19 Stapel geen voorraden44 op aarde, een
plaats waar mot en vraat45 [ze] bederven,
waar dieven inbreken en stelen, 20 maar
stapel je voorraden in de hemel, waar zowel
mot als vraat [ze] niet bederven en waar
dieven niet inbreken en stelen, 21 want waar
je voorraad is, daar zal ook je hart zijn. 22 De
lamp van het lichaam is het oog. Als je oog
dan oprecht is, dan zal ook je hele lichaam
verlicht zijn, 23 als je oog slecht46 is, dan zal
je hele lichaam duisternis zijn. Maar als het
licht in jezelf duisternis blijkt, hoe groot zal je
duisternis dan zijn!
43

40

ook 'brede straten'.
41 (Malkútā) regering of raad. Lucas 17:20-21;
Matteüs 12:28; Matteüs 13; Romeinen 14:17; 1
Korintiers 4:20.
42 Matteüs 6:33; Matteüs 4:4. Spreuken 30:8

Of 'breng ons niet voor het gerecht'. Matteüs
26:41; Marcus 14:38; Johannes 17:15; Jakobus
1:13,14.
44 Veel vertalingen hebben 'schatten'.
45 door 'korenworm'.
46 idioom voor gierig, hebberig.
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Hoofdstuk 7

24 Geen mens kan twee heren dienen. Of
men zal de één haten47 en de ander
liefhebben, of de één eerbiedigen en de
ander minachten. Jullie kunnen niet [zowel]
God als het geld dienen. 25 Daarom zeg ik
jullie: wees niet bezorgd over jezelf, wat je
zal eten of wat je zal drinken of waarmee je
het lichaam zal kleden. Zie, is de ziel niet
meer dan voedsel en het lichaam meer dan
kleding? 26 Kijk hoe de vogels van de hemel
niet zaaien, oogsten, of inzamelen in
graanschuren en toch voedt jullie Vader die
in de hemel is, ze. Zijn jullie niet meer waard
dan zij? 27 Wie van jullie kan door bezorgd te
zijn, één amta aan zijn gestalte48 toevoegen?
28 En wat kleding betreft, waarom zijn jullie
bezorgd? Onderzoek hoe de lelies van het
veld opgroeien. Ze spannen zich niet in en
spinnen niet. 29 Ik zeg jullie dat zelfs Šlémún
in al zijn glorie niet als één van deze [lelies]
was gekleed. 30 Zou God jou niet eerder
kleden dan het gras van het veld dat er
vandaag is en morgen in de oven wordt
geworpen, kleingelovige? 31 Wees dus niet
bezorgd en zeg niet: 'Wat zullen we eten?'
of: 'Wat zullen we drinken?' of: 'Wat zullen
we dragen?' 32 Want al deze dingen zoeken
de natiën, en jullie Vader in de hemel weet
ook dat jullie al deze [dingen] nodig hebben.
33 Zoek echter eerst het koninkrijk van God
en zijn rechtvaardigheid, en al deze dingen
zullen jullie toegevoegd worden. 34 Wees
dus niet bezorgd voor morgen, want morgen
zorgt voor zichzelf. Het kwaad van de dag is
voldoende.

1 Oordeel niet, zodat jullie niet worden
geoordeeld. 2 Met het oordeel dat jij
oordeelt, zal je geoordeeld worden, en met
de maat waarmee jij meet, zal je gemeten
worden. 3 Waarom kijk je naar het strootje
in het oog van je broeder, maar onderzoek je
niet de balk in je eigen oog? 4 Of, hoe kan je
tegen je broeder zeggen: 'Sta me toe het
strootje uit uw oog te nemen!' Zie, er is een
balk in je eigen oog! 5 Toneelspeler! Neem
eerst de balk uit je eigen oog. Onderzoek
daarna hoe je het strootje uit het oog van je
broeder kan nemen. 6 Geef het heilige49 niet
aan honden en gooi je parels niet voor
zwijnen zodat ze het niet met hun poten
vertrappen, zich omkeren en je verscheuren.
7 Vraag en het zal je gegeven worden, zoek
en je zal vinden, klop en er zal je opengedaan
worden. 8 Wie vraagt zal ontvangen, wie
zoekt zal vinden en voor wie klopt zal
worden opengedaan. 9 Of welke man onder
jullie, zou als zijn kind een brood vraagt het
dan een steen aanreiken? 10 Of als hij een
vis van hem vraagt, zou hij hem een slang
aanreiken? 11 Als daarom jullie die slecht zijn
goede gaven weten te geven aan jullie
kinderen, hoeveel meer zal jullie Vader die in
de hemel is, goede dingen geven aan wie
hem vraagt? 12 Alles wat jullie willen dat
mensen voor jullie doen, doe dat dan ook
voor hen, want dat is de Wet en de Profeten.
13 Ga door de nauwe deur, want wijd [is] de
deur en breed [is] de weg die tot de
ondergang leidt, en velen gaan daar door.
14 Hoe nauw is de deur en smal is de weg die
naar het leven leidt maar weinigen zijn er die
deze vinden!

47
48

Niet identiek zoals in bijv. Romeinen 9:13.
of 'levensduur'.

49

Woordspeling. of 'Hang geen oorbellen'.
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15 Pas op voor valse profeten, die onder
jullie komen in kleding van schapen, maar
[die] van binnen roofzuchtige wolven zijn.
16 Aan hun vruchten zal je ze kennen. Of
verzamelt men druiven van doornen of
vijgen van distels? 17 Dus elke goede boom
draagt goede vruchten, maar een slechte
boom draagt slechte vruchten. 18 Een goede
boom kan geen slechte vruchten dragen, ook
kan een slechte boom geen goede vruchten
dragen. 19 Elke boom die geen goede
vruchten draagt, wordt gekapt en in het vuur
geworpen. 20 Aan hun vruchten zal je ze dus
kennen. 21 Niet iemand die me zegt: 'Mijn
Heer, mijn Heer!' zal het koninkrijk van de
hemel binnengaan, maar degene die de wil
van mijn Vader die in de hemel is, doet.
22 Velen zullen mij op die dag zeggen: 'Mijn
Heer, mijn Heer!' profeteerden we niet in uw
naam, en wierpen we niet in uw naam
schimmen uit en deden we niet in uw naam
vele krachtige werken? 23 Dan zal ik hun
belijden: 'Ik heb u nooit gekend, [Ps. 6:9;
Ps. 119: 115; Luc. 13:27] verwijder u van mij,
werkers van onrechtvaardigheid!'
24 Daarom zal iedereen die mijn woorden
hoort en ze doet, worden vergeleken met
een wijs man die zijn huis op gesteente had
gebouwd. 25 En de regen daalde af, de
rivieren kwamen, de wind waaide en ze
sloegen op het huis, maar het viel niet want
de fundamenten waren op gesteente
geplaatst. 26 Maar wie mijn woorden hoort
en ze niet doet, zal worden vergeleken met
een dwaze man, die zijn huis op zand had
gebouwd. 27 En de regen daalde af, de
rivieren kwamen, de wind waaide en ze
sloegen op het huis en het viel. Zijn val was
groot." 28 Toen Yešúʿ zijn woorden had
voltooid, waren de menigten verbaasd over
zijn leer.

29 Want hij leerde hun als iemand met gezag
en niet zoals hun schriftgeleerden en
separatisten.
Hoofdstuk 8
1 Toen hij van de heuvel afdaalde volgden
hem vele menigten. 2 En zie! Daar kwam een
melaatse die voor hem boog en zei: "Mijn
Heer, als u wilt, kunt u me reinigen!" 3 Yešúʿ
strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei:
"Ik wil het, wees rein!" en op dat moment
werd hij van zijn lepra gereinigd. 4 En Yešúʿ
zei tegen hem: "Zie, waarom zegt u het aan
de mensen? Maar ga en toon uzelf aan de
priesters en doe de schenking zoals Muše
heeft geboden, tot getuigenis voor hen."
5 Toen Yešúʿ in Kpar-Naḥum kwam, naderde
hem een centurio die hem verzocht, 6 en zei:
"Mijn heer, mijn jongen ligt verlamd thuis en
wordt hevig gekweld!" 7 en Yešúʿ zei tegen
hem: "Ik kom en zal hem genezen." 8 De
centurio antwoordde en zei: "Mijn heer! Ik
ben het niet waard, dat u onder mijn dak zou
komen, maar zegt u een woord en mijn
jongen zal genezen! 9 Want ook ik ben een
man die onder gezag staat en er zijn soldaten
onder mij. Ik zeg tegen de ene: 'Ga!' en hij
gaat, en tegen de andere: 'Kom!' en hij komt
en tegen mijn bediende: 'Doe dit!' en hij
doet." 10 Toen Yešúʿ dat hoorde was hij
verbaasd en zei tegen wie hem volgden: "Ik
zeg u met zekerheid dat ik zelfs niet in
Isrāʾyel zo'n sterk geloof heb gevonden! 11 Ik
zeg u dan dat velen komen uit het oosten en
het westen die met ʾAbrāhām, ʾÍsḥāq en
Yaʿqúb zullen aanliggen in het koninkrijk van
de hemel. 12 De zonen van het koninkrijk
zullen echter uitgeworpen worden in de
buitenste duisternis. Daar zullen gehuil en
knarsende tanden zijn." 13 En Yešúʿ zei tegen
de centurio: "Ga! Het zal worden zoals u hebt
geloofd!" En zijn jongen werd op dat
moment genezen.
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14 Toen Yešúʿ in het huis van Šemʿún was
gekomen, zag hij diens schoonmoeder liggen,
door koorts vastgehouden. 15 Dus raakte hij
haar hand aan en de koorts verliet haar. Ze
stond op en ging hem dienen. 16 Toen het
avond was geworden, bracht men hem vele
bezetenen voor, en met een woord wierp hij
hun demonen uit. Al wie ziek was werd
genezen, 17 zodat werd vervuld wat werd
gesproken door ʾEšʿayā, de profeet die zei:
[Jes. 53:4] "dat hij onze pijnen zou nemen en
onze ziekten zou dragen." 18 Toen Yešúʿ de
vele menigten rondom zag, gaf hij opdracht
om naar de overkant te gaan. 19 Er naderde
een schriftgeleerde die hem zei: "Rabí, ik zal
u volgen waar u dan ook heen gaat!"
20 Yešúʿ zei tegen hem:
"Vossen hebben holen
en vogels van de hemel hebben een
schuilplaats,
maar de Mensenzoon50 heeft geen
plaats om het hoofd neer te leggen."
21 Maar een van zijn leerlingen zei tegen
hem: "Mijn Heer, sta me toe eerst heen te
gaan en mijn vader te begraven51." 22 Maar
Yešúʿ zei tegen hem: "Kom, volg me en laat
de doden hun doden begraven." 23 Toen
Yešúʿ in een boot stapte, volgden zijn
leerlingen hem. 24 En zie, er kwam een grote
deining op de zee, zodat de boot door de
golven werd bedekt, maar Yešúʿ lag te
slapen. 25 En ze kwamen bij hem, schudden
hem wakker en zeiden: "Onze Heer, bevrijd
ons, we vergaan!" 26 En hij zei tegen hen:
"Waarom zijn jullie angstig, kleingelovigen?"
Hij stond op en berispte de wind en het meer

en er was een grote stilte. 27 En de mensen
waren verbaasd en zeiden: "Wie is dit, dat
wind en het meer hem gehoorzamen?" 28
Toen Yešúʿ aan de overkant bij het gebied
van de Gadarenen was gekomen,
ontmoetten hem twee bezetenen die tussen
de graftomben uitkwamen. Ze waren zo
kwaad dat niemand die weg kon passeren.
29 Ze riepen luid en zeiden: "Wat is er tussen
ons en u, Yešúʿ, Zoon van God? Bent u hier
gekomen om ons voortijdig te kwellen?"
30 Nu was daar bij hen een grote kudde
zwijnen aan het grazen. 31 En deze
schimmen verzochten hem en zeiden: "Als u
ons uitwerpt, sta ons toe52 in de kudde
zwijnen te gaan!" 32 Toen zei Yešúʿ tegen
hen: "Ga!" En onmiddellijk gingen ze uit en
gingen in de zwijnen. Die hele kudde haastte
zich naar een klif, viel in het meer en stierf in
het water. 33 Maar de herders vluchtten en
gingen naar de stad om alles te tonen wat er
was gebeurd en wat betreft bezetenen.
34 De hele stad ging erop uit om Yešúʿ te
ontmoeten. Toen ze hem zagen, vroegen ze
hem om uit hun gebied te vertrekken.
Hoofdstuk 9
1 En hij stapte in een boot, stak over en
kwam in zijn eigen stad. 2 En men bracht
hem een verlamde die op een draagbed lag.
Toen Yešúʿ hun geloof zag, zei hij tegen de
verlamde: "Mijn zoon, wees gerust, je
zonden zijn vergeven!" 3 Maar sommige van
de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: "Hij
lastert!" 4 Maar Yešúʿ kende hun gedachten
en zei tegen hen: "Waarom overlegt u het
kwaad in uw hart? 5 Want wat is
eenvoudiger te zeggen: je zonden zijn
vergeven of: sta en loop?

50

Daniël 7:13, Messiaanse titel. Barnāšā.
idioom voor 'laat me voor mijn vader zorgen,
tot hij sterft'.
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Grieks heeft 'zend ons'.
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6 Dat u mag weten dat de Mensenzoon het
gezag heeft op aarde om zonden te
vergeven." Toen zei hij tegen de verlamde:
"Sta op, neem je draagbed op en ga naar je
huis." 7 Daarna stond hij op en ging naar
huis. 8 Toen de menigten dit hadden gezien,
vreesden ze en prezen ze God, die een gezag
zoals dit aan mensen geeft. 9 Toen Yešúʿ van
daar was weggegaan, zag hij in het
belastingkantoor iemand, met de naam
Matay, zitten. Hij zei tegen hem: "Kom, volg
mij!" Hij stond op en ging hem volgen.
10 Terwijl ze in het huis aanlagen, kwamen
er vele belastinginners en zondaars die met
Yešúʿ en zijn leerlingen aanlagen.
11 Toen de separatisten dit zagen, zeiden ze
tegen zijn leerlingen: "Waarom eet uw rabí
met de belastinginners en zondaars?"
12 Maar hij hoorde het en zei: "Niet wie
gezond zijn hebben een dokter nodig maar
wie ziek zijn! 13 Ga leren wat dit betekent:
[Hos. 6:6] 'Mededogen wil ik en geen offer',
want ik ben niet gekomen om de
rechtvaardigen maar om de zondaars te
roepen." 14 Toen kwamen de leerlingen van
Yúḥanān bij hem en ze vroegen hem:
"Waarom vasten wij en de separatisten wel
maar veel van uw leerlingen niet?" 15 Yešúʿ
zei tegen hen: "Kunnen degenen van de
receptie vasten zolang de bruidegom met
hen is? Maar de dagen komen dat de
bruidegom van hen zal worden
weggenomen. Daarna zullen ze vasten.
16 Niemand zet een nieuw lapje op een oud
kledingstuk, zodat het lapje niet aan het
kledingstuk trekt en de scheur groter wordt.
17 Ook doet men geen jonge wijn in oude
lederen zakken, anders barsten de zakken en
raakt de wijn vergoten en gaan de zakken
verloren. Men doet jonge wijn echter in
nieuwe lederen zakken zodat beide

behouden blijven." 18 Terwijl hij deze dingen
met hen sprak, kwam daar een leider, hij
naderde, boog voor hem en zei: "Mijn
dochter is nu gestorven, maar kom en leg uw
hand op haar en ze zal leven." 19 Yešúʿ stond
op en zijn leerlingen volgden hem. 20 Zie,
een vrouw van wie haar bloed al twaalf jaar
vloeide. Ze naderde hem van achteren en
raakte de rand van zijn kleding aan! 21 Want
ze zei bij zichzelf: "Als ik slechts zijn kleding
aanraak, zal ik worden genezen." 22 Maar
Yešúʿ draaide zich om, zag haar, en zei:
"Schep moed, mijn dochter! Je geloof heeft
je gered." En de vrouw was vanaf dat
moment genezen. 23 Toen Yešúʿ in het huis
van de leider kwam, zag hij de fluitspelers en
de opzwepende menigten. 24 Hij zei: "Maak
plaats, want het meisje is niet gestorven
maar ze slaapt!" En ze lachten hem uit.
25 Toen hij de menigten naar buiten had
laten gaan, ging hij naar binnen, pakte haar
hand vast en het meisje stond op. 26 En dit
bericht ging uit tot die gehele streek.
27 Nadat Yešúʿ van die plaats vertrok,
volgden hem twee blinden, die riepen en
zeiden: "Betoon ons genade, zoon van
Dawid!" 28 Toen hij in een huis was
gekomen, werden die blinde mannen bij hem
gebracht. Yešúʿ zei tegen hen: "Gelooft u dat
ik dit kan doen?" Ze zeiden tegen hem: "Ja,
onze Heer!" 29 Toen raakte hij hun ogen aan
en zei: "Laat het zijn zoals u hebt geloofd."
30 Onmiddellijk werden hun ogen geopend
en Yešúʿ maande hen en zei: "Zorg dat
niemand het te weten komt." 31 Maar ze
gingen naar buiten en ze verkondigden het in
heel dat gebied. 32 Toen Yešúʿ naar buiten
ging, bracht men hem een stomme man die
een demon had. 33 Nadat de demon was
uitgegaan, sprak die stomme en waren de
menigten verbijsterd en zeiden: "Zoiets is in
Isrāʾyel nooit gezien!"
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34 Maar de separatisten zeiden: "Hij werpt
de demonen uit met [hulp van] het hoofd
van de demonen." 35 En Yešúʿ reisde door
alle steden en dorpen, terwijl hij leerde in
hun synagogen en de boodschap van het
koninkrijk verkondigde en alle ziekten en alle
pijnen genas. 36 Toen hij de menigten zag,
had hij medelijden met hen, want ze waren
vermoeid en losgelaten als schapen zonder
herder. 37 Toen zei hij tegen zijn leerlingen:
"De oogst is groot, maar er zijn weinig
werkers. 38 Vraag de Heer van de oogst
daarom dat hij werkers in zijn oogst
uitzendt."
Hoofdstuk 10
1 Dus riep hij de twaalf leerlingen en hij gaf
hun het gezag om onreine geesten uit te
werpen en om alle pijnen en ziekten te
genezen. 2 Dit waren nu de namen van de
twaalf zendelingen53: De eerste van hen was
Šemʿún die Kiʾfā werd genoemd, en zijn
broer, ʾAndreās, Yaʿqúb zoon van Zabday en
zijn broer Yúḥanān, 3 Fílípos, Bartúlmay,
Tāwma, Matay de belastinginner, Yaʿqúb
zoon van Ḥalfay en Labí die Taday werd
genoemd, 4 Šemʿún de Zeloot en Yihúdā
Skaryúṭā, die hem zou verraden. 5 Yešúʿ gaf
deze twaalf zendelingen opdracht en zei: "Ga
niet op de weg van de heidenen en ga de
steden van de Šāmraï niet binnen. 6 Maar ga
vooral naar de verloren schapen van het huis
van Isrāʾyel. 7 Terwijl jullie gaan, verkondig
en zeg dat het koninkrijk van de hemel is
genaderd. 8 Genees de zieken, reinig de
melaatsen, werp demonen uit. Jullie hebben
gratis ontvangen, geef gratis. 9 Voorzie niet
in goud, zilver of koper in jullie beurzen,

10 geen tas voor onderweg, of twee tunica's,
schoenen of een staf, want de werker is zijn
voedsel waard. 11 In wat voor stad of dorp
jullie ook komen, onderzoek wie het waard
is. Ga daar naar binnen en verblijf daar tot
jullie vertrek. 12 Wens wanneer jullie een
huis binnengaan dat huis[gezin] vrede. 13 Als
dat huis[gezin] het waard is, zal jullie vrede
over haar komen, maar als het dat niet
waard is, zal jullie vrede tot jullie terugkeren.
14 Als iemand jullie niet ontvangt, of jullie
woorden niet gehoorzaamt, verlaat dat huis
of dat dorp en schud het stof54 van jullie
voeten. 15 Ik zeg jullie met zekerheid, dat het
voor het gebied van Sadúm en ʿAmúrā
rustiger zal zijn op de oordeelsdag dan voor
die stad. 16 Zie, ik zend jullie uit als schapen
tussen wolven! Wees daarom zo sluw als een
slang en onschuldig als een duif. 17 Pas op
voor mensen. Men zal jullie namelijk aan het
gerechtsgebouw uitleveren en jullie
tuchtigen in hun synagogen. 18 Jullie zullen
om mij worden voorgeleid55 tot prefecten en
koningen, tot getuigenis voor hen en de
natiën. 19 Wanneer ze jullie echter
arresteren, wees dan niet van tevoren
bezorgd over wat jullie zullen spreken. Want
het zal jullie gegeven worden wat jullie op
dat moment moeten zeggen. 20 Want niet
jullie zijn degenen die spreken, maar de
Geest van jullie Vader spreekt door jullie.
21 Want broer zal broer tot de dood
uitleveren en vader zal tegen zijn zoon
opstaan en kinderen tegen hun ouders en ze
vermoorden. 22 En jullie zullen door alle
mensen worden gehaat om mijn naam, maar
wie volhardt tot het einde zal gered worden.

54
53

Apostelen, gezondenen. 'Sliha'; scheut of tak.
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Lucas 7:44.
Handelingen 12:1; 26:1; Matteüs 6:7
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23 Wanneer men jullie in deze stad vervolgt,
vluchten jullie naar een andere. Want ik zeg
jullie met zekerheid dat jullie niet alle steden
van het huis van Isrāʾyel zullen voltooien,
totdat de Mensenzoon komt. 24 Er is geen
leerling die groter is dan zijn rabí of een
bediende groter dan zijn heer. 25 Het is voor
de leerling voldoende, te zijn als zijn rabí en
voor de bediende als zijn heer. Als men de
huismeester Bʿelzbúb noemt, hoeveel meer
zijn de huisgenoten dan? 26 Vrees hen
daarom niet, want er is niets bedekt wat niet
zal worden geopenbaard en [niets]
verborgen wat niet bekend zal worden.
27 Wat ik jullie zeg in de duisternis, zeg dat in
het licht en wat jullie horen in jullie oren,
verkondig dat van de daken. 28 En vrees niet
degenen die het lichaam doden, maar de ziel
niet kunnen doden. Vrees degene die zowel
de ziel als het lichaam kan vernietigen in het
Gihanā. 29 Worden niet twee mussen
verkocht voor een asar? Niet een van hen zal
op de grond vallen zonder jullie Vader.
30 Maar wat jullie betreft; zelfs de haren van
jullie hoofd zijn alle geteld. 31 Vrees daarom
niet. Want jullie zijn meer dan vele mussen.
32 Wie mij daarom belijdt tegenover
mensen, zal ik ook belijden tegenover mijn
Vader in de hemel. 33 Maar wie mij ontkent
tegenover mensen, zal ik ook ontkennen
tegenover mijn Vader die in de hemel is.
34 Denk niet dat ik ben gekomen om rust56
op aarde te brengen. Ik kwam niet om rust te
brengen maar een zwaard. 35 Want ik ben
gekomen om een man tegen zijn vader te
verdelen en dochter tegen haar moeder en
schoondochter tegen haar schoonmoeder.

56

of 'vrede'.

36 [Micha 7:6] Iemands huisgenoten zullen
zijn vijanden zijn. 37 Wie zijn vader of
moeder meer liefheeft dan mij, is mij niet
waard, en wie zijn zoon of dochter meer
liefheeft dan mij, is mij niet waard. 38 En wie
zijn kruis niet opneemt, komt en me volgt, is
mij niet waard. 39 Wie zijn ziel vindt, zal haar
verliezen maar wie zijn ziel om mij verliest,
zal haar vinden. 40 Wie jullie ontvangt,
ontvangt mij. Wie mij ontvangt, ontvangt
degene die mij heeft uitgezonden. 41 Wie
een profeet ontvangt in naam van een
profeet, zal de beloning van een profeet
ontvangen, en wie een rechtvaardige
ontvangt in naam van een rechtvaardige zal
de beloning van een rechtvaardige
ontvangen. 42 Al wie een beker koud water
te drinken geeft aan een van deze kleinen,
slechts in naam van een leerling, ik zeg jullie
met zekerheid dat hij zijn beloning niet zal
verliezen."
Hoofdstuk 11
1 Toen Yešúʿ zijn opdrachten aan zijn twaalf
leerlingen had gegeven, vertrok hij van daar
om te leren en te verkondigen in hun steden.
2 Zodra Yúḥanān in de gevangenis had
gehoord over de werken van de Mšíḥā
stuurde hij zijn leerlingen, 3 en zei tegen
hem: "Bent u degene die zal komen of
verwachten we iemand anders?" 4 En Yešúʿ
antwoordde en zei tegen hen: "Ga, bericht
Yúḥanān wat jullie hebben gehoord en
gezien. 5 Blinden zien, verlamden lopen,
melaatsen worden gereinigd, doven horen,
doden staan op en aan de armen wordt hoop
gegeven, 6 en gelukkig is wie geen aanstoot
aan mij neemt." 7 Toen ze waren vertrokken,
ging Yešúʿ met de menigten over Yúḥanān
spreken: "Wat deed u naar de wildernis
uitgaan om te zien? Een in de wind wuivend
riet?

peshitta.nl
Matteüs - Hoofdstuk 11
8 Wat deed u anders uitgaan om te zien? Een
man die zachte kleding droeg? Zie, degenen
die zachte dingen dragen, zijn in
koningshuizen! 9 Waarom anders bent u dan
gegaan? Om een profeet te zien? Ja zeg ik u,
en meer dan een profeet. 10 Want hij is over
wie is geschreven: [Mal 3:1] 'Zie, ik zend mijn
boodschapper voor uw persoon uit, zodat
hij de weg voor u zal voorbereiden'. 11 Ik
zeg u met zekerheid dat er niemand is
verrezen onder wie uit vrouwen57 zijn
geboren, die groter is dan Yúḥanān de
Doper. Toch is de kleinste in het koninkrijk
van de hemel groter dan hij. 12 Van de dagen
van Yúḥanān de Doper tot op dit uur, wordt
het koninkrijk van de hemel krachtig geleid
en de krachtigen grijpen haar.
13 Want alle profeten en de Thora58 hebben
tot Yúḥanān geprofeteerd. 14 En als u wilt,
neem aan dat hij ʾElíā is, die moest komen.
15 Laat wie oren heeft om te horen, horen!
16 Waarmee zal ik deze generatie
vergelijken? Ze lijkt op kinderen die op het
plein zitten en naar hun kameraden roepen:
17 'We hebben voor jullie gezongen,
maar jullie hebben niet gedanst.
We hebben tot jullie geweeklaagd,
maar jullie hebben niet gerouwd'. 18 Want
Yúḥanān kwam niet om te eten en te
drinken, toch zei men: 'Hij heeft een demon'.
19 Toen de Mensenzoon was gekomen,
etend en drinkend, zei men: 'Zie, een gulzig
man en een wijndrinker, een vriend van
belastinginners en zondaars'! Maar de
wijsheid wordt gerechtvaardigd door haar
werken59." 20 Toen verweet Yešúʿ de steden
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Job 38:7.
'orayta.' ie. Pentateuch. Leer.
Grieks heeft 'kinderen'.
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in welke vele van zijn krachtige werken
bekend werden, dat ze geen berouw hadden.
21 en hij zei: "Wee Korazín! Wee Bét-Ṣayādā!
Want als in Ṣúr en Ṣaydān de krachtige
werken geweest zouden zijn die bij jullie
waren, zouden ze al lang in zak en as berouw
hebben gehad. 22 Daarom zeg ik u dat het
voor Ṣúr en Ṣaydān op de oordeelsdag
rustiger zal zijn dan voor u. 23 En jij, KparNaḥum, dat tot de hemel was verheven; tot
[Jes. 14:13,15, šiúl] het dodenrijk zal je worden
verlaagd. Want als in Sadúm de krachtige
werken gedaan zouden zijn die in jou zijn
gedaan, zou het tot vandaag blijvend zijn
geweest! 24 Maar ik zeg je dat het voor het
land van Sadúm op de oordeelsdag rustiger
zal zijn dan voor jou." 25 In die tijd
antwoordde Yešúʿ en zei: "Ik dank u Vader,
Heer van de hemel en de aarde, dat u deze
dingen hebt verborgen voor de wijzen en de
intellectuelen, maar ze hebt geopenbaard
aan kinderen. 26 Ja mijn Vader, zo hebt u het
gewild. 27 Alles is aan mij overgeleverd door
mijn Vader en niemand kent de Zoon,
behalve de Vader. Ook kent niemand de
Vader behalve de Zoon en degene aan wie
de Zoon hem wil openbaren. 28 Kom naar
mij, al wie vermoeid is en vrachten draagt en
ik zal jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op
jullie en leer van mij dat ik verfrissend en
zachtaardig van hart ben, [Jer. 6:16; Ps. 23:3]
dan zullen jullie rust voor jezelf vinden,
30 want mijn juk is aangenaam en mijn
vracht is licht."
Hoofdstuk 12
1 In die tijd liep Yešúʿ op de sabbat tussen de
korenvelden. Toen de leerlingen honger
kregen, gingen ze aren plukken en eten.
2 Toen de separatisten dit zagen, zeiden ze
tegen hem: "Zie, uw leerlingen doen iets wat
niet is toegestaan op de sabbat!"
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3 Maar hij zei tegen hen: "Hebt u niet
gelezen, wat Dawid, en degenen met hem,
deden toen ze honger hadden? 4 Hoe hij het
huis van God binnenging en hij de broden
van de tafel van de HEER at, wat voor hem
en voor de zijnen niet was toegestaan te
eten alleen voor de priesters? 5 Of hebt u
niet gelezen in de Thora dat de priesters die
in de tempel de sabbat schenden onschuldig
zijn? 6 Maar ik zeg u dat hier iemand is die
groter dan de tempel is. 7 Als u had geweten
wat dit betekent: [Hos. 6:6] 'Mededogen wil
ik en geen offer', dan had u de onschuldigen
nooit veroordeeld, 8 want de Heer van de
sabbat is de Mensenzoon." 9 Toen Yešúʿ van
daar was vertrokken, kwam hij in hun
synagoge. 10 Er was daar een man die een
verdorde hand had. En ze vroegen hem en
zeiden: "Is het toegestaan om op de sabbat
te genezen?" Zo konden ze hem
beschuldigen. 11 Daarop zei hij tegen hen:
"Is er iemand onder u die een schaap heeft,
die als het op de sabbat in een put valt, het
niet zou pakken en eruit tillen? 12 Hoeveel
meer is een mens waard dan een schaap?
Daarom is het toegestaan op de sabbat te
doen wat goed is." 13 Toen zei hij tegen de
man: "Strek uw hand uit!" En hij strekte zijn
hand uit en het werd hersteld, zoals de
naaste [hand]. 14 En de separatisten gingen
weg om te overleggen hoe ze van hem af
konden komen. 15 Maar Yešúʿ kwam het te
weten en trok zich van daar terug. En vele
menigten volgden hem en hij genas hen
allen. 16 En hij maande hen om hem niet te
openbaren, 17 zodat vervuld zou worden wat
door de profeet ʾEšʿayā was gesproken die
zei: 18 [Jes. 42:1-4] "Zie, mijn bediende in wie
ik vreugde vind,
mijn geliefde naar wie mijn ziel heeft
verlangd!

Ik zal mijn geest in hem leggen
en hij zal de natiën het oordeel
verkondigen. 19 Hij zal niet redetwisten of
luid roepen,
niemand zal zijn stem op het plein horen.
20 Een gekneusd riet zal hij niet breken,
een flakkerende60 lamp zal hij niet uitdoven,
tot hij het recht zal laten zegevieren, 21 en
in zijn naam zullen de natiën hoop
vinden61." 22 Toen werd een bezetene, die
stom en blind was, bij hem gebracht en hij
genas hem zodat [hij die] stom en blind was,
kon spreken en zien. 23 En de hele menigte
was verbaasd en zei: "Is dit niet de zoon van
Dawid?" 24 Maar de separatisten hoorden
het en zeiden: "Niet deze [man] werpt
demonen uit maar Bʿelzbúb, het hoofd van
de demonen." 25 Maar Yešúʿ kende hun
gedachten en zei tegen hen: "Elk koninkrijk
dat tegen zichzelf is verdeeld, zal verwoest
raken. Elk huis en elke stad die tegen zichzelf
is verdeeld zal niet stand houden. 26 En als
Sāṭānā Sāṭānā uitwerpt is hij tegen zichzelf62
verdeeld! Hoe zal zijn koninkrijk dan
standhouden? 27 En als ik door Bʿelzbúb
demonen uitwerp, door wie werpen uw
zonen dan uit? Daarom zullen zij rechters
over u zijn. 28 Maar als ik demonen door de
Geest van God uitwerp, dan is het koninkrijk
van God tot u genaderd! 29 Of kan iemand
het huis van een sterke [man] binnengaan en
zijn goederen plunderen tenzij hij eerst de
sterke [man] zou binden? Daarna zal hij diens
huis plunderen. 30 Wie niet met mij is, is
tegen mij en wie niet met mij verzamelt,
verstrooit.
60

MT heeft 'walmend' POT heeft 'flakkerende'.
LXX volgt met 'Hij zal niet falen of ontmoedigd
raken tot hij recht heeft gezet op aarde en de
eilanden zullen wachten op zijn wet'.
62 'ziel' (napsha).
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31 Daarom zeg ik u dat alle zonden en laster
de mensen vergeven zullen worden. Maar
laster tegen de Geest zal de mensen niet
worden vergeven. 32 Iemand die een woord
tegen de Mensenzoon spreekt, zal worden
vergeven. Maar iemand die tegen de Heilige
Geest spreekt, zal niet worden vergeven, niet
in deze wereld63 of in de komende wereld.
33 Ofwel de boom is goed en haar vruchten
goed, of de boom is slecht en haar vruchten
slecht. Want een boom wordt aan haar
vruchten gekend. 34 Geboorte van adders!
Hoe kunt u goede dingen spreken, terwijl u
slecht bent? Want waar het hart van
overloopt, daarmee spreekt de mond64.
35 Een goede man brengt uit zijn goede
voorraad goede [dingen] voort, maar een
slechte man brengt uit zijn slechte voorraad
slechte [dingen] voort. 36 Maar ik zeg u dat
over elk zinloos woord dat mensen zeggen,
ze een uitspraak moeten doen op de
oordeelsdag. 37 Want wegens uw woorden
zult u worden vrijgesproken en wegens uw
woorden zult u worden veroordeeld."
38 Toen antwoordden hem enkele
schriftgeleerden en separatisten en zeiden:
"Leraar! We willen een teken van u zien."
39 Maar hij antwoordde en zei tegen hen:
"Een slechte en overspelige generatie blijft
om een teken vragen. Het zal hem niet
gegeven worden behalve het teken van de
profeet Yawnān. 40 Want zoals Yawnān drie
dagen en drie nachten65 in de buik van de vis
was, zo zal de Mensenzoon drie dagen en
drie nachten in het hart van de aarde zijn.

63
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of 'tijdperk'. of 'tijdperk', 'eeuw'. 2 Petrus 2:5.
of 'spreken de lippen'.
Matteüs 16:21; Marcus 8:31.
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41 De mannen van Nínwā zullen in het
oordeel met deze generatie opstaan en haar
veroordelen omdat ze berouw hadden na de
aankondiging van Yawnān. Zie, iemand
groter dan Yawnān is hier! 42 De koningin
van het Zuiden zal met deze generatie in het
oordeel opstaan en [zij] zal haar veroordelen,
want ze kwam van de overzijden van het
land om de wijsheid van Šlémún te horen.
Zie, iemand groter dan Šlémún is hier!
43 Wanneer een onreine geest van een mens
uitgaat, gaat hij ronddwalen op waterloze
plaatsen om rust te zoeken, maar vindt het
niet. 44 Dan zegt hij: 'Ik zal naar mijn huis
terugkeren, waar ik van ben uitgegaan'.
Aangekomen vindt hij het leeg, aangeveegd
en versierd. 45 Dan gaat hij en neemt nog
zeven andere geesten, slechter dan hijzelf. Ze
gaan daar naar binnen en wonen er, en het
wordt uiteindelijk slechter dan eerst. Zo zal
het ook met deze slechte generatie zijn."
46 Terwijl hij met de menigten bleef spreken,
zie, zijn moeder en zijn broers stonden
buiten en probeerden hem te spreken.
47 Toen zei iemand tegen hem: "Zie, uw
moeder en uw broers staan buiten en ze
proberen u te spreken!" 48 Maar hij
antwoordde en zei tegen diegene die hem
aansprak: "Wie is mijn moeder en wie zijn
mijn broers?" 49 En hij strekte zijn hand uit
naar zijn leerlingen en zei: "Zie, mijn moeder,
zie mijn broers! 50 Iedereen die de wil van
mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer,
mijn zuster en mijn moeder."
Hoofdstuk 13
1 Op die dag ging Yešúʿ naar buiten en hij
ging aan de kust zitten. 2 Grote menigten
verzamelden zich rondom hem, dus ging hij
in een boot zitten, terwijl de hele menigte
aan de zeekust stond.
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3 En hij vertelde hun vaak vergelijkingen en
zei: "Zie, een zaaier ging naar buiten om te
zaaien. 4 Terwijl hij zaaide viel er wat langs
de weg. Er kwam een vogel die het at. 5 Een
ander [deel] viel op gesteente, waar niet veel
aarde was en het ontsprong onmiddellijk,
omdat er geen diepte van aarde was. 6 Toen
de zon verscheen, verbrandde het en omdat
het geen wortel had, verdorde het. 7 En iets
viel op een doornige plaats. De doornen
kwamen op en verstikten het. 8 Het andere
viel op goede aarde en gaf vruchten. Een
deel honderd-, een deel zestig- of
dertigvoudig. 9 Laat wie oren heeft om te
horen, horen!" 10 En de leerlingen kwamen
bij hem en zeiden tegen hem: "Waarom
spreekt u met hen in vergelijkingen?" 11 Hij
antwoordde en zei tegen hen: "Omdat aan
jullie is gegeven het mysterie66 van het
koninkrijk van de hemel te kennen, maar niet
aan hen. 12 Want aan wie heeft, zal gegeven
worden en het zal toenemen. Maar van wie
niets heeft, zal zelfs wat hij heeft, afgenomen
worden. 13 Daarom spreek ik in
vergelijkingen met hen, want [Jes. 6:10] 'Wie
zien, zien toch niet en wie horen, horen of
begrijpen toch niet'. 14 En door hen wordt
de profetie van ʾEšʿayā voltooid die zei:
'Door te horen zult u horen maar het niet
begrijpen, en door te kijken, zult u kijken
maar niet zien. 15 Daarom is het hart van
dit volk verhard geworden
en hun oren zijn doof geworden,
hun ogen toegesloten,
zodat ze niet:
zien met hun ogen,
horen met hun oren,
begrijpen met hun hart,

terugkeren en ik hen genees'. 16 Maar
gelukkig zijn jullie ogen die zien en jullie oren
die horen. 17 Want ik zeg jullie met
zekerheid dat vele profeten en
rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat
jullie zien, maar ze zagen het niet; of [ze
hebben begeerd] te horen wat jullie horen,
maar ze hoorden het niet. 18 Hoor dan de
gelijkenis van het zaad67: 19 Tot iemand die
het woord van het koninkrijk hoort maar niet
begrijpt, komt het kwaad dat het zaad grijpt,
dat in zijn hart is gezaaid. Dit is wat langs de
weg was gezaaid. 20 Wat echter op
gesteente is gezaaid, is diegene die het
woord hoort en het onmiddellijk met
vreugde aanvaardt, 21 maar hij heeft geen
wortel in zich, [het is] voor korte duur68.
Wanneer er verdrukking of vervolging komt
om het woord, struikelt hij snel. 22 Wat
echter tussen doornen is gezaaid, is degene
die het woord hoort, maar door de belangen
van de wereld en de misleidende rijkdom,
verstikt het woord en blijkt het vruchteloos.
23 Maar wat op de goede aarde was gezaaid,
is degene die mijn woord hoort, begrijpt,
vrucht opbrengt en draagt, soms honderd- of
zestig- of anders dertigvoudig." 24 Hij
vertelde hun een andere gelijkenis en zei:
"Het koninkrijk van de hemel lijkt op een
mens die goed zaad op zijn veld had gezaaid.
25 Toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand
en zaaide onkruid69 tussen de tarwe en ging
weg. 26 Toen de halm ontsproot en vrucht
zette, verscheen ook het onkruid. 27 Daarna
kwamen de bedienden van de huismeester
hem zeggen: 'Heer! Hebt u niet goed zaad
gezaaid op uw veld? Waar komt het onkruid
vandaan?'
67
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28 Hij zei tegen hen: 'Dat heeft een vijand
gedaan'. De bedienden zeiden tegen hem: '
'Wilt u dan dat we gaan om het te
verzamelen?' 29 Maar hij zei tegen hen:
'Nee, anders zouden jullie bij het verzamelen
van het onkruid ook de tarwe ontwortelen.
30 Laat beide samen opgroeien tot de oogst
en in de oogsttijd zal ik tegen de oogsters
zeggen: verzamel eerst het onkruid en bind
het in bundels om het te verbranden, maar
vergader de tarwe in mijn schuur'!" 31 Hij
vertelde hun een andere gelijkenis en zei:
"Het koninkrijk van de hemel lijkt op een
mosterdzaadje dat door iemand werd
genomen en op zijn veld werd gezaaid.
32 Het is kleiner dan alle zaden maar als het
opgroeit, wordt het groter dan alle planten
en wordt het een boom en komen de vogels
van de hemel die in zijn takken nestelen."
33 Hij vertelde hun nog een gelijkenis:
"Het koninkrijk van de hemel is als
zuurdesem dat door een vrouw werd
genomen en in drie sata meel werd
verborgen totdat alles was gezuurd."
34 Dit alles sprak Yešúʿ in vergelijkingen met
de menigten en hij zei niets zonder
vergelijking tegen hen, 35 zodat vervuld zou
worden wat gesproken was door de profeet
die zei: [Ps. 78:2] "Ik zal mijn mond openen in
gelijkenissen. Ik zal het verborgene doen
ontspringen van voor de conceptie van de
wereld." 36 Toen verliet hij de menigten en
kwam thuis. Zijn leerlingen kwamen bij hem
en zeiden: "Verklaar ons de gelijkenis van het
onkruid op het veld." 37 Hij antwoordde en
zei: "Degene die goed zaad zaaide, is de
Mensenzoon, 38 het veld is de wereld, het
goede zaad betekent de kinderen van het
koninkrijk. Het onkruid betekent de kinderen
van het kwaad.
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39 De vijand die ze gezaaid heeft, is Sāṭānā.
De oogst is de voltooiing van de wereld70 en
de oogsters zijn de engelen. 40 Zoals het
onkruid verzameld en in het vuur verbrand
wordt, zo zal het gaan in de voltooiing van de
wereld. 41 De Mensenzoon zal zijn engelen
sturen en ze zullen alle schandalen en de
werkers van onrecht uit zijn koninkrijk
verzamelen, 42 en ze zullen hen in de
vuuroven werpen. Daar zullen gehuil en
knarsende tanden zijn. 43 Dan zullen de
rechtvaardigen stralen als de zon in het
koninkrijk van hun Vader. Laat wie oren
heeft om te horen, horen! 44 Verder lijkt het
koninkrijk van de hemel op een verborgen
schat in een veld, die door iemand was
gevonden en verborgen. In vreugde ging hij
heen en verkocht alles wat hij had en hij
kocht dat veld. 45 En verder lijkt het
koninkrijk van de hemel op een koopman die
op zoek was naar goede parels. 46 Toen hij
één kostbare parel had gevonden, ging hij
heen en verkocht alles wat hij had om hem
te kopen. 47 Verder lijkt het koninkrijk van
de hemel op een net dat in de zee werd
geworpen en het had allerlei soorten [vis]
verzameld. 48 Zodra het vol was, trok men
het op en sleepte het naar de zeekust en ging
zitten om het uit te zoeken. Het goede deed
men in vaten maar het slechte wierp men
weg. 49 Zo zal het zijn bij de voltooiing van
de wereld. De engelen zullen uitgaan om het
kwade van de rechtvaardigen af te scheiden.
50 En ze zullen hen in de vuuroven werpen.
Daar zullen het gehuil en knarsende tanden
zijn. 51 Yešúʿ zei tegen hen: "Hebben jullie al
deze dingen begrepen?" Ze zeiden tegen
hem: "Ja onze heer."

70

of 'eeuwigheid'.
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52 Toen zei hij tegen hen: "Daarom lijkt
iedere schriftgeleerde die over het koninkrijk
van de hemel is onderwezen op een
huismeester die uit zijn voorraden het
nieuwe71 en het oude72 tevoorschijn haalt."
53 Toen Yešúʿ deze gelijkenissen had
voltooid, vertrok hij vandaar. 54 Toen hij in
zijn eigen stad was gekomen, leerde hij hun
in hun synagogen zodat ze verbaasd waren
en zeiden: "Waar heeft hij die wijsheid en die
krachten vandaan? 55 Is dit niet de zoon van
de timmerman73 en heet zijn moeder niet
Maryam en zijn broers Yaʿqúb, Yāsi, Šemʿún
en Yihúdā, 56 en zijn zusters, zie, zijn ze niet
allen bij ons? Waar heeft hij dan al deze
dingen vandaan?" 57 En ze namen aanstoot
aan hem. Maar Yešúʿ zei tegen hen: "Geen
profeet wordt geminacht behalve in zijn
eigen stad en in zijn eigen huis." 58 En hij
deed daar niet veel krachtige werken
vanwege hun ongeloof.
Hoofdstuk 14
1 In die tijd hoorde Herodes, één van de vier
vorsten, het bericht over Yešúʿ. 2 En hij zei
tegen zijn dienaren: "Dit is Yúḥanān de
Doper. Hij is uit het verblijf van de doden
opgestaan en daarom worden er door hem
krachtige werken gedaan." 3 Want Herodes
had Yúḥanān geboeid en in de gevangenis
gezet vanwege Herodia, de echtgenote van
zijn broer Fílípos. 4 Want Yúḥanān had hem
gezegd: "Het is niet toegestaan dat ze uw
echtgenote is." 5 Hoewel hij hem wilde
doden vreesde hij het volk, omdat ze hem
voor profeet hielden.

71

2 Korintiërs 3:6
2 Korintiërs 3:14.
73 Old Syriac heeft 'Yúsef'
72

6 Maar op de geboortedag van Herodes
danste de dochter van Herodia voor wie
aanlagen, en ze behaagde Herodes.
7 Daarom zwoer hij haar met een eed te
geven wat ze ook zou vragen. 8 Maar omdat
ze door haar moeder werd geleerd, zei ze:
"Geef me hier op een schaal het hoofd van
Yúḥanān de Doper!" 9 Dit bedroefde de
koning, maar vanwege de eed en voor wie
aanlagen gaf hij opdracht om het haar te
geven. 10 Hij stuurde [iemand] en hakte het
hoofd van Yúḥanān in de gevangenis af.
11 Zijn hoofd werd op een schaal gebracht
en aan het meisje gegeven en zij bracht het
aan haar moeder. 12 Zijn leerlingen
naderden en namen zijn lijk en begroeven
het en kwamen het aan Yešúʿ vertellen.
13 Toen Yešúʿ het hoorde vertrok hij vandaar
met een boot naar een plaats in de wildernis.
Zodra de menigten dit hadden gehoord,
volgden ze hem over land vanuit de steden.
14 Nadat Yešúʿ was uitgestapt, zag hij een
grote menigte en voelde medelijden met hen
en genas hun zieken. 15 Nadat het avond
was geworden kwamen zijn leerlingen naar
hem toe en ze zeiden: "Deze plaats is een
wildernis en de tijd is voorbijgegaan. Stuur
de menigte mensen weg, dat ze naar de
dorpen gaan om voedsel te kopen." 16 Maar
hij zei tegen hen: "Ze hoeven niet weg te
gaan, geven jullie hun te eten." 17 Toen
zeiden ze tegen hem: "We hebben hier niets
behalve vijf broden en twee vissen." 18 Hij
zei: "Breng ze hier bij mij!" 19 Hij gaf de
menigte opdracht om op de grond aan te
liggen en hij nam die vijf broden en twee
vissen, keek naar de hemel, zegende [ze] en
brak [ze] en gaf ze aan zijn leerlingen en de
leerlingen plaatsten deze dingen voor de
menigten. 20 En iedereen at en raakte
verzadigd, en ze haalden de rest van de
brokken op, twaalf gevulde korven.
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21 Degenen die hadden gegeten, waren
ongeveer vijfduizend mannen, naast
vrouwen en kinderen. 22 Onmiddellijk drong
hij [bij] zijn leerlingen aan [om] in de boot te
stappen en hem voor te gaan naar de
overkant, terwijl hij de menigten
wegstuurde. 23 Nadat hij de menigten had
weggestuurd, ging hij alleen een berg op om
te bidden. Toen het donker was geworden,
was hij daar alleen. 24 En de boot was ver,
vele stadiën74, van het land verwijderd,
terwijl ze veel door de golven werd
opgezweept want er was tegenwind.
25 Tegen het einde van de nacht75 kwam
Yešúʿ lopend over het water naar hen toe.
26 Toen zijn leerlingen hem op het water
zagen lopen, waren ze geschokt en zeiden
dat het een valse verschijning was en ze
riepen luid van vrees. 27 Maar Yešúʿ sprak
hen onmiddellijk aan en zei: "Heb moed, ik
ben [het], vrees niet!" 28 Toen antwoordde
Kiʾfā en zei tegen hem: "Mijn Heer, als u het
bent, beveel me dan over het water naar u
toe te komen!" 29 En Yešúʿ zei tegen hem:
"Kom!" En Kiʾfā stapte uit de boot en liep
over het water naar Yešúʿ toe. 30 Zodra hij
de sterke wind zag, vreesde hij en ging
zinken en verhief zijn stem en zei: "Mijn
Heer, red mij!" 31 Onmiddellijk stak onze
Heer hem de hand toe, greep hem vast en zei
tegen hem: "Kleingelovige, waarom werd je
verdeeld in gedachten?" 32 Toen ze in de
boot waren gestapt ging de wind liggen. 33
Degenen die in de boot waren, aanbaden
hem en zeiden: "Echt, u bent de Zoon van
God!" 34 Toen ze overgestoken waren,
kwamen ze bij Genesar aan land.

74
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Grieks heeft 'midden in de zee'.
In de vierde wacht.
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35 En de mannen van die plaats herkenden
hem, dus stuurden ze [het bericht] aan alle
omliggende steden en men bracht hem allen
die van kwaad tot erger hadden. 36 En ze
vroegen hem of ze zelfs alleen de rand van
zijn kleding mochten aanraken. Degenen die
hem aanraakten, werden gezond.
Hoofdstuk 15
1 Toen kwamen de separatisten en
schriftgeleerden uit ʾÚrišlem naar Yešúʿ toe
en ze zeiden: 2 "Waarom overtreden uw
leerlingen de traditie van de oudsten? Want
ze wassen hun handen niet wanneer ze
brood eten." 3 Hij antwoordde en zei tegen
hen: "Waarom overtreedt ook u het gebod
van God vanwege de traditie? 4 Want God
heeft gezegd: [Ex 20:12] 'Eer uw vader en uw
moeder', en [Deu. 5:16] 'Wie zijn vader of
moeder uitscheldt, zal de dood sterven'.
5 Maar u zegt: 'Wie tegen zijn vader of
moeder zegt: Wat u van mij kunt profiteren,
[Lev. 27:28, 29] is mijn schenking [aan de
tempel]! 6 Dan hoeft hij zijn vader of
moeder niet te eren'. Zo hebt u het woord
van God beëindigd om uw traditie. 7
Toneelspelers! ʾEšʿayā heeft goed over u
geprofeteerd, toen hij zei: 8 [Jes 29:13] 'Dit
volk eert me met de mond, maar hun hart is
zeer ver van mij. 9 Ze vrezen me tevergeefs
omdat ze de gebodenleer van mensen
leren'. 10 Toen hij de menigte bij zich had
geroepen, zei hij tegen hen: "Hoor en
begrijp!" 11 Niet wat de mond ingaat,
verontreinigt de mens, maar wat de mond
uitgaat, verontreinigt de mens." 12 Toen
kwamen zijn leerlingen en zeiden tegen hem:
"Weet u dat de separatisten die dit woord
hebben gehoord er aanstoot aan namen?"
13 Hij antwoordde en zei tegen hen: "Elke
plant die mijn Vader, die in de hemel is, niet
heeft geplant, zal vergaan.
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14 Laat ze maar. Ze zijn blinde
blindenbegeleiders. Als een blinde een blinde
begeleidt, vallen beiden in een kuil." 15 Toen
antwoordde Šemʿún Kiʾfā en zei tegen hem:
"Mijn Heer, verklaar ons de gelijkenis!" 16 En
hij zei tegen hen: "Begrijpen ook jullie het tot
nu toe niet? 17 Weten jullie niet dat wat de
mond in gaat, in de buik komt en van daar als
ontlasting wordt uitgeworpen? 18 Maar wat
uit de mond voortkomt, komt uit het hart, en
dat verontreinigt de mens. 19 Want vanuit
het hart komen de slechte gedachten voort;
overspel, moord, hoererij, diefstal, valse
getuigenissen en laster. 20 Deze dingen
verontreinigen iemand. Maar niemand raakt
verontreinigd na het eten met ongewassen
handen." 21 En Yešúʿ vertrok vandaar en
kwam bij de omgeving van Ṣúr en Ṣaydān.
22 Zie, er kwam een Kanaänitische vrouw uit
dat gebied en ze zei huilend: "Betoon me
genade mijn Heer, zoon van Dawid, mijn
dochter wordt hevig door een schim
gedreven." 23 Maar hij gaf haar geen
antwoord. Zijn leerlingen kwamen en
vroegen hem en zeiden: "Stuur haar weg,
want ze roept ons na!" 24 Maar hij
antwoordde en zei tegen hen: "Ik ben alleen
naar de verdwaalde schapen van het huis
van Isrāʾyel gestuurd." 25 Maar ze kwam en
eerde hem en zei: "Mijn Heer, help me!"
26 Hij zei tegen haar: "Het is niet goed het
brood van de kinderen te nemen en het voor
de hondjes te werpen." 27 Maar ze zei: Ja
Heer, toch eten de hondjes ook van de
kruimels die van de tafels van hun heren
vallen en ze leven." 28 Toen zei Yešúʿ tegen
haar: "O vrouw, groot is uw geloof, laat het
worden zoals u wilt!" En vanaf dat moment
was haar dochter genezen.

29 Toen Yešúʿ vandaar was vertrokken en in
de buurt van het meer van Glílā was
aangekomen, beklom hij een berg en ging
daar zitten. 30 En grote menigten kwamen
bij hem, die vele verlamden, blinden,
kreupelen, stommen en anderen bij zich
hadden. Men legde ze aan zijn voeten en hij
genas hen,31 zodat de menigten verbaasd
waren omdat ze degenen zagen spreken die
stom waren geweest, en wie kreupel waren
geweest, waren gezond en wie verlamd
waren geweest, liepen en wie blind waren
geweest, konden zien, zodat ze de God van
Isrāʾyel glorie gaven. 32 Maar Yešúʿ riep zijn
leerlingen en zei tegen hen: "Ik heb
medelijden met deze menigte, want zie, ze
zijn al drie dagen bij me gebleven en ze
hebben niets te eten. Ik wil hen niet
wegsturen terwijl ze vasten, anders zouden
ze onderweg bezwijken!" 33 Zijn leerlingen
zeiden tegen hem: "Waar is er in de wildernis
brood voor ons waarmee we deze hele
menigte kunnen verzadigen?" 34 En Yešúʿ zei
tegen hen: "Hoeveel broden hebben jullie?"
Ze zeiden tegen hem: "Zeven, en wat kleine
vissen." 35 En hij gaf de menigte opdracht
om op de grond aan te liggen. 36 Hij nam die
zeven broden en de vis, dankte, en brak ze
en gaf ze aan zijn leerlingen en de leerlingen
gaven ze aan de menigten. 37 En allen aten
en raakten verzadigd. Ze haalden de rest van
de brokken op, zeven gevulde manden.
38 Degenen die hadden gegeten waren
vierduizend mannen, naast vrouwen en
kinderen. 39 Nadat hij de menigte had
weggestuurd, stapte hij in een boot en kwam
bij het gebied van Magdú.
Hoofdstuk 16
1 De separatisten en de zadúqi's waren
gekomen om hem te beproeven dus vroegen
ze hem een teken van de hemel te tonen.
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2 Maar hij antwoordde en zei tegen hen:
"Wanneer het avond wordt, zegt u: 'Het
wordt mooi weer want de hemel is rood',
3 En in de morgen: 'Vandaag komt er storm
want de hemel is somber rood!'
Toneelspelers, u weet het uiterlijk van de
hemel te onderzoeken, maar de tekenen van
deze tijd76 kunt u niet onderscheiden! 4 Een
slechte en overspelige generatie blijft om
een teken vragen. Het zal hem niet gegeven
worden behalve het teken van de profeet
Yawnān." Daarop verliet hij hen. 5 Toen zijn
leerlingen naar de overkant gingen, hadden
ze vergeten brood mee te nemen. 6 Toen zei
hij tegen hen: "Pas op en waak voor de
zuurdesem van de separatisten en de
zadúqi's." 7 Ze dachten echter in zichzelf en
zeiden: "We hebben geen brood
meegenomen!" 8 Maar Yešúʿ wist [dit] en
zei: "Waarom denken jullie in jezelf,
kleingelovigen, dat jullie geen brood hebben
meegebracht?" 9 Begrijpen jullie het nog niet
en herinneren jullie niet die vijf broden voor
de vijfduizend en hoeveel korven jullie
hebben opgehaald? 10 Of die zeven broden
voor de vierduizend en hoeveel manden
jullie hebben opgehaald? 11 Hoe begrijpen
jullie niet dat ik niet over brood met jullie
sprak maar dat jullie moesten waken voor de
zuurdesem van de separatisten en de
zadúqi's?" 12 Toen begrepen ze dat hij hun
niet had gezegd op te passen voor de
zuurdesem van de broden, maar voor de leer
van de separatisten en de zadúqi's. 13 Toen
Yešúʿ in het gebied van Qesaríya van Filipos
was gekomen, vroeg hij zijn leerlingen en zei:
"Wat zegt men over mij? Dat ik de
Mensenzoon ben?"

14 Daarop zeiden ze: "Sommigen zeggen
Yúḥanān de Doper, maar anderen ʾElíā,
anderen ʾEramyā of een van de profeten."
15 Hij zei tegen hen: "Maar wie zeggen jullie
dat ik ben?" 16 Šemʿún Kiʾfā antwoordde en
zei: "U bent de Mšíḥā, de Zoon van de
levende God." 17 Yešúʿ antwoordde en zei
tegen hem: "Gelukkig ben je Šemʿún, zoon
van Yāwna, want niet vlees en bloed hebben
je dit geopenbaard, maar mijn Vader die in
de hemel is." 18 Ook ik zeg je dat je een
rots77 bent, en op deze Rots zal ik mijn
gemeente bouwen en de poorten van het
dodenrijk zullen haar niet overwinnen. 19 Ik
zal je de sleutels van het koninkrijk van de
hemel geven en wat jij ook op aarde zal
binden78, zal gebonden in de hemel zijn. En
wat je zal ontbinden op aarde, zal ontbonden
in de hemel zijn." 20 Daarna gaf hij zijn
leerlingen opdracht dat ze niemand moesten
zeggen dat hij de Mšíḥā was. 21 Vanaf toen
ging Yešúʿ zijn leerlingen tonen dat hij klaar
stond om naar ʾÚrišlem te gaan en vele
dingen te lijden vanwege de oudsten,
overpriesters en schriftgeleerden en dat hij
gedood zou worden en op de derde dag zou
opstaan. 22 Maar Kiʾfā nam hem [apart] en
berispte hem en zei: "Niets daarvan, Heer,
dat dit u zou overkomen!" 23 Maar hij
draaide zich om en zei tegen Kiʾfā: "Ga achter
me tegenstander! Je bent een struikelblok
voor mij omdat je niet bedenkt wat van God
is, maar van mensen!" 24 Toen zei Yešúʿ
tegen zijn leerlingen: "Wie me wil volgen,
moet zichzelf ontkennen, zijn kruis opnemen
en mij volgen! 25 Want wie zijn leven wil
redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven
voor mij zal verliezen, zal het vinden.

77
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Grieks heeft 'tekenen van de tijden'.
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Petros. Matteüs 10:34; 1 Korintiërs 10:4.
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26 Want wat zal een mens profiteren als hij
de hele wereld heeft verkregen, maar zijn
ziel zou verliezen? Of wat zal iemand geven
in ruil voor zijn ziel? 27 Want de
Mensenzoon zal komen in de glorie van zijn
Vader met zijn heilige engelen. Daarna zal hij
elk mens naar zijn daden vergoeden. 28 Ik
zeg jullie met zekerheid dat sommigen van
wie hier staan, de dood niet zullen proeven
voordat ze de Mensenzoon in zijn koninkrijk
zien komen."
Hoofdstuk 17
1 En na zes dagen nam Yešúʿ Kiʾfā, Yaʿqúb en
zijn broer Yúḥanān en bracht hen alleen naar
een hoge berg79. 2 Toen veranderde Yešúʿ
voor hen. Zijn gezicht scheen helder als de
zon en zijn kleding werd wit als het licht.
3 Daarna zagen ze Muše en ʾElíā met hem
spreken. 4 Maar Kiʾfā antwoordde en zei
tegen Yešúʿ: "Mijn Heer, het is goed dat we
hier zijn! En als u wilt, laten we hier drie
loofhutten maken, één voor U, één voor
Muše en één voor ʾElíā." 5 Terwijl hij nog
sprak, zie, er verscheen een verlichte wolk
die hen overschaduwde. Er kwam een stem
vanuit de wolk die zei: "Dit is mijn geliefde
zoon in wie ik vreugde vind. Gehoorzaam
hem!" 6 Toen zijn leerlingen [dit] hoorden,
vielen ze op hun aangezicht en waren ze zeer
bevreesd. 7 Toen Yešúʿ hen naderde, raakte
hij hen aan en zei: "Sta op, vrees niet!" 8 En
ze sloegen hun ogen op en zagen niemand
dan alleen Yešúʿ. 9 Terwijl ze van de berg
afdaalden, gaf Yešúʿ opdracht en zei tegen
hen: "Spreek met niemand over dit visioen
totdat de Mensenzoon uit de doden is
opgestaan."
79

2 Petrus 1:18.

10 En de leerlingen vroegen hem en zeiden:
"Waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat
ʾElíā eerst moet komen?" 11 Yešúʿ
antwoordde en zei: "ʾElíā komt eerst om alles
te voltooien, 12 maar ik zeg jullie, zie ʾElíā is
gekomen, maar ze erkenden hem niet, en ze
deden alles met hem wat ze wilden. Ook de
Mensenzoon moet zo door hen lijden."
13 Toen begrepen de leerlingen dat hij met
hen had gesproken over Yúḥanān de Doper.
14 Toen ze bij de menigte waren gekomen,
kwam er een man bij hem die knielde, 15 en
tegen hem zei: "Mijn Heer, heb medelijden
met me! Mijn zoon is epileptisch en maakt
het slecht, want hij valt vaak in het vuur en
vaak in het water. 16 En ik heb hem naar uw
leerlingen gebracht, maar ze konden hem
niet genezen." 17 Yešúʿ antwoordde en zei:
"O ongelovige en verdraaide generatie. Hoe
lang zal ik bij u zijn en hoe lang zal ik u
verduren? Breng hem hier bij mij." 18 Toen
maande Yešúʿ hem en de schim ging van hem
uit. Vanaf dat moment was de jongen
genezen. 19 Toen kwamen de leerlingen bij
Yešúʿ terwijl ze alleen waren en ze zeiden
tegen hem: "Waarom konden wij hem niet
genezen?" 20 Yešúʿ zei tegen hen: "Vanwege
jullie ongeloof. Ik zeg met zekerheid dat als
jullie geloof als een mosterdzaadje zouden
hebben, jullie tegen deze berg konden
zeggen: 'Verdwijn van hier!', dan zal hij
verdwijnen en niets zal jullie overwinnen.
21 Maar dit soort gaat niet uit behalve door
vasten en door gebed." 22 Terwijl ze door
Glílā reisden, zei Yešúʿ tegen hen: "De
Mensenzoon zal aan mensenhanden worden
uitgeleverd 23 en men zal hem vermoorden,
maar op de derde dag zal hij opstaan." Dit
bedroefde hen zeer.
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24 Toen ze in Kpar-Naḥum waren gekomen,
kwamen de ontvangers van de twee zuza
hoofdgeld bij Kiʾfā en zeiden: "Geeft uw rabí
de twee zúza80 niet?" 25 Hij zei tegen hen:
"Ja!" Toen Kiʾfā thuis kwam, was Yešúʿ hem
voor en zei tegen hem: "Wat denk je Šemʿún,
van wie ontvangen koningen van de aarde
belasting en hoofdgeld, van vreemden of van
hun zonen?" 26 Šemʿún zei tegen hem: "Van
vreemdelingen." Yešúʿ zei tegen hem: "Dan
zijn de zonen vrij. 27 Maar opdat we hun
geen aanstoot zouden geven: ga naar de zee,
werp een vishaak uit en bij de eerste vis die
bovenkomt, open je diens bek en zal je een
stater vinden. Neem dat en geef het hun
voor mij en voor jou."
Hoofdstuk 18
1 Op dat moment kwamen de leerlingen bij
Yešúʿ en zeiden: "Wie is werkelijk de grootste
in het koninkrijk van de hemel?"
2 En Yešúʿ riep een jongen en plaatste hem in
hun midden, 3 en zei: "Ik zeg jullie met
zekerheid, dat als jullie niet terugkeren en
zoals kinderen worden, jullie het koninkrijk
van de hemel niet zullen binnengaan. 4 Wie
daarom nederig als deze jongen is, zal de
grootste in het koninkrijk van de hemel zijn.
5 En wie iemand zoals dit kind in mijn naam
ontvangt, die ontvangt mij. 6 Maar wie tegen
een van deze kleinen, die op mij vertrouwen,
een overtreding begaat; het zou beter voor
hem zijn als er een molensteen van een ezel
om zijn nek werd gehangen en hij in de
diepten van de zee zou zinken. 7 Wee de
wereld vanwege schandalen! Want
schandalen moesten komen. Wee echter de
man door wie het schandaal komt!

8 Als je hand of je voet aanstoot aan jou
geeft, hak hem af en gooi hem weg! Want
het is beter voor jou dat je kreupel of
verminkt het leven binnengaat dan dat je
met twee handen of twee voeten in het
eeuwige vuur valt. 9 Als je oog aanstoot aan
jou geeft, ruk het uit en gooi het weg! Want
het is beter voor jou met één oog het leven
binnen te gaan dan dat je met twee ogen in
het Gihanā van vuur valt. 10 Pas op dat je
niet een van deze kleinen veronachtzaamt!
Want ik zeg je, dat hun engelen in de hemel
voortdurend het gezicht van mijn Vader zien,
die in de hemel is. 11 Want de Mensenzoon
is gekomen om te redden wat verloren was.
12 Wat denken jullie? Stel dat iemand
honderd schapen heeft en één ervan
verdwaald raakt, zal hij dan niet de
negenennegentig op de berg achterlaten en
weggaan om het verdwaalde te zoeken?
13 En als hij het vindt, ik zeg jullie met
zekerheid, dat het hem meer zal verheugen
dan de negenennegentig, die niet waren
verdwaald. 14 Zo is het ook niet de wil van
jullie Vader die in de hemel is, dat een van
deze kleinen verloren zou gaan. 15 Maar als
je broeder een overtreding tegen jou begaat,
ga en berisp hem onder vier ogen81. Als hij
jou gehoorzaamt, heb je je broeder
gewonnen. 16 Als hij je niet gehoorzaamt,
neem er dan nog één of twee met je mee
zodat uit de [Deu. 19:15] mond van twee of
drie getuigen elk woord zal worden
bevestigd. 17 Als hij ook hun niet wil
gehoorzamen, vertel het aan de gemeente.
En als hij ook de gemeente niet
gehoorzaamt, laat82 hem dan als een
belastinginner en als een heiden zijn.
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of 'drachme'.
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Letterlijk 'tussen jou en hem'.
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18 Ik zeg jullie met zekerheid dat alles wat
jullie op aarde zouden binden, in de hemel
gebonden zal zijn, en alles wat jullie op aarde
zouden ontbinden83, in de hemel ontbonden
zal zijn. 19 Opnieuw zeg ik jullie dat als twee
van jullie op aarde overeenkomen, zal elke
zaak die ze vragen voor hen gedaan worden
door mijn Vader die in de hemel is. 20 Want
waar er [Lev. 19:18] twee of drie in mijn naam
zijn vergaderd, daar ben ik in hun midden."
21 Toen kwam Kiʾfā bij hem en zei: "Mijn
Heer, hoeveel keer, als mijn broeder tegen
me zondigt, moet ik hem vergeven? Tot
zeven keer toe?" 22 Yešúʿ zei tegen hem: "Ik
zeg je, niet zeven keer maar tot zeventig keer
zevenenzeventig. 23 Daarom lijkt het
koninkrijk van de hemel op een man, een
koning, die een afrekening van zijn
bedienden wilde ontvangen. 24 Terwijl hij
hen ontving, werd hem een bediende
gebracht die hem tienduizend talenten
schuldig was.25 Omdat hij niets had om te
vergoeden, gaf zijn heer opdracht dat hij
verkocht zou worden met vrouw en kinderen
en met alles wat hij bezat en het zou
vergoeden. 26 Daarop wierp die bediende
zich neer, boog voor hem en zei: 'Heer, wees
geduldig met mij en ik zal u alles vergoeden!'
27 En zijn heer betoonde die bediende
genade en liet hem gaan en vergaf hem zijn
schuld. 28 Toen die bediende naar buiten
ging, vond hij een van zijn medebedienden
die hem honderd denarie schuldig was en hij
greep hem en begon hem te wurgen en zei:
'Geef me wat je me schuldig bent!' 29
Daarop wierp die bediende zich voor hem
neer, verzocht hem en zei: 'Wees geduldig
met mij en ik zal je vergoeden!'
83

wegdoen, opheffen.

30 Maar hij wilde het niet, ging en wierp hem
in de gevangenis, totdat hij hem zou geven
wat hij hem schuldig was. 31 Toen zijn
medebedienden zagen wat er was gebeurd,
raakten ze zeer bedroefd en gingen hun heer
alles wat er was gebeurd vertellen. 32 Toen
riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem:
'Slechte bediende, die hele schuld heb ik je
vergeven omdat je mij het hebt verzocht!
33 Moest je niet ook je medebediende
mededogen betonen, zoals ik jou
mededogen heb betoond?" 34 Getergd
leverde zijn heer hem aan de folteraars tot
hij alles zou vergoeden wat hij hem schuldig
was. 35 Zo zal ook mijn Vader die in de
hemel is, met jullie doen tenzij jullie elk van
je broeders zijn fouten, met jullie hart
vergeven."
Hoofdstuk 19
1 Toen Yešúʿ deze woorden had voltooid,
vertrok hij uit Glílā en kwam aan de grens
van Yihúd, aan de overkant van de Yúrdnān.
2 En vele menigten volgden hem, en hij
genas hen daar. 3 Toen kwamen er
separatisten bij hem om hem te beproeven
en ze zeiden: "Is het een man toegestaan om
zijn vrouw om elke reden weg te sturen?"
4 Maar hij antwoordde en zei tegen hen:
"Hebt u niet gelezen dat hij die vanaf het
begin schiep, [Ge. 1:27] hen mannelijk en
vrouwelijk heeft gemaakt?" 5 En hij zei: [Ge.
2:24] "Daarom zal een man zijn vader en
moeder verlaten en één zijn met zijn vrouw,
en beiden zullen één vlees zijn. 6 Dan zullen
ze niet twee [lichamen] maar één lichaam
zijn. Wat God daarom heeft verenigd, mag
een mens niet scheiden." 7 Ze zeiden tegen
hem: "Waarom heeft Muše dan opgedragen
[Deu 24:1] haar een scheidingsbrief te geven
en haar weg te sturen?"
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8 Hij zei tegen hen: "Muše, tegenover de
hardheid van uw hart, stond u toe zich van
uw vrouw te scheiden, maar dat was in het
begin niet zo. 9 Maar ik zeg u, dat degene die
zijn vrouw verlaat, terwijl ze geen
overspeelster is, en een ander neemt,
overspel pleegt. Degene die de verworpen
vrouw neemt, pleegt overspel." 10 Zijn
leerlingen zeiden tegen hem: "Als het zo fout
is tussen man en vrouw, is het niet nuttig een
vrouw te nemen." 11 Maar hij zei tegen hen:
"Niet iedereen kan aan dit woord voldoen,
maar degene aan wie het is gegeven.
12 Want er zijn eunuchen die zo uit de
moederschoot zijn geboren, en er zijn
eunuchen die zo door mensen zijn gemaakt
en er zijn eunuchen die zichzelf tot gelovige84
hebben gemaakt om het koninkrijk van de
hemel. Laat degene die ruimte kan maken, er
ruimte voor maken!" 13 Toen bracht men
hem kinderen zodat hij hen de handen zou
opleggen en bidden. Maar zijn leerlingen
berispten hen. 14 Maar Yešúʿ zei tegen hen:
"Sta de kinderen toe bij me te komen en
verbied het ze niet want voor wie als zij zijn
is het koninkrijk van de hemel." 15 En hij
legde hen de handen op en vertrok vandaar.
16 Er kwam iemand naar hem toe en zei:
"Goede Leraar! Wat voor goeds moet ik doen
om eeuwig leven te hebben?" 17 Hij zei
tegen hem: "Waarom noemt85 u mij goed?
Want, niemand is goed behalve één, God. Als
u nu het leven wilt binnengaan, behoud dan
de geboden." 18 Hij zei tegen hem: "Welke?"
Yešúʿ zei tegen hem: [Ex 20] "Moord niet,
pleeg geen overspeel, steel niet en leg geen

vals getuigenis af, 19 eer uw vader en uw
moeder en heb uw naaste lief als uzelf."
20 De jongeman zei tegen hem: "Al deze
dingen heb ik vanaf mijn jeugd behouden.
Wat ontbreekt mij?" 21 Yešúʿ zei tegen hem:
"Als u volmaakt wilt zijn, ga en verkoop uw
bezit, geef het aan de armen en u zult een
schat in de hemel hebben en kom, volg mij!"
22 Toen de jongeman dit woord hoorde, ging
hij bedroefd weg, want hij had veel bezit.
23 Yešúʿ zei daarom tegen zijn leerlingen: "Ik
zeg jullie met zekerheid dat het moeilijk is
voor een rijke om het koninkrijk van de
hemel binnen te gaan. 24 Opnieuw zeg ik
jullie dat het voor een kabel86 eenvoudiger is
het oog van een naald binnen te gaan, dan
voor een rijke om het koninkrijk van God
binnen te gaan." 25 Toen de leerlingen dit
hadden gehoord zeiden ze zeer verbijsterd:
"Wie kan werkelijk gered worden?" 26 Maar
Yešúʿ keek naar hen en zei: "Bij mensen kan
dit niet, maar bij God kan alles." 27 Toen
antwoordde Kiʾfā en zei tegen hem: "Zie, wij
hebben alles achtergelaten en we volgen u!
Wat zullen wij dan hebben?" 28 Yešúʿ zei
tegen hen: "Ik zeg jullie met zekerheid dat
jullie die me hebben gevolgd, in de nieuwe
wereld,87 wanneer de Mensenzoon op zijn
troon van glorie zal zitten, ook op twaalf
tronen zullen zitten en de twaalf stammen
van Isrāʾyel zullen oordelen. 29 Elke man die
huis of broer of zuster of vader of moeder of
kinderen of steden om mijn naam achterlaat,
zal honderdvoudig ontvangen en eeuwig
leven beërven. 30 Maar vele eersten zullen
de laatsten zijn, en de laatsten zullen de
eersten zijn."
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1 "Want het koninkrijk van de hemel lijkt op
een man, een huismeester, die vroeg in de
morgen was vertrokken om werkers voor zijn
wijngaard te huren. 2 En hij kwam met de
werkers overeen voor een denarie88 per dag
en hij zond ze naar zijn wijngaard. 3 En om
het derde uur89 ging hij naar buiten en zag hij
anderen nutteloos op het plein staan.
4 En hij zei tegen hen: 'Gaat u ook naar de
wijngaard en ik zal u geven wat juist is!'
5 Toen gingen ze. En opnieuw ging hij naar
buiten om het zesde en om het negende uur
en deed hetzelfde. 6 Ook rond het elfde uur
ging hij naar buiten en vond hij anderen die
daar nutteloos stonden en hij zei tegen hen:
'Waarom staat u de hele dag nutteloos?' 7 Ze
zeiden tegen hem: 'Omdat niemand ons
heeft gehuurd!' Hij zei tegen hen: 'Gaat ook u
in de wijngaard en u zult ontvangen wat juist
is!' 8 Toen het avond werd, zei de
wijngaardenier tegen zijn beheerder: 'Roep
de werkers en geef hun de beloning, begin
bij de laatsten en ga zo door tot de eersten'.
9 Daarop kwamen degenen van het elfde uur
en elk kreeg een denarie. 10 Toen de eersten
kwamen hoopten ze dat ze meer zouden
krijgen, maar ook zij kregen elk een denarie.
11 Toen ze [het] ontvingen, gingen ze tegen
de eigenaar mopperen, 12 en zeiden: 'Deze
laatsten die één uur hebben gewerkt hebt u
gelijk gemaakt aan ons die de last en de hitte
van de dag hebben gedragen'. 13 Maar hij
antwoordde een van hen en zei: 'Kameraad,
ik doe u geen kwaad! Bent u niet met me
overeen gekomen voor een denarie?
14 Neem die van u en ga, ik wil aan de
laatsten geven zoals aan u!
88
89

dagloon.
ie. negen uur.

15 Is het me niet toegestaan te doen wat ik
wil, met wat van mij is, of is uw oog kwaad
omdat ik goed ben?' 16 Zo zullen de laatsten
de eersten zijn en de eersten de laatsten.
Want er zijn velen geroepen, maar weinigen
verkozen." 17 Yešúʿ stond echter klaar om
naar ʾÚrišlem op te gaan. Hij nam zijn
leerlingen onderweg apart en zei: 18 "Zie, we
gaan op naar ʾÚrišlem en de Mensenzoon zal
worden uitgeleverd aan de overpriesters en
schriftgeleerden en ze zullen hem tot de
dood veroordelen. 19 En ze zullen hem aan
het volk uitleveren en men zal hem
uitlachen, tuchtigen en hem ophangen, maar
op de derde dag zal hij opstaan." 20 Daarna
kwam de moeder van de zonen van Zabday
met haar zonen en ze bracht hem hulde om
iets van hem te vragen. 21 Hij zei tegen haar:
"Wat wil je?" Ze zei tegen hem: "Zeg dat
deze twee zonen van me, rechts en links van
u in uw koninkrijk zullen zitten." 22 Yešúʿ
antwoordde en zei: "Jullie weten niet wat
jullie vragen. Kunnen jullie de beker drinken
waarvoor ik klaar sta hem te drinken of
worden gedoopt met de doop waarmee ik
zal worden gedoopt?" Ze zeiden tegen hem:
"Dat kunnen we." 23 Hij zei tegen hen: "Jullie
zullen mijn beker drinken en worden
gedoopt met de doop waarmee ik zal
worden gedoopt, maar dat jullie rechts en
links van mij zullen zitten, is me niet gegeven
behalve voor wie mijn Vader het heeft
bereid." 24 Toen de tien het hadden
gehoord, raakten ze getergd over de twee
broers. 25 Maar Yešúʿ riep hen en zei tegen
hen: "Jullie weten dat de volkshoofden hun
heren zijn en [dat] hun regeerders het gezag
over hen hebben. 26 Zo zal het niet zijn
onder jullie, maar laat wie onder jullie groot
wil zijn voor jullie een dienaar zijn. 27 En wie
onder jullie de eerste wil zijn, laat hij jullie tot
een bediende zijn.
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28 Zoals de Mensenzoon niet is gekomen om
gediend te worden, maar om te dienen en
zichzelf te geven als een verlossing voor
velen." 29 Toen Yešúʿ uit ʿÍríḥú was
vertrokken, volgde hem een grote menigte.
30 Zie, twee blinden zaten langs de weg.
Toen ze hoorden dat Yešúʿ langs kwam,
riepen ze en zeiden: "Betoon ons genade
mijn Heer, Zoon van Dawid!" 31 Maar de
menigten berispten hen, zodat ze zouden
zwijgen, [maar] ze riepen nog harder:
"Betoon ons genade onze Heer, Zoon van
Dawid!" 32 Toen stond Yešúʿ stil, riep hen en
zei: "Wat wilt u dat ik voor u doe?" 33 Ze
zeiden tegen hem: "Onze Heer, dat onze
ogen geopend mogen worden!" 34 En hij
betoonde hun genade en raakte hun ogen
aan. Onmiddellijk werden hun ogen geopend
en gingen ze hem volgen.
Hoofdstuk 21
1 Toen ze ʾÚrišlem naderden en in Bét-Fage
aan de kant van de Olijfberg kwamen, zond
Yešúʿ twee van zijn leerlingen uit, 2 en zei
tegen hen: "Ga naar dit dorp dat tegenover
jullie ligt en jullie zullen daar onmiddellijk
een vastgebonden ezel en een veulen erbij
vinden. Maak ze los en breng ze naar mij.
3 En als iemand iets tegen jullie zegt, zeg
hem dat onze Heer het verzoekt, dan zal hij
ze onmiddellijk hier sturen." 4 Maar dit alles
was gebeurd, zodat werd vervuld wat door
de profeet was gesproken die zei: 5 [Zach. 9:9;
Ex. 4:20] "Zeg tegen de dochter van Ṣehyún,
zie! Uw koning komt naar u toe,
zachtaardig, rijdend op een ezel en op een
veulen, het jong van een ezelin." 6 Toen
gingen de leerlingen weg en deden zoals
Yešúʿ hen had opgedragen. 7 Ze brachten de
ezel en het veulen en deden hun kleding over
het veulen en Yešúʿ bereed het. 8 En een
groot deel van de menigten spreidde hun
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kleding over de weg terwijl anderen takken
van de bomen braken en ze op de weg
legden. 9 En de menigten en degenen die
voor hem uit en achter hem aan liepen,
riepen uit en zeiden: "Redding90 [te danken]
aan de zoon van Dawid.[Ps. 118:25-26]
Gezegend is hij die komt in de naam van de
HEER.Redding in de hoogten!" 10 Toen hij
ʾÚrišlem was binnengegaan raakte de hele
stad in opschudding en men zei: "Wie is dit?"
11 De menigten zeiden: "Dit is de profeet
Yešúʿ uit Nāṣrat in Glílā!" 12 Toen Yešúʿ de
tempel van God was binnengegaan, wierp hij
allen uit die in de tempel kochten en
verkochten. En de tafels van de
geldwisselaars en de stoelen van degenen
die duiven verkochten, wierp hij omver.
13 En hij zei tegen hen: "Er staat geschreven,
[Jes. 56:7] 'Mijn huis zal een huis van gebed
heten', maar u hebt het tot een rovershol
gemaakt." 14 En men bracht hem de blinden
en lammen in de tempel en hij genas hen.
15 Toen de overpriesters en separatisten de
wonderen zagen die hij deed en de kinderen
die in de tempel uitriepen en zeiden:
"Redding aan de Zoon van Dawid!", raakten
ze ontstemd. 16 En ze zeiden tegen hem:
"Hoort u wat ze zeggen?" Yešúʿ zei tegen
hen: "Ja? Hebt u nooit gelezen: [Ps. 8:3(8:2)]
'Uit de mond van kinderen en zuigelingen
hebt u lof bereid'?" 17 En hij verliet hen en
verliet de stad, ging naar Bét-Anyā en
overnachtte daar. 18 In de morgen, toen hij
naar de stad terugkeerde, kreeg hij honger.
19 En hij zag een vijgenboom langs de weg
en ging erheen maar vond daaraan niets dan
alleen bladeren en hij zei ertegen: "Laat er
nooit meer vruchten aan je zijn." Die
vijgenboom verdorde onmiddellijk.

90

ʾÚšaʿnaʾ
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20 De leerlingen keken en waren verbijsterd
en zeiden: "Waarom verdorde de
vijgenboom zo snel?" 21 Yešúʿ antwoordde
en zei tegen hen: "Ik zeg jullie met zekerheid
dat als jullie geloof hebben en onverdeeld
zijn, jullie niet alleen dit met de vijgenboom
zullen doen, maar ook als jullie tegen deze
berg zeggen: 'verdwijn en val in de zee!' zal
het gebeuren. 22 Alles wat jullie in gebed
vragen en geloven, zullen jullie ontvangen."
23 Nadat Yešúʿ in de tempel was gekomen,
kwamen de overpriesters en de oudsten van
het volk bij hem terwijl hij leerde en ze
zeiden tegen hem: "Uit welk gezag doet u
deze [dingen] en wie heeft u dit gezag
gegeven?" 24 Yešúʿ antwoordde en zei tegen
hen: "Ook ik zal u een vraag stellen en als u
[het] me vertelt dan zal ook ik u zeggen uit
welk gezag ik deze dingen doe. 25 De doop
van Yúḥanān, waar is deze van, van de hemel
of van mensen?" Ze dachten bij zichzelf en ze
zeiden: "Als we zeggen, 'van de hemel', zal hij
tegen ons zeggen 'waarom geloofde u hem
dan niet?' 26 Maar als we zeggen: 'van
mensen' moeten we de menigte vrezen,
want allen houden Yúḥanān voor profeet."
27 Ze antwoordden en zeiden: "We weten
het niet." Yešúʿ zei tegen hen: "Ook ik vertel
u niet uit welk gezag ik deze dingen doe.
28 Wat denkt u? Iemand had twee kinderen.
En hij riep de eerste en zei tegen hem: 'Mijn
zoon, ga vandaag in de wijngaard werken!'
29 Hij antwoordde en zei: 'Ik wil [het] niet!'
Maar later kreeg hij spijt en ging. 30 En hij
ging naar het andere [kind] en zei hetzelfde
tegen hem. Maar die antwoordde en zei: 'Ja
heer!' maar ging niet. 31 Wie van de twee
heeft de wil van zijn vader gedaan?" Ze
zeiden tegen hem: "De eerste." Yešúʿ zei
tegen hen: "Ik zeg u met zekerheid, dat de
belastinginners en de hoeren u voorgaan in

het koninkrijk van God, 32 want Yúḥanān
kwam naar u toe op het pad van
rechtvaardigheid, maar u hebt hem niet
geloofd. De belastinginners en de hoeren
hebben hem wel geloofd. U had, nadat u
hem zag, later geen spijt zodat u hem ging
geloven. 33 Hoor nu een andere gelijkenis. Er
was een eigenaar van een huis. Hij plantte
een wijngaard en omheinde die met een hek,
groef een wijnpers en bouwde een toren en
verhuurde het aan telers en ging op reis.
34 Toen de oogsttijd was gekomen, stuurde
hij bedienden naar die telers, zodat ze hem
de vrucht van zijn wijngaard zouden sturen.
35 Maar de telers namen zijn bedienden,
sloegen de ene, de ander stenigden ze en
[weer] een ander vermoordden ze.
36 Opnieuw stuurde hij andere bedienden,
meer dan eerst, maar ze deden hetzelfde
met hen. 37 Uiteindelijk stuurde hij zijn zoon
naar hen toe en zei: 'Misschien zullen ze zich
schamen door mijn zoon'. 38 Toen de telers
de zoon zagen zeiden ze onderling: 'Dit is de
erfgenaam, kom, laten we hem doden en zijn
erfenis nemen!' 39 En ze namen hem en
wierpen hem buiten de wijngaard en
vermoordden hem. 40 Wanneer de
wijngaardenier dan komt, wat zal hij met die
telers doen?" 41 Ze zeiden tegen hem: "Hij
zal zich volledig van de slechten ontdoen en
de wijngaard aan andere telers geven, die
hem de vrucht op tijd zullen geven." 42 Yešúʿ
zei tegen hen: "Hebt u nooit gelezen in de
Schrift; [Ps. 118:22] 'De steen die de bouwers
hebben verworpen, is de hoofdhoeksteen
geworden, deze kwam van de HEER,
en het is een wonder in onze ogen'.
43 Daarom zeg ik u dat het koninkrijk van
God van u zal worden weggenomen en het
zal gegeven worden aan een volk dat de
vruchten daarvan opbrengt.
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44 En wie over deze steen valt, zal gebroken
worden en al op wie het valt, zal geplet
worden." 45 Toen de overpriesters en de
separatisten zijn gelijkenis hoorden,
begrepen ze dat hij over hen sprak.
46 Hoewel ze hem probeerden te arresteren,
vreesden ze de menigten omdat die hem
voor een profeet hielden.
Hoofdstuk 22
1 Yešúʿ antwoordde opnieuw en vertelde
hun een gelijkenis en zei: 2 "Het koninkrijk
van de hemel lijkt op een mens, een koning
die een bruiloft voor zijn zoon bereidde. 3 En
hij zond zijn bedienden uit om de
genodigden bijeen te roepen voor de
bruiloft. Men wilde echter niet komen.
4 Opnieuw zond hij andere bedienden uit en
zei: 'Zeg de genodigden: 'Zie, mijn maaltijd is
voorbereid. Ik heb mijn stieren en mijn
vetgemeste kalven geslacht en alles is
voorbereid. Kom naar de bruiloft!' 5 Maar
men veronachtzaamde het en ging weg. De
één naar zijn veld en de ander naar zijn
handel. 6 Maar de rest greep zijn bedienden
en ze mishandelden en vermoordden hen.
7 Maar de koning hoorde het en stuurde
getergd zijn legers en vernietigde die
moordenaars en verbrandde hun stad.
8 Toen zei hij tegen zijn bedienden: 'De
bruiloft is wel gereed, maar de genodigden
waren het niet waard. 9 Ga daarom naar de
zijwegen en nodig iedereen die jullie vinden
uit voor de bruiloft'. 10 En die bedienden
gingen naar de wegen en vergaderden wie ze
vonden, zowel slechten als goeden, en de
bruiloftszaal raakte gevuld met gasten. 11 En
de koning kwam binnen om te kijken wie de
gasten waren, maar hij zag daar een man die
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geen bruiloftskleding91 had aangedaan.
12 En hij zei tegen hem: 'Kameraad! Hoe
bent u hier binnengekomen terwijl u geen
bruiloftskleding hebt?' En hij zweeg.
13 Toen zei de koning tegen de dienaren:
'Bind zijn handen en zijn voeten en werp
hem in de buitenste duisternis. Daar zullen
gehuil en knarsende tanden zijn.
14 Want er zijn velen geroepen, maar
weinigen verkozen'." 15 Toen gingen de
separatisten weg en overlegden hoe ze hem
op een woord konden vangen. 16 En ze
stuurden hem hun leerlingen met degenen
van het huis van Herodes, en ze zeiden:
"Leraar! Wij weten dat u echt bent en dat u
de weg van God in waarheid leert. U
bevoordeelt mensen niet, want u accepteert
geen toneel. 17 Zeg ons daarom hoe u het
ziet. Is het toegestaan om hoofdgeld aan de
keizer te geven, of niet?" 18 Maar Yešúʿ
kende hun slechtheid en zei: "Waarom
beproeft u mij, toneelspelers! 19 Toon me de
denarie van het hoofdgeld." Men bracht hem
een denarie. 20 En hij zei tegen hen: "Van
wie is de afbeelding en het opschrift?" 21 Ze
zeiden tegen hem: "Van de keizer." Toen zei
hij tegen hen: "Geef wat van de keizer is aan
de keizer en wat van God is aan God." 22
Toen men dit had gehoord was men
verbaasd. Men verliet hem en ging weg. 23
Die zelfde dag kwamen de zadúqi's die hem
zeiden: "Er is geen92 opstanding uit de
doden!" Dus vroegen ze hem, 24 en ze
zeiden: "Leraar! Muše heeft ons gezegd:
[Deu. 25:5-6] 'Als een man sterft zonder
zonen te hebben, dan moet zijn broer zijn
vrouw nemen en nakomelingen voor zijn
broer verwekken'.
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25 Er waren nu onder ons zeven broers. De
eerste nam een vrouw en stierf. Omdat hij
geen zonen had, had hij zijn vrouw aan zijn
broer nagelaten. 26 Zo [stierf] ook de tweede
en ook de derde tot de zevende toe. 27 Als
laatste van allen stierf ook de vrouw. 28 Van
wie van de zeven zal ze dan in de opstanding
de vrouw zijn? Want allen hadden haar
genomen." 29 Yešúʿ antwoordde en zei tegen
hen: "U dwaalt, want u kent noch de
Geschriften noch de kracht van God.
30 Want in de opstanding van de doden
neemt men geen vrouw en zal een vrouw
niet van een man zijn, maar zullen ze als
engelen van God in de hemel zijn. 31 Over de
opstanding van de doden; hebt u niet
gelezen wat u door God is gezegd toen hij
zei: 32 [Ex 3:6] 'Ik ben de God van ʾAbrāhām,
de God van ʾÍsḥāq en de God van Yaʿqúb'. Hij
is niet de God van de doden maar van de
levenden." 33 Toen de menigten dit hadden
gehoord, waren ze verbaasd over zijn leer.
34 Zodra de separatisten hoorden dat hij de
zadúqi's had doen zwijgen, vergaderden ze
samen. 35 Iemand, een van hen die de Wet
kende, vroeg hem terwijl hij hem ging
beproeven: 36 "Leraar, wat is het grootse
gebod van de Wet?" 37 Yešúʿ zei daarop
tegen hem: [Deu. 6:5] "'U moet God de HEER
met heel uw hart, met heel uw ziel en al uw
kracht en heel uw verstand liefhebben'.
38 Dit is het grootste en het eerste gebod.
39 Het tweede is eraan gelijk: [Lev. 19:18] 'U
moet uw naaste liefhebben als uzelf'.
40 Aan deze twee geboden hangen de Thora
en de Profeten." 41 Omdat de separatisten
waren vergaderd, vroeg Yešúʿ hun, 42 en zei:
"Wat zegt u over de Mšíḥā, van wie is hij de
Zoon?" Ze zeiden tegen hem: "Zoon van
Dawid."

43 Hij zei tegen hen: "Hoe kan Dawid hem in
de Geest de HEER noemen, want hij heeft
gezegd: 44 Dit zei de HEER tegen mijn Heer93:
[Ps. 110:1] Zit rechts van mij tot ik uw
vijanden onder uw voeten94 plaats'.
45 Als Dawid hem dus de HEER noemt, hoe is
hij zijn zoon?" 46 Niemand kon hem echter
antwoord geven en niemand durfde hem
verder, vanaf die dag, [iets] te vragen.
Hoofdstuk 23
1 Toen sprak Yešúʿ met de menigten en met
zijn leerlingen, 2 en zei: "De schriftgeleerden
en de separatisten zijn op de stoel van Muše
gaan zitten. 3 Behoud en doe alles wat ze
tegen jullie zeggen95 om te behouden en te
doen, maar doe niet naar hun werken, want
ze zeggen wel, maar ze doen niet96. 4 Zij
binden zware vrachten en leggen die op de
schouders van de mensen, maar zelf willen
ze die met hun vinger niet aanraken. 5 Al hun
werken doen ze om door de mensen gezien
te worden, want ze verbreden hun
gebedsriemen97 en verlengen de franje98 van
hun jas. 6 Ze houden van de voorste plaatsen
op feesten en van de voorste stoelen in de
synagogen, 7 en van begroetingen op de
markten en om door mensen rabí99 genoemd
te worden. 8 Maar laat je niet rabí noemen,
want één is jullie Rabí, maar jullie allen zijn
broeders. 9 Laat niemand zichzelf op aarde
vader noemen, want één is jullie Vader, die
in de hemel is.
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'YHWH zei tegen Adonai'.
Grieks heeft 'uw vijanden tot uw voetbank
maak'.
95 Shem Tov heeft 'wat hij (ie. Muše) jullie zei'.
96 2 Koningen 17:34.
97 Tefillin. Ook in targoem zo benoemd.
98 Teklata. (Hebreeuws 'tekhelet')
99 'mijn eerwaarde'.
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10 Laten jullie je ook geen gids100 noemen,
want één is jullie gids, de Mšíḥā. 11 Maar wie
onder jullie groot is, zal onder jullie een
dienaar zijn. 12 Wie zichzelf verheft, zal
worden vernederd en wie zichzelf vernedert,
zal worden verheven. 13 Wee u,
schriftgeleerden, separatisten, toneelspelers!
Want u verslindt de huizen van de weduwen
door giften101 voor uw verlengde gebeden en
daarom zult u een strenger oordeel
ontvangen. 14 Wee u, schriftgeleerden,
separatisten, toneelspelers! Want u sluit het
koninkrijk van de hemel102 af voor de
mensen, want zelf gaat u er niet binnen en
degenen die binnen zouden gaan, staat u
niet toe er binnen te gaan. 15 Wee u,
schriftgeleerden, separatisten, toneelspelers!
Want u trekt door zee en over land om
iemand te bekeren. En wanneer dat is
gebeurd, maakt u hem dubbel [zo veel] zoon
van Gihanā als uzelf. 16 Wee u, blinde
gidsen, die zeggen dat het niets is als iemand
heeft gezworen bij de tempel, maar wie
heeft gezworen bij het goud van de tempel,
is het verschuldigd. 17 Dwazen en blinden!
Want wat is groter? Het goud of de tempel
die het goud heeft geheiligd? 18 En het is
niets als iemand zou zweren bij het altaar;
maar wie zweert bij de schenking die er op
ligt, is het verschuldigd. 19 Dwazen en
blinden! Want wat is groter, de schenking of
het altaar dat de schenking heiligt? 20 Wie
dus zweert bij het altaar, zweert daarbij en
bij alles wat er op ligt. 21 En wie zweert bij
de tempel, zweert daarbij en bij degene die
er woont. 22 En wie zweert bij de hemel,
zweert bij de troon van God en bij hem die er
100
101
102

of 'leider'
Grieks heeft 'schijn'.
Kennis. Lucas 11:52
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op zetelt. 23 Wee u, schriftgeleerden en
separatisten, toneelspelers! Want u geeft
tienden van de munt, van de dille en de
komijn. Maar u hebt het kostbare103 van de
Wet gelaten; oordeel, mededogen en geloof.
Jullie moeten deze dingen doen en verlaat ze
niet. 24 Blinde gidsen, die de mug uitfilteren,
maar de kameel doorslikken! 25 Wee u,
schriftgeleerden en separatisten,
toneelspelers! U reinigt de beker en de
schaal van buiten, maar van binnen zijn ze
vol roof en onrechtvaardigheid. 26 Blinde
separatisten! Reinig de beker en de schaal
eerst van binnen, zodat ook de buitenkant
rein is. 27 Wee u, schriftgeleerden en
separatisten, toneelspelers! U lijkt op witte
tomben die er van buiten wel mooi uitzien,
maar van binnen zijn ze vol botten van
doden en allerlei onreinheid. 28 Zo ziet ook u
er voor de mensen van buiten rechtvaardig
uit, maar van binnen bent u vol
onrechtvaardigheid en acceptatie van toneel.
29 Wee u, schriftgeleerden en separatisten,
toneelspelers! U bouwt de tomben van de
profeten en u versiert de graftomben van de
rechtvaardigen. 30 En u zegt: 'Als wij in de
dagen van onze vaders waren geweest,
zouden wij geen deel hebben gehad aan het
bloed van de profeten'. 31 Dus getuigt u
tegen uzelf dat u kinderen bent van degenen
die de profeten hebben vermoord. 32 Ook u
voldoet aan de maat van uw vaders.
33 Slangen, geboorte van adders! Hoe kunt u
vluchten voor het oordeel van Gihanā?
34 Daarom, zie! Ik stuur u de profeten en de
wijzen en schriftgeleerden. Sommigen van
hen zult u vermoorden en ophangen,
anderen zult u tuchtigen in uw synagogen en
u zult hen van stad tot stad vervolgen.

103
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35 Zo zal al het bloed van de rechtvaardigen,
dat over de aarde is vergoten, over u komen.
Vanaf het bloed van de rechtvaardige Hābél
tot het bloed van Zkaryā104, zoon van Brakyā
die u hebt vermoord tussen de tempel en het
altaar. 36 Ik zeg u met zekerheid, dat al deze
dingen over deze generatie zullen komen.
37 ʾÚrišlem, ʾÚrišlem, dat de profeten heeft
vermoord, en degenen die naar jou werden
uitgezonden heeft gestenigd. Hoe vaak heb
ik je zonen willen vergaderen zoals een hen
haar kuikens onder haar vleugels vergadert,
maar je hebt het niet gewild. 38 Zie, je huis
wordt woest aan jou achtergelaten, 39 want
ik zeg je dat je me van nu af niet meer zal
zien totdat105 je zegt: [Ps. 118:26] 'Gezegend
is degene die in de Naam van de HEER
komt!'"
Hoofdstuk 24
1 En Yešúʿ ging de tempel uit om te
vertrekken, maar zijn leerlingen kwamen bij
hem om hem het tempelgebouw te tonen.
2 Hij antwoordde en zei tegen hen: "Zien
jullie al deze dingen niet? Ik zeg jullie met
zekerheid dat hier geen steen op steen zal
worden gelaten, die niet zal worden
neergehaald." 3 Terwijl Yešúʿ op de Olijfberg
zat, kwamen zijn leerlingen bij hem en zeiden
tegen elkaar en tegen hem: "Zeg ons
wanneer deze dingen zullen zijn en wat is het
teken van uw komst106 en van de voltooiing
van de wereld?" 4 Yešúʿ antwoordde en zei
tegen hen: "Pas op, en laat niemand jullie
misleiden, 5 want velen zullen komen in mijn
naam en zeggen: 'Ik ben de Mšíḥā'. Ze zullen

104
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Habeyl tot Zkaryā, eerste en laatste boek OT.
Matteüs 12: 39. Flavius boek 6 deel 5, 2 en 3
of 'advent'

velen misleiden. 6 Jullie moeten horen over
oorlogen en berichten van gevechten. Pas op
dat jullie niet bezorgd raken, want al deze
dingen moeten gebeuren maar het is nog
niet de voltooiing. 7 Want volk zal tegen volk
opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk. Er
zullen in plaats na plaats hongersnoden,
plagen en aardbevingen zijn. 8 Dit is echter
het begin van de weeën. 9 Dan zal men jullie
uitleveren aan verdrukking en zal men jullie
doden en jullie zullen om mijn naam gehaat
worden door alle natiën. 10 En dan zullen
velen struikelen en elkaar haten en elkaar
verraden. 11 Er zullen vele valse profeten
opstaan die velen zullen misleiden.
12 Vanwege de overvloed van
onrechtvaardigheid107, zal de liefde van velen
verkoelen. 13 Maar wie volhardt tot het
einde, zal gered worden108. 14 Deze
boodschap van het koninkrijk zal in de hele
wereld109 worden verkondigd tot getuigenis
voor alle natiën. Daarna komt de voltooiing.
15 En wanneer jullie het onreine teken110
van verwoesting zien (waarover door de
profeet Dāníʾyel werd gesproken), dat het op
de heilige plaats staat, laat wie leest het dan
begrijpen. 16 Laten dan wie in Yihúd zijn naar
de berg111 vluchten. 17 Laat wie op het dak is
niet naar beneden komen om [dingen] uit
zijn huis te halen. 18 En laat wie in het veld is
niet teruggaan om zijn kleding op te halen.
19 En wee wie zwanger is en wie zoogt in die
dagen. 20 Bid dan dat jullie vlucht niet in de
winter of op de sabbat zal zijn.
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21 Want daarna zal er een grote verdrukking
zijn, zoals niet is geweest vanaf het begin van
de wereld tot nu en niet [meer] zal zijn.
22 En als die dagen niet werden ingekort, zou
geen vlees gered worden. Maar vanwege de
verkozenen zullen die dagen worden
ingekort. 23 En als iemand tegen jullie zegt:
'Zie, hier is de Mšíḥā!' of 'Daar!' geloof het
niet. 24 Want er zullen valse mšichā's en
profeten van de leugen opstaan. En ze zullen
grote tekenen geven om, als het kan, ook de
verkozenen te misleiden. 25 Zie, ik heb het
jullie van tevoren gezegd! 26 Als men dus
tegen jullie zegt: 'Zie, hij is in de wildernis!'
Ga er niet heen, of: 'Zie, hij is in de
binnenkamer!' Geloof het niet. 27 Want
zoals de bliksem uit het oosten komt en zelfs
in het westen wordt gezien, zo zal de komst
van de Mensenzoon zijn. 28 Waar het
lichaam is, daar zullen de arenden112 zich
verzamelen. 29 Onmiddellijk na de
verdrukking van die dagen, zal de zon
verduisteren en de maan zal haar licht niet
tonen. De sterren zullen van de hemel vallen
en de krachten van de hemel zullen worden
geschokt. 30 Daarna zal het vaandel113 van
de Mensenzoon aan de hemel worden gezien
en zullen alle stammen van de aarde [Zach.
12:10,14] rouwen en zullen ze de
Mensenzoon zien komen op de wolken114
van de hemel met kracht en veel glorie.
31 En hij zal zijn engelen met een grote
ramshoorn115 sturen. En ze zullen zijn
verkozenen vergaderen van de vier winden,

van het uiterste van de hemel tot het andere
uiterste. 32 Leer nu een gelijkenis van de
vijgenboom. Zodra zijn takken zacht zijn en
zijn bladeren ontspruiten, weten jullie dat de
zomer nadert. 33 Zo ook wanneer dit alles
wordt gezien, weten jullie dat het voor de
deur staat! 34 Ik zeg jullie met zekerheid, dat
deze generatie niet zal voorbijgaan tot al
deze dingen gebeuren. 35 Hemel en aarde
zullen voorbijgaan, maar mijn woord zal niet
voorbijgaan. 36 Maar die dag en dat uur kent
geen mens, zelfs niet de engelen van de
hemel, behalve de Vader116 alleen. 37 Zoals
de dagen van Nuḥ waren, zo zal de komst
van de Mensenzoon zijn. 38 Want zoals ze
voor de grote vloed117 waren; ze aten en ze
dronken, namen vrouwen of namen mannen,
tot de dag dat Nuḥ in de ark ging, 39 en ze
begrepen het niet, tot de grote vloed kwam
en hen allen wegnam. Zo zal de komst van de
Mensenzoon zijn. 40 Daarna zullen er twee in
het veld zijn, één wordt meegenomen118 en
de ander wordt achtergelaten. 41 Twee
vrouwen zullen aan de molen malen. Eén
wordt meegenomen en de ander wordt
achtergelaten. 42 Waak daarom, want jullie
weten niet op welk uur jullie Heer zal komen.
43 Maar weet dit; als de huismeester had
geweten tijdens welke wacht de dief zou
komen, zou hij hebben gewaakt en niet
hebben toegestaan dat er in zijn huis werd
ingebroken. 44 Wees dus ook voorbereid. Op
een uur dat u niet verwacht zal de
Mensenzoon komen. 45 Wie is werkelijk de
getrouwe119 en wijze bediende die zijn heer
heeft aangesteld over zijn huishouden om
hun op tijd voedsel te geven?
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of 'adelaars'. Niet gieren, Lucas 17: 37; Job
39:30. SPQR. ie. Romeinse legers. Exodus 19:4
113 Grieks heeft 'teken'; Jesaja 11:12
114 Matteüs 26:64
115 Andere vertalingen hebben 'luide geluid van
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46 Gelukkig is die bediende wanneer zijn
heer komt en hem zo doende aantreft. 47 Ik
zeg jullie met zekerheid dat hij hem over
alles wat hij bezit zal aanstellen. 48 Maar als
een slechte bediende in zijn hart zou zeggen:
'Mijn heer stelt zijn komst uit', 49 en zijn
medebedienden begint te slaan en te eten
en te drinken met dronkaards, 50 dan zal de
heer van die bediende komen op een
onverwachte dag en op een onbekend uur.
51 En hij zal hem afzonderen120 en zijn deel
geven tussen de toneelspelers. Daar zullen
gehuil en knarsende tanden zijn.
Hoofdstuk 25
1 Dan zal het koninkrijk van de hemel
worden vergeleken met tien maagden die
hun lampen namen en uitgingen om de
bruidegom en de bruid121 te ontmoeten.
2 Vijf van hen waren wijs en vijf waren
dwaas. 3 Want die dwazen namen hun
lampen mee, maar namen de olie niet mee.
4 Maar die wijzen, namen de olie mee in
kruiken, met hun lampen. 5 Toen de
bruidegom talmde, sluimerden ze en allen
vielen in slaap. 6 En midden in de nacht klonk
een uitroep: 'Zie, de bruidegom komt, ga
hem ontmoeten!' 7 Toen stonden al die
maagden op en bereidden ze hun lampen
voor. 8 Maar de dwazen zeiden tegen de
wijzen: 'Geef ons wat van uw olie, want zie,
onze lampen zijn gedoofd!' 9 Die wijzen
antwoordden en zeiden: 'Ga naar wie
verkopen en koop voor jullie zelf zodat er
voldoende is voor ons en voor jullie'.

10 Terwijl ze weggingen om te kopen, kwam
de bruidegom. Degenen die voorbereid
waren gingen met hem de bruiloftszaal
binnen en de deur werd afgesloten.
11 Uiteindelijk kwamen ook de andere
maagden. Ze zeiden: 'Heer, heer, doe ons
open!' 12 Maar hij antwoordde en zei tegen
hen: 'Ik zeg u met zekerheid, dat ik u niet
ken'. 13 Waak daarom, want jullie kennen de
dag of dat uur niet122. 14 Want het is als een
man die op reis ging en zijn bedienden riep
en zijn bezittingen aan hen toevertrouwde.
15 Aan de één gaf hij vijf talenten, aan een
ander twee, aan een ander één, elke man
naar zijn eigen kracht en hij ging onmiddellijk
op reis. 16 Degene die vijf talenten had
ontvangen ging en deed er zaken mee en
verdiende vijf andere. 17 En zo verdiende
ook degene die er twee had, twee andere.
18 Maar degene die er één had ontvangen,
ging en groef een gat in de aarde en verborg
het zilver van zijn heer. 19 Maar na een lange
tijd kwam de heer van die bedienden en hij
nam rekenschap van hen af. 20 Hij riep
degene die vijf talenten had ontvangen, die
hem nog vijf andere talenten bracht en zei:
'Mijn Heer, vijf talenten hebt u me gegeven;
zie, ik heb er vijf andere bijverdiend!' 21 Zijn
heer zei tegen hem: 'Goed gedaan, goede en
getrouwe bediende! In kleine dingen bent u
getrouw geweest, over het grote zal ik u
aanstellen. Ga de vreugde van uw heer
binnen!' 22 Toen kwam degene die twee
talenten van hem had en hij zei: "Mijn Heer,
twee talenten hebt u me gegeven; zie, ik heb
er twee andere bij verdiend!'
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23 Zijn heer zei tegen hem: 'Goed gedaan,
goede en getrouwe bediende! In kleine
dingen bent u getrouw geweest, over het
grote zal ik u aanstellen. Ga de vreugde van
uw heer binnen!' 24 Toen kwam ook degene
die één talent had ontvangen en hij zei:
'Heer, ik wist dat u een hard mens bent, en u
oogst waar u niet hebt gezaaid, en u
verzamelt waar u niet hebt gewand.
25 Omdat ik bevreesd was, ging ik en heb ik
uw talent in de grond begraven. Zie, hier is
wat van u is!' 26 Daarop antwoordde zijn
heer en zei tegen hem: 'Slechte en luie
bediende! U wist dat ik oogst waar ik niet
heb gezaaid, en verzamel waar ik niet heb
gewand, 27 U had mijn zilver op de bank
moeten zetten! Dan had ik, toen ik kwam,
wat van mij was met rente kunnen opeisen.
28 Ontneem hem het talent en geef het aan
wie tien talenten heeft'. 29 Want aan wie
heeft, het zal hem gegeven en vermeerderd
worden, maar van wie niet heeft, zal wat hij
ook heeft, genomen worden. 30 En werp de
nutteloze bediende in de buitenste
duisternis. Daar zullen gehuil en knarsende
tanden zijn'. 31 Wanneer de Mensenzoon en
al zijn heilige engelen met hem in zijn glorie
komen, dan zal hij op zijn troon van glorie
gaan zitten. 32 En [Jer. 3:17] alle natiën zullen
voor hem worden vergaderd en hij zal hen
van elkaar afscheiden zoals een herder de
schapen van de geiten scheidt. 33 En hij zal
de schapen rechts van hem en de geiten links
van hem plaatsen. 34 Dan zal de koning
tegen degenen die rechts van hem zijn
zeggen: 'Kom, gezegenden van mijn Vader!
Beërf het koninkrijk dat vanaf de conceptie
van de wereld voor u is bereid'. 35 Want ik
had honger en u gaf me te eten. Ik had dorst
en u gaf me te drinken.

42

Ik was een vreemdeling en u nam me in huis.
36 Ik was naakt en u hebt me gekleed, ziek
en u hebt me verzorgd, in de gevangenis en u
kwam naar me toe. 37 Dan zullen de
rechtvaardigen hem antwoorden: 'Onze
Heer, wanneer hebben we u hongerig gezien
en u gevoed, [u] dorstig [gezien] en hebben
we u te drinken gegeven? 38 En wanneer
hebben wij gezien dat u een vreemdeling
was en hebben we u in huis genomen, of
[gezien] dat u naakt was en hebben we u
gekleed? 39 En wanneer hebben wij u dan
ziek of in de gevangenis gezien en zijn wij
naar u toe gekomen?' 40 Dan zal de koning
antwoorden en hun zeggen: 'Ik zeg u met
zekerheid: voor zover u het voor een van
deze kleine broeders van mij hebt gedaan,
hebt u het voor mij gedaan'. 41 Dan zal hij
ook zeggen tegen wie links van hem zijn: 'Ga
weg van mij, vervloekten, naar het eeuwige
vuur, dat voor de beschuldiger en zijn
engelen is voorbereid! 42 Want ik had
honger, maar u gaf me niets te eten. Ik had
dorst, maar u gaf me niets te drinken. 43 En
ik was een vreemdeling en u nam me niet in
huis, [ik was] naakt en u hebt me niet
gekleed, [ik was] ziek en in de gevangenis
maar u hebt me niet bezocht. 44 Dan zullen
ook zij hem antwoorden en zeggen: 'Onze
Heer! Wanneer hebben we u hongerig
gezien, of dorstig of als vreemdeling, of naakt
of ziek of in de gevangenis en hebben we u
niet gediend?' 45 Dan zal hij hun antwoorden
en zeggen: 'Ik zeg u met zekerheid: zover u
dit niet hebt gedaan voor een van deze
kleinen, hebt u het ook niet voor mij gedaan'.
46 En ze zullen naar de eeuwige kwelling
gaan maar de rechtvaardigen naar het
eeuwige leven."
Hoofdstuk 26
1 Toen Yešúʿ al deze woorden had voltooid
zei hij tegen zijn leerlingen:
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2 "Jullie weten dat over twee dagen het
Peṣḥā is, en dat de Mensenzoon wordt
uitgeleverd om te worden gehangen."
3 Toen vergaderden de overpriesters,
schriftgeleerden en de oudsten van het volk
op het binnenhof van de overpriester
genaamd Qayāfā. 4 En ze overlegden hoe ze
Yešúʿ door een list zouden arresteren en hem
vermoorden. 5 Maar ze zeiden: "Niet tijdens
de viering, anders zou er een rel onder het
volk ontstaan!" 6 Toen Yešúʿ te Bét-Anyā in
het huis van Šemʿún de melaatse123 was, 7
naderde hem een vrouw met een flacon zeer
kostbare parfumolie en schonk die uit over
het hoofd van Yešúʿ terwijl hij aanlag.
8 Maar zijn leerlingen zagen [dit] en waren
ontstemd en ze zeiden: "Waarom deze
verspilling? 9 Want dit had voor veel
verkocht kunnen worden om het aan de
armen te geven!" 10 Maar Yešúʿ wist het en
zei tegen hen: "Waarom vermoeien jullie de
vrouw? Want ze heeft een goede daad voor
mij gedaan. 11 Want de armen hebben jullie
altijd bij jullie maar mij hebben jullie niet
altijd. 12 Maar ze goot deze parfum over
mijn lichaam uit, alsof ze het voor mijn
begrafenis heeft gedaan. 13 Ik zeg jullie met
zekerheid, dat waar ook mijn boodschap
wordt verkondigd, dit over de hele wereld zal
worden verteld tot herdenking aan wat ze
heeft gedaan." 14 Toen ging een van de
twaalf, Yihúdā Skaryúṭā genoemd, naar de
overpriesters. 15 En hij zei tegen hen: "Wat
zou u me geven als ik u hem zal uitleveren?"
Ze beloofden hem [Zach. 11:12] dertig
[stukken] zilver.
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16 Vanaf toen zocht hij een gelegenheid om
hem te verraden. 17 Op de eerste dag van de
ongezuurde broden, kwamen de leerlingen
bij Yešúʿ en zeiden: "Waar wilt u dat wij het
Peṣḥā voor u voorbereiden, om het te eten?"
18 Hij zei tegen hen: "Ga naar de stad, naar
die-en-die en zeg hem: 'Onze Rabí zegt - mijn
tijd is gekomen, bij u vier ik het Peṣḥā met
mijn leerlingen'." 19 En zijn leerlingen deden
zoals Yešúʿ hen had opgedragen en ze
bereidden het Peṣḥā voor. 20 Toen het
avond was, lag hij aan met zijn twaalf
leerlingen. 21 Terwijl ze aten zei hij: "Ik zeg
jullie met zekerheid, dat een van jullie me zal
verraden." 22 Dat maakte hen zeer bedroefd
dus gingen ze hem om de beurt zeggen: "Ben
ik het, Heer?" 23 Daarop antwoordde hij hun
en zei: "Degene die met mij zijn hand in de
schaal doopt, zal mij verraden. 24 De
Mensenzoon zal gaan zoals er over hem staat
geschreven: 'Maar wee die man door wiens
hand de Mensenzoon wordt verraden! Het
zou beter voor die man zijn geweest als hij
niet was geboren'." 25 Yihúdā de verrader
antwoordde en zei: "Ben ik het, Rabí?" Hij zei
tegen hem: "Je hebt [het] gezegd." 26 Terwijl
ze aten nam Yešúʿ een brood en sprak de
zegen uit, brak [het] en gaf het aan zijn
leerlingen en zei: "Neem, eet, dit is mijn
lichaam." 27 Hij nam de beker en sprak dank
uit, gaf het hun en zei: "Drink hier allen uit,
28 dit is mijn bloed van het [Jer. 31:31]
nieuwe verbond dat voor velen wordt
vergoten tot vergeving van zonden.29 En ik
zeg jullie dat ik, vanaf nu, niet meer van deze
vrucht van de wijnstok zal drinken, tot de dag
waarop ik hem met jullie nieuw zal drinken in
het koninkrijk van God." 30 Ze zongen
lofzangen en gingen op weg naar de
Olijfberg.
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31 Toen zei Yešúʿ tegen hen: "Vannacht
zullen jullie allen over mij struikelen. Want er
staat geschreven: [Zach. 13:7] 'ik zal de herder
slaan en de schapen van zijn kudde zullen
verstrooid raken'. 32 Maar nadat ik ben
opgestaan, zal ik jullie voorgaan naar Glílā."
33 Kiʾfā antwoordde en zei tegen hem: "Al
zou iedereen om u struikelen, nooit zou ik
om u struikelen!" 34 Yešúʿ zei tegen hem: "Ik
zeg je met zekerheid dat je me vannacht,
voordat de haan kraait, drie keer zult
ontkennen." 35 Kiʾfā zei tegen hem: "Zelfs al
moest ik met u sterven, ik zal u niet
ontkennen." En zo spraken ook alle
leerlingen. 36 Toen ging Yešúʿ met hen naar
een plaats genaamd Gedsiman, en hij zei
tegen zijn leerlingen: "Ga hier zitten terwijl ik
ga bidden." 37 En hij nam Kiʾfā en de twee
zonen van Zabday mee, en hij begon bedrukt
en bedroefd te worden. 38 En hij zei tegen
hen: "Mijn ziel is bedroefd tot de dood. Blijf
bij me en waak met mij!" 39 En hij ging wat
verderop, knielde124, bad en zei: "Mijn
Vader! Als het mogelijk is, laat deze beker
aan mij voorbijgaan, maar niet zoals ik wil
maar zoals u wilt." 40 En hij kwam bij zijn
leerlingen en vond hen terwijl ze sliepen en
zei tegen Kiʾfā: "Kan je dus niet één uur met
me waken? 41 Waak en bid dat je niet in
beproeving raakt. De geest staat klaar maar
het lichaam is zwak." 42 Opnieuw ging hij
weg, een tweede keer, bad en zei: "Mijn
Vader; deze beker kan niet aan mij
voorbijgaan tenzij ik hem drink. Uw wil zal
gedaan worden!" 43 Opnieuw kwam hij en
vond hen terwijl ze sliepen want hun ogen
waren zwaar.

124

Wierp zich op zijn gezicht
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44 En hij liet hen, ging opnieuw weg, bad
voor de derde keer en hij zei de woorden
tegen hem. 45 Toen kwam hij bij zijn
leerlingen en zei tegen hen die sliepen en nu
rustten: "Zie, het uur is gekomen en de
Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de
handen van zondaars! 46 Sta op en laten we
gaan! Zie, degene die me heeft verraden is
nabij!" 47 Terwijl hij nog sprak, zie! Yihúdā
de verrader125, een van de twaalf, kwam en
met hem [was] een grote menigte met
zwaarden en stokken, van de overpriesters
en de oudsten van het volk. 48 En Yihúdā de
verrader had hen een teken gegeven en zei:
"Wie ik kus, is het, grijp hem!" 49 En
onmiddellijk kwam hij bij Yešúʿ en zei:
"Vrede, Rabí!" En hij kuste hem. 50 Daarop
zei Yešúʿ hem: "Ben je daarom gekomen,
mijn kameraad?" Toen naderden ze en
sloegen de handen aan Yešúʿ en
arresteerden hem. 51 En zie! Een van
degenen die bij Yešúʿ was strekte zijn hand
uit, trok een zwaard en sloeg een bediende
van de hogepriester en nam zijn oor af!
52 Toen zei Yešúʿ tegen hem: "Doe het
zwaard weer op zijn plaats, want wie
zwaarden nemen, zullen door zwaarden
sterven. 53 Of denk je dat ik mijn Vader niet
kan verzoeken om nu meer dan twaalf
legioenen engelen te laten verrijzen? 54 Hoe
konden anders de Geschriften vervuld
worden dat het zo moest zijn?" 55 Op dat
uur zei Yešúʿ tegen de menigte: "Als tegen
een rover bent u uitgetrokken, met
zwaarden en stokken om me te arresteren?
Ik zat dagelijks te leren in de tempel, maar u
hebt me niet gearresteerd. 56 Maar dit alles
is gebeurd zodat de Geschriften van de
profeten vervuld zouden worden." Toen
verlieten alle leerlingen hem en ze vluchtten.

125

Alleen in PNT
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57 Toen leidden degenen die Yešúʿ hadden
gearresteerd hem naar de hogepriester
Qayāfā, bij wie de schriftgeleerden en de
oudsten waren vergaderd. 58 Maar Šemʿún
Kiʾfā was hem op een afstand achterna
gekomen, tot aan het binnenhof van de
hogepriester. Toen hij naar binnen was
gegaan, zat hij tussen de bewakers om de
afloop te zien. 59 Nu zochten de
overpriesters, de oudsten en de hele Hoge
Raad, valse getuigen tegen Yešúʿ om hem tot
de dood te veroordelen. 60 Maar ze vonden
niets hoewel er vele valse getuigen kwamen.
Uiteindelijk kwamen er twee naar voren,
61 die zeiden: "Deze [man] heeft gezegd: 'ik
kan de tempel van God neerhalen en in drie
dagen bouwen'." 62 De hogepriester stond
op en zei tegen hem: "Geeft u geen
antwoord op de zaak die deze man tegen u
getuigt?" 63 Maar Yešúʿ zweeg, dus zei de
hogepriester tegen hem: "Ik bezweer u, ons
te zeggen in [naam van] de levende God, of u
de Mšíḥā bent, de Zoon van God!" 64 Yešúʿ
zei tegen hem: "U hebt gesproken, maar ik
zeg u: vanaf nu zult u de [Ps. 110:1]
Mensenzoon rechts van de Macht zien zitten
en komen met de wolken van de hemel."
65 Toen scheurde de hogepriester zijn
kleding en zei: "Zie! Hij lastert! Waar hebben
wij nog getuigen voor nodig? Hebben jullie
zijn laster gehoord? 66 Wat denkt u?" Ze
antwoordden en zeiden: "Hij is de dood
schuldig!" 67 Daarna spuwden ze in zijn
gezicht en sloegen hem op zijn wang maar
anderen bleven hem slaan, 68 en zeiden:
"Profeteer ons, Mšíḥā! Wie heeft u
geslagen?" 69 Maar Kiʾfā zat buiten op het
binnenhof. Er kwam een dienstmeid naar
hem toe en ze zei tegen hem: "Ook u was
met Yešúʿ de Nāṣreen!"

70 Maar hij ontkende [het] tegenover allen
en zei: "Ik weet niet wat u zegt!" 71 Toen hij
daarna naar buiten door de poort ging, zag
een andere [vrouw] hem en ze zei tegen wie
daar waren: "Ook deze was met Yešúʿ de
Nāṣreen!" 72 En opnieuw ontkende hij [het]
met vloeken en zei: "Ik ken de man niet!"
73 Even later benaderden degenen die daar
stonden Kiʾfā en zeiden: "Zeker, ook u bent
één van hen want uw spraak wordt
herkend!" 74 Toen ging hij vloeken en
zweren: "Ik ken die man niet!" Op dat
moment kraaide de haan. 75 En Kiʾfā
herinnerde zich het woord dat Yešúʿ tegen
hem had gezegd: "Voordat een haan kraait
zal je me drie keer ontkennen." En hij ging
naar buiten en huilde bitter.
Hoofdstuk 27
1 Toen het morgen werd, beraadslaagden
alle overpriesters en de oudsten van het volk
hoe ze Yešúʿ konden doden. 2 En ze boeiden
hem, leidden hem weg en leverden hem over
aan de prefect Pilatos. 3 Toen de verrader
Yihúdā zag dat Yešúʿ werd veroordeeld kreeg
hij spijt, ging terug en bracht de dertig
zilverstukken terug naar de overpriesters en
de oudsten, 4 en hij zei: "Ik heb gezondigd,
want ik heb onschuldig126 bloed verraden!"
Maar ze zeiden tegen hem: "Wat is dat voor
ons? Je weet het!" 5 Toen wierp hij het zilver
in de tempel, vertrok en wurgde zichzelf. 6
Maar de overpriesters namen het zilver en
zeiden: "Het is niet toegestaan ze in het
schathuis te werpen, want het is bloedgeld!"
7 Dus overlegden ze en kochten er het veld
van de pottenbakker mee tot graftombe voor
vreemden.

126

of 'zuiver'.
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8 Daarom wordt dat veld tot op vandaag
'bloedveld' genoemd. 9 Toen werd vervuld
wat werd gesproken door de profeet die zei:
[Zach 11:12] "Ik nam dertig zilverstukken, de
prijs voor de Kostbare die werd
overeengekomen met de zonen van Isrāʾyel,
10 en ik gaf ze voor het veld van de
pottenbakker zoals de HEER me heeft
opgedragen." 11 Nu stond Yešúʿ voor de
prefect en de prefect vroeg hem en zei:
"Bent u de koning van de Yihúdi's?" Yešúʿ zei
tegen hem: "U zegt het." 12 Terwijl de
overpriesters en de oudsten hem bleven
beschuldigen, gaf hij geen antwoord.
13 Toen zei Pilatos tegen hem: "Hoort u niet
hoeveel ze tegen u getuigen?" 14 Maar hij
gaf hem geen antwoord, zelfs niet één
woord! Dit verbaasde hem zeer. 15 Nu was
de prefect gewend om bij elke viering een
gevangene vrij te laten, wie het volk ook
wilde. 16 Er was nu iemand geboeid, een
bekende gevangene genaamd Barʾaba.
17 Omdat ze waren vergaderd zei Pilatos
tegen hen: "Wie wilt u dat ik voor u vrijlaat;
Barʾaba of Yešúʿ, genaamd 'de Mšíḥā'?"
18 Want Pilatos wist dat ze hem uit afgunst
hadden uitgeleverd. 19 Terwijl de prefect nu
op zijn rechterstoel zat, zond zijn vrouw hem
een bericht en zei tegen hem: "Heb niets met
die Rechtvaardige want ik heb vandaag in
een droom veel om hem geleden." 20 Maar
de overpriesters en de oudsten hadden de
menigten overtuigd om te vragen naar
Barʾaba en om zich van Yešúʿ te ontdoen.
21 De prefect antwoordde en zei tegen hen:
"Wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat?" Ze
zeiden: "Barʾaba!" 22 Daarop zei Pilatos
tegen hen: "Wat zal ik doen met Yešúʿ
genaamd de Mšíḥā?" Zij allen zeiden: "Hang
hem op!"
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23 De prefect zei tegen hen: "Wat voor
kwaad heeft hij dan begaan?" Maar ze riepen
nog luider en zeiden: "Hang hem op!"
24 Toen Pilatos zag dat niets hielp, maar in
plaats daarvan het geschreeuw sterker werd,
nam hij water, waste zijn handen tegenover
de menigte en zei: "Ik heb vrijstelling van het
bloed van deze rechtvaardige man. U zult het
weten!" 25 En heel het volk antwoordde en
zei: "Zijn bloed over ons en over onze
kinderen!" 26 Toen liet hij Barʾaba voor hen
vrij en liet Yešúʿ met de zweep slaan en
leverde hem over om te worden
opgehangen. 27 Toen namen de soldaten
van de prefect Yešúʿ mee naar het paleis en
het hele cohort verzamelde zich rondom
hem. 28 Zij ontkleedden hem en deden hem
een karmijnrode reismantel aan. 29 Ook
weefden ze een doornenkrans en zetten die
op zijn hoofd, gaven hem een riet in zijn
rechterhand, bogen voor hem op de knieën,
lachten hem uit en zeiden: "Vrede, koning
van de Yihúdi's!" 30 En ze spuwden hem in
zijn gezicht, namen het riet en sloegen hem
op zijn hoofd. 31 Toen ze hem hadden
uitgelachen, deden ze de reismantel van hem
uit en ze kleedden hem met zijn eigen
gewaad en leidden hem weg om hem te
laten ophangen. 32 Terwijl ze naar buiten
gingen, vonden ze een man, een Qúrini met
de naam Šemʿún en ze dwongen hem om het
kruis te dragen. 33 En ze kwamen bij een
plaats genaamd Gāgúltā, wat wordt vertaald
met 'De Schedel127'. 34 Zij gaven hem azijn
vermengd met gal te drinken. Hij proefde
het, maar wilde het niet drinken. 35 Nadat ze
hem hadden opgehangen, verdeelden ze zijn
kleding door loten te werpen128. 36 En ze
gingen zitten en hielden de wacht bij hem.

127
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(Ar.) ( קרקפתאQarqaptā)
Veel vertalingen volgen met Psalmen 22:18.
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37 Men plaatste boven zijn hoofd de reden
voor zijn dood met het opschrift:
"Dit129 is Yešúʿ, de koning van de Yihúdi's."
38 Er werden met hem twee rovers
opgehangen. Eén rechts en één links van
hem. 39 Degenen die voorbij kwamen,
lasterden hem en schudden hun hoofd,
40 en ze zeiden: "U die de tempel zou
neerhalen en in drie dagen bouwen; red
uzelf als u de Zoon van God bent, en kom van
het kruis af!" 41 Zo lachten ook de
overpriesters met de schriftgeleerden,
oudsten en de separatisten hem uit, 42 en ze
zeiden: "Anderen heeft hij gered, maar
zichzelf kan hij niet redden! Als hij de koning
van Isrāʾyel is, laat hem nu van het kruis
afkomen dan zullen we in hem geloven!
43 Hij vertrouwde op God, laat die hem nu
bevrijden130 als hij vreugde in hem vindt,
want hij heeft gezegd: 'Ik ben de Zoon van
God'." 44 Zelfs de rovers, die met hem waren
gehangen, maakten hem verwijten. 45 Vanaf
het zesde131 uur tot het negende uur was er
een duisternis over het hele land. 46 Rond
het negende uur132 riep Yešúʿ met luide stem
en zei: "Mijn God, mijn God! Waarom hebt u
mij verlaten?" 47 Sommigen van de mensen
die daar stonden, hoorden dit en zeiden: "Hij
roept ʾElíā!" 48 Onmiddellijk rende iemand
van hen, nam een spons en vulde deze met
azijn, stak dat op een riet en gaf hem te
drinken.

Ar.; (הנו יׁשוע מלכא דיהודיאHānú Yešúʿ malkā
di Yihúdāye). Grieks; ουτος εστιν ιησους ο
βασιλευς των ιουδαιων. Latijn; hic est Iesus rex
Iudaeorum
130 Psalmen 22:8,9
131 twaalf uur
132 drie uur onze tijd

49 Maar anderen zeiden: "Laat hem! We
zullen zien of ʾElíā komt om hem te
bevrijden!" 50 Maar Yešúʿ riep opnieuw met
luide stem133 en gaf zijn adem op.
51 Onmiddellijk scheurde het gordijn van de
poort van de tempel van boven naar
beneden in tweeën en de aarde schudde en
de rotsen scheurden134, 52 de graftomben
werden geopend en veel lichamen van de
heiligen die sliepen kwamen overeind135,
53 en kwamen er uit. Na zijn opstanding136
gingen ze de heilige stad binnen en werden
ze door velen gezien. 54 De centurio echter,
en degenen met hem die Yešúʿ bewaakten,
zagen de aardbeving en wat er was gebeurd.
Ze waren zeer bevreesd en zeiden: "Echt, dit
was de Zoon van God!" 55 Er waren daar ook
vele vrouwen die van een afstand keken. Zij
hadden Yešúʿ vanaf Glílā gevolgd en hadden
hem gediend. 56 Onder hen waren Maryam
van Māgdālā137 en Maryam de moeder van
Yaʿqúb en Yāsi en de moeder van de zonen
van Zabday. 57 Toen het avond was
geworden, kwam er een rijke man uit Rāmtā,
Yawsef genaamd. Ook hij was onderwezen
door Yešúʿ.58 Hij ging naar Pilatos om het
lichaam van Yešúʿ te vragen waarna Pilatos
de opdracht gaf138 dat het lichaam aan hem
zou worden gegeven. 59 Yawsef nam het
lichaam en wikkelde het in een lijkwade van
zuiver linnen 60 en legde het in zijn nieuwe,
uit rots gehouwen, graftombe. Men rolde
een grote steen voor de ingang van de
graftombe en vertrok.

129
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'Het is volbracht'. Johannes 19:30
Exodus 17:6
of 'stonden op'.
Ezechiël 37:1-14
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61 Maar Maryam van Māgdālā en de andere
Maryam gingen tegenover de tombe zitten.
62 De volgende dag, dat was na de dag van
voorbereiding, vergaderden de overpriesters
en de separatisten zich voor Pilatos, 63 en ze
zeiden: "Onze heer! We herinneren ons, dat
die misleider, toen hij leefde, heeft gezegd:
'Na drie dagen zal ik opstaan!' 64 Beveel dan
de tombe drie dagen te bewaken tot de
derde dag, anders komen zijn leerlingen het
in de nacht stelen en zullen ze tegen het volk
zeggen dat hij uit het verblijf van de doden is
opgestaan, en dan zal de laatste misleiding
erger zijn dan de eerste!" 65 Pilatos zei tegen
hen: "Jullie hebben wachten, ga en bewaak
het naar uw beste weten." 66 Dus gingen ze
en bewaakten ze de tombe en verzegelden
de rots [samen] met de wachten.
Hoofdstuk 28
1 Op het einde van de sabbat139 toen de
eerste [dag] van de week was begonnen,
gingen Maryam van Māgdālā en de andere
Maryam naar de tombe kijken. 2 En zie, er
was een grote ophef140 want de engel van de
HEER was van de hemel afgedaald en
genaderd en hij had de steen van de ingang
gerold en was erop gaan zitten. 3 Zijn
verschijning was als bliksem en zijn kleding
zo wit als sneeuw. 4 Uit vrees voor hem
waren degenen die bewaakten geschokt en
werden ze als doden. 5 Maar de engel zei
tegen de vrouwen: "Vrees niet! Want ik weet
dat u Yešúʿ zoekt, die werd opgehangen.
6 Hij is niet hier, want hij is opgestaan zoals
hij heeft gezegd. Kom de plaats zien waar
onze Heer heeft gelegen, 7 en ga snel en zeg
tegen zijn leerlingen dat hij uit het verblijf

139

140

Grieks heeft 'sabbatten'.
of 'aardbeving'.
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van de doden is opgestaan en zie, hij gaat u
voor naar Glílā, waar u hem zult zien. Zie, ik
heb u gezegd!" 8 En ze gingen snel van de
tombe weg en renden met ontzag en grote
vreugde om het aan zijn leerlingen te zeggen.
9 En zie, Yešúʿ ontmoette hen en zei tegen
hen: "Vrede met u!" Maar ze kwamen en
hielden zijn voeten vast en aanbaden hem.
10 Toen zei Yešúʿ tegen hen: "Vrees niet! Ga
en vertel mijn broeders dat ze naar Glílā gaan
en me daar zullen zien." 11 Terwijl ze
onderweg waren, gingen de wachten naar de
stad en vertelden alles wat er was gebeurd
aan de overpriesters. 12 En ze vergaderden
met de oudsten en hielden een raad en ze
gaven niet weinig zilver aan de wachten.
13 En ze zeiden tegen hen: "Zeg dat zijn
leerlingen in de nacht zijn gekomen om het
te stelen terwijl we sliepen. 14 Zou dit
gehoord worden door de prefect [dan] zullen
we hem ompraten en hoeven jullie je niet
ongerust te maken." 15 Zij namen het zilver
aan en deden zoals hun was opgedragen. Dit
woord is onder de Yihúdi's verspreid tot op
de dag van vandaag. 16 De elf leerlingen
vertrokken dan naar Glílā, naar de berg waar
Yešúʿ met hen had afgesproken. 17 Toen ze
hem zagen aanbaden ze hem, maar
sommigen waren verdeeld. 18 Yešúʿ naderde
en sprak met hen en zei tegen hen: "Al het
gezag in de hemel en op aarde is aan mij
gegeven en zoals mijn Vader mij heeft
gestuurd, stuur ik jullie. 19 Ga daarom,
onderwijs alle natiën en doop hen in de
naam141 van de Vader, van de Zoon en van
de Heilige Geest, 20 en leer hun alles te
onderhouden wat ik jullie heb geboden. En
zie, ik ben alle dagen met jullie tot aan de
voltooiing142 van de wereld. Amen."

141
142

Hand 8:15,16; 10:48; 19:5; Rom 6:3; Gal 3:27.
Galaten 4:4.
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Marcus
Hoofdstuk 1
1 Het begin van het goede nieuws143 van
Yešúʿ Mšíḥā, de Zoon van God. 2 Zoals is
geschreven in de profeet ʾEšʿayā: "Zie, ik
zend144 mijn boodschapper voor uw
persoon uit, om uw weg voor te bereiden!
3 De stem van een roepende in de wildernis:
'Bereid de weg van de HEER en egaliseer zijn
pad'!" 4 Yúḥanān was in de wildernis en
doopte en verkondigde de doop van berouw
tot vergeving van zonden. 5 En allen uit het
gebied van Yihúd en alle inwoners van
ʾÚrišlem gingen naar hem uit en hij doopte
hen in de Yúrdnān, terwijl ze hun zonden
beleden. 6 Deze Yúḥanān was gekleed met
kleding van kamelenhaar en hij had een
lederen riem om zijn middel gebonden. Zijn
voedsel was sprinkhanen en wilde honing.
7 En hij verkondigde en zei: "Zie, na mij komt
iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het
niet waard te buigen om de riemen van zijn
sandalen los te maken! 8 Ik doop jullie in
water, maar hij zal jullie dopen in de Heilige
Geest." 9 En het was in die dagen dat Yešúʿ
uit Nāṣrat van Glílā kwam en door Yúḥanān
in de Yúrdnān werd gedoopt.
10 Onmiddellijk, toen hij uit het water
opstond, zag hij de hemel scheuren en de
Geest als een duif op hem afdalen. 11 Er was
een stem van de hemel: "Jij bent mijn
geliefde zoon in wie ik vreugde vind." 12 En
de Geest voerde hem onmiddellijk naar de
wildernis.

143
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evangelie
Jesaja 40:3; 57;14; Maleachi 3:1.

13 En hij was daar veertig dagen in de
wildernis geweest toen hij door Sāṭānā werd
beproefd. En hij was bij de [wilde] dieren en
engelen hadden hem bediend. 14 Nadat
Yúḥanān was gearresteerd145 ging Yešúʿ naar
Glílā om de boodschap van het koninkrijk te
verkondigen. 15 En hij zei: "De tijd is
voltooid. Het koninkrijk van God is gekomen.
Heb berouw en geloof de boodschap!"
16 Toen hij langs het meer van Glílā liep, zag
hij Šemʿún en diens broer ʾAndreās netten in
de zee werpen, want ze waren vissers. 17 En
Yešúʿ zei tegen hen: "Kom, volg me en ik zal
jullie vissers van mensen maken!"
18 Onmiddellijk verlieten ze hun netten en
gingen hem volgen. 19 Toen hij even
doorliep, zag hij Yaʿqúb de zoon van Zabday
en Yúḥanān diens broer. Ook zij waren in een
boot en ze bereidden146 hun netten voor.
20 Toen hij hen had geroepen lieten ze
onmiddellijk hun vader Zabday met de
huurkracht in de boot achter en ze gingen
hem volgen. 21 Toen ze Kpar-Naḥum waren
binnengegaan, ging Yešúʿ onmiddellijk op de
sabbat leren in hun synagoge. 22 En men was
verbaasd om zijn leer, want hij leerde hun
met gezag en niet zoals hun schriftgeleerden.
23 Er was in hun synagoge een man in wie
een onreine geest was en hij riep luid, 24 en
zei: "Wat hebben we met elkaar te maken,
Yešúʿ de Nāṣreen? Bent u gekomen om ons
te vernietigen? Ik weet wie u bent, u bent de
heilige van God!" 25 En Yešúʿ berispte hem
en zei: "Houd uw mond en ga van hem uit!"
26 En de onreine geest wierp hem neer, riep
met een luide stem en ging van hem uit.

145
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27 En allen waren verbijsterd en vroegen
elkaar en zeiden: "Wat is dit, en wat is deze
nieuwe leer? Want hij geeft zelfs met gezag
opdracht aan onreine geesten, en zij
gehoorzamen hem." 28 Onmiddellijk ging zijn
reputatie uit in heel het gebied van Glílā.
29 En ze verlieten de synagoge en kwamen in
het huis van Šemʿún en ʾAndreās, met Yaʿqúb
en Yúḥanān. 30 De schoonmoeder van
Šemʿún lag ziek met koorts en ze vertelden
hem over haar. 31 En hij ging naar haar toe
en nam haar bij de hand en deed haar
opstaan. Onmiddellijk had de koorts haar
verlaten en ze ging hen bedienen. 32 In de
avond bij zonsondergang bracht men hem
alle ernstig zieken en bezetenen. 33 En de
hele stad had zich bij de deur verzameld.
34 En hij genas velen die ernstig te maken
hadden met verschillende ziekten, en hij
wierp vele demonen uit. Hij stond de
demonen niet toe te spreken omdat ze hem
kenden. 35 Zeer vroeg in de morgen stond hij
op en ging naar een plaats in de wildernis om
daar te bidden. 36 En Šemʿún en degenen die
met hem waren gingen hem zoeken. 37 Toen
ze hem hadden gevonden zeiden ze hem:
"Alle mensen zoeken u!" 38 Hij zei tegen
hen: "Ga naar de nabijgelegen dorpen en
steden want daar zal ik ook verkondigen,
want daarom ben ik gekomen." 39 En hij
verkondigde in al hun synagogen en in heel
Glílā en hij wierp schimmen uit. 40 Er kwam
een melaatse naar hem toe die op zijn knieën
viel en hem verzocht en zei: "Als u het wilt
kunt u mij reinigen!" 41 En Yešúʿ had
medelijden met hem. Toen strekte hij zijn
hand uit, raakte hem aan en zei hij: "Ik wil
het, wees rein!" 42 In dat zelfde uur
verdween zijn lepra en werd hij gereinigd.
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43 En hij maande hem en stuurde hem heen,
44 en zei tegen hem: "Zie, waarom zegt u het
aan de mensen? Maar ga en toon uzelf aan
de priesters. Doe de schenking voor uw
reiniging zoals Muše heeft geboden, tot
getuigenis voor hen." 45 Nadat hij echter
was weggegaan ging hij het nog meer
verkondigen en het woord verspreiden zodat
Yešúʿ niet openlijk de stad kon binnengaan
maar buiten in een gebied in de wildernis
verbleef. Men kwam echter vanuit alle
plaatsen naar hem toe.
Hoofdstuk 2
1 Opnieuw ging Yešúʿ enkele dagen naar
Kpar-Naḥum. Toen men had gehoord dat hij
thuis was, 2 verzamelden zich velen zodat
het huis hen niet kon bevatten, zelfs niet
voor de deur. Hij sprak het woord met hen.
3 Toen kwam men bij hem en bracht hem
een verlamde, gedragen door vier [mensen].
4 Ze konden hem vanwege de menigte niet
naderen. [Dus] gingen ze het dak op en tilden
de dakbedekking op, boven de ruimte waar
Yešúʿ was en lieten het draagbed afdalen
waarop de verlamde lag. 5 Toen Yešúʿ hun
geloof zag, zei hij tegen die verlamde: "Mijn
zoon, je zonden zijn je vergeven!" 6 Nu zaten
daar enkele schriftgeleerden en separatisten
en ze dachten in hun hart: 7 "Wie is dit die
lastert? Wie kan zonden vergeven behalve
God alleen?" 8 Maar Yešúʿ wist in zijn geest
dat zij deze dingen bij zichzelf zaten te
denken en hij zei tegen hen: "Waarom denkt
u deze dingen in uw hart? 9 Wat is
eenvoudiger te zeggen tegen de verlamde: je
zonden zijn vergeven, of om te zeggen sta op,
neem je draagbed op en loop? 10 Dat u mag
weten dat de Mensenzoon het gezag heeft
op aarde om zonden te vergeven." Hij zei
tegen de verlamde: 11 "Ik zeg je, sta op,
neem je draagbed, loop en ga naar je huis!"
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12 En hij stond onmiddellijk op, nam zijn
draagbed en vertrok voor hen allen, zodat
allen verbaasd waren en God prezen en
zeiden: "Zoiets hebben we nog nooit gezien!"
13 En hij ging weer naar het meer en alle
menigten kwamen naar hem toe en hij
leerde hun. 14 Terwijl hij onderweg was, zag
hij Lewí, de zoon van Ḥalfay, tussen de
belastinginners zitten en hij zei tegen hem:
"Kom, volg mij!" En hij stond op en volgde
hem. 15 Toen hij in diens huis aanlag, lagen
vele belastinginners en zondaars met Yešúʿ
en zijn leerlingen aan, want er waren velen
en zij volgden hem. 16 Toen de
schriftgeleerden en de separatisten hem
zagen eten met de belastinginners en
zondaars zeiden ze tegen zijn leerlingen:
"Hoe kan hij met belastinginners en zondaars
eten en drinken?" 17 Nadat Yešúʿ dit had
gehoord zei hij tegen hen: "Niet wie gezond
zijn hebben een dokter nodig maar wie het
van kwaad tot erger hebben! Ik ben niet
gekomen om rechtvaardigen te roepen maar
zondaars147." 18 Nu deden de leerlingen van
Yúḥanān en de separatisten aan vasten.
Ze kwamen en zeiden hem: "Waarom vasten
de leerlingen van Yúḥanān en van de
separatisten, terwijl uw leerlingen niet
vasten?" 19 Yešúʿ zei tegen hen: "Kunnen
degenen van de receptie vasten zolang de
bruidegom met hen is? Nee148! 20 Er zullen
echter dagen komen dat de bruidegom van
hen zal worden weggenomen. Dan op die
dag, zullen ze vasten. 21 Niemand zet en
naait een nieuw lapje op een oud
kledingstuk, zodat het nieuwe lapje niet
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Grieks volgt met 'tot berouw'.
Grieks heeft 'zolang ze de bruidegom hebben
kunnen ze niet vasten'.
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wegneemt van het oude en de scheur groter
wordt. 22 Niemand doet jonge wijn in oude
lederen zakken, omdat de zakken anders
barsten en de lederen zakken verloren gaan
en de wijn vergoten raakt. Men doet jonge
wijn echter in nieuwe lederen zakken."
23 Toen Yešúʿ op sabbat tussen de
korenvelden ging, liepen zijn leerlingen en
plukten ze aren. 24 Dus zeiden de
separatisten tegen hem: "Ziet u dat ze iets op
de sabbat doen wat niet is toegestaan?"
25 Yešúʿ zei tegen hen: "Hebt u nooit gelezen
wat Dawid heeft gedaan toen hij en degenen
die met hem waren in nood waren en honger
hadden? 26 En hoe hij het huis van God was
binnengegaan, toen Abítār de hogepriester
was, en het brood van de tafel van de HEER
at, wat niet is toegestaan, behalve voor de
priesters? En hij gaf het zelfs aan degenen
die met hem waren." 27 En hij zei tegen hen:
"Want de sabbat is gemaakt voor de mens en
niet de mens voor de sabbat. 28 Daarom is
de Mensenzoon de Heer, ook van de
sabbat."
Hoofdstuk 3
1 Yešúʿ ging de synagoge opnieuw binnen,
waar een man met een verdorde hand was.
2 Ze bleven op hem letten of hij hem zou
genezen op de sabbat, zodat ze hem konden
beschuldigen. 3 En hij zei tegen die man
wiens hand was verdord: "Ga in het midden
staan." 4 En hij zei ook tegen hen: "Is het
toegestaan om op de sabbat goed te doen of
om kwaad te doen, om een ziel te redden of
te verliezen?" Maar ze zwegen.
5 En hij keek met woede naar hen omdat hij
bedroefd was om de hardheid van hun hart.
Toen zei hij tegen die man: "Strek uw hand
uit!" Toen hij het uitstrekte, werd zijn hand
hersteld.
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6 De separatisten vertrokken onmiddellijk
met degenen van het huis van Herodes149 en
beraadslaagden over hem, hoe ze hem
konden kwijtraken. 7 En Yešúʿ ging met zijn
leerlingen naar de zee, en vele mensen uit
Glílā en Yihúd waren gekomen. 8 Vanuit
ʾÚrišlem en ʾAdúm en vanuit de overkant van
de Yúrdnān en uit Ṣúr en Ṣaydān, kwamen
vele menigten naar hem toe die alles wat hij
had gedaan hadden gehoord. 9 Daarom
vroeg hij zijn leerlingen om hem een boot te
brengen, zodat de menigten hem niet
zouden verdringen. 10 Want hij had zo velen
genezen, dat ze hem overvielen om hem te
kunnen aanraken. 11 En degenen die de
plaag van onreine geesten hadden, vielen
neer als ze hem zagen en riepen uit en
zeiden: "U bent de Zoon van God!" 12 En hij
maande hen streng om hem niet te
openbaren. 13 Hij ging op naar een berg en
riep degenen die hij wilde en ze kwamen
naar hem toe. 14 En hij koos er twaalf150 om
met hem te zijn en om hen voor de
verkondiging te sturen, 15 en om het gezag
te hebben om de zieken te genezen en
demonen uit te werpen. 16 En hij gaf Šemʿún
de naam Kiʾfā151. 17 Yaʿqúb, zoon van Zabday
en Yúḥanān de broer van Yaʿqúb, aan hen gaf
hij de naam Bnay-Rgeš152, wat 'zonen van de
donder153' betekent. 18 ʾAndreās en Fílípos,
Bartúlmay, Matay, Tāwma en Yaʿqúb de zoon
van Ḥalfay, Taday, Šemʿún de Zeloot, 19
Yihúdā Skaryúṭā, die hem zou verraden. En
ze kwamen bij een huis.
149
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20 De menigten verzamelden zich opnieuw,
zodat ze geen brood konden eten. 21 Maar
zijn verwanten hoorden het en trokken erop
uit om hem [mee] te nemen, want ze zeiden
dat hij zijn verstand had verloren. 22 En de
schriftgeleerden die uit ʾÚrišlem waren
afgedaald zeiden: "Bʿelzbúb is in hem. Met
[hulp van] het hoofd van de demonen werpt
hij demonen uit!" 23 Yešúʿ riep hen en
vertelde hun in gelijkenissen: "Hoe kan
Sāṭānā Sāṭānā uitwerpen? 24 Want als een
koninkrijk tegen zichzelf is verdeeld, zal dat
koninkrijk niet standhouden. 25 En als een
huis tegen zichzelf is verdeeld, kan dat huis
niet standhouden. 26 En als Sāṭānā tegen
zichzelf opstaat en verdeeld is, kan hij niet
standhouden en is [het] zijn einde.
27 Niemand kan het huis van een sterke
[man] binnengaan en zijn goederen grijpen,
tenzij hij eerst de sterke [man] bindt. Daarna
zal hij diens huis plunderen. 28 Ik zeg u met
zekerheid, dat alle zonden en laster die de
mensen zullen lasteren, hun vergeven zullen
worden. 29 Maar wie tegen de Heilige Geest
lastert, krijgt nooit vergeving maar is tot het
eeuwige oordeel veroordeeld. 30 Dit was
omdat ze hadden gezegd, dat hij een onreine
geest had. 31 Zijn moeder en zijn broers
waren aangekomen en stonden buiten en
stuurden [iemand] om hem te roepen. 32 Nu
zat er een menigte om hem heen en men zei
tegen hem: "Zie, uw moeder en uw broers
staan buiten en zoeken u!" 33 Dus
antwoordde hij: "Wie is mijn moeder en wie
zijn mijn broers?" 34 En hij keek naar
degenen die om hem heen zaten en zei: "Zie,
mijn moeder! Zie, mijn broers! 35 Want wie
de wil van God doet is mijn broer, mijn zus
en mijn moeder!"

53

peshitta.nl

Marcus - Hoofdstuk 4
1 Opnieuw ging hij langs de kust leren. En de
vele menigten waren rondom hem vergaderd
zodat hij in een boot op het meer ging zitten
terwijl de hele menigte op het land langs de
kust stond. 2 En hij leerde hun met vele
gelijkenissen en hij zei in zijn leer: 3 "Hoor,
zie! Een zaaier ging uit om te zaaien. 4 Toen
hij zaaide, viel een deel langs de kant van de
weg en kwam er een vogel die het at. 5 Een
ander deel viel op gesteente waar niet veel
aarde was. Het sproot onmiddellijk uit,
omdat er geen diepte van aarde was. 6 Toen
de zon verscheen, kwijnde het weg en omdat
het geen wortel had, verdorde het. 7 Ander
zaad viel tussen doornen. Toen de doornen
opkwamen, verstikte het, en bracht het niets
op. 8 Het overige viel op goede grond. Het
kwam op, groeide op en gaf vrucht. Enkele
dertig-, zestig- of honderdvoudig." 9 En hij
zei: "Laat wie oren heeft om te horen,
horen!" 10 Toen ze alleen waren, vroegen
degenen die met hem waren en de twaalf
hem naar die gelijkenis. 11 Yešúʿ zei tegen
hen: "Aan jullie is het gegeven het mysterie
van het koninkrijk van God te begrijpen.
Maar voor wie buiten zijn, is alles in
gelijkenissen geweest, 12 zodat wanneer ze
[Jes 6:9] zien, toch niet zien en wanneer ze
horen, toch niet horen en niet begrijpen.
Anders zouden ze terugkeren, zodat hun
zonden hen vergeven zouden worden." 13
Hij zei tegen hen: "Begrijpen jullie deze
gelijkenis niet? Hoe zullen jullie alle
gelijkenissen begrijpen? 14 De zaaier die
zaaide, zaaide het woord.
15 Degenen die langs de weg vielen, zijn
degenen in wie het woord is gezaaid.
Wanneer ze hebben gehoord, komt Sāṭānā
onmiddellijk en neemt het woord weg dat in
hun hart is gezaaid.

16 Degenen die op gesteente werden
gezaaid, zijn zij die wanneer ze het woord
horen het onmiddellijk met vreugde
aanvaarden. 17 Omdat ze geen wortel in
zichzelf hebben, blijven ze even. Wanneer er
echter om het woord verdrukking en
vervolging ontstaan, struikelen ze snel.
18 Degenen die op een doornige plaats
werden gezaaid, zijn zij die het woord
hebben gehoord, 19 terwijl het belang van
deze wereld en de misleiding van rijkdom en
overige begeerten zich aandienen. Het
woord verstikt en blijkt vruchteloos.
20 Degenen die op goede grond werden
gezaaid, zijn zij die het woord hebben
gehoord en het hebben aanvaard en vrucht
geven. Dertig-, zestig- of honderdvoudig."
21 En hij zei tegen hen: "Wordt een lamp
onder een korenmaat of onder een bed
gezet? Moet zij niet op een menora gezet
worden? 22 Want er is niets verborgen, wat
niet zal worden geopenbaard, noch iets
geheim wat niet zal worden geopenbaard.
23 Als iemand oren heeft om te horen, laat
hij horen!"24 En hij zei tegen hen: "Let op en
hoor. Met de maat waarmee je meet zal je
worden gemeten. Het zal worden
toegevoegd aan wie hoort. 25 Want aan wie
heeft, zal meer gegeven worden. Van wie
niets heeft, zal wat hij ook heeft, genomen
worden." 26 En hij zei: "Zo is het koninkrijk
van God als een man die zaad op de aarde
zaait, 27 slaapt en opstaat, nacht en dag. Het
zaad groeit op en het wordt langer terwijl hij
het niet merkt. 28 Want de aarde geeft zelf
vrucht. Eerst komt de halm en daarna de aar
en uiteindelijk zal het graan vol in de aar zijn.
29 Wanneer de vrucht rijp is, komt
onmiddellijk de sikkel, omdat de oogst is
bereikt."
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30 En hij zei: "Waarmee zullen we het
koninkrijk van God vergelijken en met welke
gelijkenis kunnen we het vergelijken? 31 Het
is als een mosterdzaadje dat, wanneer het in
de aarde is geplant, het kleinste is van alle
zaden op aarde. 32 Wanneer het is gezaaid
komt het op en wordt het groter dan alle
planten en brengt het grote takken voort,
zodat de vogels in haar schaduw kunnen
verblijven." 33 In gelijkenissen zoals deze
sprak Yešúʿ met hen, in gelijkenissen zoals zij
konden horen. 34 Hij sprak niet zonder
gelijkenissen met hen. Aan zijn leerlingen
onderling, verklaarde hij echter alles. 35 En
hij zei tegen hen op de avond van die dag:
"Laten we naar de overkant oversteken."
36 En ze stuurden de menigten weg en
namen hem aan boord. Er waren ook andere
boten bij hen. 37 En er was een storm en
hevige wind. De golven sloegen in de boot,
die bijna vol was. 38 Maar Yešúʿ sliep op een
kussen op het achtersteven. En ze kwamen
en maakten hem wakker en zeiden hem:
"Onze rabí, maakt het u niets uit dat we
vergaan?" 39 Dus stond hij op en berispte de
wind en hij zei tegen de zee: "Houd op, houd
je in!" De wind hield op en er was een grote
stilte. 40 En hij zei tegen hen: "Waarom zijn
jullie zo angstig en waarom hebben jullie
geen geloof?" 41 En ze vreesden met grote
vrees en zeiden elkaar: "Wie is hij werkelijk,
dat de wind en het meer hem
gehoorzamen?"
Hoofdstuk 5
1 En hij kwam bij de overkant van het meer
aan in het gebied van de Gadarenen. 2 Toen
hij uit de boot stapte, kwam vanuit de
graftomben een man die een onreine geest
in zich had. 3 Hij woonde in graftomben en
niemand kon hem met kettingen binden.
4 Want wanneer hij met voetboeien en
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kettingen werd gebonden, brak hij de
kettingen en brak hij de voetboeien in
tweeën. Daarom kon niemand hem
onderwerpen. 5 En hij was dag en nacht,
voortdurend, in de graftomben en in de
bergen, riep luid en sneed zichzelf met
stenen. 6 Toen hij Yešúʿ van ver zag, rende hij
en knielde voor hem. 7 En hij riep uit met
een luide stem en zei: "Wat heb ik met u te
maken, Yešúʿ, Zoon van de allerhoogste God?
Ik bezweer u bij God me niet te kwellen!"
8 Want hij had hem gezegd: "Ga uit de mens,
onreine geest!" 9 En hij vroeg hem: "Wat is
uw naam?" En hij zei tegen hem: "Onze
naam154 is Legioen, want we zijn met velen."
10 En hij verzocht hem dringend om hem
niet uit het gebied te sturen. 11 Nu was daar
bij de heuvel een grote kudde zwijnen aan
het grazen. 12 Die schimmen verzochten
hem en zeiden: "Stuur ons over die zwijnen
zodat we in hen kunnen gaan!" 13 Hij stond
het hun toe. Die onreine geesten gingen uit
en gingen de zwijnen binnen. Die kudde
rende naar een klif en ongeveer tweeduizend
van hen vielen in het meer en verdronken in
het water. 14 Degenen die hen hoedden
vluchtten en vertelden het in de stad en de
dorpen, dus kwam men kijken wat er was
gebeurd. 15 Ze kwamen naar Yešúʿ toe en
zagen degene in wie de schimmen waren
geweest. Hij was gekleed en zat bescheiden.
Hij was degene in wie Legioen was geweest.
Ze waren bevreesd. 16 En degenen die
hadden gezien hoe het was gebeurd bij
degene die de schimmen had, vertelden
[het] hun, en ook over die zwijnen. 17 Dus
verzochten ze hem om uit hun gebied te
vertrekken. 18 Nadat hij in de boot was
gestapt, verzocht degene die schimmen had
gehad, of hij bij hem mocht blijven.
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19 Maar hij stond [het] hem niet toe en zei
tegen hem: "Ga naar je huis en vertel je volk
wat de HEER voor je heeft gedaan en hoe hij
jou liefde heeft betoond." 20 En hij vertrok
en ging verkondigen wat Yešúʿ voor hem had
gedaan in de Tien Steden, en allen waren
verbaasd. 21 Toen Yešúʿ naar die overkant
was overgestoken, verzamelden zich
opnieuw grote menigten rondom hem terwijl
hij aan de kust stond. 22 Er kwam een man
met de naam Yúraš, één van de oversten van
de synagoge. Toen hij hem zag viel hij op zijn
knieën, 23 en verzocht hem dringend en zei
tegen hem: "Mijn dochter is ernstig ziek.
Kom en plaats uw hand op haar en ze zal
genezen en leven!" 24 Yešúʿ ging met hem
mee en een grote menigte volgde hem en ze
verdrongen hem. 25 Maar [er was] een
vrouw die al twaalf jaar een bloedvloeiing
had. 26 Ze had geleden vanwege veel
dokters en ze had alles wat ze had
uitgegeven, terwijl niets had geholpen. Het
werd zelfs erger. 27 Toen ze over Yešúʿ
hoorde, drong ze door de drukte van de
massa en raakte zijn kleding van achteren
aan. 28 Want ze zei: "Zelfs als ik zijn kleding
aanraak, zal ik leven." 29 Onmiddellijk
droogde de bron van haar bloed op en
voelde ze in haar lichaam dat ze van haar
plaag was genezen. 30 Yešúʿ merkte
onmiddellijk bij zichzelf dat er kracht van
hem uit was gegaan, dus keerde hij zich tot
de menigte en zei: "Wie heeft mijn kleding
aangeraakt?" 31 Maar zijn leerlingen zeiden
hem: "U ziet dat de menigten u verdringen
en u zegt: Wie heeft me aangeraakt?"
32 Maar hij bleef kijken om te zien wie dit
had gedaan. 33 Die vrouw vreesde en
beefde. Omdat ze wist wat met haar was
gebeurd kwam ze en viel voor hem neer en
vertelde hem de hele waarheid.

34 En hij zei tegen haar: "Mijn dochter, je
geloof heeft je leven gegeven, ga in vrede en
wees van je plaag genezen!" 35 Terwijl hij
sprak, kwam men van het huis van de
overste van de synagoge en zei: "Uw dochter
is gestorven, waarom vermoeit u de Leraar
nog langer?" 36 Maar Yešúʿ had de woorden
die ze hadden gezegd gehoord, en zei tegen
de overste van de synagoge: "Vrees niet,
geloof slechts!" 37 En hij stond niemand toe
met hem mee te gaan, behalve Šemʿún Kiʾfā,
Yaʿqúb en Yúḥanān, de broer van Yaʿqúb.
38 Ze kwamen bij het huis van de overste
van de synagoge en hij zag dat ze verontrust
waren, huilden en jammerden. 39 Toen hij
het huis binnenging, zei hij tegen hen:
"Waarom bent u van slag en huilt u? Het
meisje is niet dood, maar ze slaapt." 40 En ze
lachten hem uit, maar hij stuurde allen naar
buiten, nam de vader van het meisje en haar
moeder en degenen die met hem waren,
naar waar het meisje lag. 41 En hij nam de
hand van het meisje en zei tegen haar:
"Meisje, sta op!" 42 Onmiddellijk stond het
meisje op en ging lopen, want ze was twaalf
jaar oud, en ze waren verbaasd met grote
verbazing. 43 En hij verzocht hun dringend
dit aan niemand bekend te maken en hij zei
hun haar iets te eten te geven.
Hoofdstuk 6
1 En hij vertrok van daar en kwam in zijn
eigen stad en zijn leerlingen volgden hem.
2 Toen het sabbat werd, ging hij leren in de
synagoge, en velen die het hoorden waren
verbaasd en zeiden: "Van waar heeft deze
man deze dingen en wat voor wijsheid is
hem gegeven? En dat er zulke krachtige
werken door hem worden gedaan! 3 Is dit
niet de timmerman, de zoon van Maryam, de
broer van Yaʿqúb, Yāsi en Šemʿún? Zijn zijn
zusters niet hier bij ons?" En ze namen
aanstoot aan hem.
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4 Yešúʿ zei tegen hen: "Geen profeet wordt
geminacht, behalve in zijn eigen stad onder
zijn verwanten en in zijn eigen huis." 5 Hij
kon daar niets doen, zelfs geen wonder,
behalve voor een paar zieken op wie hij zijn
handen legde en hij hen genas. 6 En hij was
verbaasd over hun gebrek aan geloof. Daarna
ging hij langs de dorpen terwijl hij leerde.
7 En hij riep zijn twaalf en begon hen twee
aan [Num. 11:16] twee te sturen en hij gaf hun
het gezag om onreine geesten uit te werpen.
8 En hij gaf hun de opdracht dat ze niets
zouden meenemen voor onderweg, behalve
een staf. Geen beurs, brood of kopergeld in
hun tassen. 9 Ze moesten zich met sandalen
schoeien en niet twee tunica's dragen. 10 En
hij zei tegen hen: "In het huis dat jullie
binnengaan, verblijf daar tot jullie de plaats
verlaten. 11 Als iemand jullie niet ontvangt
of jullie niet gehoorzaamt: schud het stof van
onder jullie voeten wanneer jullie van daar
vertrekken, voor hen tot getuigenis. Ik zeg
jullie met zekerheid, dat het voor Sadúm en
ʿAmúrā op de oordeelsdag rustiger zal zijn
dan voor die stad." 12 Ze gingen voort en
verkondigden dat [men] berouw moest
hebben. 13 En er werden vele schimmen
uitgeworpen en ze zalfden vele zieken met
olie en genazen hen. 14 Koning Herodes
hoorde over Yešúʿ, want zijn naam was
bekend geworden, en hij zei: "Yúḥanān de
doper is uit het verblijf van de doden
opgestaan, en daarom worden er door hem
krachtige werken gedaan!" 15 Anderen
zeiden: "Dit is ʾElíā!" en anderen: "Hij is een
profeet zoals één van de profeten." 16 Toen
Herodes dit hoorde, zei hij: "Het is Yúḥanān
van wie ik het hoofd heb afgehakt. Hij is uit
het verblijf van de doden opgestaan."
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17 Want Herodes had iemand naar Yúḥanān
gestuurd, hem gearresteerd en in de
gevangenis geboeid op verzoek van Herodia,
de echtgenote van Fílípos, zijn broer, die hij
had genomen. 18 Want Yúḥanān had tegen
Herodes gezegd: "Het is u niet toegestaan
om de echtgenote van uw broer te nemen!"
19 Maar Herodia bedreigde hem en wilde
hem vermoorden maar kon het niet, 20 want
Herodes vreesde Yúḥanān want hij wist dat
hij een rechtvaardig en heilig man was en
beschermde hem. Hij hoorde hem vaak aan,
deed [de dingen] en gehoorzaamde graag.
21 En het was een staatsdag toen Herodes
op zijn geboortedag een feest gaf voor zijn
grootsten, tribunen en de hoofden van Glílā.
22 Toen kwam de dochter van Herodia
binnen en ging dansen, wat Herodes en
degenen die met hem waren behaagde, dus
zei de koning tegen het meisje: "Vraag me
iets wat je wilt en ik zal het je geven!" 23 En
hij zwoer haar: "Wat je ook vraagt zal ik je
geven, tot de helft van mijn koninkrijk toe!"
24 Maar ze ging weg en zei tegen haar
moeder: "Wat zal ik hem vragen?" Ze zei
tegen haar: "Het hoofd van Yúḥanān de
doper!" 25 En onmiddellijk kwam ze gretig
op de koning af en zei tegen hem: "Ik wil dat
u me op dit uur, op een schaal, het hoofd van
Yúḥanān de doper geeft!" 26 En het maakte
hem zeer bedroefd maar vanwege de eed en
de gasten kon hij het haar niet ontzeggen.
27 En onmiddellijk stuurde de koning de beul
en beval dat hij het hoofd van Yúḥanān zou
brengen. Die ging en hakte het hoofd van
Yúḥanān in de gevangenis af. 28 En hij bracht
het op een schaal en gaf het aan het meisje
en het meisje gaf het aan haar moeder. 29
Toen zijn leerlingen het hoorden, kwamen ze
en namen ze zijn lijk en legden het in een
graftombe.
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30 Toen de zendelingen zich bij Yešúʿ hadden
verzameld, vertelden ze hem alles wat ze
hadden gedaan en wat ze hadden geleerd.
31 En hij zei tegen hen: "Kom en laten we
naar een eenzame plaats gaan en wat
uitrusten." Want velen kwamen en gingen,
maar zij hadden zelfs geen gelegenheid om
te eten. 32 Dus vertrokken zij met een boot
naar een plaats, alleen in de wildernis.
33 Maar velen zagen hen terwijl ze
vertrokken en ze herkenden hen, en renden
vanuit de steden op het land voor hem uit,
naar die plaats. 34 Yešúʿ stapte uit en zag de
vele menigten en had medelijden met hen,
want ze leken op schapen zonder herder, en
hij ging hun vele dingen leren. 35 Toen de
tijd was verstreken kwamen zijn leerlingen
bij hem en zeiden hem: "Deze plaats is een
wildernis en het is erg laat. 36 Stuur hen weg
naar de omliggende velden en dorpen en laat
hen voor zichzelf brood kopen, want ze
hebben niets om te eten." 37 Maar hij zei
tegen hen: "Geven jullie hun iets te eten." Ze
zeiden tegen hem: "Moeten we gaan en voor
tweehonderd denarie brood kopen en hun te
eten geven?" 38 En hij zei tegen hen: "Ga
kijken hoeveel brood jullie hier hebben."
Toen ze hadden gekeken zeiden ze hem: "Vijf
broden en twee vissen." 39 En hij gaf hun
opdracht om iedereen in groepen in het gras
te laten aanliggen. 40 Ze gingen aanliggen in
groepen van honderd en vijftig. 41 En hij
nam die vijf broden en twee vissen, keek
naar de hemel, zegende en brak het brood
en gaf het aan zijn leerlingen om het voor
hen te plaatsen. Zo verdeelden ze ook die
twee vissen over allen. 42 Allen aten en
werden verzadigd. 43 Ze haalden van de
brokken [brood] twaalf gevulde korven op,
en ook van de vis. 44 Nu waren degenen die
brood hadden gegeten vijfduizend mannen.

45 En onmiddellijk drong hij bij zijn leerlingen
aan om in de boot te stappen en naar de
overkant, naar Bét-Ṣayādā te gaan, terwijl hij
de menigten wegstuurde. 46 Nadat hij hen
had weggestuurd ging hij naar een berg om
te bidden. 47 Nadat de avond was gekomen,
was de boot midden op het meer en hij was
alleen op het land. 48 Hij zag dat ze zich
kwelden te roeien omdat ze tegenwind
hadden. Tegen het einde155 van de nacht
kwam Yešúʿ lopend over het water naar hen
toe en hij wilde hen voorbijgaan. 49 Toen ze
hem op het water zagen lopen, dachten ze
dat het een valse verschijning was en ze
riepen luid. 50 Want allen zagen hem en
waren bevreesd. Onmiddellijk sprak hij met
hen en zei: "Schep moed, ik ben [het], vrees
niet!" 51 Toen hij bij hen in de boot stapte en
de wind ophield, waren ze zeer verbaasd en
diep verbijsterd bij zichzelf, 52 want ze
hadden niets van het brood begrepen omdat
hun hart verhard was. 53 Toen ze naar de
overkant waren overgestoken kwamen ze in
het gebied van Genesar. 54 Nadat ze uit de
boot waren gestapt, herkenden de mensen
van de omgeving hem onmiddellijk. 55 En ze
renden uit dat hele gebied en brachten
degenen die ziek waren, terwijl ze hen op
draagbedden droegen naar waar ze hoorden
dat hij was. 56 En waar hij ook in de dorpen
en steden binnenging werden de zieken op
de wegen gelegd, en men verzocht hem om
zelfs maar de rand van zijn kleding aan te
raken. En allen die hem aanraakten werden
genezen.
Hoofdstuk 7
1 De separatisten en de schriftgeleerden die
uit ʾÚrišlem waren gekomen verzamelden
zich om hem heen.
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2 En ze zagen sommigen van zijn leerlingen
brood eten terwijl ze hun handen niet
hadden gewassen, dus gingen ze klagen.
3 Want alle Yihúdi's en separatisten eten niet
als ze niet naarstig156 hun handen hebben
gewassen, omdat ze de traditie van de
oudsten behouden. 4 En als ze van de
marktplaats komen, eten ze niet voordat ze
zich hebben gebaad157. Er zijn veel andere
dingen die ze hebben ontvangen om te
behouden, zoals het wassen158 van bekers,
kannen, koperwaar en van bedden. 5 En de
schriftgeleerden en de separatisten vroegen
hem: "Waarom lopen uw leerlingen niet
volgens de traditie van de oudsten, maar
eten ze brood zonder de handen te hebben
gewassen?" 6 En hij zei tegen hen: "Hoe
goed heeft de profeet ʾEšʿayā over u
geprofeteerd, toneelspelers, want er staat
geschreven: [Jes. 29:13] 'Dit volk eert mij met
de mond, maar met hun hart zijn ze ver van
mij verwijderd!' 7 Ze vrezen me tevergeefs
omdat ze de gebodenleer van mensen leren.
8 Want u hebt het gebod van God verlaten
maar behoudt de traditie van mensen, zoals
het wassen van bekers, kannen en veel van
dat soort dingen." 9 Hij zei tegen hen: "U
hebt het gebod van God bewust verworpen,
zodat u de traditie in stand kunt houden. 10
Want Muše heeft gezegd: [Ex. 20:12] 'Eer uw
vader en uw moeder', en [Ex. 21:17] 'wie zijn
vader en moeder uitscheldt zal de dood
sterven'. 11 Maar u zegt: 'Als iemand tegen
zijn vader of moeder zegt: Wat ik over heb is
mijn schenking159 [aan de tempel]!,

156
157
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Grieks heeft 'tot de vuist'.
Johannes 2:6. Grieks heeft 'ze het wassen'.
of 'dopen'.
'qurbany'. Leviticus 27:28, 29.
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12 dan staat u hem toe niets voor zijn vader
of moeder te doen. 13 Daarom verwerpt u
het woord van God, vanwege de traditie die
u hebt overgeleverd. En u doet veel dingen
als deze!" 14 Yešúʿ riep de hele menigte en
zei tegen hen: "Hoort u allen en begrijp:
15 Er is niets wat de mens van buiten
binnengaat wat hem kan ontheiligen. Maar
wat uit hem voortkomt, dat ontheiligt
iemand. 16 Laat wie oren heeft om te horen,
horen!" 17 Toen Yešúʿ het huis was
binnengegaan, weg van de menigten,
vroegen zijn leerlingen hem naar die
gelijkenis. 18 Hij zei tegen hen: "Is het zelfs
voor jullie moeilijk? Weten jullie niet dat
dingen die iemand van buiten binnengaan,
hem niet kunnen verontreinigen? 19 Want
het komt niet in zijn hart maar in zijn buik en
verdwijnt met de ontlasting. Dit reinigt al het
voedsel. 20 Maar wat uit iemand voortkomt,
dat verontreinigt de mens. 21 Want vanuit
het hart van de mensen komen slechte
gedachten voort: overspel, hoererij, diefstal
en moord, 22 hebzucht, slechtheid, list,
losbandigheid, gierigheid160, laster, trots en
dwaasheid. 23 Al dit kwaad komt van
binnenuit voort, en [het] verontreinigt de
mens." 24 Toen stond Yešúʿ op en kwam bij
de kust van Ṣúr en Ṣaydān en ging een huis
binnen maar wilde niet dat iemand hem
herkende, maar [hij] kon zich niet verbergen.
25 Want onmiddellijk hoorde een vrouw over
hem. Ze had een dochter met een onreine
geest. Ze kwam en viel aan zijn voeten. 26 Nu
was die vrouw een heiden, uit Púníqi in
Súríyaʾ, en ze verzocht hem om de schim uit
haar dochter te werpen.

160

idioom. Letterlijk 'een kwaad oog'.
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27 Yešúʿ zei tegen haar: "Laat eerst de
kinderen verzadigd worden, want het is niet
goed om het brood van de kinderen te
nemen en het voor de hondjes te werpen."
28 Ze antwoordde en zei tegen hem: "Ja mijn
Heer, toch eten de hondjes de kruimels van
onder de tafels van de kinderen!" 29 Yešúʿ
zei tegen haar: "Ga. Vanwege dit woord is de
schim uit uw dochter gegaan!" 30 Dus ging ze
naar haar huis en vond haar dochter op een
draagbed liggen en de schim was uit haar
gegaan. 31 Opnieuw verliet Yešúʿ de grens
van Ṣúr en Ṣaydān en kwam bij het meer van
Glílā, aan de grens van de Tien Steden.
32 Men bracht hem een dove man die
stotterde en vroeg hem om de handen op
hem te leggen. 33 En hij nam hem apart van
de menigte en deed zijn vingers in zijn oren
en spuwde en raakte zijn tong aan. 34 Hij
keek naar de hemel, zuchtte en zei tegen
hem: "Word geopend." 35 Op dat moment
werden zijn oren geopend en werd de band
van zijn tong losgemaakt en sprak hij
duidelijk. 36 En hij maande hen het aan
niemand te vertellen. Echter, hoe meer hij
hen maande, hoe meer ze het verkondigden.
37 En ze waren buitengewoon verbaasd en
zeiden: "Hij doet alles goed. Hij maakt dat de
doven horen, en dat wie niet spreken, gaan
spreken!"
Hoofdstuk 8
1 In die dagen nu was er een grote menigte
terwijl er niets was om te eten. Dus riep hij
zijn leerlingen en zei tegen hen: 2 "Ik heb
medelijden met deze menigte, want zie, ze
zijn al drie dagen bij me gebleven maar ze
hebben niets te eten. 3 En als ik ze wegstuur
terwijl ze vasten, zullen ze onderweg naar
hun huizen bezwijken, want sommigen zijn
van ver gekomen."

4 Zijn leerlingen zeiden hem: "Waar kan
iemand hier in de wildernis brood vinden om
al deze mensen te verzadigen?" 5 Dus vroeg
hij hun: "Hoeveel broden hebben jullie?" Ze
zeiden tegen hem: "Zeven." 6 Toen gaf hij de
menigten opdracht om op de grond te zitten
en nam die zeven broden, zegende [het], gaf
het en zette het voor zijn leerlingen en zij
zetten het voor de menigten. 7 En er waren
ook wat vissen. Ook deze zegende hij en hij
zei het hen voor te zetten. 8 Ze aten en
werden verzadigd. En zij haalden de rest van
de brokken op, zeven manden. 9 Ongeveer
vierduizend mensen hadden gegeten.
10 Toen stuurde hij hen weg en stapte
onmiddellijk met zijn leerlingen in een boot
en kwam in het gebied van Dalmānútā161.
11 En de separatisten kwamen naar voren
om hem te ondervragen en ze vroegen hem
om een teken van de hemel, om hem
daarmee te beproeven. 12 En hij zuchtte
diep en zei: "Waarom zoekt deze generatie
een teken? Ik zeg u met zekerheid, dat er
geen teken aan deze generatie gegeven zal
worden." 13 Hij verliet hen, stapte in de boot
en ze gingen naar de overkant. 14 Ze hadden
echter vergeten brood mee te nemen. Op
één brood na, hadden ze niets in de boot.
15 Toen gaf hij hun opdracht en zei tegen
hen: "Kijk uit en pas op voor de zuurdesem
van de separatisten en de zuurdesem van
Herodes." 16 En ze gingen met elkaar
overleggen en zeiden: "Omdat we geen
brood hebben!" 17 Maar Yešúʿ wist dit en zei
tegen hen: "Waarom denken jullie? Is het
niet omdat jullie geen brood hebben? Weten
jullie of begrijpen jullie het nog niet? Is jullie
hart nog verhard?
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18 Hebben jullie [Jer. 5:21; Deut. 29:4; Jes.
42:20] ogen maar zien jullie niets, oren maar
horen jullie niet en herinneren jullie je ook
niets? 19 Toen ik die vijf broden voor
vijfduizend had gebroken, hoeveel gevulde
korven met brokken jullie hebben
opgehaald?" Ze zeiden tegen hem: "Twaalf."
20 Hij zei tegen hen: "Bij de zeven [broden]
aan de vierduizend; hoeveel gevulde manden
met brokken hebben jullie opgehaald?" Ze
zeiden: "Zeven." 21 Hij zei tegen hen: "Hoe
komt het dan dat jullie het nog niet
begrijpen?" 22 Toen hij in Bét-Ṣayādā was
gekomen, bracht men hem een blinde man
en vroeg men hem om hem aan te raken.
23 Toen nam hij de hand van de blinde man
en leidde hem buiten het dorp en spuwde op
zijn ogen en legde zijn hand op hem en vroeg
hem of hij iets zag. 24 Hij keek en zei: "Ik zie
mensen die op lopende bomen162 lijken."
25 Opnieuw legde hij zijn hand op zijn ogen
en hij werd hersteld en zag alles helder. 26
En hij zond hem naar huis en zei: "Ga de stad
niet binnen en vertel het ook aan niemand in
de stad!" 27 En Yešúʿ en zijn leerlingen
vertrokken naar de dorpen rond Qesaría van
Filipos en hij vroeg zijn leerlingen onderweg
en zei tegen hen: "Wat zegt men over mij wie
ik ben?" 28 Ze zeiden: "'Yúḥanān de doper',
anderen 'ʾElíā', en anderen: 'Eén van de
profeten'." 29 Yešúʿ zei tegen hen: "Maar
wat zeggen jullie over mij wie ik ben?"
Šemʿún antwoordde en zei tegen hem: "U
bent de Mšíḥā, de Zoon van de levende163
God." 30 Hij verbood hun om hier met
iemand over te spreken. 31 Toen begon hij
hun te leren:

162
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Jeremia 11:16
Alleen in PNT.
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"De Mensenzoon staat klaar om veel te lijden
en te worden verworpen door de oudsten,
de overpriesters en de schriftgeleerden. Hij
zal gedood worden en op de derde dag
opstaan." 32 Hij sprak dit woord openlijk,
maar Kiʾfā nam hem [apart] en ging hem
berispen. 33 Maar hij draaide zich om, keek
naar zijn leerlingen en maande Šemʿún en
zei: "Ga achter mij tegenstander, want je
bedenkt niet wat van God is maar wat van
mensen is!" 34 Yešúʿ riep de menigten en zijn
leerlingen bijeen en zei tegen hen: "Wie mij
wil volgen, moet zichzelf ontkennen, zijn
kruis opnemen en mij volgen. 35 Want wie
zijn ziel wil redden, zal haar verliezen. En wie
zijn ziel om mij en om mijn boodschap
verliest, zal haar redden. 36 Want wat voor
nut heeft het voor iemand, als hij de hele
wereld zou winnen, maar zijn ziel zou
verliezen? 37 Of: wat zal iemand geven in ruil
voor zijn ziel? 38 Want voor al wie zich
schaamt voor mijn woorden in deze zondige
en overspelige generatie, zal ook de
Mensenzoon zich schamen wanneer hij met
de glorie van zijn Vader en zijn heilige
engelen komt."
Hoofdstuk 9
1 En hij zei tegen hen: "Ik zeg jullie met
zekerheid, dat sommigen die hier staan de
dood niet zullen proeven, voordat ze zien dat
het koninkrijk van God is gekomen met
macht." 2 Na zes dagen nam Yešúʿ Kiʾfā,
Yaʿqúb en Yúḥanān en leidde hen alleen mee
naar een hoge berg en hij veranderde voor
hun ogen. 3 Zijn kleding ging schijnen en
werd zo wit als sneeuw, zoals mensen op
aarde geen wit kunnen maken. 4 Daarna
zagen ze ʾElíā164 en Muše met Yešúʿ spreken.
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5 Kiʾfā zei tegen hem: "Rabí, het is goed dat
we hier zijn. Laten we drie loofhutten maken,
één voor u, één voor Muše en één voor
ʾElíā." 6 Maar hij wist niet wat hij zei, want ze
waren bevreesd. 7 En er kwam een wolk die
hen overschaduwde. Er kwam een stem uit
de wolk die zei: "Dit is mijn geliefde zoon.
Gehoorzaam hem!" 8 Ineens165, toen de
leerlingen opkeken, zagen ze niemand
behalve Yešúʿ die alleen met hen was.
9 Terwijl ze van de berg afdaalden gebood hij
hun niemand te vertellen wat ze hadden
gezien, totdat de Mensenzoon uit de doden
zou opstaan. 10 Dit woord hield hen bezig en
ze vroegen zich af: 'Wat is dit woord:
wanneer hij uit het verblijf van de doden zou
opstaan?' 11 En ze vroegen hem en zeiden:
"Waarom zeggen de schriftgeleerden dan,
dat ʾElíā eerst moet komen?" 12 Hij zei tegen
hen: "ʾElíā komt eerst om alles voor te
bereiden166, en zoals over de Mensenzoon is
geschreven, zal hij ernstig lijden167 en
verworpen worden. 13 Maar ik zeg jullie ook
dat ʾElíā is gekomen, en dat ze met hem
hebben gedaan wat ze wilden, zoals over
hem is geschreven." 14 Toen hij bij zijn
leerlingen was gekomen, zag hij een grote
menigte om hen heen en dat de
schriftgeleerden met hen argumenteerden.
15 Onmiddellijk zag de menigte hem en was
verbaasd. Ze renden om hem vrede te
wensen. 16 En hij vroeg de schriftgeleerden:
"Waarover argumenteert u met hen?" 17 En
iemand uit de menigte antwoordde en zei:
"Leraar, ik heb mijn zoon bij jullie gebracht
omdat hij een geest heeft die niet spreekt.
165
166
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lett. 'vanuit het niets'.
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Jesaja 53:4

18 Wanneer die hem overneemt, stuiptrekt
hij, schuimt hij en knarst hij zijn tanden en
verdroogt hij. Ik vroeg uw leerlingen om hem
uit te werpen maar zij konden het niet!"
19 En Yešúʿ antwoordde en zei tegen hem:
"O ongelovige generatie! Hoe lang zal ik met
jullie zijn en hoe lang zal ik jullie verduren?
Breng hem bij me." 20 En ze brachten hem
bij hem. Toen de geest hem zag, stuiptrekte
hij onmiddellijk, viel op de grond, ging tekeer
en schuimde. 21 Yešúʿ vroeg aan diens vader:
"Hoe lang is hij [al] zo?" Hij zei tegen hem:
"Zie, vanaf zijn jeugd! 22 Vele keren werpt hij
hem in het vuur en in het water om hem te
vernietigen, maar als u iets voor me kunt
doen? Heb medelijden met mij!" 23 Yešúʿ zei
tegen hem: "Als u kunt geloven, alles is
mogelijk voor wie gelooft."
24 Onmiddellijk riep de vader van de jongen
uit terwijl hij huilde en zei: "Ik geloof, mijn
Heer! Help mijn behoefte aan geloof!"
25 Toen Yešúʿ zag dat het volk rende en zich
rondom hem verzamelde, berispte hij die
onreine geest en zei tegen hem:
"Doofstomme geest, ik beveel u uit hem te
komen en nooit meer in hem te gaan!" 26 En
die schim riep luid, kwelde hem en ging uit.
Maar hij leek dood, zodat velen zeiden: "Hij
is dood!" 27 Maar Yešúʿ nam zijn hand en
deed hem opstaan. 28 Toen Yešúʿ het huis
was binnengegaan, vroegen zijn leerlingen
hem alleen: "Waarom konden wij hem niet
uitwerpen?" 29 Hij zei tegen hen: "Dit soort
kan door niets worden uitgeworpen, behalve
door vasten en gebed." 30 Toen hij van daar
was vertrokken, reisden ze door Glílā, maar
hij wilde niet dat iemand hem herkende
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31 En hij leerde zijn leerlingen en hij zei
tegen hen: "De Mensenzoon zal aan de
handen van mensen worden uitgeleverd, en
ze zullen hem vermoorden. Nadat hij is
vermoord, zal hij op de derde dag opstaan."
32 Maar ze begrepen dat woord niet en
durfden het hem niet te vragen. 33 Toen ze
bij Kpar-Naḥum waren gekomen en het huis
waren binnengegaan vroeg hij hun: "Wat
hebben jullie onderweg onderling overlegd?"
34 Ze zwegen echter omdat ze elkaar
onderweg hadden betwist wie de grootste
onder hen was. 35 Dus ging Yešúʿ zitten en
riep de twaalf en zei tegen hen: "Wie de
eerste wil zijn, moet de laatste zijn en een
dienaar voor alle mensen." 36 En hij nam een
kind, zette het in het midden en nam het in
zijn armen en zei tegen hen: 37 "Wie dit kind
in mijn naam ontvangt, ontvangt mij. En wie
mij ontvangt, ontvangt niet mij, maar degene
die mij heeft gestuurd." 38 Yúḥanān zei
tegen hem: "Rabí, we hebben iemand gezien
die in uw naam schimmen uitwierp. We
hebben het hem verboden omdat hij ons niet
volgt!" 39 Yešúʿ zei tegen hem: "Verbied het
hem niet, want iemand die in mijn naam
krachtige werken doet, spreekt niet snel
slecht over mij. 40 Want wie niet tegen jou
is, is voor jou. 41 Want iedereen die jou een
beker water geeft, slechts in de naam van de
Mšíḥā, ik zeg je met zekerheid, hij zal zijn
beloning niet verliezen. 42 En iemand die één
van deze kleinen die in mij geloven aanstoot
geeft: het zou beter voor hem zijn als er een
molensteen van een ezel om zijn nek werd
gehangen en hij dan in de zee werd
geworpen. 43 Als je hand jou aanstoot geeft,
hak hem af! Het is beter voor je dat je
verminkt het leven binnengaat, dan dat je
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twee handen hebt en naar het Gihanā168
gaat, 44 [Jes. 66:24] waar de wormen niet
sterven en het vuur niet dooft. 45 En als je
voet jou aanstoot geeft, hak hem af! Het is
beter voor je kreupel het leven binnen te
gaan, dan dat je twee voeten hebt en in het
Gihanā valt, 46 [Jes. 66:24] waar de wormen
niet sterven en het vuur niet dooft. 47 En als
je oog jou aanstoot geeft, ruk het uit! Het is
beter voor je met één oog het koninkrijk van
God binnen te gaan, dan dat je twee ogen
hebt en in het Gihanā van vuur valt. 48 [Jes.
66:24] waar de wormen niet sterven en het
vuur niet dooft. 49 Want alles zal met vuur
worden verstrooid en elk offer zal met zout
worden bestrooid169. 50 Zout is goed, maar
als het smakeloos wordt, wat zal het zout
maken? Heb daarom zout in jezelf, en laat er
onderlinge vrede zijn."
Hoofdstuk 10
1 En hij stond op en kwam bij de grens van
Yihúd, aan de overkant van de Yúrdnān. En
vele menigten kwamen daar bij hem en hij
leerde hun zoals hij gewend was. 2 De
separatisten waren bij hem gekomen om
hem te beproeven en ze vroegen hem of het
een man is toegestaan om van zijn vrouw te
scheiden. 3 En hij zei tegen hen: "Wat heeft
Muše u opgedragen?" 4 En ze zeiden: "Muše
heeft ons toegestaan een scheidingsbrief te
schrijven en haar weg te sturen." 5 Yešúʿ
antwoordde en zei tegen hen: "Vanwege de
hardheid van uw hart heeft hij u dit gebod
geschreven. 6 Maar vanaf het begin heeft
God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt:
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7 Daarom zal een man zijn vader en moeder
verlaten en zich aan zijn vrouw hechten.
8 En die twee zullen één vlees zijn, zij zijn dus
niet twee, maar één vlees. 9 Wat God
daarom heeft verenigd, mag een mens niet
scheiden." 10 Thuis vroegen zijn leerlingen
hem opnieuw hierover. 11 En hij zei tegen
hen: "Wie van zijn vrouw scheidt en een
ander neemt, pleegt overspel. 12 En als een
vrouw haar echtgenoot verlaat en van
iemand anders wordt, pleegt ze overspel."
13 En men bracht hem kinderen, zodat hij
hen zou aanraken. Maar zijn leerlingen
berispten degenen die hen hadden gebracht.
14 Toen Yešúʿ dat zag was hij ontstemd en
zei hij tegen hen: "Sta de kinderen toe bij me
komen en verbied het ze niet want voor wie
zoals zij zijn is het koninkrijk van God. 15 Ik
zeg jullie met zekerheid, dat wie het
koninkrijk van God niet als een kind
aanvaardt, het niet zal binnengaan." 16 En hij
nam ze in zijn armen en legde zijn handen op
hen en zegende hen. 17 Terwijl hij onderweg
was, rende iemand en viel op zijn knieën en
vroeg hem: "Goede leraar, wat moet ik doen
om het eeuwige leven te behalen?" 18 Yešúʿ
zei tegen hem: "Waarom noemt u mij goed?
Want, niemand is goed, behalve één, God.
19 De geboden kent u: [Ex. 20] pleeg geen
overspel, steel niet, moord niet, leg geen
vals getuigenis af, bedrieg niet, eer uw
vader en uw moeder." 20 En hij antwoordde
en zei tegen hem: "Leraar, al deze dingen
heb ik vanaf mijn jeugd behouden!" 21 Yešúʿ
keek met liefde naar hem en zei: "Eén ding
ontbreekt u: verkoop alles wat u hebt en
geef het aan de armen en u zult een
voorraad in de hemel hebben. Neem uw
kruis op, kom en volg mij!" 22 Door dat
woord raakte hij bedrukt en hij vertrok
bedroefd omdat hij veel bezittingen had.

23 Yešúʿ keek naar zijn leerlingen en zei
tegen hen: "Hoe moeilijk is het voor wie
bezittingen hebben om het koninkrijk van
God binnen te gaan!" 24 De leerlingen waren
echter verbaasd over deze woorden. Daarom
antwoordde Yešúʿ opnieuw en zei tegen hen:
"Mijn zonen, hoe moeilijk is het voor wie op
hun bezittingen vertrouwen om het
koninkrijk van God binnen te gaan. 25 Het is
eenvoudiger voor een kabel170 om het oog
van een naald binnen te gaan, dan voor een
rijke het koninkrijk van God binnen te gaan."
26 En ze waren nog meer verbaasd en zeiden
tegen elkaar: "Wie kan er gered worden?"
27 En Yešúʿ keek naar hen en zei tegen hen:
"Bij mensen kan dit niet, maar [wel] bij God
want bij God kan alles!" 28 En Kiʾfā zei: "Zie,
we hebben alles achtergelaten en zijn bij u
gebleven!" 29 Yešúʿ antwoordde en zei: "Ik
zeg jullie met zekerheid, dat niemand huizen,
broers, zusters, vader of moeder of vrouw,
kinderen of velden heeft verlaten om mij en
mijn boodschap, 30 en niet door vervolging
honderdvoudig zal ontvangen, nu in deze tijd
huizen, broers, zusters, moeders, kinderen
en velden en in de komende wereld, eeuwig
leven. 31 Velen die de eersten zijn, zullen de
laatsten zijn, en de laatsten zullen de eersten
zijn." 32 Terwijl ze opgingen op de weg naar
ʾÚrišlem, ging Yešúʿ hen voor. Zij waren
verbaasd en liepen achter hem aan omdat ze
vrees hadden. Dus nam hij zijn twaalf en ging
hun vertellen wat er met hem moest
gebeuren: 33 "Zie, we zullen naar ʾÚrišlem
opgaan en de Mensenzoon zal aan de
overpriesters en de schriftgeleerden worden
uitgeleverd. Ze zullen hem tot de dood
veroordelen en hem aan de natiën
uitleveren.
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34 Ze zullen hem uitlachen en tuchtigen en in
zijn gezicht spuwen, en hem doden. Maar op
de derde dag zal hij opstaan." 35 En Yaʿqúb
en Yúḥanān, de zonen van Zabday, kwamen
bij hem en zeiden tegen hem: "Leraar, we
willen dat, wat we ook vragen, u [dat] voor
ons doet!" 36 Hij zei tegen hen: "Wat willen
jullie dat ik voor jullie doe?" 37 Ze zeiden
tegen hem: "Geef ons dat één rechts van u
mag zitten, en één links van u, in uw glorie."
38 Maar hij zei tegen hen: "Jullie weten niet
wat jullie vragen. Kunnen jullie de beker
drinken die ik drink, en gedoopt worden met
de doop waarmee ik gedoopt zal worden?"
39 Ze zeiden tegen hem: "Dat kunnen we."
Yešúʿ zei tegen hen: "De beker die ik drink,
zullen jullie drinken en met de doop
waarmee ik word gedoopt, zullen jullie
worden gedoopt. 40 Maar dat jullie rechts en
links van mij mogen zitten, is niet aan mij om
te geven, maar voor wie het is bereid."
41 Toen de tien het hadden gehoord, gingen
ze tegen Yaʿqúb en Yúḥanān mopperen.
42 En Yešúʿ riep hen en zei tegen hen: "Jullie
weten dat degenen die zich als de
volkshoofden beschouwen ook hun heren
zijn. Hun groten hebben het gezag over hen.
43 Maar laat het zo niet zijn onder jullie.
Maar wie onder jullie groot wil zijn, moet
jullie tot dienaar zijn. 44 Wie van jullie de
eerste wil zijn, moet voor iedereen een
bediende zijn. 45 Zelfs de Mensenzoon is niet
gekomen om bediend te worden, maar om
te dienen en zijn ziel te geven als een
verlossing voor velen." 46 En ze kwamen bij
ʿÍríḥú. Toen Yešúʿ en zijn leerlingen en een
grote menigte uit ʿÍríḥú waren vertrokken,
zat Ṭímay, zoon van Ṭímay, een blinde man,
langs de kant van de weg te bedelen.
47 Toen hij hoorde dat het Yešúʿ de Nāṣreen
was, begon hij te roepen en zei: "Zoon van
Dawid, betoon me genade!" 48 Maar velen
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maanden hem te zwijgen, dus ging hij nog
meer uitroepen: "Zoon van Dawid, betoon
me genade!" 49 En Yešúʿ bleef staan en gaf
opdracht dat men hem riep. En ze riepen de
blinde man en zeiden hem: "Schep moed en
sta op! Hij heeft u geroepen." 50 En de
blinde man wierp zijn mantel af, stond op en
ging naar Yešúʿ toe. 51 Yešúʿ zei tegen hem:
"Wat wilt u dat ik voor u doe?" En de blinde
man zei tegen hem: "Rabí171, dat ik mag
zien!" 52 En Yešúʿ zei tegen hem: "Zie, uw
geloof heeft u gered!" Onmiddellijk zag hij en
ging op weg.
Hoofdstuk 11
1 Toen hij bij ʾÚrišlem, richting Bét-Fage en
Bét-ʿAnyā, vlak bij de Olijfberg was gekomen,
stuurde hij twee van zijn leerlingen, 2 en hij
zei tegen hen: "Ga naar dat dorp tegenover
ons. Wanneer jullie het binnengaan, zullen
jullie onmiddellijk een onbereden, gebonden
veulen vinden. Maak het los, breng het
[hier]. 3 En als iemand tegen jullie zegt:
'Waarom doet u dit?' zeg hem: Onze heer
heeft het nodig. En hij zal het onmiddellijk
naar hier sturen. 4 Ze gingen en vonden het
veulen, dat bij de poort buiten op het plein
was vastgebonden. Toen ze het losmaakten,
5 zei iemand van degenen die daar stonden
tegen hen: "Waarom maakt u het veulen
los?" 6 Ze spraken met hem zoals Yešúʿ had
opgedragen, dus stond men het toe. 7 Ze
brachten het veulen naar Yešúʿ toe en
wierpen hun mantels erover, waarna Yešúʿ er
op ging rijden. 8 En velen spreidden hun
kleding uit over de weg, terwijl anderen
takken van de bomen braken en ze over de
weg spreidden.
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9 En degenen die zich voor en achter hem
bevonden riepen uit en zeiden: "Redding172
[te danken aan hem] en gezegend is hij die
komt in de naam van de HEER! 10 Gezegend
is het koninkrijk dat van onze vader Dawid
komt. Redding173 in de hoogten! 11 Yešúʿ
ging de tempel van ʾÚrišlem binnen en
bekeek alles. Toen het avond werd, ging hij
met de twaalf naar buiten, naar Bét-Anyā.
12 De volgende dag, toen hij uit Bét-Anyā
vertrok, kreeg hij honger. 13 En hij zag van
ver een vijgenboom met bladeren en ging er
naar toe om te zien of hij er iets aan kon
vinden. Toen hij aankwam, vond hij er niets
aan, behalve bladeren, want het was nog
niet de tijd voor vijgen. 14 En hij zei ertegen:
"Vanaf nu en voor altijd; niemand zal vrucht
van jou eten." En zijn leerlingen hoorden het
en ze kwamen in ʾÚrišlem. 15 Toen Yešúʿ de
tempel van God was binnengegaan ging hij
degenen die in de tempel kochten en
verkochten uitwerpen174. En hij keerde de
tafels van de geldwisselaars om, en de
stoelen van degenen die duiven verkochten.
16 En hij stond niemand toe om koopwaar
door de tempel te dragen. 17 Hij leerde hun
en zei: "Staat er niet geschreven dat mijn
huis een huis van gebed genoemd zal worden
voor alle natiën? Maar u hebt het een
rovershol gemaakt!" 18 Toen de
overpriesters en de schriftgeleerden het
hadden gehoord, gingen ze onderzoeken hoe
ze hem konden opruimen, omdat ze hem
vreesden en omdat alle mensen met
verbijstering waren geslagen over zijn leer.
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19 Toen het avond was geworden verlieten
ze de stad. 20 In de morgen, terwijl ze
onderweg waren, zagen ze dat de
vijgenboom tot aan de wortels was verdord.
21 Šemʿún herinnerde het zich en zei tegen
hem: "Rabí, kijk, die vijgenboom die u hebt
vervloekt, is opgedroogd!" 22 En Yešúʿ
antwoordde en zei tegen hem: "Laat het
geloof van God in je zijn! 23 Want ik zeg je
met zekerheid, dat wie tegen deze berg zegt:
hef je op en val in de zee! en onverdeeld is
van hart, en hij gelooft wat hij zegt, dan zal
dat voor hem bevestigd worden. 24 Daarom
zeg ik je, dat alles waarvoor je bidt en wat je
vraagt; geloof dat je het zal ontvangen en je
zal het hebben. 25 Wanneer je bidt, vergeef
dan wat je tegen iemand hebt, zodat ook
jouw Vader die in de hemel is, jouw fouten
vergeeft. 26 Maar als je niet vergeeft, zal ook
je Vader in de hemel jouw fouten niet
vergeven." 27 En ze kwamen opnieuw in
ʾÚrišlem. Terwijl hij in de tempel liep,
kwamen de overpriesters, schriftgeleerden
en de oudsten bij hem. 28 En ze zeiden tegen
hem: "Uit welk gezag doet u deze dingen, en
wie heeft u het gezag gegeven dat u deze
dingen doet?" 29 En Yešúʿ zei tegen hen: "Ik
zal u ook een vraag stellen. Als u het me
vertelt, dan zal ik u vertellen uit welk gezag ik
deze dingen doe. 30 Van waar was de doop
van Yúḥanān? Van de hemel of van mensen?
Vertel het me." 31 En ze overlegden
onderling en zeiden: "Als we hem zeggen dat
[het] van de hemel was, zal hij ons zeggen:
Waarom hebt u hem dan niet geloofd?
32 Maar als we zeggen: van mensen dan is er
vrees voor het volk." Want zij allen hielden
Yúḥanān voor een ware profeet. 33 Dus
antwoordden ze en zeiden tegen Yešúʿ: "We
weten het niet." Hij zei tegen hen: "Ook ik zal
u niet zeggen uit welk gezag ik deze dingen
doe."
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1 En hij vertelde hun een gelijkenis: "Iemand
plantte een wijngaard en omheinde die met
een hek. Hij groef er een wijnpers en bouwde
een toren en verhuurde het aan telers en hij
ging op reis. 2 In de tijd om de vrucht van de
wijngaard te ontvangen, zond hij zijn
bediende naar de telers. 3 Ze sloegen hem
echter en stuurden hem met niets weg.
4 Dus stuurde hij opnieuw een andere
bediende naar hen toe. Maar ze gooiden
stenen naar hem toe, verwondden hem en
stuurden hem beschaamd weg. 5 Opnieuw
stuurde hij een ander; maar ze vermoordden
hem. Hij stuurde vele andere bedienden;
sommigen sloegen ze, maar anderen
vermoordden ze. 6 Uiteindelijk, hij had een
geliefde zoon, stuurde hij hem naar hen toe,
want hij zei: "Misschien zijn ze beschaamd
tegenover mijn zoon." 7 Maar die telers
spraken met elkaar af: 'Dit is de erfgenaam.
Kom, laten we hem doden, dan zal de erfenis
van ons zijn!' 8 En ze namen hem,
vermoordden hem en gooiden hem buiten
de wijngaard. 9 Wat zal de wijngaardenier
daarom doen? Hij zal komen en zich van die
telers ontdoen en de wijngaard aan anderen
geven. 10 Hebt u zelfs deze Schriftplaats niet
gelezen? [Jes. 28:16] 'De steen die de
bouwers hebben verworpen is de
hoofdhoeksteen geworden. 11 Deze kwam
van de HEER en het is een wonder in onze
ogen." 12 Toen probeerden ze hem te
arresteren maar ze vreesden het volk, want
ze begrepen dat hij deze gelijkenis over hen
sprak. En ze verlieten hem en vertrokken.
13 Ze stuurden mannen naar hem toe, van
de schriftgeleerden en van het huis van
Herodes, om hem op zijn woorden te
pakken. 14 En ze kwamen en vroegen hem:
"Leraar, we weten dat u waar bent en dat u
geen mensenvrees hebt, want u kijkt niet
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naar het uiterlijk van de mens maar leert de
weg van God in waarheid. Is het toegestaan
om hoofdgeld aan de keizer te geven? Zullen
we het geven of niet?" 15 Maar hij kende
hun list en zei tegen hen: "Waarom beproeft
u mij? Breng me een denarie om te
bekijken." 16 Dus brachten ze het en hij zei
tegen hen: "Van wie is de afbeelding en het
opschrift?" Ze zeiden: "Van de keizer."
17 Yešúʿ zei tegen hen: "Geef wat van de
keizer is aan de keizer en wat van God is aan
God." En ze waren verbaasd over hem.
18 Toen kwamen de zadúqi's naar hem toe,
die zeggen dat er geen opstanding is, en ze
vroegen hem en zeiden: 19 "Leraar, Muše
schreef ons, dat als de broer van een man
sterft en een vrouw achterlaat, maar geen
zonen, dat zijn broer diens vrouw neemt en
nageslacht voor zijn broer verwekt. 20 Er
waren zeven broers. De eerste nam een
vrouw en stierf, maar liet geen nageslacht
achter. 21 De tweede nam haar en stierf.
Ook hij had geen nageslacht nagelaten en zo
ook de derde. 22 Alle zeven hadden haar
genomen maar geen nageslacht nagelaten.
Als laatste van allen stierf ook de vrouw. 23
Van wie van hen zal ze in de opstanding dan
de vrouw zijn? Want alle zeven hadden haar
gehad." 24 Yešúʿ zei tegen hen: "Dwaalt u
niet omdat u noch de Geschriften, noch de
kracht van God kent? 25 Want wanneer ze
uit de doden opstaan, zal men zich geen
vrouwen nemen, noch worden vrouwen aan
echtgenoten gegeven, maar ze zullen zijn als
de engelen in de hemel. 26 Nu over de
doden die zullen opstaan. Hebt u niet in het
geschrift van Muše gelezen hoe God hem
vanuit de struik had gezegd: [Ex 3:6] 'Ik ben
de God van ʾAbrāhām, de God van ʾÍsḥāq en
de God van Yaʿqúb'?
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27 Hij is niet de God van de doden maar van
de levenden. U dwaalt daarom zeer." 28 En
één van de schriftgeleerden was gekomen en
hoorde hen argumenteren en zag dat hij een
goed antwoord had gegeven. Hij vroeg: "Wat
is het eerste175 van alle geboden?" 29 Yešúʿ
zei tegen hem: "Het eerste van alle geboden
is: 'Hoor Isrāʾyel, de HEER, onze God, de
HEER is één! 30 en [Deu. 6:5] 'U moet de
HEER, uw God, liefhebben met heel uw hart
en heel uw ziel en met heel uw verstand en
met al uw kracht'. Dit is het eerste gebod.
31 En het tweede is eraan gelijk: [Lev 19:18]
'U moet uw naaste liefhebben als uzelf' Er is
geen gebod dat groter is dan dezen." 32 Die
schriftgeleerde zei tegen hem: "Goed, rabí!
In waarheid hebt u gesproken dat hij één is,
en er zijn geen anderen naast hem. 33 En dat
men hem moet liefhebben met heel het hart,
heel het verstand en heel de ziel, en met alle
kracht en zijn naaste moet liefhebben als
zichzelf. Dit is beter dan alle brandoffers en
slachtoffers." 34 Yešúʿ zag dat hij een wijs
antwoord had gegeven. Hij antwoordde en
zei tegen hem: "U bent niet ver van het
koninkrijk van God." En niemand durfde hem
verder [iets] te vragen. 35 En Yešúʿ
antwoordde en zei, terwijl hij leerde in de
tempel: "Hoe kunnen de schriftgeleerden
zeggen dat de Mšíḥā de zoon van Dawid is?
36 Want Dawid zelf zei in de Heilige Geest:
[Ps. 110:1,4] 'De HEER zei tegen mijn Heer: Zit
rechts van mij tot ik uw vijanden [als]
voetbank onder uw voeten plaats.
37 Omdat Dawid hem mijn Heer heeft
genoemd, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?" En
de hele menigte hoorde hem met vreugde
aan.
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38 En in zijn leer zei hij tegen hen: "Pas op
voor de schriftgeleerden die in lange
gewaden willen lopen en de begroetingen op
straat liefhebben, 39 en de belangrijke
plaatsen in de synagoge en op feesten.
40 Degenen die de huizen van weduwen
verslinden176 door giften voor hun verlengde
gebeden, zullen een strenger oordeel
ontvangen." 41 Toen Yešúʿ bij het schathuis
zat, keek hij hoe de menigten wisselgeld in
het schathuis wierpen. En vele rijken wierpen
veel in. 42 Er kwam een arme weduwe twee
manyā's inwerpen, dat zijn šamúnā's.
43 Yešúʿ riep zijn leerlingen en zei tegen hen:
"Ik zeg jullie met zekerheid, dat deze arme
weduwe meer heeft ingeworpen dan wat
alle mannen in het schathuis hebben
geworpen. 44 Want allen hebben van wat ze
over hebben ingeworpen. Maar zij heeft
vanuit haar tekort alles ingeworpen. Ze heeft
geheel haar bezit ingeworpen."
Hoofdstuk 13
1 Toen Yešúʿ uit de tempel vertrok, zei één
van zijn leerlingen tegen hem: "Leraar, zie en
kijk naar die stenen en die gebouwen!"
2 Yešúʿ zei tegen hem: "Zien jullie deze grote
gebouwen? Er zal hier geen steen op steen
worden gelaten die niet zal worden
neergehaald." 3 Terwijl Yešúʿ tegenover de
tempel op de Olijfberg zat, vroegen alleen
Kiʾfā, Yaʿqúb en Yúḥanān en ʾAndreās aan
hem: 4 "Zeg ons, wanneer zullen deze dingen
zijn, en wat is het teken dat al deze dingen
nabij zijn om te voltooien?" 5 En Yešúʿ ging
hun zeggen: "Zorg ervoor dat niemand jullie
misleidt. 6 Want velen zullen in mijn naam
komen en zeggen: 'Ik ben het!' en ze zullen
velen misleiden.
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7 Maar wanneer jullie horen van oorlogen en
berichten van gevechten, vrees dan niet. Het
moest zo zijn, maar het is nog niet het einde.
8 Want volk zal tegen volk opstaan, en
koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen in plaats
na plaats aardbevingen zijn, en er zullen
hongersnoden en rellen zijn. Dit is het begin
van de weeën. 9 Zorg voor jullie zelf. Want
men zal jullie aan rechters uitleveren. Jullie
zullen in de synagogen worden getuchtigd en
jullie zullen voor koningen en voor prefecten
staan vanwege mij, tot een getuigenis voor
hen. 10 Maar eerst moet mijn boodschap
onder alle natiën worden verkondigd.
11 Wanneer ze jullie echter uitleveren, wees
dan niet van tevoren bezorgd over wat jullie
zullen zeggen of denken. Maar op dat
moment wordt jullie gegeven wat te
spreken, want niet jullie spreken, maar de
Heilige Geest. 12 Want broer zal zijn broer
tot de dood uitleveren, en een vader zijn
zoon. En kinderen zullen tegen hun ouders
opstaan en hen doden. 13 En jullie zullen om
mijn naam door alle mensen gehaat worden.
Maar wie volhardt tot het einde, zal gered
worden. 14 Wanneer jullie het onreine teken
van verwoesting zien, waarover werd
gesproken door de profeet Dāníʾyel, dat op
een plaats staat waar het niet hoort; laat wie
leest het begrijpen. Wie dan in Yihúd zijn,
moeten naar de berg177 vluchten.
15 En laat wie op het dak is niet naar
beneden komen of naar binnengaan om iets
uit zijn huis te pakken. 16 Laat wie in het veld
is, niet terugkeren om zijn kleding op te
halen. 17 Wee wie zwanger is en wie zoogt in
die dagen. 18 Maar bid dat jullie vlucht niet
in de winter zal zijn.
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19 Want er zal in die dagen een verdrukking
zijn zoals er niet is geweest vanaf het begin
van de schepping die God heeft gemaakt tot
nu, en er nooit meer zal zijn. 20 En als de
HEER die dagen niet had ingekort, zou geen
vlees gered worden, maar vanwege de door
hem verkozenen heeft hij die dagen ingekort.
21 Als iemand in die tijd jullie zou zeggen:
'Zie, de Mšíḥā is hier!' of 'Zie, daar loopt hij!'
geloof het niet. 22 Want er zullen valse
mšichā's en profeten van de leugen opstaan.
En ze zullen tekenen en wonderen geven om,
als het kan, ook de verkozenen te misleiden.
23 Pas op, ik heb alles van tevoren
besproken. 24 En in die dagen, na de
verdrukking, zal de zon verduisteren en de
maan zal haar licht niet geven. 25 En de
sterren zullen van de hemel vallen en de
krachten van de hemel zullen worden
geschokt. 26 Daarna zullen ze de
Mensenzoon zien, wanneer hij komt met de
wolken, met grote macht en met glorie.
27 Daarna zal hij zijn engelen sturen en zijn
verkozenen vergaderen van de vier winden
en van het uiterste van de aarde tot het
uiterste van de hemel. 28 Leer nu een
gelijkenis van de vijgenboom. Wanneer zijn
takken zacht zijn en zijn bladeren
ontspruiten, weten jullie dat de zomer
nadert. 29 Zo ook wanneer jullie deze dingen
zien gebeuren: dan weten jullie dat het voor
de deur staat. 30 Ik zeg jullie met zekerheid
dat deze generatie niet zal voorbijgaan
totdat al deze dingen gebeuren. 31 Hemel en
aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden
zullen niet voorbijgaan. 32 Maar die dag en
dat uur kent geen mens, zelfs niet de
engelen van de hemel en de Zoon niet,
behalve de Vader. 33 Zorg dat jullie waken
en bidden, want jullie weten niet wanneer
die tijd is.
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34 Want het is als iemand die op reis ging en
zijn huis achterliet en zijn bedienden gezag
gaf en aan een ieder zijn werk. En aan de
portier gaf hij de opdracht om te waken.
35 Blijf daarom wakker, want jullie weten
niet wanneer de huismeester zal komen: in
de avond of midden in de nacht of bij het
kraaien van de haan of in de morgen.
36 Anders komt hij onverwacht en zal hij
jullie vinden terwijl jullie slapen. 37 Maar wat
ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen allen: blijf
wakker!"
Hoofdstuk 14
1 Over twee dagen zou echter het Peṣḥā van
ongezuurde broden zijn. Omdat de
overpriesters en schriftgeleerden
onderzochten hoe ze hem door list konden
arresteren en doden, 2 zeiden ze: "Niet
tijdens de viering, anders zou er een rel
onder het volk ontstaan!" 3 Terwijl hij in BétAnyā was, in het huis van Šemʿún de
melaatse178, waar hij aanlag, kwam een
vrouw met een flacon parfum, de beste en
zeer kostbare nardus. Ze opende het, en
schonk het uit over het hoofd van Yešúʿ. 4 Er
waren enkele leerlingen ontstemd in zichzelf
en ze zeiden: "Waarom is de verspilling van
deze parfum? 5 Want het kon verkocht
worden voor meer dan driehonderd denarie
en aan de armen gegeven worden!" En ze
waren verontwaardigd op haar. 6 Maar Yešúʿ
zei: "Laat haar. Waarom kwetsen jullie haar?
Zij heeft een goed werk voor mij gedaan.
7 Want de armen hebben jullie altijd bij je,
en wanneer jullie willen, kunnen jullie het
goede voor hen doen. Maar ik ben niet altijd
onder jullie.
178

Matteus 26:6

8 Met wat van haar was heeft ze mijn
lichaam van tevoren geparfumeerd, alsof het
voor de begrafenis was. 9 Ik zeg jullie met
zekerheid dat waar mijn boodschap ook
wordt verkondigd in deze hele wereld, dit
wat ze heeft gedaan verteld zal worden tot
haar herdenking." 10 Maar Yihúdā Skaryúṭā,
één van de twaalf, ging naar de overpriesters
om Yešúʿ aan hen uit te leveren. 11 Toen ze
het hoorden, waren ze verheugd en
beloofden hem zilver te geven, terwijl hij een
gelegenheid zou zoeken om hem te
verraden. 12 Op de eerste dag van de
ongezuurde broden, waarop de Yihúdi's het
Peṣḥā offeren, zeiden zijn leerlingen hem:
"Waar wilt u dat we gaan om het Peṣḥā voor
te bereiden om het te eten?" 13 En hij
stuurde twee van zijn leerlingen en zei tegen
hen: "Ga naar de stad, en zie, jullie zullen
iemand ontmoeten die een vat water draagt.
Volg hem. 14 Zeg [daar] waar hij naar binnen
gaat tegen de huismeester: 'Onze rabí zegt:
Waar is de ontvangstruimte waar ik met mijn
leerlingen het Peṣḥā kan eten?' 15 Zie, hij zal
jullie een grote bovenkamer laten zien,
ingericht en klaar. Bereid het ons daar voor."
16 Zijn leerlingen gingen naar buiten en
kwamen in de stad en vonden het zoals hij
hun had gezegd en bereidden het Peṣḥā
voor. 17 Toen het avond werd, kwam hij met
zijn twaalf. 18 Terwijl ze aanlagen en aten zei
Yešúʿ: "Ik zeg jullie met zekerheid, dat één
van jullie die met mij eet, mij zal verraden."
19 Maar omdat ze ontzet waren zeiden ze
één voor één tegen hem: "Ben ik het?" 20 Hij
zei tegen hen: "[Het is] één van de twaalf die
met mij in de schaal doopt.
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21 De Mensenzoon zal gaan zoals over hem
is geschreven, maar wee die man door wie
de Mensenzoon wordt verraden. Het zou
beter voor hem zijn geweest dat hij niet was
geboren179." 22 Terwijl ze aten, nam Yešúʿ
brood, zegende [het] en brak [het] en gaf
[het] hun en zei tegen hen: "Neem, dit is mijn
lichaam." 23 En hij nam een beker, dankte en
zegende het en gaf het hun, en allen dronken
ervan. 24 En hij zei tegen hen: "Dit is mijn
bloed van het nieuwe verbond, dat voor
velen wordt vergoten. 25 Ik zeg jullie met
zekerheid, dat ik niet opnieuw van de vrucht
van de wijnstok zal drinken tot die dag
waarop ik het nieuw zal drinken in het
koninkrijk van God." 26 Ze zongen lofzangen
en gingen naar buiten, naar de Olijfberg.
27 En Yešúʿ zei tegen hen: "Jullie allen zullen
vannacht struikelen, want er staat
geschreven: [Zach. 13:7] Ik zal de herder slaan
en zijn lammeren zullen verstrooid raken.
28 Maar wanneer ik opgestaan zal zijn, zal ik
jullie voorgaan in Glílā." 29 Kiʾfā zei tegen
hem: "Zelfs als allen zouden struikelen, zal ik
dat niet!" 30 Yešúʿ zei tegen hem: "Ik zeg je
met zekerheid dat je vandaag, vannacht,
voordat de haan twee keer kraait, me drie
keer zult ontkennen." 31 Maar hij ging nog
meer zeggen: "Als ik met u wordt gedood, zal
ik u niet ontkennen, mijn Heer!" Zoals hij
spraken alle leerlingen. 32 Ze kwamen bij
een plaats genaamd Gedsiman. Yešúʿ zei
tegen zijn leerlingen: "Ga hier zitten terwijl ik
bid." 33 En hij nam Kiʾfā, Yaʿqúb en Yúḥanān
met zich mee en begon bedrukt en bedroefd
te worden. 34 En hij zei tegen hen: "Mijn ziel
is bedroefd tot de dood. Blijf hier en waak."

179

Henoch 38:2
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35 Hij liep wat verder en viel op de grond en
bad of het mogelijk was dat dit uur aan hem
kon voorbijgaan. 36 En hij zei: "Vader, mijn
Vader, u kunt alles doen! Laat deze beker
aan mij voorbijgaan. Niet naar mijn wil maar
die van u." 37 En hij kwam en vond hen
slapende. Hij zei daarom tegen Kiʾfā:
"Šemʿún, slaap je? Kan je niet één uur
waken? 38 Waak en bid, anders raak je in
beproeving. De geest is bereidwillig, maar
het lichaam is zwak." 39 En hij ging opnieuw
weg om te bidden en hij sprak dat [zelfde]
woord. 40 Toen hij terug kwam vond hij hen
opnieuw slapende, omdat hun ogen zwaar
waren. Ze wisten hem echter niets te zeggen.
41 En hij kwam een derde keer en zei tegen
hen die sliepen en nu rustten: "Het einde is
bereikt en het uur is gekomen. Zie, de
Mensenzoon wordt aan de handen van
zondaars uitgeleverd. 42 Sta op en laten we
gaan. Zie, degene die mij zal verraden
nadert!" 43 Terwijl hij nog sprak, kwamen
Yihúdā Skaryúṭā, één van de twaalf, en vele
mensen van de overpriesters,
schriftgeleerden en de oudsten met
zwaarden en stokken. 44 En de verrader had
hun een teken gegeven en gezegd: "Het is
degene die ik zal kussen. Houd hem
voorzichtig aan en voer hem weg."
45 Onmiddellijk naderde hij en zei tegen
hem: "Rabí, rabí!" en kuste hem. 46 En ze
sloegen de handen aan hem en arresteerden
hem. 47 Eén van hen die daar stond, trok een
dolk en sloeg de bediende van de
hogepriester, en nam diens oor af. 48 Maar
Yešúʿ antwoordde en zei tegen hen: "Als
tegen een rover bent u tegen mij
uitgetrokken met dolken en stokken om me
te arresteren? 49 Ik was dagelijks bij u terwijl
ik leerde in de tempel, maar u hebt me niet
gearresteerd. Maar dit is gebeurd zodat de
Geschriften voltooid zouden worden."
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50 Toen verlieten zijn leerlingen hem en
vluchtten. 51 Een jongeman volgde hem. Hij
was met een doek over zijn lichaam gekleed.
En ze arresteerden hem. 52 Toen liet hij de
doek achter en vluchtte naakt weg. 53 En ze
leidden Yešúʿ naar de hogepriester Qayāfā
omdat bij hem alle overpriesters,
schriftgeleerden en oudsten waren
vergaderd. 54 Maar Šemʿún was hem op een
afstand achterna gekomen, tot op het
binnenhof van de hogepriester, en zat zich
met de bedienden bij het vuur te warmen.
55 De overpriesters en heel hun vergadering
zochten een getuigenis tegen Yešú om hem
te doden maar vonden het niet. 56 Hoewel
velen tegen hem getuigden, kwamen hun
getuigenissen niet overeen. 57 Er stonden
enkele valse getuigen tegen hem op en ze
zeiden: 58 "We hebben hem horen zeggen:
'Ik zal deze met handen gemaakte tempel
neerhalen en in drie dagen zal ik een andere
bouwen die niet door handen gemaakt is'."
59 Zo kwam zelfs hun getuigenis niet
overeen. 60 De hogepriester stond op in het
midden en hij vroeg Yešúʿ en zei: "Waarom
geeft u geen antwoord? Wat getuigen zij
tegen u?" 61 Maar hij bleef zwijgen en
antwoordde hem niet. Opnieuw vroeg de
hogepriester en zei: "Bent u de Mšíḥā, de
Zoon van de Gezegende?" 62 En Yešúʿ zei
tegen hem: "Ik ben180 [het], en u zult de
Mensenzoon rechts zien zitten181 van de
Macht, en zien komen op de wolken van de
hemel." 63 De hogepriester scheurde zijn
tunica in tweeën en zei: "Waarom hebben
we nog getuigen nodig?

180
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Johannes 9:9, Johannes 8:24
Psalmen 110:5

64 Zie, uit zijn mond hebt u laster gehoord!
Wat denkt u?" En zij allen oordeelden dat hij
de dood verdiende. 65 Sommigen spuwden
op hem en bedekten zijn gezicht en sloegen
hem en zeiden: "Profeteer!" En de bewakers
sloegen hem op de wangen. 66 Terwijl
Šemʿún beneden op het binnenhof was,
kwam er een jonge vrouw, [afkomstig] van
de hogepriester. 67 Ze zag hem zichzelf
warmen en ze keek naar hem en zei tegen
hem: "U was ook met Yešúʿ de Nāṣreen!"
68 Maar hij ontkende het en zei: "Ik weet
niet wat u bedoelt!" En hij ging naar buiten
naar het voorhof en er kraaide een haan.
69 Toen die jonge vrouw hem opnieuw zag,
ging ze tegen degenen die daar stonden
zeggen: "Hij is ook één van hen!" 70 Maar hij
ontkende het opnieuw. En een weinig [later]
zeiden diegenen die daar stonden opnieuw
tegen Kiʾfā: "Zeker, u bent één van hen, want
u bent ook een Galileeër en uw spraak lijkt
erop!" 71 Toen ging hij vloeken en zweren:
"Ik ken deze man over wie u spreekt niet!"
72 Op dat moment kraaide de haan de
tweede keer en Šemʿún herinnerde zich het
woord dat Yešúʿ tegen hem had gezegd:
"Voordat de haan twee keer kraait, zal je me
drie keer ontkennen." En hij ging huilen.
Hoofdstuk 15
1 Onmiddellijk in de morgen beraadslaagden
de overpriesters,
de oudsten en de schriftgeleerden, en de
gehele Raad en ze boeiden Yešúʿ en leidden
hem weg en leverden hem over aan Pilatos.
2 Pilatos vroeg hem: "Bent u de koning van
de Yihúdi's?" Hij antwoordde en zei tegen
hem: "U hebt het gezegd." 3 De overpriesters
beschuldigden hem van vele dingen.
4 Opnieuw vroeg Pilatos hem en zei tegen
hem: "Geeft u geen antwoord? Kijk eens
hoeveel er tegen u getuigen!"
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5 Yešúʿ gaf echter geen antwoord, wat
Pilatos verbaasde. 6 Nu was hij gewend, om
bij elke viering een gevangene voor hen vrij
te laten, wie ze ook wilden. 7 En er was
iemand genaamd Barʾaba, die was geboeid
met degenen die een oproer hadden
gemaakt, degenen die tijdens het oproer een
moord hadden gepleegd. 8 Het volk riep en
vroeg hem te doen wat hij gewend was te
doen. 9 Dus antwoordde Pilatos en zei: "Wilt
u dat ik u de koning van de Yihúdi's vrijlaat?"
10 Want Pilatos wist dat de overpriesters
hem uit afgunst hadden uitgeleverd. 11 De
overpriesters stookten de menigte echter
nog meer op zodat hij Barʾaba zou vrijlaten.
12 En Pilatos zei tegen hen: "Wat wilt u dan
dat ik doe met degene die jullie de koning
van de Yihúdi's noemen?" 13 En ze riepen
opnieuw uit: "Hang hem op!" 14 Pilatos zei
tegen hen: "Wat voor kwaad heeft hij
gedaan?" Maar nog meer riepen ze uit:
"Hang hem op!" 15 Daarom wilde Pilatos de
wil van de menigten doen en liet hij hun
Barʾaba vrij maar leverde Yešúʿ aan hen uit
om hem te laten ophangen, nadat hij was
getuchtigd. 16 De soldaten voerden hem weg
naar het binnenhof, wat het paleis is, en
riepen het hele cohort bijeen. 17 En ze
kleedden hem met purper en weefden en
plaatsten een doornenkrans op hem. 18 En
ze gingen hem groeten: "Vrede, koning van
de Yihúdi's!" 19 En ze sloegen hem met een
riet op zijn hoofd en spuwden hem in zijn
gezicht, en bogen zich op hun knieën en
aanbaden hem. 20 Toen ze hem hadden
uitgelachen, deden ze het purper van hem
uit en deden hem zijn eigen kleding aan en
leidden hem weg om hem op te hangen.
21 En ze dwongen iemand die voorbij kwam,
Šemʿún, een Qúrini die van het veld was
gekomen, de vader van Aleksandros en
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Rupus, om het kruis te dragen. 22 En ze
brachten hem naar Gāgúltā, de plaats die
wordt vertaald als 'De Schedel'. 23 En ze
gaven hem wijn vermengd met mirre te
drinken, maar hij wilde het niet nemen.
24 Nadat ze hem hadden opgehangen,
verdeelden ze zijn kleding, en wierpen het lot
om wie wat zou nemen. 25 Het was het
derde uur toen ze hem ophingen. 26 De
reden voor zijn dood stond geschreven met
dit opschrift: "Dit is182 de koning van de
Yihúdi's." 27 Ze hingen ook twee rovers met
hem. Eén rechts en één links. 28 De
Schriftplaats werd voltooid die zei: [Jes. 53:3]
"Hij werd met de onrechtvaardigen
gerekend." 29 Ook degenen die
langskwamen lasterden hem en ze schudden
hun hoofden en zeiden: "Ha, u die de tempel
zou vernietigen en in drie dagen bouwen!
30 Red uzelf en kom van het kruis af!" 31 Zo
lachten ook de overpriesters met elkaar en
met de schriftgeleerden en ze zeiden:
"Anderen heeft hij gered, maar zichzelf kan
hij niet redden! 32 Mšíḥā, koning van Isrāʾyel.
Kom nu van het kruis af, zodat we kunnen
zien en geloven!" Zelfs degenen die met hem
waren opgehangen maakten hem verwijten.
33 Toen het zes uur was geworden, kwam er
tot het negende uur een grote duisternis
over heel het land. 34 Om het negende uur
riep Yešúʿ uit met een luide stem en zei: "Íl,
Íl, lmānā, šbaqtāni!" Dat is: 'Mijn God183, mijn
God, waarom hebt u mij verlaten184?"
35 Sommigen van degenen die daar stonden
die het hoorden zeiden: "Hij roept naar
ʾElíā!"
182

Lat; rex Iudaeorum. Grieks; ο βασιλευς των
ιουδαιων. Aramees; (הנא הו מלכא דיהודיאhānā
hú malkā di Yihúdāye)
183 Marqos vertaalt íl naar 'Alāhy'. ('koine'Aramees).
184 Psalmen 22:1
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36 Ze renden en vulden een spons met azijn
en maakten die vast aan een riet en gaven
hem te drinken. Maar ze zeiden: "Laat hem.
Laten we zien of ʾElíā komt om hem eraf te
halen!" 37 En Yešúʿ riep met een luide stem
en stierf. 38 Het gordijn van de deur van de
tempel scheurde in tweeën van boven tot
onder. 39 Toen de centurio, die bij hem
stond dat zag, wat hij had geroepen en hoe
hij stierf, zei hij: "Echt, deze man was de
Zoon van God!" 40 Er waren daar ook
vrouwen die van een afstand keken: Maryam
van Māgdālā, Maryam, de moeder van
Yaʿqúb de jongere en van Yāsi en Šālúm.
41 Zij waren degenen die zich bij hem
hadden aangesloten toen hij in Glílā was, om
hem te dienen met vele anderen die met
hem naar ʾÚrišlem waren opgegaan. 42 Toen
het de avond was geworden van de
voorbereiding, dat is voor de sabbat, 43
kwam Yawsef uit Rāmtā, een eerbiedwaardig
raadslid die ook het koninkrijk van God
verwachtte. Gedurfd benaderde hij Pilatos
en vroeg om het lichaam van Yešúʿ. 44
Pilatos was echter verbaasd dat hij al dood
was. Daarom riep hij de centurio en vroeg
hem of hij al dood was. 45 Toen hij het had
vernomen, gaf hij het lichaam aan Yawsef. 46
Yawsef kocht linnen, nam hem eraf en
wikkelde hem erin en plaatste hem in een
tombe die in een kloof was gehouwen en hij
rolde een steen voor de ingang van de
tombe. 47 Maryam van Māgdālā en Maryam,
de moeder van Yúsi, hadden gezien waar hij
was neergelegd.
Hoofdstuk 16
1 Toen de sabbat voorbij was, kochten
Maryam van Māgdālā en Maryam (moeder
van Yaʿqúb) en Šālúm kruiden, zodat ze hem
konden zalven. 2 Vroeg in de morgen, op de

eerste [dag] van de week, kwamen ze bij de
graftombe, toen de zon opkwam. 3 En ze
zeiden tegen elkaar: "Wie zal voor ons de
steen van de graftombe rollen?" 4 Toen ze
keken, zagen ze dat de steen was weggerold,
terwijl deze zeer groot was. 5 Toen ze de
graftombe binnengingen, zagen ze een
jongeman die rechts zat en gekleed was met
een wit gewaad, en ze waren verbijsterd!
6 Maar hij zei tegen hen: "Vrees niet. Yešúʿ
de Nāṣreen, die jullie zoeken, die werd
opgehangen, is opgestaan. Hij is hier niet.
Kijk naar de plaats waar hij heeft gelegen!
7 Maar ga het aan zijn leerlingen en aan Kiʾfā
vertellen, want zie, hij gaat jullie voor naar
Glílā. Jullie zullen hem daar zien, zoals hij
jullie heeft gezegd." 8 Toen ze dit hadden
gehoord, vluchtten ze en verlieten de tombe
omdat ze door verbijstering en beven waren
aangegrepen. Ze zeiden niemand iets, omdat
ze vrees hadden. 9 Vroeg in de morgen
echter, op de eerste [dag] van de week stond
hij op en werd hij eerst gezien door Maryam
van Māgdālā, van wie hij zeven schimmen
had uitgeworpen. 10 Ze ging en verkondigde
het aan degenen die met hem waren
geweest, die rouwden en huilden. 11 Toen ze
hoorden dat men zei dat hij levend was en
was gezien, geloofden ze hen niet. 12 Na
deze dingen verscheen hij aan twee van hen
op een andere wijze, terwijl ze liepen en naar
een dorp gingen. 13 Toen ze het aan de
anderen hadden verteld, geloofden zij hen
ook niet. 14 Uiteindelijk werd hij door de elf
gezien terwijl zij aanlagen, en hij verweet
hun gebrek aan geloof en een ongevoelig
hart omdat ze degenen die hem hadden
gezien niet hadden geloofd. 15 Hij zei tegen
hen: "Ga de wereld in en verkondig mijn
boodschap onder heel de schepping.
16 Wie gelooft en is gedoopt, zal leven, maar
wie niet gelooft, zal geoordeeld worden.
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17 Deze tekenen zullen degenen volgen die
geloven: ze zullen in mijn naam schimmen
uitwerpen en zij zullen nieuwe talen spreken.
18 Zij zullen slangen185 vasthouden en als zij
een dodelijk gif186 drinken zal het hen niet
schaden. En zij zullen hun handen op de
zieken leggen en zij zullen genezen." 19 En
onze Heer Yešúʿ steeg, na met hen te hebben
gesproken, op naar de hemel en ging rechts
van God zitten. 20 Zij gingen voort en
verkondigden in alle plaatsen. Onze Heer
hielp hen en bevestigde hun woorden door
de tekenen die ze hadden gedaan.


Lucas
Hoofdstuk 1
1 Omdat velen de verslagen wilden
opschrijven van gebeurtenissen waarvan we
overtuigd zijn, 2 zoals de dingen die men aan
ons had overgeleverd. Ze waren vanaf het
begin ooggetuigen en dienaren van het
Woord187. 3 Hij verscheen188 ook aan mij,
omdat ik er zorgvuldig op heb toegezien dat
ik alles voor u in volgorde zou opschrijven,
geachte Teofile. 4 Dat u de waarheid mag
weten van de woorden waarmee u werd
onderwezen. 5 Er was in de dagen van
koning Herodes van Yihúd een priester met
de naam Zkaryā,
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Genesis 3:15; Handelingen 28:3; Lucas 10:19
Jakobus 3:8; Matteüs 26:42
187 Johannes 1:1
188 Veel vertalingen hebben 'het scheen'. Verwijst
naar vers 2 'Het Woord' (Yešúʿ) dat aan Luqa
verscheen.
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van de afdeling189 van het huis van ʾAbía, en
zijn vrouw was uit de dochters van ʾAhrún.
Haar naam was ʾElíšbaʿ. 6 Ze waren beiden
recht voor God en liepen foutloos in al zijn
geboden en in de rechtvaardigheid van de
HEER. 7 Maar ze hadden geen zoon omdat
ʾElíšbaʿ onvruchtbaar was en beiden op
leeftijd waren. 8 Toen hij priester was
volgens de dienstregeling voor God, 9 was
het volgens de gewoonte van het
priesterschap zijn beurt om wierook te
branden, dus ging hij de tempel van de HEER
binnen. 10 De hele menigte mensen stond
tijdens [het branden van] de wierook buiten
te bidden. 11 Toen verscheen er aan Zkaryā
een engel van de HEER, die rechts van het
wierookaltaar stond. 12 Zkaryā was ontsteld
toen hij hem zag en hij werd door angst
overvallen. 13 De engel zei tegen hem:
"Vrees niet, Zkarya, want jouw gebed is
verhoord en ʾElíšbaʿ zal je een zoon baren en
je zal hem Yúḥanān noemen. 14 Je zal
vreugde en blijdschap hebben en velen
zullen zich in zijn geboorte verheugen. 15 Hij
zal groots voor de HEER zijn. Wijn en sterke
drank zal hij niet drinken. Van de Heilige
Geest zal hij vervuld zijn terwijl hij in de
moederschoot is. 16 Vele zonen van Isrāʾyel
zal hij tot de HEER, hun God, keren. 17 En hij
zal hem voorgaan in de geest en in de kracht
van de profeet ʾElíā, zodat hij de harten van
vaders tot de kinderen zal keren en degenen
die niet overtuigd zijn tot de kennis van de
Rechtvaardige en om een volmaakt volk voor
de HEER te bereiden." 18 Toen zei Zkaryā
tegen de engel: "Hoe moet ik dit begrijpen,
want ik ben oud en mijn vrouw is ver in haar
dagen gevorderd?"

186
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of 'bediening'. Dit valt tussen 3 tot 10 oktober
5 vChr.
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19 Dus antwoordde de engel en zei tegen
hem: "Ik ben Gabríʾyel, die tegenover God
staat, en ik ben uitgezonden om met je te
spreken en om dit aan te kondigen. 20 Nu zal
je zwijgen en niet meer kunnen spreken tot
de dag dat al deze dingen zijn gebeurd,
omdat je mijn woorden, die op tijd vervuld
zullen worden, niet hebt geloofd." 21 Maar
het volk stond op Zkaryā te wachten en
verbaasde zich over zijn vertraging in de
tempel. 22 Toen Zkaryā naar buiten kwam
kon hij niet met hen spreken, en ze begrepen
dat hij een visioen in de tempel had gezien
omdat hij hevig wenkte, maar stom bleef.
23 Toen de dagen van zijn bediening waren
vervuld ging hij naar huis. 24 Na die dagen
werd zijn vrouw ʾElíšbaʿ zwanger en trok ze
zich vijf maanden terug en zei ze: 25 "De
HEER heeft deze dingen voor mij gedaan in
de dagen waarin hij mij in aanmerking nam
om mijn schande, die onder de mensen is,
weg te nemen." 26 In de zesde maand werd
de engel Gabríʾyel door God uitgezonden
naar een stad in Glílā met de naam Nāṣrat,
27 naar een maagd die verloofd was met een
man van het huis van Dawid met de naam
Yawsef. De maagd had de naam Maryam.
28 En de engel kwam bij haar en zei: "Vrede
met je, vervuld van genade! Onze Heer is
met je. Je bent gezegend onder de vrouwen."
29 Maar zodra ze hem zag, raakte ze
verontrust over zijn woord en overdacht wat
deze begroeting betekende. 30 De engel zei
tegen haar: "Vrees niet Maryam, want je
hebt genade bij God gevonden. 31 Zie, je zal
zwanger worden en een zoon baren en je zal
hem Yešúʿ noemen. 32 Deze zal groots zijn,
de Zoon van de Verhevene genoemd
worden, en de HEER God zal hem de troon
van zijn vader Dawid geven. 33 En hij zal
eeuwig over het huis van Yaʿqúb regeren en

aan zijn koninkrijk zal geen einde komen."
34 Maryam zei tegen de engel: "Hoe kan dit
gebeuren terwijl geen man gemeenschap
met mij heeft gehad190?" 35 De engel
antwoordde en zei tegen haar: "De Heilige
Geest zal komen en de kracht van de
Verhevene191 zal op je rusten, en daarom zal
degene die uit je verwekt zal worden heilig
zijn en de Zoon van God worden genoemd.
36 En zie! Je verwante192 ʾElíšbaʿ is ook
zwanger van een zoon op haar leeftijd! Dit is
nu de zesde maand voor haar, die
onvruchtbaar werd genoemd, 37 want voor
God is niets te moeilijk193." 38 Maryam zei:
"Zie, ik ben de dienstmeid van de HEER. Laat
het zijn naar uw woorden!" En de engel
vertrok van haar. 39 In die tijd stond Maryam
op en vertrok naarstig naar het bergland,
naar een stad in Yihúd. 40 En ze ging het huis
van Zkaryā binnen en wenste de vrede van
ʾElíšbaʿ. 41 Toen ʾElíšbaʿ de begroeting van
Maryam hoorde, sprong de baby in haar
schoot op en werd ʾElíšbaʿ vervuld van de
Heilige Geest. 42 En ze riep uit met een luide
stem en ze zei tegen Maryam: "Gezegend
ben je onder de vrouwen en gezegend is de
vrucht van je schoot. 43 Waar heb ik het aan
te danken dat de moeder van mijn Heer naar
mij toe komt? 44 Want zie, toen de stem van
je begroeting mijn oren bereikte, sprong de
baby in mijn schoot op van vreugde! 45
Gelukkig is zij die gelooft dat er een
vervulling zal zijn in die dingen die met haar
werden gesproken door de HEER!" 46
Maryam zei: "Mijn ziel maakt de HEER
groots! 47 en mijn geest verheugt zich in
God, mijn Levengever,

190
191
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193

Letterlijk 'mij heeft gekend'.
'Elaya'. Genesis 14:18
PS 11. Romeinen 9:3; 16:7
Grieks heeft 'onmogelijk'
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48 omdat hij naar de nederigheid van zijn
dienstmeid heeft gekeken. Want zie, van nu
af zullen alle generaties mij gelukkig prijzen!
49 Want hij die machtig is heeft grootse
dingen voor mij gedaan. Zijn naam is heilig.
50 Zijn mededogen is over nakomelingen en
generaties en over degenen die hem vrezen.
51 Hij heeft overwinning met zijn arm
behaald en wie trots zijn in de overweging
van hun hart verstrooid. 52 Hij heeft de
machtigen neergeworpen van hun troon
maar de zachtaardigen verheven. 53 De
hongerigen heeft hij met het goede
verzadigd. De rijken heeft hij met lege
handen weggestuurd. 54 Hij heeft zijn
bediende Isrāʾyel geholpen en zich zijn
mededogen herinnerd. 55 Zoals hij sprak met
onze vaders, met ʾAbrāhām en zijn eeuwige
nageslacht." 56 En Maryam verbleef
ongeveer drie maanden bij ʾElíšbaʿ en keerde
naar haar huis terug. 57 Nu was de tijd van
ʾElíšbaʿ gekomen dat ze haar zoon zou baren.
58 Haar buren en haar familie hoorden dat
God zijn mededogen aan haar had
vermeerderd en ze verheugden zich met
haar. 59 Op de achtste dag kwamen ze om
de jongen te besnijden en ze noemden hem,
naar de naam van zijn vader, Zkaryā. 60 Maar
zijn moeder antwoordde en zei tegen hen:
"Niet zo, maar hij zal Yúḥanān worden
genoemd!" 61 Ze zeiden haar: "Niemand in
jouw familie heet zo!" 62 En ze wenkten zijn
vader hoe hij hem had willen noemen.
63 Dus vroeg hij om een schrijftafel en
schreef en bevestigde: "Yúḥanān is zijn
naam." En iedereen was verbaasd.
64 Onmiddellijk werden zijn mond en zijn
tong geopend. Hij ging spreken en zegende
God. 65 En al hun buren waren vol ontzag en
over heel het bergland van Yihúd werd over
deze dingen gesproken. 66 En iedereen die
[het] hoorde overdacht het in het hart en zei:

76

"Wat zal deze jongen werkelijk worden?" En
de hand van de HEER was op hem. 67 Zijn
vader Zkaryā was vervuld van de Heilige
Geest; hij profeteerde en zei: 68 "Gezegend
is de HEER, de God van Isrāʾyel, die zijn volk
heeft bezocht en verlossing voor haar heeft
veroorzaakt. 69 Hij heeft voor ons de bazuin
van verlossing doen klinken in het huis van
zijn bediende Dawid. 70 Zo heeft hij
gesproken bij monde van zijn heilige
profeten van ouds. 71 En hij zou ons
bevrijden uit de handen van onze vijanden
en van allen die ons haten. 72 En hij heeft
zijn mededogen met onze vaders betoond en
heeft zich aan zijn heilige verbonden194
gehouden. 73 De eed die hij aan ʾAbrāhām,
onze vader, heeft gezworen, dat hij aan ons
[het volgende] zou schenken: 74 dat we uit
de handen van onze vijanden zouden worden
bevrijd en hem onbevreesd zouden dienen,
75 [en dat] al onze dagen met recht in
rechtvaardigheid [zouden zijn]. 76 En jij, kind,
jij zal de profeet van de Verhevene worden
genoemd omdat je voor de persoon van de
HEER uit, zijn Weg zal voorbereiden, 77 om
begrip van redding aan zijn volk te geven en
vergeving van hun zonden, 78 door genade
van barmhartigheid van onze God, waardoor
de dageraad ons van boven zal bezoeken, 79
om degenen die in de duisternis en in de
schaduw van de dood zijn, te verlichten
zodat hij onze voeten op het pad van vrede
mag richten." 80 De jongen groeide op en
werd versterkt in de geest en hij verbleef in
de wildernis tot de dag van zijn verschijning
in Isrāʾyel.

194

PNT heeft dit in meervoud.
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1 In die dagen ging er van keizer Augustus
een decreet uit dat alle mensen in zijn rijk195
geregistreerd moesten worden. 2 Deze
registratie werd eerst196 tijdens de regering
van Qurinos in Súríyaʾ gedaan. 3 Iedereen
ging naar zijn eigen stad om te worden
ingeschreven. 4 Ook Yawsef ging vanuit de
stad Nāṣrat van Glílā, op naar Yihúd, naar de
stad van Dawid, genaamd Bét-Leḥem, omdat
hij van het huis en uit de lijn van Dawid was,
5 met Maryam, zijn verloofde197, terwijl ze
zwanger was, om daar ingeschreven te
worden. 6 Terwijl ze daar waren, raakten de
dagen voor haar vervuld dat ze zou baren.
7 Ze baarde haar zoon, de Eerstgeborene, en
wikkelde hem in zwachtels en legde hem in
een stal198 omdat ze geen plaats199 hadden
waar ze konden verblijven. 8 Er waren daar
enkele herders, die in dat gebied verbleven.
Ze hielden in de nacht de wacht over hun
kudden. 9 Zie, een engel van God kwam naar
hen toe en de glorie van de HEER scheen
over hen en ze vreesden met grote vrees.
10 De engel zei tegen hen: "Vrees niet, want
zie, ik kondig u grote vreugde aan, die voor
het gehele universum200 zal zijn! 11 Want
vandaag is aan u, in de stad van Dawid, de
Bevrijder geboren die de HEER, de Mšíḥā201
is. 12 En dit is een teken voor jullie; jullie
zullen de baby in zwachtels gewikkeld vinden
en in een stal gelegd."
195

PNT. Grieks heeft 'wereld'
Handelingen 5:37
197 Matteüs 1:18
198 (Akkadisch leenwoord 'Urya') Veel Bijbels
hebben hier 'kribbe'. In de Targum van Jesaja 1:3
betekent het 'kribbe'.
199 Grieks heeft 'herberg'.
200 (Ar.) 'ālmā'. eeuwigheid, aarde, universum.
201 Filippenzen 2:9
196

13 Vanuit het niets werden er vele machten
van de hemel met de engel gezien, terwijl ze
God glorie gaven en zeiden: 14 "Glorie aan
God in de hoogten en op aarde vrede en het
goede202 voor de mensen!" 15 Nadat de
engelen van hen waren vertrokken, spraken
de herders met elkaar en zeiden: "Laten we
naar Bét-Leḥem reizen, en deze zaak die
gebeurd is onderzoeken, zoals de HEER ons
heeft geopenbaard!" 16 En ze kwamen snel
en vonden Yawsef en Maryam en de baby die
in een stal lag. 17 Nadat ze hem hadden
gezien maakten ze wat hun was verteld over
de jongen bekend. 18 En allen die het
hoorden verbaasden zich over die dingen die
met hen werden gesproken door de herders.
19 Maar Maryam bewaarde al deze woorden
en overwoog ze in haar hart. 20 Toen
keerden die herders terug terwijl ze glorie
gaven en God prezen om alle dingen die ze
hadden gezien en gehoord zoals hun was
verteld. 21 Toen de acht dagen dat de jongen
besneden kon worden waren vervuld,
noemden ze hem Yešúʿ, zoals hij werd
genoemd door de engel, voordat hij in de
schoot was verwekt. 22 Toen de dagen van
haar203 reiniging waren vervuld, naar de Wet
van Muše, gingen ze op naar ʾÚrišlem om
hem aan de HEER te tonen204, 23 zoals is
geschreven in de Wet van de HEER:
[Ex. 13:2] 'Al wie mannelijk wordt geboren,
zal een heilige van de HEER worden
genoemd'. 24 En om een offer te geven,
zoals in de Wet van de HEER wordt gezegd:
[Lev. 1:14; 5:7] Een paar tortelduiven of
anders twee jonge duiven.

202

Old Syriac. PNT 'goed nieuws'. Grieks heeft
'goede wil'.
203 Leviticus 12: 1-8. Old Syriac. PNT 'hun'.
204 Letterlijk 'te doen staan'.
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25 Nu was er een man in ʾÚrišlem met de
naam Šemʿún. Deze man was correct en
rechtvaardig en verwachtte de troost van
Isrāʾyel en de Heilige Geest was over hem.
26 Hem was door de Heilige Geest gezegd
dat hij de dood niet zou zien voordat hij de
Mšíḥā van de HEER had gezien. 27 Hij was
door de Heilige Geest naar de tempel
gekomen, toen de ouders de jongen Yešúʿ
brachten, om voor hem te doen wat in de
wet was opgedragen. 28 Hij nam hem in zijn
armen en zegende God en zei: 29 "Stuur uw
bediende nu in vrede heen, mijn heer, naar
uw woord. 30 Want zie, mijn ogen hebben
uw mededogen gezien, 31 dat u voor het
gezicht van alle gemeenschappen hebt
voorbereid. 32 een licht voor de openbaring
aan de natiën, en een glorie voor uw volk
Isrāʾyel." 33 Yawsef en zijn moeder
verwonderden zich echter over deze dingen
die over hem werden gesproken. 34 Toen
zegende Šemʿún hen en zei tegen zijn
moeder Maryam: "Zie, hij is aangesteld voor
de val en de opkomst205 van velen in Isrāʾyel
en in het teken van strijd. 35 Een lans zal
door jullie ziel gaan, zodat de gedachten van
vele harten geopenbaard zullen worden."
36 Een profetes, Anna, de dochter van
Fanuël van de stam Ašer, was ook ouder van
dagen, en ze had vanaf haar maagdelijkheid
zeven jaar met haar echtgenoot geleefd.
37 Ze was al ongeveer vierentachtig jaar een
weduwe en had de tempel niet verlaten en
diende dag en nacht met vasten en gebed.
38 Ook zij stond op dat moment op, en
dankte de HEER, en sprak over hem met
iedereen die de verlossing van ʾÚrišlem
verwachtte.
205

of 'verbond'.
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39 Toen ze alles hadden voltooid wat in de
Wet van de HEER was, keerden ze naar hun
stad Nāṣrat in Glílā terug. 40 De jongen
groeide op en werd versterkt in de geest en
vervuld van wijsheid, en de genade van God
was over hem. 41 En zijn volk ging elk jaar
met de Peṣḥāviering naar ʾÚrišlem. 42 Toen
hij twaalf jaar oud was, gingen ze op naar de
viering206 zoals ze gewend waren. 43 Nadat
de dagen waren voltooid, keerden ze terug,
maar Yešúʿ, de jongen, was in ʾÚrišlem
gebleven terwijl Yawsef en zijn moeder het
niet wisten. 44 Want ze dachten dat hij bij
hun reisgenoten was. Nadat ze een dag
onderweg waren zochten ze hem bij de
mensen en bij degenen die hen kenden.
45 Maar ze vonden hem niet en keerden
weer terug naar ʾÚrišlem en gingen hem
zoeken. 46 Na drie dagen vonden ze hem in
de tempel, terwijl hij midden tussen de
leraren zat, hen aanhoorde en hij vragen aan
hen stelde. 47 En allen die hem hoorden
waren verbaasd over zijn wijsheid en zijn
woorden. 48 Toen ze hem zagen waren ze
verbaasd, en zijn moeder zei tegen hem:
"Zoon, waarom heb je zo tegen ons
gehandeld? Want zie, je vader en ik hebben
in grote bezorgdheid naar je gezocht!" 49 Hij
zei tegen hen: "Waarom hebt u mij gezocht?
Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader
moest zijn?" 50 Maar ze begrepen het woord
dat hij hun had gezegd niet. 51 En hij daalde
met hen af en kwam in Nāṣrat en bleef aan
hen onderworpen. Maar zijn moeder
bewaarde al deze woorden in haar hart. 52
Yešúʿ groeide op in gestalte en wijsheid en in
genade bij God en bij de mensen.

206

Veel Grieks heeft 'Jeruzalem'
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1 In het vijftiende jaar207 nu van de regering
van keizer Tiberios208, tijdens de regering van
Pontios209 Pilatos in Yihúd, toen één van de
vier vorsten, Herodes210, in Glílā was en zijn
broer Fílípos211 (één van de vier vorsten) over
de provincie Iṭuría en over de provincie
Ṭrakānā en Lusanía212 (één van de vier
vorsten) over Abílíne, 2 tijdens het
hogepriesterschap van Ḥanān213 en
Qayāfā214, kwam het woord van God over
Yúḥanān, de zoon van Zkaryā, in de
wildernis. 3 En hij ging naar alle gebieden
rond de Yúrdnān terwijl hij de doop van
berouw tot vergeving van zonde
verkondigde. 4 Dit is geschreven in het
geschrift van de woorden van de profeet
ʾEšʿayā, die zei: "De stem van een roepende
in de wildernis, [Mal 3:1] bereid de weg van
de HEER en effen in de vlakte een weg voor
onze God! 5 Alle valleien zullen worden
opgevuld en alle bergen en hoogten zullen
worden vernederd. De ruwe plaats zal glad
worden en het moeilijke gebied zal een
vlakte worden. 6 En alle vlees zal de redding
van God zien." 7 En hij zei tegen de
menigten die naar hem toe kwamen om
gedoopt te worden: "Geboorte van adders!
Wie heeft u getoond te vluchten voor de
komende gramschap? 8 Breng daarom
vruchten voort die berouw waardig zijn, en
zeg niet bij uzelf:

207
208
209
210
211
212
213
214

sept 28-sept 29 n. Chr.
10 of 14 GT tot 37.
26 GT tot 36 n.Chr.
Herodes Antipas (4 v. Chr – 39 n. Chr.).
Zoon van H. de Grote ca. 27 v. Chr. - 33 n. Chr.
Tot 33 n. Chr.
tussen 6 n. Chr. tot 15 n. Chr.
tussen 18 n. Chr. en 36 n. Chr.

'ʾAbrāhām is onze vader!' want ik zeg u dat
God uit deze stenen kinderen voor ʾAbrāhām
kan opwekken. 9 Zie, de bijl is aan de wortel
van de bomen geplaatst! Daarom zal elke
boom die geen goede vruchten draagt,
worden gekapt en in het vuur vallen." 10 En
de menigten vroegen hem en zeiden: "Wat
moeten we dan doen?" 11 Hij antwoordde
en zei tegen hen: "Laat degene die twee
tunica's heeft, geven aan wie niets heeft. En
laat wie voedsel heeft net zo doen." 12 Ook
kwamen belastinginners om gedoopt te
worden en ze zeiden tegen hem: "Leraar, wat
moeten wij doen?" 13 Hij zei tegen hen:
"Vereis niets meer bovenop wat u is
opgedragen om te vereisen." 14 Ook
soldaten vroegen hem en zeiden: "Moeten
wij ook iets doen?" Hij zei: "Doe niemand
kwaad, doe geen onrecht en laat uw salaris
voor u voldoende zijn." 15 Terwijl alle
mensen op Yúḥanān hoopten en in hun hart
overdachten of hij de Mšíḥā zou zijn,
16 antwoordde Yúḥanān en zei tegen hen:
"Zie, ik doop u met water, maar hij die na mij
komt, is machtiger dan ik, en ik ben het niet
waard de riemen van zijn sandalen los te
maken. Hij zal u dopen in de Heilige Geest en
in vuur. 17 Hij die de wan in zijn handen
houdt en de dorsvloer heeft gereinigd, zal de
tarwe in zijn graanschuren verzamelen, maar
het kaf verbranden in vuur dat niet dooft."
18 Maar hij leerde ook veel andere dingen en
verkondigde aan het volk. 19 Omdat één van
de vier vorsten, Herodes, door Yúḥanān werd
beschuldigd om de vrouw Herodia, de
echtgenote van zijn broer Fílípos, en
vanwege al het kwaad dat hij had gedaan,
20 maakte hij dit alles nog erger en sloot
Yúḥanān in de gevangenis. 21 Toen hij alle
mensen doopte, doopte hij ook Yešúʿ. Terwijl
hij bad, werd de hemel geopend,

peshitta.nl

80

Lucas - Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

22 en was de Heilige Geest op hem afgedaald
in de gelijkenis van het lichaam van een duif
en er was een stem van de hemel die zei: "Jij
bent mijn geliefde zoon, in wie ik vreugde
vind." 23 Yešúʿ was ongeveer dertig jaar oud
en werd beschouwd te zijn zoon van Yawsef,
zoon van Heli, 24 zoon van Maṭtat, zoon van
Lewí, zoon van Melkí, zoon van Janí, zoon
van Yawsef, 25 zoon van Matta, zoon van
ʿAmuṣ, zoon van Naḥúm, zoon van Ḥeslí,
zoon van Nagí. 26 zoon van Māat, zoon van
Maṭat, zoon van Šamʿí, zoon van Yawsef,
zoon van Yihúdā, 27 zoon van Yúḥanān, zoon
van Rāsā, zoon van Zúrbābel, zoon van
Šelatiʾyl, zoon van Nirí, 28 zoon van Melkí,
zoon van ʾAdí, zoon van Qúsam, zoon van
ʾElmúdād, zoon van ʿÍr, 29 zoon van Yúsi,
zoon van ʿElíāzār, zoon van Yúram, zoon van
Matítā, zoon van Lewí, 30 zoon van Šemʿún,
zoon van Yihúdā, zoon van Yawsef, zoon van
Yúnom, zoon van ʾElyāqim, 31 zoon van
Malyā, zoon van Maní, zoon van Maṭtā, zoon
van Nātān, zoon van Dawid, 32 zoon van
ʾÍšay, zoon van ʿÚbíd, zoon van Bāʿāz, zoon
van Salmān, zoon van Naḥšún, 33 zoon van
ʿAminādāb215, zoon van ʾĀrām, zoon van
Ḥeṣrún, zoon van Farṣ, zoon van Yihúdā,
34 zoon van Yaʿqúb, zoon van ʾÍsḥāq, zoon
van ʾAbrāhām, zoon van Taraḥ, zoon van
Nāḥur, 35 zoon van Sārug, zoon van ʾArú,
zoon van Fālāg, zoon van ʿĀbār, zoon van
Šālāḥ, 36 zoon van Qaynan, zoon van
ʾArpakšār, zoon van Ším, zoon van Nuḥ, zoon
van Lamek, 37 zoon van Matúšlaḥ, zoon van
Ḥnúk, zoon van Yard, zoon van Mahlālāël,
zoon van Qaynan, 38 zoon van ʾAnoeš, zoon
van Šít, zoon van ʾĀdām, die uit God was.

1 Vervuld nu van de Heilige Geest, keerde
Yešúʿ terug van de Yúrdnān, waarna de Geest
hem naar de wildernis voerde, 2 om veertig
dagen door de beschuldiger beproefd te
worden. Hij at in die dagen niets. Toen hij ze
had voltooid, kreeg hij op het laatst honger.
3 En de beschuldiger zei tegen hem: "Als u de
Zoon van God bent, zeg dan tegen deze
steen dat hij brood wordt!" 4 Yešúʿ
antwoordde hem en zei: "Er staat geschreven
dat de mens [Deu. 8:3] niet alleen van brood
moet leven maar van elke uitspraak van
God." 5 Dus nam Sāṭānā hem mee naar een
hoge berg en toonde hem in een korte tijd
alle koninkrijken van de aarde. 6 En de
beschuldiger216 zei tegen hem: "Aan u zal ik
geheel dit gezag en haar glorie geven want
het is aan mij overgeleverd en ik geef het aan
wie ik wil. 7 Als u me daarom aanbidt, zal dit
alles van u zijn!" 8 Maar Yešúʿ antwoordde
en zei tegen hem: "Er staat geschreven: [Deu
6:13] 'Aanbid de HEER, uw God, en dien
alleen hem'." 9 Nu bracht hij hem naar
ʾÚrišlem en plaatste hem op een spits van de
tempel en zei tegen hem: "Als u de Zoon van
God bent, werp uzelf van hier naar beneden,
10 want er staat geschreven: [Ps. 91:11,12] Hij
zal zijn engelen opdragen om u te
beschermen. 11 En op hun handen zullen zij
u dragen zodat u zelfs uw voeten niet aan
een steen zult stoten." 12 Maar Yešúʿ
antwoordde en zei tegen hem: "Er is gezegd:
[Deu 6:16] Beproef de HEER, uw God, niet."
13 Toen de beschuldiger alle beproevingen
had voltooid ging hij voor een tijd van hem
weg. 14 Yešúʿ keerde in de kracht van de
Geest terug naar Glílā. Zijn reputatie ging
voort door heel het gebied rondom hen.

215

216

Admin en Arni in het Grieks.

Ar. 'ākelqarṣā' misleider of lasteraar.
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15 En hij leerde in hun synagogen en werd
door iedereen geprezen. 16 Toen hij in
Nāṣrat kwam, waar hij was grootgebracht,
ging hij zoals hij gewend was, op de dag van
de sabbat de synagoge binnen en stond hij
op om [voor] te lezen. 17 Toen werd hem de
boekrol van de profeet ʾEšʿayā gegeven en
Yešúʿ opende de boekrol en vond de plaats
waar stond geschreven: [Ps. 91:11, 12] 18 "De
Geest van de HEER is op mij en daarom
heeft hij mij gezalfd om de armen hoop aan
te kondigen en hij heeft me uitgezonden om
de gebrokenen van hart te genezen en aan
gevangenen bevrijding te verkondigen, aan
de blinden het zicht, en de onderdrukten
door vergeving te bevrijden, 19 en de
periode van aanvaarding door de HEER te
verkondigen." 20 Toen rolde hij de boekrol
op en gaf die aan de dienaar en ging zitten,
terwijl allen in de synagoge hun ogen op hem
gericht hadden. 21 En hij ging tegen hen
zeggen: "Vandaag is deze Schriftplaats die u
hebt gehoord, voltooid." 22 En allen
getuigden over hem en verbaasden zich over
de indrukwekkende woorden die uit zijn
mond kwamen en ze zeiden: "Is deze man
niet een zoon van Yawsef?" 23 Dus zei Yešúʿ
tegen hen: "Misschien zou u mij dit gezegde
zeggen: 'Dokter, genees uzelf! Want we
hebben alles over u gehoord wat u in KparNaḥum hebt gedaan: doe dat ook hier, in uw
stad'." 24 En hij zei: "Ik zeg u met
zekerheid217 dat er geen profeet is die in zijn
eigen stad wordt ontvangen. 25 Want ik zeg
u met zekerheid dat er vele weduwen waren
in het huis van Isrāʾyel in de dagen van de
profeet ʾElíā, toen de hemel drie jaar en zes
maanden werd afgesloten, en er was een
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grote hongersnood in heel het land. 26 Naar
niet één van hen werd ʾElíā gestuurd,
behalve naar Ṣarfāt in Ṣaydān, naar een
weduwe. 27 En er waren vele melaatsen in
Isrāʾyel, in de dagen van de profeet ʾElíā,
maar niet één van hen werd gereinigd
behalve de Arameeër Naʿmān." 28 Toen ze
deze dingen hadden gehoord, waren allen in
de synagoge vervuld met woede. 29 Dus
stonden ze op en wierpen hem buiten de
stad en brachten hem tot de top van de
heuvel waarop hun stad was gebouwd om
hem van de klif te gooien. 30 Hij ging echter
tussen hen door en vertrok. 31 En hij daalde
af naar Kpar-Naḥum, een stad van Glílā, en
leerde hun op de sabbat. 32 Men was
verbaasd over zijn leer, omdat zijn woord
gezag had. 33 Er was een man in de synagoge
met de geest van een onreine schim en hij
riep met een luide stem 34 en zei: "Laat me
[met rust]! Wat hebben we met elkaar te
maken, Yešúʿ de Nāṣreen, bent u gekomen
om ons te vernietigen? Ik weet wie u bent, u
bent de heilige van God!" 35 Maar Yešúʿ
berispte hem en zei: "Houd je mond en ga
van hem uit!" De schim wierp hem in hun
midden en vertrok uit hem en bezeerde hem
verder niet. 36 Een grote verbazing greep
iedereen aan en ze spraken met elkaar en
zeiden: "Wat voor woord is dit werkelijk?
Want hij beveelt onreine geesten met gezag
en kracht, en ze gaan uit!" 37 En het nieuws
over hem ging rond in het hele omliggende
gebied. 38 Toen Yešúʿ de synagoge verliet,
ging hij het huis van Šemʿún binnen, maar de
schoonmoeder van Šemʿún leed een hoge
koorts, dus deden ze hem voor haar een
verzoek. 39 Toen boog hij zich over haar en
berispte de koorts, die haar verliet. Ze stond
onmiddellijk op en ging hen bedienen.
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40 Met de zonsondergang brachten allen die
zieken hadden, met verschillende ziekten, ze
naar hem toe en hij legde op een ieder van
hen zijn hand en genas hen. 41 Ook gingen
schimmen van velen uit, terwijl ze uitriepen
en zeiden: "U bent de Mšíḥā, de Zoon van
God!" Maar hij maande hen en stond hen
niet toe te zeggen dat ze wisten dat hij de
Mšíḥā was. 42 In de morgen, op de dag dat
hij vertrok om naar een plaats in de wildernis
te gaan, gingen de menigten hem zoeken. Zij
kwamen met hem mee zodat hij niet van hen
zou vertrekken. 43 Dus zei Yešúʿ tegen hen:
"Ook andere steden moet ik het koninkrijk
van God aankondigen, want daarom ben ik
gestuurd." 44 En hij verkondigde in de
synagogen van Glílā.
Hoofdstuk 5
1 Toen de menigten rondom hem waren
vergaderd om het woord van God te horen
en hij langs het meer van Genesar stond,
2 zag hij twee boten die langs de kant van
het meer lagen. De vissers waren eruit
uitgestapt en ze wasten hun netten.3 Eén
van hen was van Šemʿún Kiʾfā. Yešúʿ stapte
in, ging zitten en zei hun of ze het iets vanaf
land het water op wilden varen. Terwijl hij
zat, leerde hij de menigte vanuit de boot.
4 Toen hij zweeg van zijn rede, zei hij tegen
Šemʿún: "Ga naar diep water en werp je
netten voor een vangst." 5 Maar Šemʿún
antwoordde en zei tegen hem: "Rabí, we
hebben de hele nacht gewerkt maar niets
gevangen. Op uw woord zal ik de netten
werpen." 6 Toen ze dit hadden gedaan,
vingen218 zij zoveel vis dat hun netten
scheurden.
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7 Dus wenkten ze hun kameraden, die in een
andere boot zaten, om hen te helpen. Nadat
ze waren gekomen, vulden ze beide boten zo
dat ze bijna zonken. 8 Toen Šemʿún Kiʾfā dit
zag, viel hij voor de voeten van Yešúʿ en zei
tegen hem: "Ik verzoek u, mijn Heer, ga van
mij weg, want ik ben een zondig man!"
9 Want verbazing had hem en allen die met
hem waren aangegrepen, omdat ze zoveel
vis hadden gevangen. 10 Hetzelfde gold voor
Yaʿqúb en Yúḥanān, de zonen van Zabday,
die partners van Šemʿún waren. Maar Yešúʿ
zei tegen Šemʿún: "Vrees niet, vanaf nu zal je
mensen vangen, tot redding." 11 Dus
brachten ze hun boten aan land, lieten alles
achter en volgden hem. 12 Toen Yešúʿ in één
van de steden was, kwam er een man die
volledig door lepra was bedekt. Toen hij
Yešúʿ zag, viel hij op zijn knieën en verzocht
hem en zei tegen hem: "Mijn heer, als u wilt
kunt u mij reinigen!" 13 Yešúʿ strekte zijn
hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem:
"Ik wil het, wees rein!" En onmiddellijk was
de lepra van hem verdwenen. 14 En hij gaf
hem opdracht: "Vertel het niemand, maar ga
uzelf aan de priesters tonen en breng een
offer voor uw reiniging, zoals Muše heeft
geboden, tot getuigenis voor hen." 15 Zijn
reputatie ging echter nog meer rond en een
grote menigte was vergaderd om hem te
horen en om te worden genezen van hun
ziekten. 16 Maar hij was naar de wildernis
vertrokken om te bidden. 17 En het
gebeurde op één van die dagen, terwijl Yešúʿ
leerde, dat er separatisten en leraren van de
Wet zaten, die waren gekomen uit alle
dorpen van Glílā en Yihúd en uit ʾÚrišlem. En
de kracht van de HEER was er om hen te
genezen. 18 Toen bracht men iemand die
verlamd was op een draagbed en ze
probeerden binnen te komen om hem
tegenover hem te kunnen plaatsen.
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19 Nadat ze niets hadden gevonden om hem
naar binnen te brengen, vanwege de
overvloed van het volk, gingen ze het dak op
en lieten hem op zijn draagbed zakken vanaf
de dakbedekking, in het midden voor Yešúʿ.
20 Toen Yešúʿ hun geloof zag, zei hij tegen
die verlamde: "Man, je zonden zijn je
vergeven!" 21 Toen gingen de
schriftgeleerden en de separatisten het
overdenken en ze zeiden: "Wie is hij dat hij
lastert! Wie kan zonden vergeven, behalve
God alleen?" 22 Maar Yešúʿ kende hun
gedachten en antwoordde en zei tegen hen:
"Wat denkt u in uw hart? 23 Wat is
eenvoudiger te zeggen: je zonden zijn
vergeven of om te zeggen: sta en loop?
24 Dat u mag weten dat de Mensenzoon het
gezag heeft op aarde om zonden te
vergeven." Hij zei tegen de verlamde: "Ik zeg
je, sta op, neem je draagbed op en ga naar je
huis!" 25 Onmiddellijk stond hij voor hun
ogen op, nam zijn draagbed op en ging naar
huis terwijl hij God prees. 26 Verbazing greep
iedereen aan. Men prees God en raakte
vervuld met ontzag en zei: "We hebben
vandaag wonderen219 gezien!" 27 Na deze
dingen ging Yešúʿ naar buiten en zag een
belastinginner met de naam Lewí, die in het
belastingkantoor zat en zei tegen hem: "Volg
mij." 28 En hij liet alles achter, stond op en
volgde hem. 29 Toen maakte Lewí voor hem
in zijn huis een grote receptie en er was een
grote menigte belastinginners en anderen
die met hem aanlagen. 30 Maar de
schriftgeleerden en separatisten gingen
mopperen en ze zeiden tegen zijn leerlingen:
"Waarom eten en drinken jullie met
belastinginners?"
219
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31 Dus antwoordde Yešúʿ en zei tegen hen:
"Niet voor wie gezond zijn zoekt men een
dokter maar voor wie van kwaad tot erger
hebben! 32 Ik ben niet gekomen om
rechtvaardigen te roepen maar zondaars, tot
berouw." 33 Ze zeiden tegen hem: "Waarom
vasten en bidden de leerlingen van Yúḥanān
steeds en ook die van de separatisten, terwijl
die van u eten en drinken?" 34 Maar hij zei
tegen hen: " Hoe kunt u degenen van de
receptie laten vasten zolang de bruidegom
nog bij hen is? 35 Er zullen dagen komen dat
de bruidegom van hen zal worden
weggenomen. Dan, in die dagen, zullen ze
vasten." 36 Toen vertelde hij hun een
gelijkenis: "Niemand scheurt een lapje [stof]
van een nieuw kledingstuk en plaatst het op
een oud kledingstuk, anders zal het nieuwe
het oude doen scheuren; het lapje zal [het
oude] niet voltooien vanuit het nieuwe.
37 Niemand doet jonge wijn in oude lederen
zakken, anders zal de jonge wijn de lederen
zakken doen scheuren en raakt de wijn
vergoten en gaan de zakken verloren.
38 Men doet jonge wijn echter in nieuwe
lederen zakken en beide blijven behouden.
39 Niemand drinkt oude wijn en vraagt
onmiddellijk naar jonge [wijn], want hij zegt:
"De oude [wijn] is aangenaam."
Hoofdstuk 6
1 Toen Yešúʿ nu op de sabbat tussen de
korenvelden liep, plukten zijn leerlingen aren
en wreven het met de handen en aten het
op. 2 Sommige van de separatisten zeiden:
"Waarom doet u iets wat niet is toegestaan
op de sabbat?" 3 Yešúʿ antwoordde en zei
tegen hen: "Hebt u niet gelezen wat Dawid
en degenen die met hem waren deden toen
hij honger had,
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4 toen hij het huis van God binnenging en
het brood op de tafel van de HEER nam, het
at en het gaf aan degenen die met hem
waren, terwijl het niemand is toegestaan het
te eten behalve de priesters?" 5 En hij zei
tegen hen: "De Heer van de sabbat is de
Mensenzoon." 6 Op een andere sabbat
gebeurde het dat hij een synagoge
binnenging en leerde. Er was daar een man
van wie de rechterhand verdord was. 7 De
schriftgeleerden en de separatisten bleven
op hem letten of hij zou genezen op de
sabbat zodat ze hem konden beschuldigen.
8 Maar hij kende hun gedachten, dus zei hij
tegen die man van wie de hand verdord was:
"Sta op en kom in het midden van de
synagoge!" Toen hij kwam en [daar] stond,
9 zei Yešúʿ tegen hem: "Ik vraag u wat op de
sabbat is toegestaan te doen: [Is het] goed of
kwaad om een ziel te redden of te
verliezen?" 10 En hij keek hen allen aan en
zei tegen hem: "Strek uw hand uit." En hij
strekte zijn hand uit en zijn hand werd
hersteld zoals zijn naaste [hand]. 11 En ze
raakten vervuld met afgunst en bespraken
met elkaar wat ze met Yešúʿ moesten doen.
12 In die dagen gebeurde het dat Yešúʿ naar
een berg vertrok om te bidden, waar hij de
nacht in gebed tot God doorbracht. 13 Toen
de dag aanbrak, riep hij zijn leerlingen en
koos er twaalf van hen, degenen die hij
zendelingen noemde. 14 Šemʿún die hij Kiʾfā
noemde, zijn broer ʾAndreās, Yaʿqúb,
Yúḥanān, Fílípos en Bartúlmay, 15 Matay,
Tāwma, Yaʿqúb zoon van Ḥalfay, Šemʿún die
de Zeloot werd genoemd, 16 Yihúdā zoon
van Yaʿqúb en Yihúdā Skaryúṭā, die de
verrader was. 17 En Yešúʿ ging, daalde met
hen af en er stond in de vlakte een grote
menigte; veel van zijn leerlingen en een
grote menigte volk, vanuit geheel Yihúd,
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ʾÚrišlem en vanuit de zeekust van Ṣúr en
Ṣaydān, 18 die waren gekomen om zijn
woorden te horen en te worden genezen van
hun ziekten, en degenen die door onreine
geesten werden onderdrukt. En ze werden
genezen. 19 Iedereen probeerde hem aan te
raken, want er ging een kracht van hem uit
die hen allen genas. 20 En hij richtte zijn
ogen op zijn leerlingen en zei: "Gelukkig is
wie arm is, want het koninkrijk van God is
van jou. 21 Gelukkig is wie nu honger heeft,
want je zal verzadigd worden. Gelukkig is wie
nu huilt, want je zal lachen. 22 Gelukkig ben
je wanneer men je haat, discrimineert220,
verwijten maakt en je een slechte naam221
geeft om de Mensenzoon. 23 Verheug je op
die dag en spring op, omdat je beloning
groot is in de hemel, want zo hebben hun
vaders met de profeten gedaan. 24 Maar
wee wie rijk is want je hebt je troost
ontvangen. 25 Wee wie verzadigd is, want je
zal honger hebben. Wee wie lacht, want je
zal huilen en rouwen. 26 Wee over wie de
mensen mooi spreken, want zo deden hun
vaders met de valse profeten. 27 Maar ik zeg
aan wie het hoort: heb je vijand lief en doe
het goede voor wie jou haat. 28 Zegen
degenen die jou vervloekt en bid voor wie
jou met geweld wegvoert. 29 Degene die jou
op de wang slaat, bied je de andere wang
aan. En onthoud je jas niet aan degene die
jouw tunica neemt. 30 Geef aan wie van jou
vraagt en eis niet langer terug van degene
die [iets] van jou heeft genomen. 31 En zoals
je wil dat mensen voor jou doen, doe dat ook
voor hen. 32 Want als je liefhebt wie jou
liefheeft; wat is dan je goedheid? Want zelfs
zondaars hebben degenen lief die hen
liefhebben.
220
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33 En als je goed doen aan wie jou goed
doet, wat is dan je goedheid? Want zelfs de
zondaars doen zo. 34 Als je leent aan degene
van wie je verwacht te worden vergoed, wat
is dan je goedheid? Want zelfs de zondaars
lenen uit om zo te worden vergoed. 35 Maar
heb je vijanden lief en behandel hen goed.
Leen uit en snij iemands hoop222 niet af, en je
beloning zal groot zijn en je zal een kind zijn
van de Allerhoogste223 want hij is aangenaam
voor de slechten en ondankbaren. 36 Wees
daarom genadevol omdat ook je Vader
genadevol is. 37 Oordeel niet en je zal niet
geoordeeld worden. Veroordeel niet en je zal
niet veroordeeld worden. Laat vrij en je zal
vrij gelaten worden. 38 Geef, en er zal je
gegeven worden, met een goed
aangestampte overlopende maat zal men in
je schoot storten. Want met de maat
waarmee je meet, zal je zelf gemeten
worden." 39 En hij vertelde hun een
gelijkenis: "Kan een blinde een blinde
begeleiden? Zullen niet beiden in een kuil
vallen? 40 Er is geen leerling die groter is dan
zijn rabí. Want wie geperfectioneerd is, zal
als zijn rabí zijn.41 Waarom kijk je naar het
strootje in het oog van je broeder, maar zie
je de balk in je eigen ogen niet? 42 Of hoe
kan je tegen je broeder zeggen: 'Mijn
broeder, sta me toe het strootje uit je oog te
nemen', en zie, de balk in je eigen ogen zie je
niet? Toneelspeler! Verwijder eerst de balk
uit je eigen oog en dan zal je zien om het
strootje uit het oog van je broeder te nemen.
43 Er is geen goede boom die slechte
vruchten draagt en ook geen slechte boom
die goede vruchten draagt.
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44 Want elke boom wordt aan zijn vrucht
gekend. Of verzamelt men vijgen van
doornen of plukt men druiven van de
struiken? 45 Een goede man brengt uit zijn
goede voorraad goede [dingen] voort, maar
een slechte man brengt uit zijn slechte
voorraad slechte [dingen] voort. Want uit de
overvloed van het hart spreekt de mond.
46 Waarom roepen jullie mij met 'mijn Heer,
mijn Heer!', terwijl jullie niet doen wat ik
zeg? 47 Iemand die tot mij komt en mijn
woorden hoort en ze doet; ik zal jullie tonen
op wie hij lijkt. 48 Hij lijkt op een man die een
huis ging bouwen en diep groef en de
fundamenten op gesteente plaatste. Toen er
een vloed kwam, sloeg de vloed op het huis
dat onbeweeglijk bleek, want het fundament
was op gesteente geplaatst. 49 Wie hoort
maar het niet doet, lijkt op een man die zijn
huis op aarde bouwde, zonder een
fundament. Toen de rivier er tegen sloeg, viel
het onmiddellijk. En de val van dat huis was
groot."
Hoofdstuk 7
1 Toen hij al zijn woorden voor het gehoor
van het volk had voltooid, ging Yešúʿ naar
Kpar-Naḥum. 2 Maar de bediende van een
centurio was ziek en het sterven nabij, terwijl
deze hem zeer kostbaar was. 3 Toen hij over
Yešúʿ hoorde, stuurde hij oudsten van de
Yihúdi's naar hem toe die hem verzochten te
komen om zijn bediende te redden. 4 Nadat
ze bij Yešúʿ waren gekomen, verzochten zij
hem naarstig en zeiden hem: "Hij is het
waard dat u dit voor hem doet! 5 Want hij
houdt van ons volk en heeft ook een
synagoge224 voor ons gebouwd."
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6 Dus ging Yešúʿ met hen mee. Toen hij niet
ver van het huis was, stuurde de centurio zijn
vrienden en zei tegen hem: "Mijn heer,
vermoeit u zich niet, want ik ben het niet
waard dat u zou binnengaan onder mijn dak.
7 Daarom was ik het niet waard bij u te
komen. Maar zegt u een woord en mijn
jongen zal genezen! 8 Want ook ik ben een
man onderworpen aan gezag. En er staan
soldaten onder mij. Als ik tegen de ene zeg:
'Ga!' dan gaat hij en tegen een ander: 'Kom!'
en dan komt hij. En tegen mijn bediende:
'Doe dit!' en hij het doet het." 9 Toen Yešúʿ
deze [dingen] had gehoord, was hij verbaasd
en keerde zich om en zei hij tegen de
menigte die hem volgde: "Ik zeg jullie dat ik
zelfs niet in Isrāʾyel een geloof als dit heb
gevonden!" 10 En degenen die waren
gestuurd, keerden terug naar het huis en
vonden dat de bediende die ziek was, gezond
was geworden. 11 De volgende dag ging hij
naar een stad met de naam Naín en zijn
leerlingen en een grote menigte waren daar
met hem. 12 Toen hij de poort van de stad
naderde, zag hij een dode uitgedragen
worden, die de eniggeborene van zijn
moeder was. Ze was een weduwe en een
grote menigte inwoners uit de stad was met
haar. 13 Yešúʿ zag haar en had medelijden
met haar en zei tegen haar: "Huil niet!"
14 En hij ging en raakte de baar aan.
Degenen die hem droegen, bleven staan en
hij zei: "Jongeman, ik zeg je, sta op!"15 Toen
ging degene die dood was zitten en begon te
spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. 16
En ontzag greep iedereen aan, dus prezen ze
God en zeiden: "Een groot profeet is onder
ons opgestaan; God heeft zijn volk bezocht!"
17 En dit bericht over hem ging rond in heel
Yihúd en alle gebieden die er omheen lagen.
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18 En de leerlingen van Yúḥanān berichtten
hem al deze dingen. 19 Dus riep Yúḥanān
twee van zijn leerlingen en zond hen naar
Yešúʿ toe en zei: "Bent u degene die moest
komen of moeten we iemand anders
verwachten?" 20 Ze kwamen bij Yešúʿ en
zeiden hem: "Yúḥanān de doper heeft ons
naar u gestuurd. Hij zei: 'Bent u degene die
moest komen of moeten we iemand anders
verwachten'?" 21 Op datzelfde uur genas hij
velen van hun ziekten, van plagen, van
kwade geesten en aan vele blinden gaf hij
[dat ze konden] zien. 22 En Yešúʿ
antwoordde en zei tegen hen: "Ga Yúḥanān
alles wat u gezien en gehoord hebt vertellen;
dat wie blind was ziet, wie verlamd was
loopt, wie melaats was gereinigd is, wie doof
was kan horen, en wie dood was is
opgestaan, en dat aan de armen hoop wordt
gegeven. 23 Gelukkig is wie geen aanstoot
aan mij neemt." 24 Toen de leerlingen van
Yúḥanān waren vertrokken ging Yešúʿ met de
menigten over Yúḥanān spreken: "Wat deed
u naar de wildernis uitgaan om te zien? Een
in de wind wuivend riet? 25 Wat deed u
anders uitgaan om te zien? Een man gekleed
met zachte kleding? Zie, degenen die
prijzenswaardige kleding dragen en in de
luxe [leven], zijn in koningshuizen! 26 Wat
deed u anders uitgaan om te zien? Een
profeet? Ja zeg ik u, en meer dan een
profeet. 27 Hij is over wie is geschreven:
[Mal. 3:1] 'Zie, ik zend mijn boodschapper
voor uw persoon uit, om uw weg voor te
bereiden'. 28 Ik zeg u dat er geen profeet is,
onder wie uit vrouwen zijn geboren, die
groter is dan Yúḥanān de Doper. Toch is de
kleinste in het koninkrijk van God groter dan
hij.
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29 En alle mensen die hem hoorden, zelfs de
belastinginners, werden gerechtvaardigd
voor God omdat ze met de doop van
Yúḥanān waren gedoopt. 30 Maar de
separatisten en de schriftgeleerden
verwierpen de wil van God in zichzelf, omdat
ze zich niet door hem lieten dopen.
31 Waarmee zal ik daarom de mensen van
deze generatie vergelijken en op wie lijken
ze? 32 Ze lijken op kinderen die op het plein
zitten en naar hun kameraden roepen en
zeggen: 'We hebben voor jullie gezongen,
maar jullie hebben niet gedanst,
we hebben tot jullie geweeklaagd,
maar jullie hebben niet gerouwd'. 33 Want
Yúḥanān de Doper kwam, at geen brood en
dronk geen wijn, en u zegt hij een schim
heeft. 34 De Mensenzoon kwam, etend en
drinkend, en u zegt: 'Zie, een gulzig man en
een wijndrinker, een vriend van
belastinginners en zondaars'! 35 Maar de
wijsheid wordt gerechtvaardigd door al haar
werken225." 36 Toen Yešúʿ door één van de
separatisten was uitgenodigd om bij hem te
eten, ging hij het huis van die separatist
binnen en ging aanliggen. 37 In die stad was
een zondige vrouw. Toen ze wist dat hij in
het huis van die separatist aanlag, nam ze
een flacon met parfum. 38 Toen ze achter
zijn voeten stond, huilde ze en ging zijn
voeten met haar tranen wassen, en met haar
hoofdhaar droogde ze die, kuste zijn voeten
en zalfde deze met parfum. 39 Toen die
separatist die hem had uitgenodigd dat zag,
dacht hij bij zichzelf en zei: "Als dit een
profeet is, zou hij weten wie ze is en wat
haar reputatie is,
 בניהkan zowel 'haar kinderen' als 'haar
werken' betekenen. Matteüs 11:19.
225

want de vrouw die hem had aangeraakt, is
een zondaar!" 40 Maar Yešúʿ antwoordde en
zei tegen hem: "Šemʿún, ik heb u iets te
zeggen." Dus zei hij: "Zeg het, Rabí!" 41 Yešúʿ
zei tegen hem: "Er waren twee mensen met
schulden aan een schuldeiser. De ene was
hem vijfhonderd denarie schuldig en de
ander vijftig denarie. 42 Omdat ze niets
hadden om te vergoeden, vergaf hij hen
beiden. Wie van hen zal hem daarom meer
liefhebben? 43 Šemʿún antwoordde en zei:
"Ik denk degene die het meest werd
vergeven." Yešúʿ zei tegen hem: "U hebt
recht geoordeeld." 44 En hij draaide zich
naar die vrouw en zei tegen Šemʿún: "Ziet u
deze vrouw in uw huis? Ik kwam binnen,
maar u gaf geen water voor mijn voeten.
Maar deze vrouw heeft mijn voeten met haar
tranen gewassen en ze gedroogd met haar
hoofdhaar. 45 U hebt me niet gekust, maar
deze vrouw, zie! Vanaf haar binnenkomen
heeft ze niet opgehouden mijn voeten te
kussen. 46 U hebt mijn hoofd niet met olie
gezalfd. Maar deze vrouw heeft mijn voeten
met parfum gezalfd. 47 Daarom zeg ik u, dat
haar vele zonden zijn vergeven omdat zij veel
lief heeft gehad. Maar degene die weinig
wordt vergeven heeft weinig lief." 48 Toen
zei hij tegen die vrouw: "Je zonden zijn
vergeven." 49 Degenen die aanlagen zeiden
echter in zichzelf: "Wie is dit, dat hij zelfs
zonden vergeeft?" 50 Maar Yešúʿ zei tegen
die vrouw: "Je geloof heeft je gered: ga in
vrede!"
Hoofdstuk 8
1 Na deze dingen ging Yešúʿ de steden en
dorpen rond en verkondigde het koninkrijk
van God, en zijn twaalf waren met hem.
2 Deze vrouwen waren genezen van ziekten
en van kwade geesten: Maryam, genaamd
'Van Māgdālā', van wie zeven schimmen
waren uitgeworpen,
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3 Yúḥan de echtgenote van Kúza, de
beheerder van Herodes, Šušan en vele
anderen bedienden hen van hun bezittingen.
4 Toen een grote menigte was vergaderd; ze
waren uit alle steden bij hem gekomen, sprak
hij in gelijkenissen: 5 "Een zaaier ging erop
uit om zijn zaad te zaaien. Terwijl hij zaaide
viel er wat langs de kant van de weg dat
werd vertrapt en opgegeten door een vogel.
6 Een ander viel op gesteente en het kwam
onmiddellijk op, maar omdat er geen vocht
was verdorde het. 7 Ander [zaad] viel tussen
de doornen die ermee ontsproten en ze
verstikten. 8 Ander [zaad] viel op goede en
mooie aarde. Het ontsproot en bracht
honderdvoudig op." Toen hij deze dingen
had gezegd riep hij: "Laat wie oren heeft om
te horen, horen!" 9 Maar zijn leerlingen
vroegen: "Wat betekent deze gelijkenis?"
10 Dus zei hij tegen hen: "Het is jullie
gegeven het mysterie van het koninkrijk van
God te kennen. Voor anderen wordt echter
in vergelijkingen gesproken, zodat: [Jes. 6:10]
terwijl ze kijken ze niet zullen zien; ze horen
maar zullen niet begrijpen. 11 Dit is nu de
betekenis van de gelijkenis: het zaad is het
woord van God. 12 Die langs de kant van de
weg zijn degenen die het woord horen. De
vijand komt echter en neemt het woord uit
hun hart zodat ze niet zouden geloven en
leven. 13 Die op gesteente vielen, zijn
degenen die zodra ze het woord horen, het
met vreugde aanvaarden, maar ze hebben
geen wortel. Hun geloof is tijdelijk omdat ze
struikelen in een tijd van beproeving. 14 Wat
tussen doornen viel zijn zij die het woord
horen, maar door zorgen en door de rijkdom
en de begeerten van de wereld worden
verstikt. Ze brengen niets op. 15 Degenen die
op goede grond vielen zijn zij die het woord
horen met een eerlijk en goed hart. Ze
houden zich eraan en brengen met
volharding vrucht op. 16 Niemand ontsteekt
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een lamp en bedekt haar met een kruik of
zet het onder het bed maar zet het op een
menora zodat wie binnenkomen haar licht
zien. 17 Er is niets bedekt wat niet zal
worden geopenbaard en niets verborgen wat
niet bekend zal worden en in openheid zal
komen. 18 Let er dus op hoe je hoort, want
aan wie heeft zal worden gegeven, maar van
wie het niet heeft zal zelfs wat hij denkt te
hebben worden genomen." 19 Nu kwamen
zijn moeder en zijn broers naar hem toe,
maar ze konden hem niet spreken vanwege
de menigte. 20 Dus zei men: "Uw moeder en
uw broers staan buiten en ze willen u
spreken!" 21 Maar hij antwoordde en zei
tegen hen: "Dit zijn mijn moeder en mijn
broers, degenen die het woord van God
horen en het doen!" 22 Het gebeurde op een
van die dagen dat Yešúʿ opstond en hij met
zijn leerlingen in een boot ging zitten. Hij zei
tegen hen: "Laten we naar de overkant van
het meer oversteken226!" 23 Terwijl ze
voeren sliep Yešúʿ. Toen er een wervelwind
het meer kwam zonk de boot bijna. 24 Dus
kwamen ze en maakten hem wakker en
zeiden hem: "Rabí227, rabí, we vergaan!"
Maar hij stond op en berispte de wind en de
storm van de zee. Het hield op en er was
stilte. 25 En hij zei tegen hen: "Waar is jullie
geloof?" En ze waren verbaasd en zeiden
tegen elkaar: [Jer. 31:35] "Wie is hij werkelijk,
die zelfs de wind en het meer beveelt? En ze
gehoorzamen hem!" 26 Ze voeren en
kwamen bij het gebied van de Gadarenen,
dat aan de overkant van Glílā ligt. 27 Toen hij
aan land uitstapte kwam hem uit de stad een
man tegemoet in wie al lang een demon was.
Hij was niet gekleed en woonde niet in een
huis maar in graftomben.

226
227

Grieks volgt met: 'En ze gingen voort'.
Raban, onze Rabí.
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28 Zodra hij Yešúʿ zag riep hij uit, viel voor
hem neer en zei met een luide stem: "Wat is
er tussen ons en u, Yešúʿ, Zoon van God de
Allerhoogste? Ik verzoek u mij niet te
kwellen!" 29 Want Yešúʿ gaf de onreine geest
opdracht om van de man uit te gaan want hij
bezat hem al een lange tijd. Toen hij met
kettingen en boeien was gebonden zou hij
zijn boeien hebben verbroken en door de
schim de wildernis in gedreven zijn. 30 Yešúʿ
vroeg hem: "Hoe heet je?" En hij zei tegen
hem: "Legioen." Omdat er vele demonen bij
hem waren binnengegaan. 31 Dus
verzochten ze hem dat hij hen niet zou
bevelen in de afgrond228 te gaan. 32 Nu was
daar een grote kudde zwijnen aan het grazen
op de heuvel en drongen ze erop aan hen toe
te staan de zwijnen binnen te gaan. Hij stond
het hun toe. 33 De schimmen gingen vanuit
de man in de zwijnen. Daarop haastte de
hele kudde zich naar een klif, viel in het meer
en verdronk. 34 Toen de herders zagen wat
er was gebeurd vluchtten ze en vertelden het
in de stad en de dorpen. 35 Dus kwamen de
mensen naar buiten om te kijken wat er was
gebeurd. Toen ze bij Yešúʿ kwamen en de
man vonden van wie de schimmen waren
uitgegaan, die gekleed en bescheiden, aan de
voeten van Yešúʿ zat, werden ze bevreesd.
36 Degenen die [het] hadden gezien,
vertelden hoe hij die bezetene had genezen.
37 En alle menigten van de Gadarenen
verzochten hem om van hen te vertrekken,
omdat een groot ontzag hen had
aangegrepen. Daarop stapte Yešúʿ in de boot
en ging van hen weg. 38 Die man van wie de
schimmen waren uitgegaan verzocht hem of
hij bij hem mocht blijven maar Yešúʿ stuurde
hem weg en zei tegen hem:
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Openbaring 20:3

39 "Ga terug naar huis en vertel wat God
voor je heeft gedaan." Hij ging in de hele stad
verkondigen wat Yešúʿ voor hem had
gedaan. 40 Toen Yešúʿ terugkwam ontving
een grote menigte hem omdat ze naar hem
hadden gezocht. 41 Een man met de naam
Yúraš, hoofd van de synagoge, viel voor de
voeten van Yešúʿ en verzocht hem om bij
hem thuis te komen. 42 Want hij had een
eniggeboren dochter van ongeveer twaalf
jaar oud maar ze stierf bijna. Terwijl Yešúʿ
met hem meeging, stroomde een grote
menigte op hem toe. 43 Een vrouw van wie
haar bloed al twaalf jaar vloeide, die haar
gehele bezit aan dokters had uitgegeven, kon
door niemand worden genezen, 44 naderde
hem van achteren en raakte de rand van zijn
kleding aan en onmiddellijk stopte het
vloeien van haar bloed. 45 Toen zei Yešúʿ:
"Wie heeft me aangeraakt?" Terwijl iedereen
het ontkende zeiden Šemʿún Kiʾfā en
degenen die met hem waren: "Rabí, de
menigten verdringen zich om u heen, en toch
zegt u: 'Wie heeft me aangeraakt?' 46 Hij zei:
"Iemand heeft me aangeraakt want ik voelde
dat er kracht van me uitging!" 47 Toen die
vrouw zag dat ze hem niet kon ontlopen,
kwam ze en viel bevend neer en eerde hem
en zei openlijk voor geheel het volk hoe ze
hem had aangeraakt en dat ze onmiddellijk
was genezen. 48 Yešúʿ zei tegen haar: "Heb
moed, dochter, je geloof heeft je leven
gegeven: ga in vrede!" 49 Terwijl hij sprak
kwam een man van het huis van de overste
van de synagoge, die tegen hem zei: "Uw
dochter is gestorven, vermoei de leraar niet."
50 Maar Yešúʿ hoorde het en zei tegen de
vader van het jonge meisje: "Vrees niet, heb
slechts geloof en ze zal leven." 51 Yešúʿ
kwam naar het huis en liet niemand binnen
behalve Šemʿún, Yaʿqúb en Yúḥanān en de
vader en moeder van het jonge meisje.
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52 Iedereen huilde en rouwde over haar,
maar Yešúʿ zei: "Huil niet, want ze is niet
dood maar ze slaapt." 53 Men lachte hem
echter uit omdat ze wisten dat ze was
gestorven. 54 Maar hij liet iedereen naar
buiten gaan, nam haar bij de hand, riep en
zei: "Meisje, sta op!" 55 En haar adem
keerde terug en ze stond onmiddellijk op. Hij
gaf opdracht dat haar [iets] te eten gegeven
zou worden. 56 Haar ouders waren
verbijsterd maar hij waarschuwde hen dat ze
niemand zouden vertellen wat was gebeurd.
Hoofdstuk 9
1 Yešúʿ riep zijn twaalf en gaf hun de macht
en het gezag over alle schimmen en [over
alle] ziekten. 2 Toen zond hij hen uit om het
koninkrijk van God te verkondigen en de
zieken te genezen. 3 En hij zei tegen hen:
"Neem niets mee voor onderweg. Geen staf
of tas, geen brood of zilver. Neem ook niet
twee tunica's mee. 4 Wat voor huis jullie ook
binnengaan, verblijf daar en vertrek daarna.
5 Schud tegen degene die jullie niet ontvangt
wanneer jullie uit die stad vertrekken zelfs
het stof van jullie voeten, tot getuigenis voor
hen." 6 Toen gingen de zendelingen voort en
trokken rond in de dorpen en de steden, en
verkondigden en genazen op elke plaats.
7 Zodra Herodes (één van de vier vorsten)
alle dingen hoorde die door hen werden
gedaan, was hij verbaasd, want sommigen
zeiden dat Yúḥanān uit het verblijf van de
doden was opgestaan. 8 Anderen zeiden dat
ʾElíā was verschenen en anderen dat een
profeet uit de vroegere profeten was
opgestaan. 9 Dus zei Herodes: "Het hoofd
van Yúḥanān heb ik afgehakt, maar wie is
deze man over wie ik deze dingen hoor?" En
hij wilde hem zien.
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10 Toen de zendelingen waren
teruggekomen, vertelden ze alles wat ze
hadden gedaan aan Yešúʿ en hij nam hen
apart, naar het gebied van de wildernis van
Bét-Ṣayādā. 11 De menigten kwamen dit te
weten dus gingen ze hem achterna. Hij
ontving hen en sprak met hen over het
koninkrijk van God. En hij genas degenen die
genezing nodig hadden. 12 Toen het donker
ging worden, kwamen zijn leerlingen en
zeiden hem: "Stuur de menigten weg zodat
ze naar rondom liggende dorpen en
gehuchten kunnen gaan, om daar te
verblijven zodat ze voor zichzelf voedsel
kunnen vinden, want we zijn op een plaats in
de wildernis." 13 Toen zei Yešúʿ tegen hen:
"Geven jullie hun iets te eten." Maar ze
zeiden: "We hebben niet meer dan vijf
broden en twee vissen, tenzij we gaan en
voedsel kopen voor al deze mensen."
14 Want er waren ongeveer vijfduizend
mannen. Yešúʿ zei tegen hen: "Laat hen in
groepen aanliggen. Groepen van vijftig
mensen." 15 Zo deden de leerlingen en ze
zorgden ervoor dat iedereen aanlag. 16 Yešúʿ
nam vijf broden en de twee vissen, keek naar
de hemel, zegende [het], brak [ze] en gaf het
aan zijn leerlingen om aan de menigten voor
te zetten. 17 Allen aten en werden verzadigd.
Ze haalden de brokken die waren
overgebleven op, twaalf korven. 18 Terwijl
Yešúʿ alleen met zijn leerlingen bad, vroeg hij
hun en zei: "Wat zeggen de menigten over
mij wie ik ben?" 19 Ze antwoordden en
zeiden hem: "Yúḥanān de doper, anderen
ʾElíā, maar anderen een profeet, iemand die
van de vroegere profeten is opgestaan."
20 Hij zei tegen hen: "Maar wie zeggen jullie
dat ik ben?" Šemʿún antwoordde en zei: "De
Mšíḥā van God!" 21 Daarop maande hij hun
en zei hun te zorgen dit aan niemand te
vertellen.
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22 En hij zei tegen hen: "De Mensenzoon
moet veel dingen lijden en zal worden
verworpen door de oudsten en de
overpriesters en schriftgeleerden. Ze zullen
hem doden en hij zal op de derde dag
opstaan." 23 En hij zei tegen iedereen: "Wie
mij wil volgen, moet zichzelf ontkennen,
dagelijks zijn kruis opnemen en mij volgen.
24 Want wie zijn ziel wil redden, zal haar
verliezen, maar wie zijn ziel om mij verliest,
zal haar redden. 25 Want wat heeft het voor
zin als iemand de hele wereld wint, maar zijn
ziel vergaat of ontbreekt? 26 Wie zich voor
mij en mijn woorden schaamt, over hem zal
de Mensenzoon zich schamen wanneer hij
komt in de glorie van zijn Vader met zijn
heilige engelen. 27 De waarheid zeg ik u, dat
sommigen die hier staan de dood niet zullen
proeven voordat ze het koninkrijk van God
zien." 28 En het was ongeveer acht dagen na
deze woorden dat Yešúʿ Šemʿún, Yaʿqúb en
Yúḥanān meenam en een berg op ging om te
bidden. 29 Terwijl hij bad, veranderde de
verschijning van zijn gezicht en werd zijn
kleding glanzend wit. 30 Zie, twee mannen
spraken met hem! Het waren Muše en ʾElíā,
31 die in glorie verschenen en zij spraken
over zijn vertrek, dat in ʾÚrišlem moest
gebeuren. 32 Šemʿún en degenen die met
hem waren werden slaperig en konden
nauwelijks wakker blijven. En ze zagen zijn
glorie en die twee mannen die bij hem
stonden. 33 Toen ze afscheid van hem
namen, zei Šemʿún tegen Yešúʿ: "Rabí, het is
goed dat we hier zijn. Laten we hier drie
loofhutten maken, één voor u, één voor
Muše en één voor ʾElíā." Maar hij wist niet
wat hij zei. 34 Toen hij deze dingen had
gezegd, kwam een wolk die hen
overschaduwde en ze waren bevreesd toen
ze Muše en ʾElíā de wolk zagen binnengaan.

35 Er kwam een stem uit de wolk die zei: "Dit
is mijn geliefde zoon. Gehoorzaam hem!" 36
Toen de stem voorbij was bleek Yešúʿ alleen
te zijn. Ze zwegen en vertelden in die dagen
aan niemand wat ze hadden gezien. 37 De
volgende dag, toen ze van de berg afdaalden,
kwamen ze een grote menigte tegen. 38
Iemand uit de menigte riep en zei: "Leraar, ik
verzoek u, schenk me aandacht! Ik heb een
eniggeboren zoon. 39 Een geest grijpt hem,
en vanuit het niets schreeuwt hij en knarst
hij zijn tanden en schuimt. Nauwelijks gaat
hij weg zonder hem te kwellen. 40 En ik heb
uw leerlingen verzocht om hem uit te
werpen maar ze konden het niet." 41 Yešúʿ
antwoordde en zei: "O ongelovige en
verdraaide generatie. Hoe lang zal ik bij u zijn
en u verduren? Breng uw zoon hier."
42 Terwijl hij hem bracht, wierp die demon
hem tegen de grond en deed hem
stuiptrekken, maar Yešúʿ berispte die
onreine geest en genas de jongen en gaf hem
aan zijn vader. 43 Allen waren verbaasd
vanwege de grootsheid van God. En omdat
iedereen verbaasd was om alles wat Yešúʿ
had gedaan, zei Yešúʿ tegen zijn leerlingen:
44 "Plaats deze woorden in jullie oren: de
Mensenzoon zal in de handen van mensen
worden uitgeleverd." 45 Maar ze begrepen
deze woorden niet omdat het voor hen
verborgen was, zodat ze het niet zouden
weten, en ze vreesden hem [iets] over deze
woorden te vragen. 46 En ging een gedachte
bij hen binnen, wie werkelijk de grootste
onder hen was. 47 Maar Yešúʿ kende de
gedachte van hun harten, nam een jongen en
plaatste hem naast zich, 48 en zei tegen hen:
"Wie een kind als dit in mijn naam ontvangt,
ontvangt mij, en wie mij ontvangt, ontvangt
degene die mij heeft gestuurd want wie de
minste van jullie is, zal de grootste zijn."
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49 En Yúḥanān antwoordde en zei: "Onze
rabí, we zagen een man die in uw naam
demonen uitwierp, en we hebben [het] hem
verboden omdat hij niet met ons achter u is
gekomen!" 50 Yešúʿ zei tegen hem: "Verbied
[het] hem niet, want wie niet tegen jullie is,
is voor jullie!" 51 Toen de dagen voor zijn
opname waren vervuld, had hij zijn gezicht
gezet229 om naar ʾÚrišlem op te gaan. 52 En
hij zond boodschappers voor zijn persoon uit
en ze gingen een dorp van de Šāmraï binnen
om voor hem te bereiden. 53 Maar ze
ontvingen hem niet omdat hij zijn gezicht op
ʾÚrišlem had gezet, om te gaan. 54 Toen zijn
leerlingen Yaʿqúb en Yúḥanān het zagen,
zeiden ze hem: "Onze Heer, wilt u dat we
spreken en vuur van de hemel laten afdalen
om hen te verteren, zoals ook ʾElíā heeft
gedaan?" 55 Toen draaide hij zich om en
maande hen en zei: "Jullie weten niet uit
welke geest jullie zijn, 56 want de
Mensenzoon is niet gekomen om zielen te
verliezen maar om ze te redden!" Dus gingen
ze naar andere dorpen. 57 Terwijl ze
onderweg waren zei iemand hem: "Ik zal u
volgen naar de plaats die u gaat, mijn Heer!"
58 Yešúʿ zei tegen hem: "Vossen hebben
holen,
en vogels van de hemel hebben een
schuilplaats,
maar de Mensenzoon heeft niets
om zijn hoofd te leggen." 59 En hij zei tegen
iemand anders: "Volg mij!" Maar die zei
tegen hem: "Mijn Heer, sta me toe eerst te
gaan en mijn vader te begraven!" 60 Yešúʿ
zei tegen hem: "Laat de doden hun doden
begraven en ga, verkondig het koninkrijk van
God." 61 Een ander zei tegen hem: "Mijn

Heer, ik zal u volgen maar sta me toe te gaan
om eerst mijn gezin gedag te zeggen en [dan]
zal ik komen!" 62 Yešúʿ zei tegen hem:
"Iemand die zijn hand aan de handgreep van
de ploegschaar zet en achterom kijkt, is niet
geschikt voor het koninkrijk van God."
Hoofdstuk 10
1 Na deze dingen stelde Yešúʿ uit zijn
leerlingen zeventig [Ex. 24:1] anderen aan en
zond hen twee aan twee voor zijn persoon
uit naar alle gebieden en steden waar hij
naar toe zou gaan. 2 En hij zei tegen hen: "De
oogst is groot en er zijn weinig werkers,
verzoek de Heer van de oogst dat er meer
werkers in zijn oogst zullen uitgaan. 3 Ga!
Zie, ik stuur jullie als schapen tussen de
wolven. 4 Neem geen beurzen of zakken of
schoenen mee en groet230 niemand
onderweg. 5 Welk huis jullie ook binnengaan,
zeg eerst: 'Vrede231 zij over dit huis[gezin]'.
6 Als er daar iemand van vrede is, zal jullie
vrede erop rusten. Zo niet, zal het tot jullie
terugkeren. 7 Blijf in dat huis terwijl jullie van
hen eten en drinken, want de werker is zijn
beloning waard, en ga niet van huis tot huis.
8 Welke stad jullie ook binnengaan en waar
ze jullie ontvangen; eet wat ze jullie
voorzetten. 9 Genees degenen die daar ziek
zijn en zeg hun: Het koninkrijk van God is tot
u232 genaderd! 10 En welke stad jullie ook
binnengaan maar waar ze jullie niet
ontvangen; ga naar de straat en zeg: 11 'Zelfs
het stof van uw stad dat aan onze voeten
kleeft, schudden we af; maar weet dat het
koninkrijk van God tot u is genaderd'. 12 Ik
zeg jullie dat het voor Sadúm op die dag
rustiger zal zijn dan voor die stad.

230
231

229

'was hij vastbesloten'.
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(of vrede wensen) 2 koningen 4:29.
Šlāmā lbaytā hānā
Marcus 9:1
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13 Wee Korazín, wee Bét-Ṣayādā! Want als in
Ṣúr en Ṣaydān de krachtige werken geweest
zouden zijn die bij jullie waren, zouden ze al
lang in zak en as berouw hebben gehad.
14 Het zal echter voor Ṣúr en Ṣaydān op de
oordeelsdag rustiger zijn dan voor jullie.
15 En jij, Kpar-Naḥum, dat tot de hemel was
verheven; tot het dodenrijk zal je worden
verlaagd. 16 Wie jullie gehoorzaamt,
gehoorzaamt mij, wie jullie verwerpt,
verwerpt mij en wie mij verwerpt, verwerpt
degene die mij heeft uitgezonden." 17 Toen
keerden die zeventig die hij had gestuurd
terug met grote vreugde en ze zeiden tegen
hem: "Onze Heer, zelfs schimmen werden in
uw naam aan ons onderworpen!" 18 En hij
zei tegen hen: "Ik zag Sāṭānā als de bliksem
uit de hemel vallen! 19 Zie, ik geef jullie het
gezag om slangen233 en schorpioenen te
vertrappen en over elke macht van de vijand.
Niets zal jullie schaden. 20 Verheug je niet
omdat er schimmen aan jullie worden
onderworpen, maar verheug je omdat jullie
namen in de hemel zijn geschreven234."
21 Op dat moment verblijdde Yešúʿ zich in de
Heilige Geest en zei: "Ik dank u, mijn Vader,
Heer van hemel en aarde, dat u deze dingen
hebt verborgen voor de wijzen en de
intellectuelen maar ze hebt geopenbaard aan
kinderen. Ja, mijn Vader, zo hebt u het
gewild." 22 En hij keerde zich naar zijn
leerlingen en zei tegen hen: "Alles is aan mij
overgeleverd door mijn Vader en niemand
weet wie de Zoon is behalve de Vader, en
wie de Vader is behalve de Zoon en aan wie
de Zoon het wil openbaren."

233
234

metafoor voor 'vijanden'.
Hebreeën 12:23

23 En hij keerde zich alleen tot zijn leerlingen
en zei: "Gelukkig zijn de ogen die zien wat
jullie zien! 24 Want ik zeg jullie, dat vele
profeten en koningen wilden zien wat jullie
zien, maar zij hebben niet gezien en gehoord
wat jullie gezien en gehoord hebben." 25 Zie,
een schriftgeleerde stond op om hem te
beproeven en zei: "Leraar, wat moet ik doen
om eeuwig leven te beërven?" 26 Yešúʿ zei
tegen hem: "Hoe staat het geschreven in de
Wet? Hoe leest u het?" 27 Hij antwoordde en
zei tegen hem: [Deu 6:5] "U zult de HEER uw
God met heel uw hart liefhebben, met heel
uw ziel en al uw kracht en met uw hele
verstand, en uw naaste als uzelf." 28 Yešúʿ
zei tegen hem: "U hebt recht geantwoord,
doe dit en u zult leven." 29 Maar omdat hij
zichzelf wilde rechtvaardigen, zei hij tegen
hem: "Wie is mijn naaste?" 30 En Yešúʿ zei
tegen hem: "Iemand daalde van ʾÚrišlem
naar ʿÍríḥú235 af. Rovers overvielen hem,
ontkleedden hem, sloegen hem en verlieten
hem met weinig resterende ziel in hem, en
ze vertrokken. 31 Toen daalde een priester
langs die weg af. Hij zag hem, maar liep door.
32 Zo kwam ook een Lewíet langs die plaats.
Hij zag hem, maar liep voorbij. 33 Maar een
Šāmrai die op reis was, ging naar hem toe,
keek naar hem en betoonde hem genade.
34 Hij kwam bij hem, verbond zijn wonden,
schonk er wijn en olie op en zette hem op
zijn ezel en bracht hem naar een herberg en
zorgde voor hem. 35 De volgende dag in de
morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar
en zei tegen hem: 'Zorg voor hem en wat u
ook meer besteedt, zal ik u geven als ik
terugkom'. 36 Wie van deze drie lijkt u, werd
daarom een naaste voor degene die in de
handen van rovers viel?"
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37 En hij zei tegen hem: "Degene die hem
genade betoond had." Yešúʿ zei: "Ga en doe
ook zo." 38 Toen ze onderweg waren ging hij
een dorp binnen waar een vrouw was, met
de naam Mārtā, die hem bij haar thuis
ontving. 39 Ze had een zuster, met de naam
Maryam, die aan de voeten van onze Heer
kwam zitten terwijl ze zijn woorden
aanhoorde. 40 Maar Mārtā was druk met
veel bediening. Ze kwam en zei hem: "Mijn
Heer, maakt het u niets uit dat mijn zuster
me alleen laat bedienen? Zegt u haar dat ze
me helpt!" 41 Maar Yešúʿ antwoordde en zei
tegen haar: "Mārtā, Mārtā; bezorgd en
gehaast om veel [dingen]. 42 Slechts één
[ding] is nodig en Maryam heeft dat goede
deel voor zichzelf gekozen en dat zal niet van
haar afgenomen worden."
Hoofdstuk 11
1 Toen hij in een bepaalde plaats zijn gebed
had voltooid, zei één van zijn leerlingen
tegen hem: "Onze Heer, leer ons bidden
zoals Yúḥanān zijn leerlingen ook heeft
geleerd."2 Yešúʿ zei tegen hen: "Wanneer
jullie bidden zeg het dan zo: Onze Vader in
de hemel,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil worde gedaan,
zoals in de hemel ook op aarde, 3 geef ons
nodige brood dagelijks, 4 vergeef onze
zonden,
want ook wij hebben allen vergeven die bij
ons in de schuld staan,
en laat ons236 niet in beproeving raken,
maar bevrijd ons van het kwaad." 5 En hij zei
tegen hen: "Wie onder jullie die een vriend
heeft zou midden in de nacht naar hem toe
236
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gaan en hem zeggen: 'Vriend, leen me drie
broden, 6 want een vriend van mij is naar me
toe gekomen van een reis en ik heb niets om
hem voor te zetten!' 7 En zijn vriend binnen
zou antwoorden en hem zeggen: 'Stoor me
niet! Want zie, de deur is afgesloten en mijn
kinderen zijn met mij in bed, en ik kan niet
opstaan en [het] je geven!' 8 Ik zeg jullie dat
als hij het niet uit vriendschap zal geven, hij
zou opstaan vanwege zijn vrijpostigheid en
hem net zoveel zou geven als hij nodig heeft.
9 Ik zeg jullie ook: vraag en het zal jullie
worden gegeven, zoek en jullie zullen vinden,
klop en er zal jullie worden opengedaan.
10 Want iedereen die vraagt zal ontvangen,
wie zoekt zal vinden en voor wie klopt zal er
worden opengedaan. 11 Wie onder jullie die
vader is wiens zoon hem een brood vraagt,
zou hij hem een steen aanreiken? En als hij
een vis vraagt, zou hij hem een slang
aanreiken? 12 En als hij van hem een ei
vraagt, zou hij dan een schorpioen
aanreiken? 13 En als jullie die slecht zijn,
goede gaven weten te geven aan jullie
kinderen; hoeveel meer zal jullie Vader in de
hemel de Heilige Geest geven aan wie hem
vragen?" 14 Toen hij een schim uitwierp die
iemand stom maakte, gebeurde het dat, toen
die schim uitging, de stomme sprak en de
menigten verbaasd waren. 15 Sommigen van
hen zeiden: "Hij werpt demonen uit met hulp
van Bʿelzbúb, het hoofd van de demonen!"
16 Anderen hebben hem echter beproefd
door van hem een teken van de hemel te
vragen. 17 Maar Yešúʿ kende hun gedachten
en zei tegen hen: "Elk koninkrijk dat tegen
zichzelf is verdeeld, zal verwoest raken. Een
huis dat in wezen is verdeeld, zal vallen.
18 Als Sāṭānā tegen zichzelf is verdeeld; hoe
zal zijn koninkrijk dan standhouden? Want
jullie zeggen dat ik de demonen met hulp van
Bʿelzbúb uitwerp.
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19 En als ik met hulp van Bʿelzbúb demonen
uitwerp; door wie werpen uw zonen hen dan
uit? Daarom zullen zij uw rechters zijn.
20 Maar als ik door de vinger van God
demonen uitwerp, dan is het koninkrijk van
God tot u genaderd! 21 Wanneer een sterk
en bewapend man zijn binnenhof bewaakt,
wordt zijn bezit met rust gelaten. 22 Maar als
iemand komt die sterker is en hem overwint,
zal diegene heel zijn wapenrusting, waar hij
op vertrouwde, overnemen en de buit zal
verdeeld worden. 23 Wie niet met mij is, is
tegen mij en wie niet met mij verzamelt,
verstrooit in werkelijkheid. 24 Wanneer een
onreine geest van iemand uitgaat, gaat hij
ronddwalen op waterloze plaatsen, om rust
te zoeken. Wanneer [de geest] het er niet
vindt, zegt hij: 'Ik zal naar het huis waar ik
van uitging terugkeren'. 25 En als hij komt,
vind hij het aangeveegd en versierd. 26 Dan
gaat hij [heen] en neemt zeven andere
geesten mee die slechter zijn dan hijzelf. Ze
gaan naar binnen en wonen er. Uiteindelijk is
het voor die mens slechter geworden dan
eerst." 27 Nadat hij deze dingen had
gesproken verhief een vrouw uit de menigte
haar stem en zei tegen hem: "Gelukkig zijn
de schoot die u heeft gedragen en de
borsten die u hebben gezoogd!" 28 Hij zei
tegen haar: "Gelukkig zijn degenen die het
woord van God horen en het behouden."
29 Toen de menigten waren vergaderd ging
hij zeggen: "Deze slechte generatie blijft een
teken vragen. Het zal hem niet gegeven
worden, behalve het teken van de profeet
Yawnān. 30 Zoals Yawnān237 voor de Nínwā's
een teken was, zo zal de Mensenzoon ook
voor deze generatie een teken zijn.

31 De koningin van het Zuiden238 zal in het
oordeel met de mensen van deze generatie
opstaan, en ze zal hen veroordelen, want ze
kwam van de overzijden van het land om de
wijsheid van Šlémún te horen. Zie, iemand
groter dan Šlémún is hier! 32 De mannen van
Nínwā zullen in het oordeel met deze
generatie opstaan en haar veroordelen
omdat ze berouw hadden na de
aankondiging van Yawnān. Zie, iemand
groter dan Yawnān is hier! 33 Niemand
onsteekt een lamp en zet haar op een
verborgen plaats of onder een korenmaat,
maar op een menora zodat wie
binnenkomen haar licht zien. 34 De lamp van
je lichaam is je oog. Wanneer je oog dan
oprecht is, dan zal ook je hele lichaam
verlicht zijn, maar als het slecht239 is, zal ook
je hele lichaam duisternis zijn. 35 Pas er
daarom voor op, anders is het licht dat in je
is, duisternis. 36 En als je hele lichaam
verlicht is en geen [enkel] deel ervan duister
is, zal het geheel verlicht zijn zoals een lamp
je door haar vlam verlicht." 37 Terwijl hij
deze dingen sprak, verzocht een separatist
hem om met hem te dineren, dus ging hij
naar binnen en lag aan. 38 Toen die
separatist hem zag was hij verbaasd dat hij
zich niet eerst had gereinigd voor de
maaltijd. 39 Maar Yešúʿ zei tegen hem: "Nu
reinigen jullie separatisten de buitenkant van
de beker en de schaal, maar van binnen zijn
jullie vol roof en kwaad. 40 Onverstandigen!
Is de degene die de buitenkant maakte, niet
ook degene die de binnenkant maakte?
41 Maar doe liefdadigheid naar wat u hebt,
en zie, alles aan u zal gereinigd zijn!
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42 Maar wee u, separatisten, want u geeft
tienden van de munt, wijnruit en elk kruid,
maar u slaat het oordeel en de liefde van
God over. Jullie moeten deze dingen doen en
ze niet verlaten. 43 Wee u, separatisten,
want u houdt van de belangrijkste plaatsen
op de synagoge en van de begroeting op
straat. 44 Wee u, schriftgeleerden en
separatisten, toneelspelers! Want u bent als
onbekende tomben waar mensen zonder het
te weten overheen lopen." 45 Toen
antwoordde één van de schriftgeleerden en
zei tegen hem: "Leraar, als u deze dingen
zegt minacht u ook ons!" 46 En hij zei: "Ook
wee u, schriftgeleerden! Want u stapelt een
zware vracht op de mensen, maar zelf raakt
u deze vracht met geen vinger aan. 47 Wee
u, want u bouwt de tomben van de profeten
terwijl uw vaders hen hebben gedood. 48 Zo
getuigt u ervan en stemt u in met de werken
van uw vaders; want zij hebben hen
vermoord terwijl u hun tomben bouwt.
49 Daarom heeft ook de wijsheid van God
gezegd: [Spr. 8:1. Jer. 7:25; 2 Kron. 24:20] 'Zie ik zal
hen profeten en zendelingen sturen.
Sommigen van hen zullen ze vervolgen en
vermoorden,' 50 zodat het bloed, van alle
profeten dat vergoten is vanaf de schepping
van de wereld, op deze generatie gewroken
zal worden. 51 Van het bloed van Hābél tot
het bloed van Zkaryā, die tussen de tempel
en het altaar was vermoord. Ja, ik zeg u dat
het op deze generatie gewroken zal worden.
52 Wee u, schriftgeleerden, want u hebt de
sleutels van kennis weggenomen. U gaat er
zelf niet binnen, en degenen die er naar
binnengaan verbiedt u het." 53 Terwijl hij
deze dingen met hen sprak raakten de
schriftgeleerden en de separatisten
ontstemd en woedend en onderbraken ze
zijn rede,
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54 en hem te misleiden op veel [dingen]
terwijl ze probeerden hem op zijn woorden
te pakken, zodat ze hem konden
beschuldigen.
Hoofdstuk 12
1 Toen grote menigten zich bij
tienduizenden240 hadden verzameld, zodat
mensen elkaar vertrapten, zei Yešúʿ tegen
zijn leerlingen: "Pas op voor de zuurdesem
van de separatisten wat toneelspel is. 2 Er is
echter niets bedekt wat niet zal worden
geopenbaard en niets verborgen wat niet
bekend zal worden. 3 Want alles wat jullie in
de duisternis zeggen, zal in het licht worden
gehoord. En wat in de binnenkamers in oren
wordt gefluisterd, zal van de daken worden
verkondigd. 4 Maar ik zeg jullie, mijn
vrienden, vrees niet degenen die het lichaam
doden maar daarna niets meer [kunnen]
doen. 5 Maar ik zal jullie tonen wie te vrezen:
degene die na gedood te hebben de macht
heeft om in het Gihanā241 te gooien. Ja, ik zeg
jullie, vrees hem. 6 Worden niet vijf mussen
verkocht voor twee asar? Toch wordt er niet
één van hen vergeten tegenover God.
7 Maar van jullie, is zelfs haar voor haar op
jullie hoofd geheel geteld. Vrees daarom
niet, want jullie zijn meer waard dan vele
mussen. 8 Ik zeg jullie, dat als iemand mij
tegenover mensen belijdt, dat ook de
Mensenzoon hem tegenover de engelen van
God zal belijden. 9 Maar wie mij tegenover
mensen ontkent, zal zelf ontkend worden
tegenover de engelen van God. 10 Wie een
woord tegen de Mensenzoon242 zegt; het zal
hem worden vergeven. Maar wie de Heilige
Geest belastert; het zal hem niet worden
vergeven.
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11 Als men jullie in de synagogen, voor
hoofden en regeerders brengt, wees dan niet
bezorgd over hoe of wat jullie moeten
spreken, 12 want De Heilige Geest zal jullie
op dat moment leren wat jullie moeten
spreken." 13 Iemand uit de menigte zei
tegen hem: "Leraar, zeg mijn broer de erfenis
met me te delen!" 14 Maar Yešúʿ zei tegen
hem: "Man, wie heeft me over jullie
aangesteld als rechter en verdeler?" 15 Dus
zei hij tegen zijn leerlingen: "Pas op voor alle
hebzucht omdat het leven niet in een
overvloed aan bezittingen is." 16 En hij
vertelde hun een gelijkenis: "Een rijke man
liet zijn land veel oogst opbrengen. 17 En hij
dacht bij zichzelf: 'Wat zal ik doen, want er is
niets waar ik mijn oogsten kan inzamelen?'
18 Dus zei hij: 'Dit zal ik doen: ik zal mijn
pakhuizen neerhalen, ze bouwen en
vergroten en daar al mijn graan en goede
[dingen] inzamelen! 19 Dan zal ik tegen
mijzelf zeggen: ziel, je hebt veel goeds
opgeslagen, voor vele jaren. Rust, eet, drink
en wees vrolijk!' 20 Maar God zei tegen hem:
'Onverstandige, vannacht zal je ziel van je
worden opgeëist! En van wie zullen de
dingen zijn die je hebt voorbereid?' 21 Zo is
degene die voor zichzelf voorraden opstapelt
maar niet rijk is in God." 22 En hij zei tegen
zijn leerlingen: "Daarom zeg ik jullie dat jullie
niet bezorgd moeten zijn over wat jullie
zullen eten of wat jullie zullen dragen.
23 Want de ziel is belangrijker dan voedsel
en het lichaam belangrijker dan kleding.
24 Onderzoek de raven eens; ze zaaien en
oogsten niet en hebben geen binnenkamers
of pakhuizen, maar God zorgt voor hen.
Hoeveel meer zijn jullie daarom dan vogels?
25 Wie van jullie kan door bezorgd te zijn,
één amta aan zijn gestalte toevoegen?

26 En als jullie iets kleins niet kunnen doen,
waarom dan zorgen maken over de rest?
27 Onderzoek hoe de lelies opgroeien; ze
spannen zich niet in en spinnen niet. Ik zeg
jullie, dat zelfs Šlémún in al zijn glorie niet als
een van dezen was gekleed. 28 En als God
het gras van het veld zo kleed, dat er
vandaag is en morgen in de oven valt,
hoeveel beter zal [hij] jullie [kleden], o
kleingelovigen! 29 Jullie moeten dus niet
bezig zijn met wat jullie zullen eten en
drinken. Ook zou jullie gemoed niet door
deze dingen afgeleid moeten worden.
30 Want alle mensen van de wereld houden
zich met deze dingen bezig, terwijl jullie
Vader weet dat jullie deze dingen nodig
hebben. 31 Zoek echter eerst het koninkrijk
van God en al deze dingen zullen aan jullie
toegevoegd worden. 32 Vrees niet, kleine
kudde, want jullie Vader wil jullie het
koninkrijk geven. 33 Verkoop jullie bezit, doe
liefdadigheid en maak voor jezelf beurzen die
niet verouderen en een onvergankelijke
voorraad in de hemel, waar dieven niet
komen en de mot niets bederft. 34 Want
waar je voorraad is, daar zal je hart ook zijn.
35 Sta gereed243 en houd jullie lampen
brandend. 36 Wees als mensen die hun Heer
verwachten als hij terugkomt van de bruiloft,
zodat wanneer hij komt en aanklopt, ze
onmiddellijk de deur voor hem zullen
openen. 37 Gelukkig zijn die bedienden van
wie hun Heer komt en hen vindt terwijl ze
wakker zijn. Ik zeg jullie met zekerheid, dat
hij zijn mouwen zal oprollen en hen [zal]
laten aanliggen en rond zal gaan om hen te
bedienen. 38 En als hij komt tijdens de
tweede of de derde wacht en hen zo vindt;
gelukkig zijn die bedienden!
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39 Maar weet dit; als de huismeester had
geweten tijdens welke wacht de dief zou
komen, zou hij hebben gewaakt en niet
hebben toegestaan dat er in zijn huis werd
ingebroken. 40 Sta daarom ook klaar, omdat
jullie de Mensenzoon niet op dat moment
verwachten." 41 Šemʿún Kiʾfā zei tegen hem:
"Onze Heer, spreekt u deze gelijkenis met
ons of met iedereen?" 42 Yešúʿ zei tegen
hem: "Wie is werkelijk die getrouwe en wijze
beheerder, die door zijn heer wordt
aangesteld in zijn bediening om het deel op
tijd te geven? 43 Gelukkig is die bediende
wanneer zijn heer komt en hem zo doende
aantreft. 44 Naar de waarheid, ik zeg jullie
dat hij hem zal aanstellen over geheel zijn
bezit. 45 Maar als die bediende in zijn hart
zou zeggen: 'Mijn heer stelt zijn komst uit'.
En hij begint zijn medebedienden te slaan en
eet en drinkt en bedrinkt zich, 46 dan zal de
heer van die bediende komen op een
onverwachte dag en op een onbekend uur.
En hij zal hem afzonderen en zijn deel geven
bij degenen die niet getrouw zijn. 47 En die
bediende die de wil van zijn Heer kende
maar zich niet op hem had voorbereidt naar
diens wil, zal met vele [slagen] worden
geslagen. 48 Maar wie het niet wist maar iets
heeft gedaan wat slagen waard is, zal met
minder slagen worden geslagen. Maar van
iemand aan wie veel is gegeven, zal veel
worden vereist. Hoe meer iets aan iemand is
toevertrouwd, zoveel meer wordt er van
hem verwacht. 49 Ik ben gekomen om vuur
naar de aarde te werpen, en ik zou willen dat
het al vurig was. 50 En ik moet met een doop
gedoopt worden en sta ernstig onder druk,
tot het is vervuld. 51 Denken jullie dat ik ben
gekomen om rust over de aarde te brengen?
Ik zeg jullie, geen [rust] maar verdeeldheid!
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52 Van nu af zal een gezin van vijf in één huis
verdeeld zijn: drie tegen twee en twee tegen
drie. 53 Want een vader zal tegen zijn zoon
verdeeld zijn en een zoon tegen zijn vader
een moeder tegen haar dochter en dochter
tegen haar moeder, een schoonmoeder
tegen schoondochter en schoondochter
tegen schoonmoeder." 54 Hij zei tegen de
menigten: "Wanneer jullie een wolk vanuit
het westen zien verschijnen, zeggen jullie
onmiddellijk: 'er komt regen' en zo gebeurt
het. 55 En als er zuidenwind staat, zeggen
jullie: 'het zal heet worden' en zo gebeurt
het. 56 Toneelspelers! Jullie weten het
uiterlijk van de aarde en de hemel te
onderscheiden, maar hoe komt het dat jullie
deze tijd niet onderscheiden? 57 Waarom
oordelen jullie niet vanuit jullie zelf de
waarheid? 58 Want wanneer je met je
tegenpartij naar de leider gaat,
probeer dan onderweg met hem te
onderhandelen om door hem te worden
vrijgelaten. Anders brengt hij je naar de
rechter, en de rechter zal je aan de officier
uitleveren, en de officier zal je in de
gevangenis werpen. 59 En ik zeg jullie dat je
niet van daar zult vertrekken tot je de laatste
šamúnā hebt gegeven."
Hoofdstuk 13
1 In die tijd kwamen enkele mensen die hem
vertelden over die Galileërs van wie Pilatos
hun bloed had vermengd met hun offers.
2 En Yešúʿ antwoordde en zei tegen hen:
"Denkt u dat die Galileërs, grotere zondaars
waren dan andere Galileërs omdat dit met
hen gebeurde? 3 Nee, zeg ik u, dat het u
allen, behalve als u zich omkeert, zo zult
vergaan. 4 Of die achttien op wie de toren
van Šílúḥā was gevallen die hen doodde;
denkt u dat zij grotere zondaars waren dan
andere mensen die in ʾÚrišlem wonen?

99

peshitta.nl

Lucas - Hoofdstuk 13
5 Nee, maar ik zeg, dat als u zich niet
omkeert, het u allen ook zo zal vergaan."
6 En hij vertelde deze gelijkenis: "Iemand had
een vijgenboom in zijn tuin geplant. Hij
kwam er vruchten aan zoeken maar vond
niets. 7 Dus zei hij tegen de teler: 'Zie! Drie
jaar lang heb ik vruchten aan deze
vijgenboom gezocht, maar ik heb niets
gevonden. Hak hem om. Waarom zou de
grond stilliggen?' 8 De teler zei tegen hem:
'Heer, spaar hem ook dit jaar terwijl ik er aan
werk en hem bemest. 9 Misschien zal het
vruchten dragen en anders kunt u het
volgend jaar kappen'." 10 Terwijl Yešúʿ nu
leerde op de sabbat in één van de
synagogen, 11 was daar een vrouw die
achttien jaar ziek was. Ze was gebogen en
kon zich absoluut niet uitstrekken. 12 Toen
Yešúʿ haar zag riep hij haar en zei tegen haar:
"Vrouw, u bent bevrijd van uw ziekte." 13 En
hij legde zijn hand op haar en onmiddellijk
ging ze rechtop staan en eerde God. 14 Maar
de overste van de synagoge antwoordde,
omdat hij woedend was dat Yešúʿ tijdens de
sabbat had genezen! En hij zei tegen de
menigte: "Er zijn zes dagen waarop men
moet werken. Kom dan om te worden
genezen, maar niet op de dag van de
sabbat!" 15 Maar Yešúʿ antwoordde en zei
tegen hem: "Toneelspeler! Maakt niet elk
van u op de sabbat zijn os of zijn ezel los van
de stal om die te laten drinken? 16 Maar
deze vrouw, een dochter van ʾAbrāhām, zie,
die achttien jaar was gebonden door de
beschuldiger! Moest zij niet losgemaakt
worden van deze beperking op de dag van de
sabbat?" 17 Toen hij deze dingen had gezegd
schaamden allen zich die hem hadden
tegengestaan en alle mensen waren
verheugd over de wonderen die door zijn
hand waren gebeurd.

18 En Yešúʿ zei: "Waar lijkt het koninkrijk van
God op, en waarmee zal ik het vergelijken?
19 Het is als een mosterdzaadje dat door
iemand werd genomen die het in zijn tuin
wierp. Het groeide op en werd een grote
boom en de vogels van de hemel nestelden
in zijn takken." 20 En verder zei Yešúʿ: "Met
wat kan ik het koninkrijk van God
vergelijken? 21 Het is als zuurdesem dat
werd genomen door een vrouw die het in
drie sata244 meel verborg totdat alles was
gezuurd." 22 En hij reisde, leerde in de
dorpen en steden terwijl hij naar ʾÚrišlem
ging. 23 Iemand vroeg hem of er weinig
gered zouden worden. En Yešúʿ antwoordde
en zei tegen hen: 24 "Streef ernaar om door
de nauwe deur245 te gaan want ik zeg u dat
velen zullen proberen maar niet kunnen
binnengaan. 25 Vanaf het uur dat de
huismeester opstaat en de deur afsluit,
zullen ze buiten staan en op de deur kloppen
en beginnen te zeggen: 'Heer, heer, doe ons
open!' Maar hij zal antwoorden en zeggen:
'Ik zeg u dat ik u niet ken. Waar bent u van?'
26 En u zult zeggen: 'We hebben tegenover u
gegeten en gedronken terwijl u op straat
hebt geleerd'. 27 Maar hij zal u zeggen: 'Ik
weet niet van waar u bent: ga weg van mij,
werkers van de leugen!' 28 Er zullen gehuil
en knarsende tanden zijn wanneer u
ʾAbrāhām, ʾÍsḥāq en Yaʿqúb en alle profeten
in het koninkrijk van God ziet, maar u zult
naar buiten worden uitgeworpen. 29 En men
zal uit het oosten, uit het westen, uit het
zuiden en het noorden komen en aanliggen
in het koninkrijk van God. 30 Zie! Er zullen
laatsten zijn die het eerst zullen zijn, en er
zullen eersten zijn die het laatst zullen zijn."
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31 Op die dag, kwamen mannen van de
separatisten die hem zeiden: "Ga weg,
vertrek van hier omdat Herodes u wil
doden!" 32 Yešúʿ zei tegen hen: "Ga en vertel
die vos: zie, ik zal schimmen uitwerpen en
vandaag en morgen genezingen doen en op
de derde dag zal ik klaar zijn! 33 Toch moet ik
vandaag en morgen werken en zal op een
andere dag gaan omdat een profeet niet
buiten ʾÚrišlem zal omkomen. 34 ʾÚrišlem,
ʾÚrišlem, dat de profeten heeft vermoord, en
degenen die naar jou werden uitgezonden
heeft gestenigd. Hoe vaak heb ik je zonen
willen vergaderen zoals een hen haar kuikens
onder haar vleugels vergadert. Maar je hebt
het niet gewild! 35 Zie, je huis wordt woest
aan jou achtergelaten want ik zeg je, dat je
me niet meer zal zien246 totdat247 je zegt:
'Gezegend248 is hij die komt in de naam van
de HEER'."
Hoofdstuk 14
1 Toen hij het huis van iemand van de leiding
van de separatisten binnenging om brood te
eten op de sabbat, bleven ze op hem letten.
2 Zie, er stond een man voor hem die aan
oedeem leed. 3 Yešúʿ antwoordde en zei
tegen de schriftgeleerden en de separatisten:
"Is het toegestaan om op de sabbat
genezen?" 4 Maar ze zwegen dus nam hij
hem, genas hem en liet hem gaan.
5 En hij zei tegen hen: "Wie onder u, als zijn
zoon249 of zijn os op de sabbat in een put
valt, haalt hem er niet onmiddellijk uit?"
6 Men kon hem hierop geen antwoord
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geven. 7 En hij vertelde een gelijkenis aan de
genodigden omdat hij had gezien hoe men
de beste plaatsen koos. 8 "Wanneer u door
iemand naar een feestzaal bent uitgenodigd,
ga dan niet op de beste plaats zitten, anders
kan iemand die voornamer is dan uzelf
uitgenodigd worden om daar te gaan zitten.
9 En degene die zowel u als hem had
uitgenodigd zal tegen u zeggen: 'Geef deze
plaats!' En u zult zich schamen en opstaan
om de laatste plaats te nemen. 10 Ga
wanneer u bent uitgenodigd aan een plaats
aan het einde aanliggen, zodat wanneer
degene die u had uitgenodigd zal komen en
tegen u kan zeggen: 'Vriend, sta op en ga
hogerop aanliggen!' Dan zult u eer hebben
tegenover allen die met u aanliggen.11 Want
wie zichzelf verheft, zal worden vernederd.
En wie zichzelf vernedert, zal worden
verheven." 12 En hij zei ook tegen degene
die hem had uitgenodigd: "Wanneer u een
maaltijd of een feest voorbereidt, nodig dan
niet uw vrienden uit, en zelfs niet uw familie
of rijke buren. Anders nodigen zij ook u uit
en hebt u deze vergoeding. 13 Nodig in
plaats daarvan, wanneer u een receptie
voorbereidt, armen, kreupelen, verlamden
en blinden uit. 14 Dan zult u gelukkig zijn
omdat ze u niet kunnen vergoeden, want uw
vergoeding zal bij de opstanding van de
rechtvaardigen zijn." 15 Toen een van hen
die aanlagen dat had gehoord zei hij:
"Gelukkig is wie van het brood van het
koninkrijk van God zal eten!" 16 Yešúʿ zei
tegen hem: "Een man ging een groots feest
vieren en hij nodigde velen uit250. 17 Toen de
tijd voor het feest was gekomen stuurde hij
zijn bediende om tegen de genodigden te
zeggen: 'Zie, alles staat voor u klaar, kom!'
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18 Toen ging men zich één voor één aan hem
verontschuldigen. De eerste zei: 'Ik heb een
veld gekocht. Ik kan niet weggaan en moet
het gaan zien. Ik vraag u mij te
verontschuldigen!' 19 Een ander zei: 'Ik heb
vijf span runderen gekocht en ik ga ze
onderzoeken. Ik vraag u mij te
verontschuldigen!' 20 Een ander zei: 'Ik heb
een vrouw genomen, daarom kan ik niet
komen'. 21 Die bediende kwam en vertelde
deze dingen aan zijn heer. Toen raakte de
huismeester getergd en zei tegen zijn
bediende: 'Ga snel naar de marktplaatsen en
de straten van de stad. Breng de armen, de
zieken, de verlamden en de blinden hier!'
22 Toen zei de bediende: 'Heer, het is zoals u
hebt opgedragen, toch is er nog plaats over!'
23 De heer zei tegen zijn bediende: 'Ga uit
naar de wegen en de paden251 en dwing hen
binnen te komen om mijn huis te vullen.
24 Want ik zeg u dat geen van de genodigden
aan mijn feest zullen deelnemen'!" 25 Terwijl
grote menigten met hem meeliepen keerde
hij zich om en zei tegen hen: 26 "Wie naar
mij komt, maar zijn vader, zijn moeder en
zijn broers en zusters en zijn vrouw en
kinderen en zelfs zichzelf niet opzij zet252, kan
geen leerling van mij zijn. 27 En wie niet het
kruis opneemt en me volgt, kan geen leerling
van mij zijn. 28 Wie van u die een toren wil
bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten
te berekenen of er [voldoende] is om haar te
voltooien? 29 Anders, wanneer hij het
fundament legt maar haar niet kan
voltooien, zullen allen die het zien hem
uitlachen.
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30 En ze zullen zeggen: 'Deze man is
begonnen te bouwen maar kan het niet
voltooien!' 31 Of welke koning gaat het
gevecht aan om zijn naaste koning te
verslaan maar bedenkt niet eerst, of hij met
tienduizend [man] degene die met
twintigduizend tegen hem komt, kan
ontmoeten? 32 Zo niet, zal hij terwijl hij ver
van hem weg is gezanten sturen en vrede
verzoeken. 33 Zo kan ook niemand van jullie
die niet geheel zijn bezit verlaat, een leerling
van me zijn. 34 Zout is goed, maar als zelfs
het zout smakeloos wordt, wat zal het zout
maken? 35 Het is ongeschikt voor zowel de
aarde als voor mest. Men gooit het weg. Laat
wie oren heeft om te horen, horen!"
Hoofdstuk 15
1 Toen kwamen er belastinginners en
zondaars bij hem om hem te horen. 2 De
schriftgeleerden en separatisten gingen
mopperen en ze zeiden: "Hij ontvangt
zondaars en hij eet met hen!" 3 Dus vertelde
Yešúʿ hun deze gelijkenis: 4 "Wie onder u die
honderd schapen heeft, zou niet als één van
hen verdwaalt, de negenennegentig in de
wildernis verlaten om te gaan en te zoeken
tot hij dat ene dat is verloren vindt? 5 En als
hij het heeft gevonden, zal hij blij zijn en het
op zijn schouder dragen. 6 Thuisgekomen
roept hij zijn vrienden en zijn buren en hij
zegt tegen hen: 'Wees blij met mij want ik
heb mijn verloren schaap teruggevonden!'
7 Ik zeg u, dat er in de hemel vreugde zoals
deze zal zijn over één zondaar die berouw
heeft; meer dan over de negenennegentig
anderen die geen berouw nodig hadden.
8 Of: welke vrouw die tien zúza heeft en er
één verliest steekt geen lamp aan en veegt
het huis aan, doorzoekt het naarstig tot ze
het heeft gevonden?
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9 Wanneer ze het heeft gevonden roept ze
haar vrienden en haar buren en zegt ze tegen
hen: 'Verheugen jullie je met mij, want ik heb
mijn zúza teruggevonden die ik was
kwijtgeraakt!' 10 Ik zeg u, zo is de vreugde in
de hemel bij de engelen van God over één
zondaar die berouw heeft." 11 Yešúʿ zei
verder tegen hen: "Er was een man die twee
zonen had. 12 Zijn jongste zoon zei tegen
hem: 'Mijn vader, geef me het erfdeel van
uw huis!' Dus verdeelde hij hun zijn bezit. 13
Na een paar dagen verzamelde de jongste
zoon alles wat hij kon krijgen en vertrok hij
naar een ver gebied. Daar verjoeg hij zijn
bezit door verkwistend te leven. 14 Toen hij
alles had besteed kwam er een grote
hongersnood in dat land en begonnen hem
[dingen] te ontbreken.15 Dus ging hij en
sloot zich aan bij één van de inwoners van de
stad in dat gebied, die hem de velden in
stuurde om zwijnen te hoeden. 16 Hij
begeerde het zijn buik met johannesbrood253
vullen, wat de zwijnen aten. Niemand gaf
hem iets. 17 Toen hij tot zichzelf keerde zei
hij: 'Hoeveel huurkrachten, die brood in
overvloed hebben, zijn er in het huis van mijn
vader, terwijl ik hier verga van de honger? 18
Ik zal opstaan, naar mijn vader gaan en hem
zeggen: 'Vader, ik heb tegen de hemel en
tegen u gezondigd! 19 Daarom ben ik het
niet waard om uw zoon genoemd te worden,
maak me zoals één van uw huurkrachten!'
20 Hij stond op en ging naar zijn vader.
Terwijl hij [nog] ver weg was, zag zijn vader
hem en had medelijden met hem en rende,
viel om zijn nek en kuste hem.
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21 Zijn zoon zei tegen hem: 'Vader, ik heb
tegen de hemel en tegen u gezondigd en ben
het daarom niet waard om uw zoon
genoemd te worden !' 22 Maar zijn vader zei
tegen zijn bedienden: 'Haal het beste
gewaad, kleed hem en doe een ring om zijn
vinger en schoei hem met sandalen! 23 Haal
en slacht de vetgemeste os. Laten we eten
en ons verheugen, 24 want mijn zoon die
dood was, leeft. Hij was verloren maar is
teruggevonden!' En ze gingen zich
verheugen. 25 Maar zijn oudste zoon was in
het veld. Toen hij kwam en het huis naderde,
hoorde hij het geluid van het gezang van
velen. 26 En hij riep één van de jongens en
vroeg hem: 'Wat is dit?' 27 Hij zei tegen hem:
'Uw broer is gekomen en uw vader heeft de
vetgemeste os geslacht omdat hij hem in
gezondheid heeft ontvangen'. 28 Maar hij
was getergd en wilde niet binnenkomen. Dus
kwam zijn vader naar buiten en zocht hem.
29 Maar hij zei tegen zijn vader: 'Zie, hoeveel
jaren heb ik voor u in dienst gewerkt? Nooit
heb ik uw opdrachten overtreden, maar al
die tijd hebt u niet één geit gegeven om me
met mijn vrienden te verheugen! 30 Maar
voor deze zoon van u, toen hij was
teruggekomen terwijl hij uw bezit bij de
hoeren had verkwist, hebt u de vetgemeste
os geslacht!' 31 Zijn vader zei tegen hem:
'Mijn zoon, jij zal altijd bij me zijn en alles wat
ik heb, is van jou. 32 Het was juist voor ons
om ons te verblijden en ons te verheugen,
want deze broer van jou was dood, maar nu
leeft hij. Hij was verloren en hij is
gevonden'!"
Hoofdstuk 16
1 En hij vertelde zijn leerlingen een gelijkenis:
"Er was een rijke man die een beheerder
had. Men had hem echter beschuldigd dat hij
het bezit van zijn heer verkwistte.
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2 Zijn heer riep hem en zei: 'Wat is dit, wat ik
over jou heb gehoord? Geef me een
afrekening van je beheer254, want je kan niet
langer mijn beheerder zijn'. 3 Die beheerder
zei bij zichzelf: 'Wat zal ik doen, want mijn
heer neemt me mijn beheerderschap af!
Spitten kan ik niet en ik schaam me om te
bedelen. 4 Ik weet wat ik zal doen wanneer
ik uit het beheerderschap ben gezet, zodat
men mij in hun huizen zal ontvangen!' 5 Dus
riep hij één voor één degenen die een schuld
bij zijn heer hadden en zei tegen de eerste:
'Hoeveel bent u mijn heer schuldig?' 6 Hij zei
tegen hem: 'Honderd maten255 olie'. Hij
antwoordde: 'Neem uw schrift, ga snel zitten
en schrijf vijftig maten!' 7 En hij zei tegen een
ander: 'Wat bent u mijn heer schuldig?' Hij
zei tegen hem: 'Honderd kor tarwe'. Hij
antwoordde: 'Neem uw schrift, ga zitten en
schrijf tachtig kor'.8 Onze heer prees de
onrechtvaardige beheerder omdat hij sluw
had gehandeld, want de zonen van deze
wereld, in deze en hun generatie, zijn sluwer
dan de kinderen van het licht256. 9 En ook ik
zeg je; maak vrienden van dit
onrechtvaardige geld, zodat wanneer het is
besteed, men je zal ontvangen in hun
schuilplaatsen van de eeuwigheid. 10 Wie te
vertrouwen in het klein is, is ook te
vertrouwen in het groot en wie in het kleine
onrechtvaardig is, is ook onrechtvaardig in
het groot. 11 Als jullie daarom niet getrouw
zijn met onrechtvaardig geld, wie zal jullie
dan de waarheid toevertrouwen? 12 En als
jullie niet getrouw zijn bevonden in wat niet
van jullie is, wie zal jullie [dan] geven wat
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jullie toekomt? 13 Geen bediende kan twee
heren dienen. Of hij zal de ene haten en de
ander liefhebben. Of hij zal de ene
eerbiedigen maar de ander verachten. Je kan
niet [zowel] God als het geld dienen."
14 Toen de separatisten al deze dingen
hadden gehoord gingen ze hem bespotten
omdat ze het zilver liefhadden. 15 En Yešúʿ
zei tegen hen: "U bent diegenen die zichzelf
rechtvaardigen tegenover mensen. God kent
echter uw hart. Want wat bij mensen wordt
geprezen, wordt gegruwd bij God. 16 De Wet
en de Profeten waren tot Yúḥanān; sindsdien
wordt het koninkrijk van God verkondigd, en
iedereen stroomt toe om binnen te gaan.
17 Het is eenvoudiger voor de hemel en
aarde voorbij te gaan dan dat er een teken
van de Wet zou voorbijgaan. 18 Wie zijn
vrouw scheidt en een ander neemt, pleegt
overspel en wie de verworpen vrouw neemt,
pleegt overspel. 19 Er was nu een rijke man.
Hij was gekleed in wit fijn linnen en purper.
Dagelijks verheugde hij zich in de luxe. 20 Er
was een arme man met de naam Lāʿāzar. En
hij, met gezwellen overdekt, werd bij de
poort van die rijke man gezet. 21 En hij
wenste zijn buik te vullen met kruimels die
van de tafel van die rijke man vielen. Ook de
honden kwamen zijn gezwellen likken.
22 Toen die arme man stierf, leidden de
engelen hem naar de boezem van ʾAbrāhām.
Ook de rijke man stierf en werd begraven.
23 Terwijl hij in het dodenrijk werd gekweld,
hief hij zijn ogen op en zag ʾAbrāhām van ver
zitten, met Lāʿāzar aan diens boezem. 24 En
hij riep met een luide stem: 'Vader ʾAbrāhām,
betoon me genade en stuur Lāʿāzar dat hij
zijn vinger in het water doopt en mijn tong
kan bevochtigen, want zie, ik word gekweld
in deze vlam!'
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25 ʾAbrāhām zei tegen hem: 'Mijn zoon,
herinner je dat je goede dingen in je leven
hebt ontvangen, en Lāʿāzar deze slechte
[dingen]. Daarom nu, zie, hij wordt hier
verfrist terwijl jij wordt gekweld. 26 Met dit
alles is er een grote afgrond tussen u en mij
geplaatst zodat wie van hier naar u wil
oversteken, dat niet kan; ook niet degene die
van daar naar ons wil oversteken'. 27 Hij zei
tegen hem: 'Dan verzoek ik u, Vader, om
hem naar het huis van mijn vader te sturen,
28 want ik heb vijf broers. Laat hem tot hen
getuigen, zodat zij niet ook naar deze plaats
van kwelling zullen gaan!' 29 ʾAbrāhām zei
tegen hem: 'Zij hebben Muše en de Profeten.
Laten ze hun gehoorzamen!' 30 Maar hij zei
tegen hem: 'Nee, mijn vader ʾAbrāhām, maar
als iemand van de doden naar hen toe gaat
zullen ze berouw hebben!' 31 ʾAbrāhām zei
tegen hem: 'Als ze Muše en de Profeten niet
hebben gehoorzaamd, zullen ze ook niet
geloven als een mens uit de doden
opstaat'."`
Hoofdstuk 17
1 En Yešúʿ zei tegen zijn leerlingen:
"Schandalen moesten komen, maar wee
degene door wiens hand ze komen! 2 Het
zou beter voor hem zijn als er een
molensteen van een ezel om zijn nek werd
gehangen, en hij in de zee werd geworpen,
dan dat hij één van deze kleinen aanstoot257
geeft! 3 Pas op jullie zelf. Berisp je broeder
als hij zondigt en vergeef hem als hij berouw
heeft. 4 En als hij zeven keer per dag tegen je
zondigt, en hij zeven keer per dag zich tot je
keert en zegt: 'Ik heb berouw', vergeef hem."
5 De zendelingen zeiden: 'Heer, vergroot ons
geloof!' 6 Hij zei tegen hen: "Als jullie het
257
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geloof als een mosterdzaadje hadden konden
jullie tegen deze moerbei zeggen: 'Ontwortel
en word in de zee geplant'; dan zou hij jullie
gehoorzamen. 7 Wie onder jullie heeft nu
een bediende, die ploegt of een kudde
hoedt, die, als hij van het veld komt, en zegt
hem dan onmiddellijk: 'Kom verder en lig
aan!' 8 Hij zou hem eerder zeggen: 'Bereid
me iets voor mijn maaltijd, stroop je
mouwen op en bedien me tot ik heb gegeten
en gedronken, daarna mag je ook eten en
drinken!' 9 Wat voor dank zou deze bediende
ontvangen, omdat hij deed wat hem werd
opgedragen? Ik denk [het] niet! 10 Zo ook
jullie; wanneer jullie alles hebben gedaan
wat jullie is opgedragen, zeggen jullie: 'We
zijn loze bedienden want hebben we gedaan
wat we moesten doen'." 11 Toen Yešúʿ naar
ʾÚrišlem ging, kwam hij langs de Šāmraï in
Glílā. 12 Terwijl hij een dorp naderde om er
binnen te gaan, ontmoette hij tien mannen
die melaats waren, en ze stonden op een
afstand. 13 Ze verhieven hun stemmen en
zeiden: "Rabí Yešúʿ, betoon ons genade!'
14 Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: "Ga
uzelf aan de priesters tonen." Terwijl ze
gingen, werden ze rein. 15 Maar één van hen
keerde terug toen hij zag dat hij was
gereinigd en hij prees God met luide stem.
16 Hij viel neer voor de voeten van Yešúʿ
terwijl hij hem bedankte. Hij was een Šāmrai.
17 Yešúʿ antwoordde en zei: "Waren er niet
tien gereinigd? Waar zijn de negen? 18 Geen
van hen heeft zich gesepareerd258 en kwam
om glorie aan God te geven, behalve deze
ene die van een ander volk is." 19 En hij zei
tegen hem: "Sta op en ga. Je geloof heeft je
leven gegeven."
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20 Toen aan Yešúʿ door de separatisten werd
gevraagd wanneer het koninkrijk van God
zou komen, antwoordde hij en zei: "Het
koninkrijk van God komt niet met
waarnemingen. 21 Ook niet wanneer ze
zeggen: 'Zie, hier is het!' of 'Daar is het!'
Want het koninkrijk van God is in sommigen
van u." 22 En hij zei tegen zijn leerlingen: "De
dagen zullen komen dat jullie zullen begeren
één van de dagen van de Mensenzoon te
zien, maar [die] niet zullen zien. 23 Als men
zegt: 'Zie, hier is hij!' en 'Zie, daar is hij!' Ga
dan niet. 24 Want zoals de bliksem van de
hemel flitst en alles wat onder de hemel is
verlicht, zo zal de Mensenzoon op zijn dag
zijn. 25 Maar eerst moet hij vele dingen
lijden en door deze generatie worden
verworpen. 26 Zoals het was in de dagen van
Nuḥ, zo zal het in de dagen van de
Mensenzoon zijn. 27 Want ze aten, dronken
en namen vrouwen, en gaven hen aan
echtgenoten, tot de dag dat Nuḥ de Ark
binnenging en de grote vloed kwam en
iedereen vernietigde. 28 En opnieuw, zoals
het in de dagen van Lut was. Ze aten en
dronken, kochten en verkochten en plantten
en bouwden. 29 Maar op de dag dat Lut uit
Sadúm ging, deed de HEER vuur en zwavel
vanuit de hemel regenen en vernietigde hen
allen. 30 Zo zal het zijn op de dag dat de
Mensenzoon wordt geopenbaard. 31 Laat op
die dag wie op het dak is, en zijn bezittingen
zijn in het huis, niet naar beneden gaan om
ze op te halen. En laat wie in het veld is niet
terugkeren. 32 Herinner de vrouw van Lut.
33 Wie zijn ziel wil redden zal haar verliezen.
Wie zijn ziel verliest, zal haar redden. 34 Ik
zeg jullie dat er die nacht twee in één bed
zullen zijn; één wordt meegenomen en de
ander wordt achtergelaten.

35 Twee [vrouwen] zullen samen malen; Eén
wordt meegenomen en de ander wordt
achtergelaten. 36 Twee zullen in het veld
zijn; één wordt meegenomen, en de ander
wordt achtergelaten." 37 Ze antwoordden en
zeiden hem: 'Waar naar toe, Heer?' Hij zei
tegen hen: "Waar het lichaam is, daar zullen
de arenden259 zich verzamelen."
Hoofdstuk 18
1 En hij vertelde hun ook een gelijkenis,
[namelijk] dat ze altijd moesten bidden en
niet vermoeid moesten raken. 2 "Er was in
een stad een rechter die God niet vreesde en
mensen niet respecteerde. 3 Er was een
weduwe in die stad die naar hem toe kwam
en zei: 'Wreek mij tegenover mijn
beschuldiger!' 4 En een lange tijd wilde hij
niet, maar later zei hij bij zichzelf: 'Hoewel ik
God niet vrees en mensen niet respecteer,
5 zal ik, omdat deze vrouw me vermoeit,
haar toch wreken. Anders blijft ze me komen
storen.' 6 En onze Heer zei: "Hoor wat de
onrechtvaardige rechter zei! 7 Zou God niet
eerder recht doen aan zijn verkozenen en
geduld betonen met degenen die hem dag
en nacht aanroepen? 8 Ik zeg jullie dat hij
hen snel zal wreken. Zal de Mensenzoon,
wanneer gekomen, werkelijk geloof op aarde
vinden?" 9 En hij sprak deze gelijkenis met
degenen die geloofden dat ze rechtvaardig
waren hoewel ze iedereen
veronachtzaamden. 10 "Twee mannen
gingen op naar de tempel om te bidden. De
een was separatist de ander een
belastinginner. 11 Die separatist stond en
bad in zichzelf als volgt: 'God, ik dank u dat ik
niet zoals de andere mensen ben: afpersers,
hebzuchtigen, overspelers of zoals deze
belastinginner!
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12 Maar ik vast twee keer per week en geef
tienden van alles wat ik heb verkregen!'
13 Maar die belastinginner, die op een
afstand stond, richtte zelfs zijn ogen niet
naar de hemel op. In plaats daarvan bleef hij
op zijn borst slaan en hij zei: 'God, heb
mededogen met mij, een zondaar!' 14 Ik zeg
u dat in plaats van die separatist, deze [man]
gerechtvaardigd naar zijn huis afdaalde.
Want wie zichzelf verheft, zal worden
vernederd en wie zichzelf vernedert, zal
worden verheven." 15 Toen bracht men hem
kinderen, zodat hij hen zou aanraken. Maar
zijn leerlingen zagen het en berispten hen.
16 Maar Yešúʿ riep hen en zei tegen hen: "Sta
de kinderen toe bij me komen en verbied het
ze niet, want voor wie als zij zijn is het
koninkrijk van de hemel. 17 Ik zeg jullie met
zekerheid, dat wie het koninkrijk van God
niet als een kind aanvaardt, het niet zal
binnengaan." 18 Eén van de hoofden kwam
bij hem en zei tegen hem: "Goede Leraar,
wat moet ik doen om eeuwig leven te
beërven?" 19 Yešúʿ zei tegen hem: "Waarom
noemt u mij goed? Want, niemand is goed
behalve één, God. 20 De geboden kent u: [Ex.
20] moord niet, pleeg geen overspel, steel
niet, getuig niet vals, eer uw vader en uw
moeder." 21 Hij zei tegen hem: "Al deze
dingen heb ik vanaf mijn jeugd behouden."
22 Toen Yešúʿ dit had gehoord, zei hij hem:
"Eén ding ontbreekt u. Ga alles wat u hebt
verkopen, geef het aan de armen en u zult
een voorraad in de hemel hebben, en volg
me." 23 Nadat hij deze dingen had gehoord,
raakte hij bedroefd want hij was zeer rijk.
24 Toen Yešúʿ zag dat het hem bedroefde, zei
hij: "Hoe moeilijk is het voor wie bezittingen
hebben om het koninkrijk van God binnen te
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gaan. 25 Het is eenvoudiger voor een
kabel260 het oog van een naald binnen te
gaan, dan voor een rijke het koninkrijk van
God." 26 Degenen die hem hoorden zeiden
hem: "Wie kan [er] dan [nog] leven?" 27 En
Yešúʿ zei: "Die dingen die bij mensen niet
kunnen, kunnen bij God." 28 Šemʿún Kiʾfā zei
tegen hem: "Zie, wij hebben alles
achtergelaten en zijn u gaan volgen!"
29 Yešúʿ zei tegen hem: "Ik zeg jullie met
zekerheid, dat niemand die zijn huis, ouders,
broeders of vrouw of kinderen heeft verlaten
vanwege het koninkrijk van God, 30 die niet
dubbel zo veel zal ontvangen in deze tijd, en
in de komende wereld, eeuwig leven."
31 Yešúʿ nam zijn twaalf [apart] en zei tegen
hen: "Zie, we gaan op naar ʾÚrišlem. Alle
dingen die in de profeten over de
Mensenzoon zijn geschreven, zullen worden
voltooid. 32 Want hij zal worden uitgeleverd
aan de natiën, ze zullen hem uitlachen en
hem in zijn gezicht spuwen; 33 ze zullen hem
geselen, minachten en hem doden. Op de
derde dag zal hij opstaan." 34 Maar ze
begrepen geen van deze dingen en dit woord
was voor hen verborgen en ze herkenden de
dingen die met hen besproken waren niet.
35 Toen ze vlak bij ʿÍríḥú kwamen, zat een
blinde man langs de weg te bedelen. 36 Toen
hij het geluid van de menigte die voorbij
kwam hoorde, vroeg hij: "Wie is dit?" 37 Ze
zeiden tegen hem: "Yešúʿ de Nāṣreen komt
voorbij." 38 Toen riep hij uit en zei: "Yešúʿ,
zoon van Dawid, betoon me genade!" 39
Degenen die voor Yešúʿ uitgingen, maanden
hem dat hij moest zwijgen. Nog luider riep hij
uit: "Yešúʿ, zoon van Dawid, betoon me
genade!" 40 Daarop stond Yešúʿ stil en gaf
opdracht dat ze hem bij hem brachten. Toen
hij bij hem was gekomen, vroeg hij hem,
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41 en zei tegen hem: "Wat wilt u dat ik voor
u doe?" En hij zei: "Dat ik mag zien, mijn
Heer!" 42 Yešúʿ zei tegen hem: "Zie, uw
geloof heeft u gered!" 43 Onmiddellijk ging
hij zien. Hij volgde hem en prees God. Alle
mensen die het zagen, gaven glorie aan God.
Hoofdstuk 19
1 Toen Yešúʿ ʿÍríḥú was binnengegaan en er
doorheen liep, 2 was er een man met de
naam Zakay. Hij was rijk en het hoofd van de
belastinginners. 3 Hij wilde zien wie Yešúʿ
was, maar kon het niet vanuit de menigte
omdat Zakay in zijn gestalte klein was. 4 Dus
rende hij voor Yešúʿ uit en klom in een wilde
vijgenboom om hem te zien omdat hij er zou
voorbijgaan. 5 Toen Yešúʿ op die plaats
kwam, zag hij hem en zei tegen hem: "Haast
u en kom naar beneden Zakay, want ik moet
vandaag bij u thuis zijn!" 6 Hij haastte zich,
kwam naar beneden en ontving hem met
vreugde. 7 Toen iedereen het zag, ging men
mopperen en ze zeiden: "Hij is bij een
zondige man binnengegaan en verblijft
daar!"8 Zakay stond op en zei tegen Yešúʿ:
"Zie, mijn heer, de helft van mijn bezit geef ik
aan de armen. Iedereen van wie ik iets heb
ontnomen, zal ik viervoudig vergoeden!"
9 Yešúʿ zei tegen hem: "Vandaag is er
redding naar dit huis gekomen omdat ook hij
een zoon van ʾAbrāhām is. 10 Want de
Mensenzoon kwam om te zoeken en te
redden wat verloren was geraakt." 11 Toen
ze deze dingen hadden gehoord, ging hij
verder, door een gelijkenis te vertellen,
omdat hij nabij ʾÚrišlem was. Ze verwachtten
namelijk dat het koninkrijk van God op dat
zelfde uur geopenbaard zou worden. 12 En
hij zei: "Een man, iemand van een belangrijke
familie,

vertrok naar een ver gebied om voor zichzelf
een koninkrijk te ontvangen en terug te
keren. 13 Dus riep hij tien van zijn bedienden
en gaf hun tien manyā's en zei tegen hen:
'Doe zaken tot ik terugkom'. 14 De inwoners
van zijn stad haatten hem echter en stuurden
hem gezanten na, die zeiden: 'We willen niet
dat deze [man] over ons regeert!' 15 Toen hij
het koninkrijk had ontvangen en was
teruggekomen, zei hij dat men zijn
bedienden moest roepen aan wie hij zilver
had gegeven, zodat hij te weten kon komen
wat elk van hen had verdiend. 16 De eerste
kwam en zei: 'Heer, uw manyā heeft tien
manyā's opgebracht!' 17 Hij zei tegen hem:
'Goed gedaan, goede bediende! Omdat je
getrouw in het kleine was bevonden, zal je
gezag over tien steden hebben'. 18 En de
tweede kwam en zei: 'Heer, uw manyā heeft
vijf manyā's opgebracht!' 19 Ook aan hem zei
hij: 'Ook jij zal het gezag over vijf steden
hebben!' 20 En een ander kwam en zei:
'Heer, zie, de manyā die ik had, is nu in een
doek gelegd! 21 Want ik vreesde u, want u
bent een hard mens: u neemt wat u niet
hebt neergelegd en u oogst wat u niet hebt
gezaaid'. 22 Hij zei tegen hem: 'Uit je eigen
mond zal ik je oordelen, slechte bediende! Je
wist van mij dat ik een harde man ben, en
dat ik opneem wat ik niet heb neergelegd, en
dat ik oogst wat ik niet heb gezaaid.
23 Waarom heb je mijn zilver niet op de bank
gezet? Dan had ik het, toen ik kwam, met
rente kunnen opeisen'. 24 Aan degenen die
daar bij hem stonden zei hij: 'Ontneem [hem]
zijn manyā en geef het aan degene die tien
manyā's heeft'. 25 Ze zeiden tegen hem:
'Heer, hij heeft tien manyā's!' 26 Hij zei tegen
hen: 'Ik zeg jullie, dat aan wie hebben zal
worden gegeven, en van wie niet heeft zal
wat hij ook heeft, genomen worden.
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27 Maar aan mijn vijanden, die niet wilden
dat ik over hen zou regeren261, breng ze en
dood ze hier262 tegenover mij'!" 28 Toen hij
deze dingen had gezegd, ging Yešúʿ naar
buiten naar degenen die voor hem naar
ʾÚrišlem gingen. 29 Zodra hij bij Bét-Fage en
Bét-Anyā was aangekomen, aan de kant van
de berg die Bét-Zayte heet, stuurde hij twee
van zijn leerlingen, 30 en hij zei tegen hen:
"Ga naar dat dorp dat tegenover ons ligt en
wanneer jullie daar aankomen, zie, jullie
zullen een vastgebonden ezelsveulen vinden,
waarop nog niemand heeft gereden. Maak
het los en breng het. 31 En als iemand jullie
vraagt: 'Waarom maakt u het los'? Zeg hem
dan dit: 'Onze heer verzoekt het'.
32 Degenen die waren gestuurd gingen en
vonden [het] zoals hij hun had gezegd.
33 Terwijl ze het veulen losmaakten zeiden
haar eigenaars: "Waarom maakt u dat veulen
los?" 34 Dus zeiden ze: "Onze Heer verzoekt
het!" 35 En ze brachten het naar Yešúʿ toe en
deden hun mantels op het veulen en ze
lieten Yešúʿ er op zitten. 36 Toen hij ging,
spreidden ze hun mantels over de weg.
37 Toen hij bij de voet van Bét-Zayte263
kwam, verheugde de hele menigte leerlingen
zich en prezen ze God met een luide stem,
om alle krachtige werken die ze hadden
gezien. 38 En ze zeiden: "Gezegend is de
koning die in de naam van de HEER komt,
vrede in de hemel en glorie in de hoogten!"
39 Maar sommige van de separatisten onder
de menigten zeiden hem: "Rabí, berisp uw
leerlingen!" 40 Hij zei tegen hen: "Ik zeg u
dat als ze zouden zwijgen, de stenen het
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zouden uitroepen!" 41 Toen hij was
genaderd en de stad zag, huilde hij over haar,
42 en hij zei: "Had je werkelijk de dingen
geweten die uit jouw vrede zijn, zelfs op deze
dag! Maar nu zijn ze verborgen voor je ogen.
43 De dagen zullen echter komen dat je
vijanden je zullen omsingelen264 en je vanuit
elke plaats zullen bedwingen, 44 en jou en je
kinderen omverwerpen. En geen steen in jou
zullen ze op een andere steen laten, omdat
je de tijd van je bezoek niet hebt herkend."
45 Toen hij de tempel was binnengegaan,
ging hij degenen die er kochten en
verkochten uitwerpen. 46 En hij zei tegen
hen: "Er staat geschreven dat mijn huis een
gebedshuis is, maar u hebt het [tot] een
rovershol gemaakt!" 47 En hij leerde de hele
dag in de tempel. Maar de overpriesters en
de schriftgeleerden en de oudsten van het
volk probeerden zich van hem te ontdoen.
48 Maar ze konden niets tegen hem vinden,
want alle mensen hingen aan zijn lippen.
Hoofdstuk 20
1 Op één van de dagen toen hij het volk
leerde in de tempel en verkondigde, stonden
de overpriesters en de schriftgeleerden met
de oudsten tegen hem op. 2 En ze zeiden
tegen hem: "Zeg ons, uit welk gezag doet u
deze dingen en wie heeft u dit gezag
gegeven?" 3 Yešúʿ antwoordde en zei tegen
hen: "Ook ik zal u een vraag stellen en u zult
me antwoorden. 4 De doop van Yúḥanān,
was die van de hemel of van mensen?"
5 Maar ze overlegden onderling en zeiden:
"Als we zeggen: van de hemel dan zal hij
zeggen: 'Waarom hebt u hem dan niet
geloofd?', 6 Maar als we zeggen: van mensen
dan zal het volk ons stenigen, want allen zijn
overtuigd dat Yúḥanān een profeet is."
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7 Ze zeiden tegen hem: "We weten niet van
waar het was." 8 Yešúʿ zei tegen hen: "Ik zal
u dan ook niet zeggen uit welk gezag ik deze
dingen doe." 9 En hij ging het volk deze
gelijkenis vertellen: "Een man plantte een
wijngaard en verhuurde het aan telers en
bleef voor een lange tijd weg. 10 Later
stuurde hij zijn bediende naar de telers,
zodat ze hem van de vrucht van de wijngaard
zouden geven, maar de telers sloegen hem
en stuurden hem met lege handen weg.
11 Toen stuurde hij een andere bediende.
Maar ook hem sloegen en mishandelden ze
en ze stuurden hem met lege handen weg.
12 Daarop stuurde hij een derde, maar ze
verwondden ook hem en wierpen hem naar
buiten. 13 De wijngaardenier zei: 'Wat moet
ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Nu
zullen ze hem zien en hem vrezen!' 14 Toen
ze hem zagen, overlegden de telers bij
zichzelf en zeiden: 'Dit is de erfgenaam, kom,
laten we hem vermoorden, dan zal de erfenis
van ons zijn!' 15 Dus wierpen ze hem buiten
de wijngaard en vermoordden hem. Wat zal
de wijngaardenier daarom met hen doen?
16 Hij zal komen om zich van die telers te
ontdoen en de wijngaard aan anderen
geven." Toen ze het hoorden zeiden ze: "Dat
kan niet!" 17 Maar hij keek hen aan en zei:
"En wat is dit wat is geschreven? 'De steen
die de bouwers hebben verworpen, is de
hoofdhoeksteen geworden. 18 Al wie over
deze steen valt, zal gebroken worden en al
op wie het valt, zal geplet worden'." 19 De
overpriesters en de schriftgeleerden
probeerden op datzelfde uur de handen aan
hem te slaan, maar ze vreesden het volk,
want ze wisten dat hij deze gelijkenis over
hen had gesproken. 20 Dus stuurden ze
rechtvaardig lijkende spionnen om hem op
woorden te pakken en hem aan de rechter
over te leveren en aan het gezag van de

prefect. 21 En ze vroegen hem en zeiden:
"Leraar, we weten dat u recht spreekt en
leert. U accepteert geen toneel maar u leert
de weg van God in waarheid. 22 Is het ons
toegestaan om hoofdgeld265 aan de keizer te
geven of niet?" 23 Maar hij had hun sluwheid
door en zei: "Waarom beproeft u mij?
24 Toon me een denarie. Van wie is de
afbeelding daarop en het opschrift?" Ze
zeiden: "Van de keizer." 25 Yešúʿ zei tegen
hen: "Geef daarom wat van de keizer is aan
de keizer en wat van God is aan God." 26 En
ze konden hem niet tegenover het volk op
een woord pakken. Ze waren verbaasd over
zijn antwoord en ze zwegen. 27 Toen
kwamen er mensen van de zadúqi's, die
zeggen dat er geen opstanding is, en ze
vroegen hem, 28 en zeiden hem: "Leraar,
Muše heeft ons geschreven dat als een man
sterft terwijl zijn vrouw geen kinderen heeft,
dat zijn broer266 deze vrouw moet nemen, en
hij zal bij haar nageslacht267 voor zijn broer
verwekken. 29 Er waren nu zeven broers, de
eerste nam een vrouw maar stierf zonder
zoon. 30 De tweede nam zijn vrouw maar
stierf zonder zoon. 31 De derde nam haar
ook, en zo stierven alle zeven van hen terwijl
ze geen zonen hadden nagelaten.
32 Uiteindelijk stierf ook de vrouw. 33 Van
wie van hen zal ze in de opstanding dan de
vrouw zijn? Want alle zeven hadden haar
gehad." 34 Yešúʿ zei tegen hen: "In deze
wereld nemen zonen vrouwen en worden
vrouwen aan mannen gegeven. 35 Maar wie
die wereld268 en de opstanding uit het
verblijf van de doden waard zijn, nemen
geen vrouw. Ook zullen vrouwen geen man
nemen.
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1 Yešúʿ keek naar de rijken die hun
schenkingen in het schathuis wierpen. 2 Hij
zag ook een arme weduwe die twee
šamúnā's inwierp. 3 En hij zei: "Ik zeg u met
zekerheid, dat deze arme weduwe er meer
dan wie dan ook heeft ingeworpen. 4 Want

allen hebben ingeworpen wat ze over
hadden, in het schathuis van God. Maar zij
heeft, vanuit haar tekort, alles wat ze had
verkregen ingeworpen." 5 Terwijl sommigen
over de tempel spraken, die met mooie
stenen en schenkingen was versierd, zei
Yešúʿ tegen hen: 6 "Zien jullie deze dingen?
Er zullen dagen komen waarop geen steen
op steen zal worden gelaten die niet zal
worden neergehaald." 7 En ze vroegen hem
en zeiden: "Leraar, wanneer zullen deze
dingen gebeuren en wat is het teken dat
deze dingen nabij zijn?" 8 Maar hij zei tegen
hen: "Pas op dat jullie niet worden misleid.
Want velen zullen in mijn naam komen en
zeggen: 'Ik ben de Mšíḥā!' en 'De tijd is
genaderd!' maar volg hen niet. 9 Wanneer
jullie horen van oorlogen en rellen, vrees dan
niet want deze [dingen] moesten eerst
gebeuren, maar het einde is nog niet
gekomen. 10 Want volk zal tegen volk
opstaan, en koninkrijk tegen koninkrijk. 11 Er
zullen in plaats na plaats aardbevingen zijn,
en er zullen hongersnoden zijn, plagen, vrees
en terreur. Er zullen grote tekenen aan de
hemel gezien worden en er zullen hevige
stormen270 zijn. 12 Maar voor al deze dingen
zullen ze de handen aan jullie slaan, jullie
vervolgen en aan de synagogen en de
gevangenis uitleveren. En ze zullen jullie om
mijn naam, voor koningen en prefecten
brengen. 13 Maar het zal voor jullie een
getuigenis blijken. 14 Zet jullie hart er niet op
om te leren een verdediging te voeren.
15 Want ik zal jullie een mond en een
wijsheid geven waar al jullie vijanden niet
tegen kunnen standhouden. 16 Jullie ouders,
broers, verwanten en vrienden zullen jullie
verraden en ze zullen sommigen van jullie
vermoorden.

269
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36 Ook zullen ze niet opnieuw sterven, want
ze zullen als de engelen zijn, en ze zijn
kinderen van God omdat ze de kinderen van
de opstanding zijn geworden. 37 Dat de
doden zullen opstaan, toonde ook Muše.
Want hij gedacht de doornstruik terwijl hij
zei: [Ex. 3:6] 'De HEER, de God van ʾAbrāhām
en de God van ʾÍsḥāq, en de God van
Yaʿqúb'. 38 Want hij was niet de God van de
doden maar van de levenden, want allen zijn
levend voor hem." 39 En sommige
schriftgeleerden antwoordden en zeiden
hem: "Leraar, u hebt goed gesproken!"
40 Men durfde hem over niets meer iets te
vragen. 41 En hij zei tegen hen: "Hoe kunnen
de schriftgeleerden over de Mšíḥā zeggen
dat hij de Zoon van Dawid is? 42 Want Dawid
zei in de Schriftplaats van Psalmen: [Ps. 110:1]
'De HEER zei tegen mijn Heer: Zit rechts van
mij, 43 tot ik uw vijanden onder uw voeten
plaats'. 44 Hoe kan Dawid zijn zoon zijn,
terwijl hij hem mijn Heer noemt?" 45 Terwijl
alle mensen het hoorden, zei hij tegen zijn
leerlingen: 46 "Pas op voor de
schriftgeleerden die in gewaden willen lopen
en de begroetingen op de pleinen en de
belangrijkste zetels in synagogen en op
feesten liefhebben. 47 Degenen die de
huizen van weduwen verslinden269 door
giften voor hun verlengde gebeden, zullen
een strenger oordeel ontvangen."
Hoofdstuk 21
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17 En jullie zullen door iedereen gehaat
worden om mijn naam.18 Toch zal geen haar
op jullie hoofd vergaan. 19 Door volharding
zullen jullie je ziel verkrijgen. 20 Wanneer
jullie zien dat ʾÚrišlem door een leger is
omsingeld, dan weten jullie dat haar
verwoesting is genaderd. 21 Laten dan
degenen die in Yihúd zijn naar de berg
vluchten, en laat wie er midden in zijn
vluchten. Wie in de dorpen271 zijn, moeten er
niet binnengaan. 22 Want het zullen de
dagen van wraak272 zijn, om alles te vervullen
wat is geschreven. 23 Wee wie zwanger is en
wie zoogt in die dagen. Want er zal een grote
nood in het land zijn en gramschap tegen dit
volk. 24 En ze zullen vallen door de snede
van het zwaard en in gevangenschap
genomen worden naar elke plaats. En
ʾÚrišlem zal onder de voeten gelopen
worden door de natiën tot de tijden van de
natiën273 zijn voltooid. 25 Er zullen tekenen
zijn in de zon, maan en sterren, en op aarde
verdrukking van de natiën en geklap van
handen274 uit verbazing vanwege het
geluid275 van de zee, 26 ophef die de ziel van
de mensen opjaagt uit vrees voor wat er over
de aarde gaat komen. De kracht van de
hemel zal worden geschokt. 27 Daarna zal
men de Mensenzoon zien komen met de
wolken, met kracht en grootse glorie.
28 Wanneer deze dingen beginnen te
gebeuren, schep moed en hef het hoofd,
omdat jullie verlossing is genaderd." 29 En hij
vertelde hun een gelijkenis: "Kijk naar de
vijgenboom en alle bomen.
271
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30 Zodra ze ontspruiten, begrijpen jullie
daardoor dat de zomer nadert. 31 Ook zo,
wanneer jullie deze dingen zien gebeuren,
weet dat het koninkrijk van God nabij is.
32 Ik zeg jullie met zekerheid dat deze
generatie niet voorbij zal gaan voordat al
deze dingen gebeuren. 33 Hemel en aarde
zullen voorbijgaan, maar mijn woorden
zullen niet voorbijgaan. 34 Waak ervoor, dat
jullie hart niet bezwaard raakt door
onmatigheid en dronkenschap en door de
zorgen in de wereld, en dat die dag vanuit
het niets over jullie zou komen. 35 Want het
zal als een strik allen overvallen die op het
oppervlak van de hele aarde wonen.
36 Waak daarom altijd en bid dat jullie het
waard zijn om deze dingen te ontvluchten
die moeten gebeuren, en dat jullie voor de
Mensenzoon kunnen staan." 37 Overdag
leerde hij in de tempel en tijdens de nacht
ging hij naar buiten om te overnachten op de
berg die de Bét-Zayte heet. 38 En alle
mensen kwamen vroeg bij hem in de tempel,
om zijn woord te horen.
Hoofdstuk 22
1 De viering van de ongezuurde broden
(genaamd Peṣḥā) was echter nabij, 2 en de
overpriesters en de schriftgeleerden
onderzochten hoe ze hem konden
vermoorden, maar ze vreesden het volk.
3 En Sāṭānā was Yihúdā, genaamd Skaryúṭā,
binnengegaan, die een van de twaalf was.
4 Hij sprak met de overpriesters en
schriftgeleerden en de hoofden van de
tempelwacht, om hem aan hen te verraden.
5 Zij verheugden zich en hadden bevestigd
dat ze hem zilver zouden geven.
6 Hij had hun beloofd om een gelegenheid te
zoeken om hem buiten de menigte te
verraden. 7 De dag van de ongezuurde
broden was gekomen, waarop het de
gewoonte was om het Peṣḥā te slachten.
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8 Dus stuurde Yešúʿ Kiʾfā en Yúḥanān en zei
tegen hen: "Ga, bereid voor ons het Peṣḥā
zodat we het kunnen eten." 9 Ze zeiden
tegen hem: "Waar wilt u dat we [het]
voorbereiden?" 10 Hij zei tegen hen: "Zie,
wanneer jullie de stad binnengaan, zullen
jullie iemand ontmoeten die een kruik water
draagt. Volg hem. 11 Zeg tegen de
huismeester: 'Onze rabí zegt: Waar is de
ontvangstruimte waar ik het Peṣḥā met mijn
leerlingen kan eten?' 12 Zie, hij zal jullie een
grote ingerichte bovenkamer laten zien:
bereid het daar." 13 Ze gingen en vonden het
zoals hij hun had gezegd en bereidden het
Peṣḥā voor. 14 Toen het zover was, kwam
Yešúʿ en lagen de twaalf zendelingen met
hem aan. 15 En hij zei tegen hen: "Ik heb het
hevig begeerd om dit Peṣḥā met jullie te eten
voordat ik ga lijden. 16 Want ik zeg jullie, dat
ik het vanaf nu niet zal eten totdat het wordt
voltooid in het koninkrijk van God." 17 En hij
nam een beker, dankte en zei: "Neem deze
en verdeel het onderling. 18 Want ik zeg
jullie dat ik van nu af niet van de vrucht van
de wijnstok zal drinken, totdat het koninkrijk
van God is gekomen." 19 En hij nam het
brood, dankte, brak het gaf het hun en zei:
"Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt
gegeven. Doe dit tot herdenking van mij."
20 Net zo over de beker, nadat ze de maaltijd
hadden gehad, zei hij: "Deze beker is het
nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor jullie
zal worden vergoten. 21 Echter, zie, de hand
van mijn verrader is op de tafel! 22 De
Mensenzoon gaat zoals hij was bestemd276,
maar wee die man door wiens hand hij
verraden zal worden."
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23 Toen gingen ze onderling onderzoeken
wie van hen dit werkelijk zou doen. 24 Ze
hadden onderling ook strijd over wie van hen
de grootste was. 25 En Yešúʿ zei tegen hen:
"De koningen van de natiën zijn hun heren.
Degenen die het gezag over hen hebben,
worden weldoeners genoemd. 26 Maar jullie
zijn niet zo; laat wie onder jullie groot is, de
minste zijn, en wie het hoofd is, als een
dienaar. 27 Want wie is groter? Degene die
aanligt, of degene die bedient? Is het is niet
degene die aanligt? Maar ik ben onder jullie
als degene die bedient. 28 Jullie zijn degenen
die bij me zijn gebleven in mijn
beproevingen. 29 En ik beloof jullie een
koninkrijk zoals mijn Vader aan mij heeft
beloofd, 30 en dat jullie zullen eten en
drinken aan de tafel van mijn koninkrijk en
dat jullie op twaalf tronen zullen zitten en de
twaalf stammen van Isrāʾyel oordelen."
31 Yešúʿ zei tegen Šemʿún: "Šemʿún, Šemʿún,
zie, Sāṭānā heeft geprobeerd om jullie als
tarwe uit te zeven! 32 En ik heb voor je
verzocht, dat jouw geloof niet zou falen. Keer
ook jij op tijd terug en versterk je broeders!"
33 Šemʿún zei tegen hem: "Mijn Heer, ik ben
bereid om met u tot de gevangenis en tot de
dood [te gaan]!" 34 Yešúʿ zei tegen hem: "Ik
zeg je, Šemʿún, dat de haan vandaag niet zal
kraaien totdat je drie keer hebt ontkend dat
je me kent." 35 En hij zei tegen hen: "Toen ik
jullie zonder beurs, tas en schoenen uitzond,
heeft ook maar iets ontbroken?" Ze zeiden
tegen hem: "Niets." 36 Hij zei tegen hen:
"Laat van nu af degene die een beurs heeft
hem [mee]nemen, ook een tas, en wie geen
dolk heeft, laat hij zijn gewaad verkopen en
zich een dolk kopen." 37 Want ik zeg jullie,
dat ook dit wat is geschreven, in mij vervuld
moet worden: [Jes. 53:12] 'Ik zal met de
onrechtvaardigen worden gerekend', want
alles over mij zal vervuld worden."
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38 En ze zeiden tegen hem: "Onze Heer, zie,
hier zijn twee dolken!" Hij zei tegen hen:
"Het is voldoende." 39 En ze vertrokken en
gingen, zoals hij gewend was, naar Bét-Zayte
en zijn leerlingen volgden hem ook. 40 Bij die
plaats aangekomen, zei hij tegen hen: "Bid
dat jullie niet in beproeving raken." 41 En hij
trok zich tot op een steenworp afstand van
hen terug, knielde en bad, 42 en zei: "Vader,
als u wilt, laat u deze beker aan mij
voorbijgaan; laat echter niet mijn wil maar
die van u gedaan worden." 43 Toen
verscheen aan hem een engel van de hemel
om hem te sterken. 44 Terwijl hij vrees had,
bad hij vurig en werd zijn zweet als druppels
bloed die op277 de grond vielen. 45 En hij
stond op van zijn gebed en ging naar zijn
leerlingen en vond ze slapende, vanwege de
spanning. 46 En hij zei tegen hen: "Waarom
slapen jullie? Sta op en bid, zodat jullie niet
in beproeving raken!" 47 Terwijl hij nog
sprak, zie, een menigte met degene genaamd
Yihúdā, een van de twaalf, kwam naar hem
toe en hij naderde Yešúʿ en kuste hem. Want
hij had hen dit teken gegeven: "Het is degene
die ik kus!" 48 Yešúʿ zei tegen hem: "Yihúdā,
verraad je de Mensenzoon met een kus?"
49 Toen degenen die met hem waren, zagen
wat er gebeurde, zeiden ze tegen hem:
"Onze Heer, zullen we ze met dolken slaan?"
50 En één van hen sloeg de bediende van de
hogepriester en nam diens rechteroor af. 51
Maar Yešúʿ antwoordde: "Het is voldoende.
Tot zover!" En hij raakte het oor van degene
die verwond was aan, en genas het. 52 En
Yešúʿ zei tegen degenen die tegen hem
waren gekomen, de overpriesters en de
oudsten en de hoofden van de tempelwacht:
277

of 'hij viel'.

"Als tegen een rover bent u tegen mij
uitgetrokken met dolken en stokken om me
te arresteren? 53 Ik was elke dag met u in de
tempel, maar u strekte zelfs uw hand niet uit
naar mij, maar dit is uw uur en het gezag van
de duisternis." 54 En ze arresteerden hem en
brachten hem naar het huis van de
hogepriester terwijl Šemʿún hem achterna
kwam op een afstand. 55 En ze staken een
vuur aan in het midden van het binnenhof en
gingen rondom zitten. Ook Šemʿún zat bij
hen. 56 Maar een jonge vrouw zag hem
terwijl hij bij het vuur zat en ze keek hem aan
en zei: "Deze man was ook met hem!"
57 Maar hij ontkende het en zei: "Vrouw, ik
ken hem niet!" 58 Een weinig [later] zag
iemand anders hem en zei tegen hem: "U
bent ook één van hen!" Maar Kiʾfā zei: "Dat
ben ik niet!" 59 Na een uur ging iemand
anders redetwisten en hij zei: "Echt, ook
deze [man] was met hem, en hij is zelfs een
Galileeër!" 60 Kiʾfā zei: "Man, ik weet niet
wat je zegt!" En onmiddellijk, terwijl hij
sprak, kraaide de haan. 61 Yešúʿ draaide zich
om en keek naar Kiʾfā. Šemʿún herinnerde
het woord dat onze Heer hem had
gesproken: "Voordat de haan kraait zal je me
drie keer hebben ontkend." 62 En Šemʿún
ging naar buiten en huilde bitter. 63 En de
mannen die Yešúʿ vasthielden, lachten hem
uit, 64 en ze blinddoekten hem en sloegen
hem op het gezicht en zeiden: "Profeteer,
wie heeft u geslagen?" 65 En veel andere
dingen lasterden en spraken ze tegen hem.
66 Toen de dag opkwam, vergaderden de
oudsten en de overpriesters en de
schriftgeleerden en namen hem naar hun
raad. 67 En ze zeiden tegen hem: "Als u de
Mšíḥā bent, zeg het ons!" Hij zei tegen hen:
[Als] ik het vertel, gelooft u me niet. 68 En als
ik u [iets] vraag, zult u mij geen antwoord
geven of mij vrijlaten.
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69 Van nu af zal de Mensenzoon rechts zitten
van de macht van God." 70 Toen zeiden
allen: "Bent u dan de Zoon van God?" Yešúʿ
zei tegen hen: "U zegt dat ik ben."
71 Ze zeiden: "Waarom hebben we nog meer
getuigen nodig? Want we hebben het uit zijn
mond gehoord!"
Hoofdstuk 23
1 En heel hun vergadering stond op en
bracht hem naar Pilatos. 2 En ze gingen hem
beschuldigen en ze zeiden: "We hebben
bevonden dat deze man ons volk misleidt, en
hij verbiedt het om hoofdgeld aan de keizer
te geven en hij zegt over zichzelf dat hij
koning-Mšíḥā is!" 3 Pilatos vroeg hem en zei
tegen hem: "Bent u de koning van de
Yihúdi's?" Hij antwoordde: "U zegt [het]."
4 En Pilatos zei tegen de menigte en de
overpriesters: "Ik kan niets tegen deze man
vinden!" 5 Maar ze riepen uit en zeiden: "Hij
zweept ons volk op, terwijl hij in heel Yihúd
leert. Hij begon vanuit Glílā en [kwam tot]
hier!" 6 Zodra Pilatos de naam Glílā hoorde
vroeg hij of de man een Galileeër was.
7 Toen hij begreep dat hij onder het gezag
van Herodes stond, stuurde hij hem naar
Herodes, omdat hij in die dagen in ʾÚrišlem
was. 8 Zodra Herodes Yešúʿ zag, was hij zeer
blij want hij wilde hem al zeer lang zien
omdat hij veel dingen over hem had
gehoord, en hij hoopte dat hij een teken van
hem zou zien. 9 En hij stelde vele vragen
maar Yešúʿ gaf geen enkel antwoord. 10 De
overpriesters en schriftgeleerden stonden op
en beschuldigden hem hevig. 11 Maar
Herodes en zijn soldaten minachtten hem.
Toen hij hem had uitgelachen, deed hij hem
purperen gewaden aan en stuurde hem naar
Pilatos. 12 En op die dag werden Pilatos en
Herodes vrienden met elkaar,
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want voorheen was er vijandschap tussen
hen geweest. 13 Toen riep Pilatos de
overpriesters en de leiders van het volk,
14 en hij zei tegen hen: "Jullie hebben me
deze man gebracht als iemand die uw volk
bederft, en zie, ik heb hem voor uw ogen
onderzocht, maar heb deze man in niets
waarvan u hem beschuldigt schuldig
bevonden. 15 Ook Herodes niet. Want ik
stuurde hem naar hem278 en zie, niets wat hij
heeft gedaan is de dood waard. 16 Ik zal hem
daarom tuchtigen en hem vrijlaten."
17 Want er was een gewoonte dat hij
iemand voor hen tijdens de viering zou
vrijlaten. 18 Maar heel het volk riep uit en
zei: "Neem deze man weg en laat ons
Barʾaba vrij!" 19 Hij was iemand die in de
gevangenis was geworpen vanwege een
oproer en moord die in de stad was gebeurd.
20 Opnieuw sprak Pilatos met hen, omdat hij
Yešúʿ wilde vrijlaten. 21 Maar ze riepen uit
en zeiden: "Hang hem op, hang hem op!"
22 Maar hij zei voor de derde keer tegen
hen: "Wat voor kwaad heeft hij begaan? Ik
vind in hem geen misdaad die de dood waard
is. Ik zal hem daarom tuchtigen en hem
vrijlaten." 23 Maar ze hielden met luide stem
vol en eisten van hem dat ze hem konden
ophangen. Hun stem en die van de
overpriesters overstemde. 24 Dus gaf Pilatos
opdracht dat aan hun verzoek werd voldaan.
25 En hij liet hun degene vrij die vanwege
oproer en moord in de gevangenis was
geworpen, degene om wie ze vroegen, maar
Yešúʿ leverde hij uit zoals ze wilden.
26 Terwijl ze hem wegvoerden namen ze
Šemʿún, een Qúrini die van het veld was
gekomen, en legden het kruis op hem, zodat
hij het achter Yešúʿ aan droeg.
278

Grieks heeft 'ik heb jullie naar hem gestuurd'
en 'hij zond hem naar ons'.
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27 En achter hem kwam een menigte van
mensen, en vrouwen die om hem huilden en
rouwden. 28 En Yešúʿ keerde zich tot hen en
zei: "Dochters van ʾÚrišlem, huil niet om mij
maar om jullie zelf en om jullie kinderen.
29 Want zie! De dagen komen waarin men
zal zeggen: 'Gelukkig zijn de onvruchtbaren
en de schoot die niet heeft verwekt en de
borsten die niet hebben gezoogd'. 30 Dan
zullen jullie tegen de bergen beginnen te
zeggen: 'Val op ons!' En tegen de heuvels:
'Bedek ons!' 31 Want als men deze dingen
met vochtig279 hout doet, wat zal er dan met
het verdorde [hout] gebeuren?" 32 En er
kwamen twee anderen met hem,
misdadigers, om te worden gedood. 33 Toen
ze bij een plaats kwamen genaamd 'De
Schedel280', hingen ze hem en die
misdadigers op. Eén rechts en de ander links
van hem. 34 Maar Yešúʿ zei: "Vader, vergeef
hun, want ze weten niet wat ze doen!" En ze
verdeelden zijn gewaden en wierpen er het
lot over. 35 Het volk stond te kijken en ook
de leiders lachten hem uit en ze zeiden:
"Anderen heeft hij gered: laat hij zichzelf
redden als hij de Mšíḥā, de verkozene van
God, is!" 36 Ook de soldaten lachten hem uit
toen ze bij hem kwamen en hem azijn
aanboden. 37 En ze zeiden tegen hem: "Als u
de koning van de Yihúdi's bent, red uzelf!"
38 Er was ook een opschrift boven hem
geschreven in Grieks, Romeins en
Hebreeuws: "Dit is281 de koning van de
Yihúdi's."
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of 'groen'.
Ar. 'Qarqaptā'.
281 Ar. (הנו מלכא דיהודיאhānú malkā di
Yihúdāye). Grieks 'ο βασιλευς των ιουδαιων
ουτος.' Latijn 'hic est rex Iudaeorum'
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39 Eén van die misdadigers die met hem was
gekruisigd, belasterde hem en zei: "Als u de
Mšíḥā bent, red uzelf en ons ook!" 40 Maar
zijn naaste [misdadiger] maande hem en zei
tegen hem: "U vreest zelfs God niet, want u
hebt hetzelfde oordeel ontvangen. 41 Dat
van ons is terecht naar wat het waard is,
want ons wordt vergolden naar wat we
hebben gedaan. Deze man heeft niets
ernstigs gedaan!" 42 En hij zei tegen Yešúʿ:
"Mijn Heer, herinner me wanneer u in uw
koninkrijk komt." 43 Yešúʿ zei tegen hem:
"Met zekerheid zeg ik je dat je vandaag met
mij in het paradijs zal zijn." 44 Nu was het
ongeveer zes uur en het bleef donker over
heel het land tot het negende uur282. 45 De
zon was verduisterd en het gordijn in de
tempel scheurde door het midden. 46 Yešúʿ
riep uit en zei met een luide stem: "Mijn
Vader, in uw handen leg ik mijn adem!" Toen
hij dit had gezegd stierf hij. 47 Zodra de
centurio zag wat er was gebeurd, prees hij
God en zei: "Echt, deze man was
rechtvaardig!" 48 En alle menigten, die zich
hadden verzameld voor dit spektakel,
sloegen zich op hun borst toen ze zagen wat
er was gebeurd en ze gingen naar huis
49 Daar stonden op een afstand alle
bekenden van Yešúʿ en de vrouwen die met
hem waren gekomen vanuit Glílā. Zij zagen
deze dingen. 50 Iemand met de naam
Yawsef, een raadslid uit Rāmtā, een stad van
Yihúd, was een goed en rechtvaardig man.
51 Hij had niet ingestemd met hun wil en
met hun daad, en verwachtte het koninkrijk
van God. 52 Hij ging naar Pilatos en vroeg om
het lichaam van Yešúʿ. 53 En hij nam het eraf,
wikkelde het in een lijkwade van linnen en
legde het in een uitgehouwen tombe waarin
nog niemand was gelegd.
282
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54 Het was de dag van voorbereiding en de
sabbat zou beginnen. 55 Toen de vrouwen,
die met hem uit Glílā waren gekomen, waren
genaderd, bekeken ze de tombe en hoe het
lichaam was gelegd. 56 En ze gingen weg om
kruiden en parfum voor te bereiden, maar
rustten op de sabbat zoals het was geboden.
Hoofdstuk 24
1 Op de eerste [dag] van de week, in de
dageraad, terwijl het nog donker was, kwam
men bij de graftombe om de kruiden te
brengen die men had voorbereid. Er waren
daar andere vrouwen met hen. 2 En ze
vonden de steen weggerold van de
graftombe. 3 Ze gingen naar binnen maar
vonden het lichaam van Yešúʿ niet. 4 Terwijl
ze zich hierover verbaasden, zie, twee
mannen stonden boven hen, en hun kleding
glansde! 5 Uit ontzag bogen ze hun gezicht
naar de aarde. Zij zeiden echter tegen hen:
"Waarom zoeken jullie de Levende bij de
doden? 6 Hij is hier niet. Hij is opgestaan,
herinner wat hij zei toen hij met u was in
Glílā. 7 Hij zei dat de Mensenzoon
uitgeleverd moest worden aan de handen
van zondige mensen, en gekruisigd worden,
en op de derde dag zou hij opstaan." 8 En ze
herinnerden zich zijn woorden. 9 Dus
keerden ze terug van de tombe en vertelden
al deze dingen aan de elf en de rest. 10 (Zij
nu, waren Maryam van Māgdālā, Yúḥan en
Maryam, de moeder van Yaʿqúb, en anderen
die met hen waren die het aan de
zendelingen vertelden). 11 Maar deze
woorden schenen in hun ogen waanzin dus
geloofden ze hen niet. 12 Šemʿún stond op
en rende naar de tombe. Hij inspecteerde
het en zag dat het linnen apart was
neergelegd. Terwijl hij vertrok, was hij
verbaasd over wat er was gebeurd.
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13 Zie, twee van hen gingen die dag naar een
dorp met de naam Emaos, wat op zestig
stadiën283 afstand van ʾÚrišlem ligt. 14 En ze
spraken met elkaar over alle dingen die
waren gebeurd. 15 Terwijl ze met elkaar
spraken en elkaar vragen stelden, kwam
Yešúʿ, die zich bij hen aansloot en met hen
liep. 16 En hun ogen waren afgesloten
geweest, zodat ze hem niet herkenden.
17 En hij zei tegen hen: "Wat zijn deze
woorden die u onderweg met elkaar
bespreekt, en u bent bedroefd!" 18 Eén van
hen, met de naam Kleopa, zei tegen hem:
"Bent u werkelijk de enige vreemdeling in
ʾÚrišlem die niet weet wat er onlangs in haar
is gebeurd?" 19 Hij zei tegen hen: "Wat voor
dingen?" Ze zeiden tegen hem: "Over Yešúʿ
van Nāṣrat, iemand die een profeet was,
machtig in woorden en daden voor God en
voor alle mensen. 20 En de overpriesters en
de oudsten leverden hem uit tot de
doodstraf en ze hingen hem op. 21 Maar we
hadden gehoopt dat hij degene was die
Isrāʾyel zou bevrijden, en zie, drie dagen [zijn
voorbijgegaan] sinds al deze dingen zijn
gebeurd! 22 En enkele van onze vrouwen
hebben ons verbaasd, want ze waren de
eersten die naar de graftombe zijn gegaan.
23 Toen ze het lichaam daar niet vonden,
kwamen ze en vertelden ze ons: 'We zagen
daar engelen, en ze zeiden over hem: 'Hij
leeft!'' 24 En sommige van onze mannen
gingen ook naar de graftombe en ze
bevonden dat het was zoals de vrouwen
zeiden, maar hem zagen ze niet." 25 Toen zei
Yešúʿ tegen hen: "O, onverstandigen en traag
van hart om alles te geloven wat de profeten
hebben gesproken! 26 Moest de Mšíḥā deze
dingen niet verduren om zijn glorie binnen te
gaan?"

283
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27 En hij begon vanaf Muše en alle profeten
en verklaarde hun alle Schriftplaatsen over
hem. 28 En ze kwamen bij het dorp aan waar
ze naar toe gingen, en hij deed alsof hij naar
een plaats verderop zou gaan. 29 Maar ze
dwongen hem en zeiden: "Blijf bij ons, want
de dag is voorbij en het wordt donker!" En hij
verbleef bij hen. 30 Toen hij met hen aanlag,
nam hij het brood, zegende het, brak het en
gaf het aan hen. 31 Onmiddellijk werden hun
ogen geopend en ze herkenden hem. Maar
hij steeg van hen op. 32 En ze zeiden tegen
elkaar: "Waren we niet traag van gehoor284
toen hij onderweg met ons sprak en ons de
Geschriften verklaarde?" 33 En ze stonden
op dat moment op en keerden naar ʾÚrišlem
terug en vonden de elf in vergadering met
degenen die met hen waren. 34 En ze zeiden:
"Onze heer is echt opgestaan en aan Šemʿún
verschenen!" 35 En ook zij vertelden wat
onderweg was gebeurd en hoe ze hem
herkenden toen hij het brood brak.
36 Terwijl ze deze dingen bespraken, stond
Yešúʿ onder hen en zei tegen hen: "Vrede
met jullie! Ik ben [het], vrees niet." 37 Ze
waren verontrust en bevreesd, want ze
dachten dat ze een geest zagen. 38 En Yešúʿ
zei tegen hen: "Waarom zijn jullie geschokt
en waarom gaan er gedachten in jullie hart
op? 39 Kijk naar mijn handen en mijn voeten,
want ik ben het. Onderzoek mij en weet dat
een geest geen vlees en botten heeft zoals
jullie zien wat ik heb." 40 En terwijl hij deze
dingen zei, toonde hij hun zijn handen en
voeten. 41 Zelfs toen geloofden ze niet, want
ze waren zowel blij als verwonderd. En hij zei
tegen hen: "Hebben jullie hier iets te eten?"

42 En ze gaven hem een deel geroosterde vis
en honingraat. 43 Hij nam het en at het voor
hun ogen op. 44 Hij zei tegen hen: "Dit zijn
de woorden die ik met jullie heb gesproken
toen ik met jullie was; dat alle dingen die in
de Wet van Muše en de Profeten en de
Psalmen over mij werden geschreven,
voltooid moeten worden." 45 Toen opende
hij hun verstand om de Geschriften te
begrijpen. 46 En hij zei tegen hen: "Zo staat
het geschreven en het was juist dat de Mšíḥā
moest lijden285 en op de derde dag uit het
verblijf van de doden zou opstaan. 47 En dat
in zijn naam berouw en vergeving van
zonden onder alle natiën zou worden
verkondigd en dat het begin in ʾÚrišlem zou
zijn. 48 Jullie zijn de getuigen van deze
dingen. 49 En ik zal over jullie de belofte van
mijn Vader sturen. Maar blijf in de stad
ʾÚrišlem tot jullie met de macht van boven
bekleed zullen zijn." 50 En hij nam hen mee
naar Bét-Anyā en hief zijn handen op en
zegende hen. 51 Toen hij hen had gezegend,
werd hij van hen afgescheiden en steeg hij
naar de hemel op. 52 Ze aanbaden hem en
keerden met grote vreugde terug naar
ʾÚrišlem. 53 Ze waren altijd in de tempel,
terwijl ze God loofden en zegenden. Amen.
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Lucas 24:32. Daniël 2:11. Grieks heeft 'in
brand'.
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1 In het begin was het Woord286. Het Woord
was met God en het Woord was God287.
2 Deze was in het begin met God. 3 Alles was
er door zijn hand en zonder hem was er zelfs
niet één ding dat er is geweest. 4 In hem was
het leven en het leven is het licht van
mensen288. 5 En dat licht schijnt in de
duisternis en de duisternis heeft het [licht]
niet vertreden. 6 Er was een door God
gestuurde mens; zijn naam was Yúḥanān.
7 Hij kwam voor een getuigenis, om te
getuigen over het licht; zodat allen door zijn
hand zouden gaan geloven. 8 Hij was niet het
licht zelf, maar kwam om te getuigen van dat
licht. 9 Dat was namelijk het licht van
waarheid, dat iedereen verlicht die in de
wereld komt. 10 Hij was in de wereld en de
wereld was er door zijn hand, maar de
wereld heeft hem niet herkend. 11 Hij kwam
tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem
niet ontvangen. 12 Maar aan wie hem
hebben ontvangen gaf hij het gezag om
kinderen289 van God te worden: aan degenen
die in zijn naam geloven. 13 Zij werden niet
uit bloed of vlees of de wil van een mens
geboren, maar uit God. 14 En het Woord
werd vlees en verbleef onder ons. En we
zagen zijn glorie als de glorie van de
eniggeborene van de Vader, vol genade en
waarheid. 15 Over hem getuigde Yúḥanān,
en hij riep en zei: "Dit is degene over wie ik
heb gezegd, dat hij na mij zou komen. Toch
was hij voor mij want hij was er eerder dan
ik."

16 En door zijn volheid290 hebben we allen
ontvangen en genade om de genade,
17 omdat de Wet door de hand van Muše
was gegeven maar waarheid en genade door
de hand van Yešúʿ Mšíḥā. 18 Geen mens
heeft ooit God gezien. De eniggeboren
God291, die in de boezem van zijn Vader is,
heeft hem verklaard. 19 En dit is het
getuigenis van Yúḥanān toen de Yihúdi's van
ʾÚrišlem priesters en Lewíeten naar hem
hadden gestuurd om hem te vragen: "Wie
bent u?" 20 Hij beleed en ontkende niet
maar beleed: "Niet ik ben de Mšíḥā." 21 En
ze vroegen hem weer: "Wat dan? Bent u dan
ʾElíā?" Hij zei: "Nee, dat ben ik niet." "Bent u
dan de Profeet?" waarop hij zei: "Nee!"
22 Daarna zeiden ze tegen hem: "Wie bent u
dan, zodat we een antwoord kunnen geven
aan wie ons hebben gestuurd. Wat zegt u
over u zelf?" 23 Hij zei: "Ik ben de roepende
stem in de wildernis: [Jes. 40:3. Hand. 9:2]
'Egaliseer de weg van de HEER', zoals de
profeet ʾEšʿayā heeft gezegd. 24 Zij die waren
gestuurd, waren van de separatisten. 25 Ze
vroegen hem: "Waarom doopt u, als u zelf
niet de Mšíḥā of ʾElíā of de Profeet bent?"
26 Yúḥanān antwoordde en zei tegen hen:
"Ik doop met water. Onder u292 staat degene
die u niet kent. 27 Hij is degene die na mij
komt en er voor mij was. Ik ben het niet
waard de riemen van zijn sandalen los te
maken." 28 Deze dingen waren in BétʿAnyā293, bij de overkant van de Yúrdnān
waar Yúḥanān doopte. 29 En op de dag
daarna zag Yúḥanān Yešúʿ naar zich toe
komen en hij zei: "Zie, het Lam van God dat
de zonden van de wereld opneemt!
290
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'woord', 'zaak', 'substantie', 'oorzaak'.
Filippenzen 2:9; Romeinen 9:5.
Henoch 48: 4
of 'zonen'. Payne Smith P 53
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of 'aanvulling'. Matteüs 9:16.
Grieks heeft 'eniggeboren zoon'. Sin. en PNT
hebben 'eniggeboren God'.
292 Meervoud.
293 Huis van dadels.
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30 Hij is degene van wie ik sprak, dat na mij
een man zal komen maar hij was mij voor
want hij was [er] eerder dan ik. 31 En ik
kende hem niet, maar ik ben gekomen om
met water te dopen, zodat hij aan Isrāʾyel
bekend zou worden." 32 Yúḥanān getuigde
en zei: "Ik zag de Geest als een duif van de
hemel afdalen en hij verbleef op hem. 33 En
ik kende hem niet maar hij die mij heeft
gestuurd om in water te dopen zei me:
'Degene op wie u de Geest ziet afdalen en
verblijven, hij zal in de Heilige Geest dopen'.
34 En ik zag en getuig dat deze Ene de Zoon
van God is." 35 De volgende dag stonden er
Yúḥanān en twee van zijn leerlingen. 36 Hij
keek naar Yešúʿ terwijl deze voorbij liep en
hij zei: "Zie, het Lam van God!" 37 Zijn beide
leerlingen gehoorzaamden toen hij dit zei en
ze gingen Yešúʿ volgen. 38 Daarop draaide
Yešúʿ zich om en zag degenen die hem
volgden en hij zei tegen hen: "Wat willen
jullie?" Ze zeiden tegen hem: "Onze rabí,
waar verblijft u?" 39 Hij zei tegen hen: "Kom
en zie." En ze kwamen en zagen waar hij
woonde en zij bleven vanaf die dag bij hem.
En het was ongeveer het tiende uur. 40 Een
van degenen die Yúḥanān hoorde en Yešúʿ
ging volgen, was ʾAndreās, de broer van
Šemʿún. 41 Hij zag eerst zijn broer Šemʿún en
zei tegen hem: "We hebben de Mšíḥā294
gevonden!" 42 Daarna bracht hij hem bij
Yešúʿ. Yešúʿ keek naar hem en zei: "Jij bent
Šemʿún, de zoon van Yāwn en je zal Kiʾfā295
worden genoemd." 43 De volgende dag
wilde Yešúʿ naar Glílā vertrekken en hij
ontmoette Fílípos en zei tegen hem: "Volg

mij!" 44 Fílípos nu kwam uit Bét-Ṣayādā, de
stad van ʾAndreās en Šemʿún. 45 En Fílípos
vond Natanayiʾyl en zei tegen hem: "Over
wie Muše296 in de Wet en [over wie] de
profeten schreven, hebben we gevonden! Hij
is Yešúʿ, de zoon van Yawsef uit Nāṣrat."
46 Natanayiʾyl zei tegen hem: "Kan er uit
Nāṣrat iets goeds komen?" Fílípos zei tegen
hem: "Kom kijken!" 47 En Yešúʿ keek terwijl
Natanayiʾyl naar hem toe kwam en zei over
hem: "Zie, een echte zoon van Isrāʾyel in wie
geen list is!" 48 Natanayiʾyl zei tegen hem:
"Waar kent u mij van?" Yešúʿ zei tegen hem:
"Ik zag je onder de vijgenboom zitten
voordat Fílípos je riep." 49 Natanayiʾyl
antwoordde en zei tegen hem: "Rabí, u bent
de Zoon van God, u bent de koning van
Isrāʾyel!" 50 Yešúʿ zei tegen hem: "Geloof je
omdat ik zei, dat ik je onder de vijgenboom
zag? Je zal grotere dingen dan deze dingen
zien." 51 Hij zei tegen hem: "De waarheid297:
ik zeg dat je van nu [af] de hemel geopend
zult zien, terwijl de engelen van God
opstijgen en afdalen298 naar de
Mensenzoon."
Hoofdstuk 2
1 Op een derde dag299 was er een bruiloft in
Qātne, een stad in Glílā. De moeder van
Yešúʿ was daar. 2 Ook Yešúʿ en zijn leerlingen
waren voor de bruiloft uitgenodigd. 3 Toen
er gebrek aan wijn was zei zijn moeder tegen
Yešúʿ: "Ze hebben geen wijn." 4 Yešúʿ zei
tegen haar: "Vrouw, wat is er tussen mij en
u? Mijn tijd is nog niet gekomen." 5 Zijn
moeder zei tegen de bedienden: "Wat hij u
ook zegt, doe dat."

296
294

Gr. 'Messias, wat vertaald Christus betekent'.
295 Grieks heeft 'Wat vertaald 'Petros' (rots)
betekent'

297
298
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Deuteronomium 18:15,18
Idioom 'amen, amen'.
Genesis 28:12
dinsdag
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6 Er waren daar zes stenen waterkruiken
gezet, voor de reiniging van de Yihúdi's, die
elk twee of drie reba's bevatten. 7 Yešúʿ zei
tegen hen: "Vul de waterkruiken300 met
water." En ze vulden die tot de rand. 8 Hij zei
tegen hen: "Schenk nu iets in en breng het
naar de ceremoniemeester." En ze brachten
het. 9 Toen de ceremoniemeester het water
dat wijn was geworden had geproefd terwijl
hij niet wist vanwaar het was, behalve de
bedienden die het met water hadden gevuld,
riep de ceremoniemeester de bruidegom,
10 en hij zei tegen hem: "Iedereen serveert
eerst de goede wijn en wanneer men
bedronken is de mindere. Maar u hebt de
goede wijn tot nu bewaard!" 11 Dit was het
eerste teken301 dat Yešúʿ gaf, in Qātne van
Glílā. En hij maakte zijn glorie bekend en zijn
leerlingen geloofden in hem. 12 Daarna
daalde hij af naar Kpar-Naḥum. Hij, zijn
moeder en zijn broers en zijn leerlingen
bleven daar een paar dagen. 13 En het Peṣḥā
van de Yihúdi's naderde en Yešúʿ ging op
naar ʾÚrišlem. 14 En hij vond in de tempel
diegenen die runderen, schapen en duiven
verkochten en de geldwisselaars die [daar]
zaten. 15 Toen maakte hij een zweep van
touw en dreef hen allen en zelfs de schapen
en runderen en geldwisselaars uit de tempel.
En hij verstrooide hun wisselgeld en gooide
hun tafels omver. 16 En tegen de degenen
die duiven verkochten zei hij: "Haal ze weg
en voer geen handel in het huis van mijn
Vader!" 17 Toen herinnerden zijn leerlingen
dat er stond geschreven: [Ps. 69:9] "De ijver
voor uw huis heeft mij verslonden."
18 Maar de Yihúdi's antwoordden en zeiden
hem: "Wat voor teken kunt u ons tonen dat u

deze dingen doet?" 19 Yešúʿ antwoordde en
zei tegen hen: "Breek deze tempel af en in
drie dagen zal ik hem oprichten302." 20 De
Yihúdi's zeiden hem: "De tempel was in
zesenveertig303 jaar gebouwd en u zult het in
drie dagen oprichten?" 21 Maar hij sprak
over de tempel van zijn lichaam. 22 Toen hij
uit het verblijf van de doden was opgestaan
herinnerden zijn leerlingen dat hij dit had
gezegd, en ze geloofden de Geschriften en
het woord dat Yešúʿ had gezegd. 23 Terwijl
Yešúʿ met Peṣḥā in ʾÚrišlem was, gingen
velen in hem geloven toen ze de tekenen
zagen die hij deed. 24 Maar Yešúʿ
vertrouwde zichzelf niet aan hen toe want hij
kende iedereen, 25 en hij had ook niemand
nodig die hem over wie dan ook getuigde,
want hij wist wat in de mens is.
Hoofdstuk 3
1 Er was daar een man uit de separatisten
met de naam Niqodimos, een leider van de
Yihúdi's. 2 Hij kwam in de nacht naar Yešúʿ
toe en zei tegen hem: "Rabí, we weten dat u
een door God gestuurde leraar bent, want
niemand kan deze wonderen304 doen die u
doet, tenzij God met hem is." 3 Yešúʿ
antwoordde hem en zei: "De waarheid: Ik zeg
u dat als iemand niet wedergeboren is, hij
het koninkrijk van God niet kan zien."
4 Niqodimos zei tegen hem: "Hoe kan een
oude man geboren worden? Men kan toch
niet opnieuw de moederschoot binnengaan
en een tweede keer geboren worden?"
5 Yešúʿ antwoordde en zei tegen hem: "De
waarheid: ik zeg u dat als een mens niet uit
geest en water is geboren, hij het koninkrijk
van God niet kan binnengaan.

302
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Exodus 7:19
Exodus 7:20; Drink de wijn, 'bloed'
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Exodus 40:1; Zacharia 6:12
ie. 25 vChr - 22 GT
304 Old Syriac
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6 Dat wat uit het vlees is geboren, is vlees, en
wat uit geest is geboren, is geest. 7 Verbaas
u niet, dat ik u heb gezegd dat u opnieuw
geboren moet worden 8 De wind waait waar
hij wil en u hoort zijn stem, maar u weet niet
waar hij vandaan komt en waar hij naar toe
gaat. Zo is iedereen die uit de Geest305 is
geboren." 9 Niqodimos antwoordde en zei
tegen hem: "Hoe is dit mogelijk?" 10 Yešúʿ
antwoordde en zei tegen hem: "Bent u een
leraar van Isrāʾyel terwijl u deze dingen niet
kent? 11 De waarheid: ik zeg u dat we
bespreken wat we weten en getuigen van
wat we hebben gezien; maar jullie
aanvaarden ons getuigenis niet. 12 Als ik aan
jullie heb verteld wat op aarde is, en jullie
geloven het niet, hoe kunnen jullie dan
geloven wat in de hemel is? 13 Niemand is
naar de hemel opgestegen, behalve hij die
van de hemel is afgedaald: de Mensenzoon;
hij die in306 de hemel is. 14 Zoals Muše de
slang in de wildernis heeft opgeheven, zo
staat de Mensenzoon klaar om te worden
opgeheven, 15 zodat iedereen die in hem
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig
leven heeft. 16 Want God heeft de wereld zo
liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft
gegeven, zodat al wie in hem gelooft niet zal
vergaan maar eeuwig leven heeft. 17 God
heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd
om de wereld te veroordelen. De wereld zou
echter door zijn hand kunnen leven. 18 Wie
in hem gelooft is niet geoordeeld. Wie echter
niet gelooft is al geoordeeld, omdat hij niet
heeft geloofd in de naam van de eniggeboren
Zoon van God. 19 Dit is nu het oordeel: het
licht is in de wereld gekomen, maar mensen
305
306

(Rúḥā) o.a. 'adem', 'wind'.
Lucas 1:19. Efeziërs 2 : 1-7

hebben de duisternis meer liefgehad dan het
licht, want hun werken zijn slecht. 20 Want
wie schandelijke dingen doet haat het licht
en komt niet tot het licht, anders zouden zijn
daden worden beschuldigd. 21 Maar wie de
waarheid doet, komt tot het licht zodat
bekend zou worden dat zijn werken in God
zijn gedaan." 22 Na deze dingen kwamen
Yešúʿ en zijn leerlingen naar het gebied van
Yihúd, waar hij met hen verbleef en doopte.
23 Maar ook Yúḥanān doopte in Enon, wat
vlak bij Salim is, want er was daar veel water
en men kwam om te worden gedoopt.
24 Yúḥanān was namelijk nog niet in de
gevangenis geworpen. 25 Een van de
leerlingen van Yúḥanān en een Yihúdi
hadden een kwestie over de reiniging307.
26 En ze kwamen naar Yúḥanān en zeiden
hem: "Rabí, degene die aan de overkant van
de Yúrdnān bij u was, over wie u hebt
getuigd, zie, hij doopt ook en velen komen
naar hem toe!" 27 Yúḥanān antwoordde en
zei tegen hen: "Men kan niet uit eigen wil
iets ontvangen, behalve [als] het hem van de
hemel wordt gegeven. 28 Jullie zijn getuigen
dat ik heb gezegd, dat niet ik de Mšíḥā ben
maar dat ik een zendeling voor hem ben.
29 Wie de bruid heeft is de bruidegom, maar
de vriend van de bruidegom is degene die
opstaat en naar hem luistert. Hij verheugt
zich met veel vreugde om de stem van de
bruidegom. Daarom, zie, mijn vreugde is
volmaakt! 30 Hij moet toenemen en ik moet
afnemen. 31 Want hij die van boven is
gekomen, is groter308 dan allen. Hij die van
de aarde is, is van de aarde en spreekt
dingen van de aarde. Hij die van de hemel is
gekomen, is groter dan allen.
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(Tadkítā) ceremoniële reiniging van de doop.
Letterlijk: boven, op
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32 Hij getuigt van wat hij heeft gezien en
gehoord maar niemand aanvaardt zijn
getuigenis. 33 Wie zijn getuigenis heeft
aanvaard, weet zich verzekerd309 dat God
waar is. 34 Want wie door God is gestuurd
spreekt de woorden van God, want God
heeft de Geest niet in een maat gegeven.
35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle
dingen in zijn hand gegeven. 36 Wie in de
Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Wie de
Zoon niet gehoorzaamt310, zal het leven niet
zien. De gramschap van God zal echter over
hem blijven."
Hoofdstuk 4
1 Nu wist Yešúʿ dat de separatisten hadden
gehoord dat hij veel leerlingen maakte en
meer doopte dan Yúḥanān. 2 Terwijl niet hij,
Yešúʿ, doopte, maar vooral zijn leerlingen.
3 En hij verliet Yihúd en ging weer naar Glílā.
4 Maar hij moest langs de Šāmraï trekken.
5 En hij kwam bij een stad genaamd Šākar,
van de Šāmraï, aan de kant van het veld dat
Yaʿqúb aan zijn zoon Yawsef had gegeven.
6 Daar was ook de waterbron van Yaʿqúb. En
Yešúʿ was vermoeid van de reis en hij ging op
de bron zitten. Het was zes uur. 7 Er kwam
een vrouw uit Šāmrien om water te putten
en Yešúʿ zei tegen haar: "Geef me water te
drinken." 8 Nu waren zijn leerlingen de stad
binnengegaan om voedsel voor zichzelf te
kopen. 9 De vrouw, een Šāmrai, zei tegen
hem: "Hoe kan het zijn dat u, een Yihúdi, iets
te drinken vraagt aan een vrouw, een
Šāmrai?" De Yihúdi's hebben namelijk geen
omgang met de Šāmraï. 10 Yešúʿ antwoordde
en zei tegen haar: "Als u bekend was met de
gave van God en met degene die tegen u
309
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of 'verzegeld' Matteüs 27:66
of 'niet is overtuigd van'.
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zegt: Geef me te drinken, zou u hem hebben
gevraagd en hij zou u levend water311
gegeven hebben." 11 Deze vrouw zei tegen
hem: "Mijn Heer, u hebt geen emmer en de
put is diep. Hoe kunt u levend water
hebben? 12 Bent u groter dan onze vader
Yaʿqúb die ons deze bron heeft gegeven? Hij,
zijn kinderen en zijn kudden hebben eruit
gedronken." 13 Yešúʿ antwoordde en zei
tegen haar: "Wie van dit water drinkt zal
weer dorst krijgen, 14 maar wie drinkt van
het water dat ik hem zal geven, zal niet
eeuwig dorst hebben, want het water dat ik
hem zal geven zal een in hem ontspringende
waterbron zijn, tot eeuwig leven." 15 Deze
vrouw zei tegen hem: "Mijn Heer, geef me
van dat water zodat ik nooit meer dorst zal
hebben of hier moet komen en putten."
16 Yešúʿ zei tegen haar: "Ga, roep uw
echtgenoot en kom hier!" 17 Ze zei tegen
hem: "Ik heb geen echtgenoot." Yešúʿ zei
tegen haar: "U hebt goed gezegd: ik heb geen
echtgenoot, 18 want u hebt vijf echtgenoten
gehad en degene die u nu hebt is niet uw
echtgenoot. Wat u hebt gezegd, is waar."
19 Die vrouw zei tegen hem: "Mijn Heer, ik
begrijp dat u een profeet bent. 20 Onze
vaders hebben op deze berg aanbeden, maar
jullie zeggen dat in ʾÚrišlem de juiste plaats is
om te aanbidden." 21 Yešúʿ zei tegen haar:
"Geloof me, vrouw, dat het uur komt dat
men noch op deze berg of in ʾÚrišlem de
Vader zal aanbidden. 22 Jullie aanbidden iets
wat jullie niet kennen, maar wij aanbidden
wat we kennen want er is redding uit de
Yihúdi's. 23 Maar het uur komt en is nu, dat
ware aanbidders de Vader in geest312 en
waarheid zullen aanbidden, want de Vader
zoekt aanbidders die zo zijn.
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Jesaja 8:6; 12;3; Psalmen 36:9; Zacharia 14:8
Latijn in spiritu of 'in de adem'
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24 Want God is geest, en wie hem aanbidden
moeten hem in geest en waarheid
aanbidden." 25 Die vrouw zei tegen hem: "Ik
weet dat de Mšíḥā komt, en als hij is
gekomen zal hij ons alles leren." 26 Yešúʿ zei
tegen haar: "Ik ben313 [het]; ik die met u
spreek!" 27 Terwijl hij sprak, kwamen zijn
leerlingen en ze waren verbaasd dat hij met
een vrouw sprak. Toch zei niemand: "Wat
vraagt u?" of "Waarom spreekt u met haar?"
28 Toen liet de vrouw de waterkan achter,
ging naar de stad en vertelde [de mensen]:
29 "Kom kijken [naar] de man die me alles
wat ik heb gedaan heeft verteld. Is dit niet de
Mšíḥā?" 30 En alle mensen gingen de stad uit
en kwamen bij hem. 31 Ondertussen deden
zijn leerlingen hem een verzoek en ze zeiden
tegen hem: "Rabí, eet!" 32 Maar hij zei tegen
hen: "Ik heb voedsel te eten wat voor jullie
onbekend is." 33 Zijn leerlingen zeiden
elkaar: "Wie heeft hem iets te eten
gegeven?" 34 Yešúʿ zei tegen hen: "Mijn
voedsel is, dat ik de wil doe van hem die mij
heeft gestuurd en dat ik zijn werk voltooi.
35 Zeggen jullie niet dat de oogst over vier
maanden komt? Zie, ik zeg jullie, open jullie
ogen en zie dat de velden al wit zijn
geworden voor de oogst! 36 Wie oogst
ontvangt een beloning en verzamelt
vruchten van eeuwig leven en de zaaier en
de oogster zullen zich samen verheugen.
37 Want dit is een waar woord314: 'De één
zaait en de ander oogst'. 38 Ik heb jullie
gestuurd om datgene te oogsten waarvoor
jullie je niet hebben ingespand. Anderen
hebben zich namelijk ingespand, terwijl jullie

hun werk zullen voortzetten." 39 In die stad
stelden vele Šāmraï geloof in hem, vanwege
het woord van de vrouw die had getuigd: "Hij
heeft me alles verteld wat ik heb gedaan."
40 Toen die Šāmraï bij hem waren gekomen,
verzochten ze hem om bij hen te blijven en
hij bleef twee dagen bij hen. 41 En velen
gingen door zijn woord in hem geloven.
42 Ze zeiden tegen die vrouw: "Nu geloven
we niet in hem vanwege uw woord, maar
omdat we hem hebben gehoord en we
weten dat hij echt de Mšíḥā is, de
Levengever van de wereld." 43 En na twee
dagen ging Yešúʿ van daar op weg naar Glílā.
44 Want Yešúʿ had getuigd, dat een profeet
niet in zijn eigen land315 wordt geëerd.
45 Toen hij in Glílā was gekomen, ontvingen
die Galileërs hem die alle tekenen hadden
gezien die Yešúʿ in ʾÚrišlem tijdens de viering
had gedaan, want ook zij waren bij de viering
geweest. 46 En Yešúʿ kwam weer in Qātne
van Glílā, waar hij water tot wijn had
gemaakt. In Kpar-Naḥum verbleef een
bediende (van een koning) van wie zijn zoon
ziek was. 47 Toen hij hoorde dat Yešúʿ vanuit
Yihúd naar Glílā was gekomen, ging hij naar
hem toe en verzocht hem om af te dalen en
zijn zoon te genezen want hij stierf bijna.
48 Yešúʿ zei tegen hem: "Als jullie geen
tekenen en wonderen zien, zullen jullie niet
geloven." 49 Die bediende van de koning zei
tegen hem: "Mijn heer, daal af voordat de
jongen sterft!" 50 Yešúʿ zei tegen hem: "Ga,
uw zoon zal leven!" En die man geloofde in
het woord dat Yešúʿ met hem had gesproken
en hij vertrok. 51 Terwijl hij afdaalde
ontmoetten zijn bedienden hem en ze
verkondigden hem en zeiden: "Uw zoon
leeft!"
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Johannes 1 vers 1, 'Woord'.
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52 En hij vroeg hen: "Hoe laat is hij beter
geworden?" Ze zeiden tegen hem: "Gisteren,
rond het zevende uur heeft de koorts hem
verlaten." 53 En zijn vader wist dat Yešúʿ op
dat zelfde uur tegen hem had gezegd: "Uw
zoon leeft!" Daarop kwamen hij en zijn hele
huis tot geloof. 54 Dit was opnieuw een
teken; het tweede dat Yešúʿ had gedaan toen
hij vanuit Yihúd naar Glílā was gekomen.
Hoofdstuk 5
1 Na deze dingen was er een viering van de
Yihúdi's, en Yešúʿ ging op naar ʾÚrišlem. 2 Nu
was daar in ʾÚrišlem een plaats van een
doopbekken, die in het Hebreeuws BétḤesda316 werd genoemd en er waren vijf
zuilengangen. 3 Daartussen lagen veel zieke
mensen, blinden, verlamden en kreupelen317.
Ze verwachtten het bewegen van het water.
4 Want een engel zou van tijd tot tijd tot de
doop afdalen en het water bewegen. Wie het
eerste na het bewegen van het water was
afgedaald, werd van elke ziekte genezen die
hij had. 5 Er was daar een man die
achtendertig jaar ziek was. 6 Yešúʿ zag deze
man liggen en hij wist hoe lang hij zo was. En
hij zei tegen hem: "Wil je genezen?" 7 Die
zieke man antwoordde en zei: "Ja, mijn Heer,
maar ik heb niemand, wanneer het water
wordt bewogen, om me in het doopbekken
te zetten, want voor ik kom, daalt een ander
voor mij af." 8 Yešúʿ zei tegen hem: "Sta op,
neem je draagbed en loop!"
9 Onmiddellijk318 was die man genezen. Hij
stond op, nam zijn draagbed en liep. Het was
die dag echter sabbat.

316
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Huis van weldaad of stromend water.
letterlijk 'verdorden'.
idioom 'zoon van een uur'.
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10 Dus zeiden de Yihúdi's tegen de genezen
man: "Het is sabbat. Het is u niet toegestaan
om uw draagbed te dragen!" 11 En hij
antwoordde en zei tegen hen: "Degene die
me heeft genezen zei me: 'Neem je draagbed
op en loop'!" 12 Ze vroegen hem: "Wie is
deze man die tegen u zei: 'Neem je draagbed
en loop'?" 13 Maar de genezene wist niet
wie Yešúʿ was, want hij had zich
teruggetrokken in de grote menigte die op
die plaats was. 14 Later vond Yešúʿ hem in de
tempel en hij zei tegen hem: "Zie, u bent
weer gezond! Zondig niet meer, zodat u niets
overkomt wat erger is dan daarvoor."
15 Daarop vertrok die man en zei tegen de
Yihúdi's, dat Yešúʿ degene was hem gezond
had gemaakt. 16 Hierom vervolgden de
Yihúdi's Yešúʿ en probeerden hem te doden,
omdat hij deze dingen op de sabbat had
gedaan. 17 Maar Yešúʿ zei tegen hen: "Mijn
Vader werkt tot nu toe, dus werk ik ook."
18 En hierdoor zochten de Yihúdi's hem nog
meer te doden. Niet alleen omdat hij de
sabbat had geschonden, maar ook omdat hij
gezegd zou hebben dat God zijn Vader is en
zichzelf met God zou gelijkstellen. 19 Maar
Yešúʿ antwoordde en zei tegen hen: "De
waarheid: ik zeg u dat de Zoon niets uit
zichzelf doet, maar hij doet de dingen die hij
de Vader ziet doen. Want de dingen die de
Vader doet, doet ook de Zoon. 20 Want de
Vader houdt van zijn Zoon en alles wat hij
doet laat hij hem zien. Maar hij zal hem
grotere werken dan deze tonen, zodat u
verbaasd zult zijn. 21 Zoals de Vader de
doden opwekt en aan hen leven geeft, zo zal
de Zoon leven geven aan wie hij wil. 22 Want
het is niet de Vader die iemand oordeelt,
maar hij heeft het gehele oordeel aan de
Zoon gegeven. 23 Zodat iedereen de Zoon
zou eren, zoals men de Vader eert. Wie de
Zoon niet eert, eert de Vader niet, die hem
heeft gestuurd.
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24 De waarheid: ik zeg u dat wie mijn woord
hoort en in hem die mij heeft gestuurd
gelooft, eeuwig leven heeft en niet voor het
gerecht zal komen, maar van de dood naar
het leven zal gaan. 25 De waarheid: ik zeg u
dat de tijd komt en er zelfs nu al is, dat de
doden de stem van de Zoon van God zullen
horen en zij die horen zullen leven. 26 Want
net als de Vader leven in zijn wezen heeft, zo
heeft hij ook de Zoon gegeven om leven in
zijn wezen te hebben. 27 En hij heeft hem
ook het gezag gegeven om het oordeel uit te
voeren. Hoewel hij de Mensenzoon is,
28 verbaas u niet; want het uur komt, dat
allen die in de tomben319 zijn stem zullen
horen. 29 En ze zullen uitgaan. Wie goede
dingen hebben gedaan tot een opstanding
van leven, en wie slechte daden hebben
gedaan tot een opstanding van oordeel. 30 Ik
doe niets uit mijzelf, maar zoals ik hoor320 zo
oordeel ik. Mijn oordeel is rechtvaardig,
want ik zoek niet mijn eigen wil maar de wil
van degene die mij heeft gestuurd. 31 Als ik
over mijzelf getuig, zou mijn getuigenis niet
waar blijken. 32 Het is een ander die over mij
heeft getuigd en ik weet dat het getuigenis
dat hij over mij heeft afgelegd waar is. 33 U
hebt [mensen] naar Yúḥanān gestuurd, en hij
heeft van de waarheid getuigd. 34 Maar ik
heb het getuigenis van een mens niet nodig,
maar ik zeg dit, zodat u mag leven. 35 Hij was
een lamp die straalde en scheen, en u wilde
een korte tijd321 in zijn licht roemen. 36 Ik
heb echter een getuigenis dat groter is dan
[die] van Yúḥanān. Want de werken die mijn
Vader mij te doen heeft gegeven, die werken
319
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die ik doe getuigen over mij dat mijn Vader
me heeft uitgezonden. 37 En de Vader die
mij heeft uitgezonden, heeft van mij getuigd.
U hebt echter nooit zijn stem gehoord of zijn
verschijning gezien. 38 En zijn woord verblijft
niet in u want u gelooft niet in degene die hij
heeft gestuurd. 39 Onderzoek de Schrift,
want daarmee gelooft u eeuwig leven te
hebben, en ze getuigt van mij. 40 Toch wilt u
niet tot mij komen zodat u eeuwig leven zult
hebben. 41 Ik ontvang geen eer van mensen,
42 maar ik ken u; dat de liefde van God niet
in u is. 43 Ik ben gekomen in de naam van
mijn Vader. U hebt mij echter niet
ontvangen. Maar als een ander in naam van
zichzelf komt ontvangt u hem wel. 44 Hoe
kunt u geloven in degenen die eer van elkaar
ontvangen, terwijl u de glorie van de Ene
God niet zoekt? 45 Waarom denkt u, dat ik u
tegenover de Vader zal beschuldigen? Er is
iemand die u zal beschuldigen; dat is Muše
op wie u hoopt. 46 Want als u Muše had
geloofd, zou u ook mij geloven, want Muše
heeft over mij geschreven. 47 En als u zijn
geschriften niet gelooft, hoe zult u dan mijn
woorden geloven?"
Hoofdstuk 6
1 Na deze dingen ging Yešúʿ naar de overkant
van het meer van Glílā, van Tiberios. 2 En
grote menigten mensen volgden hem, want
ze hadden de tekenen gezien die hij voor de
zieken had gedaan. 3 En Yešúʿ ging een
heuvel op en ging daar met zijn leerlingen
zitten. 4 Maar de Peṣḥāviering van de
Yihúdi's kwam nabij. 5 Yešúʿ sloeg zijn ogen
op en zag de grote menigten die naar hem
toe kwamen en hij zei tegen Fílípos: "Waar
kunnen we brood kopen zodat deze mensen
kunnen eten?" 6 Dit zei hij om hem te
beproeven, want hij wist wat hij zou gaan
doen.
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7 Fílípos zei tegen hem: "Tweehonderd
denarie aan brood zou niet voldoende voor
hen zijn, maar iedereen zou weinig kunnen
nemen." 8 Een van zijn leerlingen, ʾAndreās
de broer van Šemʿún Kiʾfā, zei: 9 "Hier is een
jongen die vijf gerstebroden en twee vissen
heeft. Maar wat is dit voor dezen?" 10 Yešúʿ
zei tegen hen: "Laat alle mensen aanliggen."
Nu was daar veel gras op die plaats. De
mannen lagen aan. Vijfduizend in getal.
11 En Yešúʿ nam het brood, zegende het en
verdeelde het voor wie aanlagen322 en deed
ook zo met de vis, zoveel ze wensten.
12 Toen ze verzadigd waren zei hij tegen zijn
leerlingen: "Verzamel de overgebleven
stukken zodat er niets verloren gaat." 13 En
ze verzamelden en vulden twaalf korven met
brokken die waren overgebleven van
degenen die van de vijf gerstebroden hadden
gegeten. 14 Zij en degenen die het teken dat
Yešúʿ had gedaan hadden gezien, zeiden:
"Echt, dit is de profeet die in de wereld zou
komen!" 15 Maar Yešúʿ wist dat ze hem
moesten grijpen om hem koning te maken,
dus trok hij zich in eenzaamheid terug op de
berg. 16 Toen het avond was geworden,
daalden zijn leerlingen af naar de zee. 17 Ze
stapten in een boot en ze gingen naar de
overkant bij Kpar-Naḥum. Hoewel het donker
was geworden, was Yešúʿ nog niet bij hen
gekomen.18 Nu was het meer hevig tegen
hen gekeerd want er was een sterke wind
opgestoken. 19 Toen ze ongeveer
vijfentwintig of dertig stadiën323 hadden
geroeid zagen ze Yešúʿ terwijl hij over het
meer liep in de richting van hun boot. Ze
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waren bevreesd! 20 Maar Yešúʿ zei tegen
hen: "Ik ben [het], vrees niet!" 21 Daarna
wilden ze hem in de boot ontvangen. Op dat
moment bereikte de boot het gebied waar ze
naar toe gingen. 22 De volgende dag zag de
menigte, die op de overkant van de oever
was de andere boot, behalve die ene in
welke de leerlingen waren weggegaan, maar
dat Yešúʿ niet met zijn leerlingen in de boot
was gestapt. 23 Er waren echter andere
boten uit Tiberios gekomen naar de plaats
waar ze brood hadden gegeten toen Yešúʿ
het [brood] zegende. 24 Maar de menigte
zag, dat zowel Yešúʿ als zijn leerlingen daar
niet waren, dus gingen ze in deze boten naar
Kpar-Naḥum om naar Yešúʿ te zoeken.
25 Zodra ze hem aan de overkant van het
meer hadden gevonden zeiden ze tegen
hem: "Rabí, wanneer bent u hier gekomen?"
26 Yešúʿ antwoordde en zei tegen hen: "De
waarheid: ik zeg u dat u me niet zoekt omdat
u de tekenen hebt gezien, maar omdat u
brood hebt gegeten en werd verzadigd.
27 Werk niet voor voedsel dat vergaat, maar
voor voedsel dat houdbaar is voor het
eeuwige leven, dat de Mensenzoon u zal
geven. God de Vader heeft dit door hem
gegarandeerd." 28 Ze zeiden tegen hem:
"Wat moeten we doen om de werken van
God te bewerken?" 29 Yešúʿ antwoordde en
zei tegen hen: "Dit is het werk van God, dat u
gelooft in degene die hij heeft gestuurd."
30 Ze zeiden tegen hem: "Wat voor teken
doet u zodat we [het] zien en in u geloven?
Wat kunt u? 31 Onze vaders hebben in de
wildernis manna gegeten zoals er staat
geschreven: [Ps 105:40] "Hij gaf hun brood
van de hemel te eten." 32 Yešúʿ zei tegen
hen: "De waarheid: ik zeg u dat het niet
Muše was die u brood gaf van de hemel,
maar mijn Vader die u brood van waarheid
van de hemel geeft.
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33 Want het brood van God is degene die
van de hemel is afgedaald om leven aan de
wereld te geven." 34 Ze zeiden tegen hem:
"Onze Heer, geef ons altijd dit brood!"
35 Yešúʿ zei tegen hen: "Ik ben het brood van
leven; wie naar mij komt zal geen honger
hebben, en wie in mij gelooft zal eeuwig
geen dorst324 hebben. 36 Maar ik heb u
verteld, dat u mij hebt gezien maar geen
geloof stelt. 37 Al wie door mijn Vader aan
mij is gegeven, zal naar mij komen. En wie
naar mij komt, zal ik niet verwerpen.
38 Want ik ben niet van de hemel afgedaald
om mijn eigen wil te doen maar de wil van
degene die mij heeft gestuurd. 39 Dit is de
wil van degene die mij heeft gestuurd: ik zal
niemand van degenen die hij aan mij heeft
gegeven kwijtraken, maar ik zal hem op de
laatste dag opwekken. 40 Want dit is de wil
van mijn Vader: dat allen die de Zoon zien en
in hem geloven, eeuwig leven zullen hebben.
En ik zal hem op de laatste dag opwekken."
41 Nu bleven de Yihúdi's tegen hem
mopperen omdat hij had gezegd: "Ik ben het
brood dat van de hemel is afgedaald." 42 En
ze zeiden: "Is dit niet Yešúʿ, de zoon van
Yawsef, van wie we de vader en moeder
kennen? En hoe kan deze man zeggen: 'ik
ben van de hemel afgedaald'?" 43 Yešúʿ
antwoordde en zei tegen hen: "Mopper niet
met elkaar. 44 Geen mens kan naar mij
komen, behalve wanneer de Vader (die mij
heeft gestuurd) hem leidt. En ik zal hem op
de laatste dag opwekken. 45 Er staat
namelijk in de Profeten geschreven dat [Jes.
54:13] allen door God geleerd zullen worden.
Daarom zal iedereen die van de Vader heeft
gehoord en van hem heeft geleerd, naar mij
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komen. 46 Er is geen mens die de Vader
heeft gezien behalve hij die van God is.
Hijzelf ziet de Vader. 47 De waarheid: ik zeg u
dat wie ook in mij gelooft eeuwig leven
heeft. 48 Ik ben het brood van leven. 49 Uw
vaders aten manna in de wildernis en ze zijn
gestorven. 50 Maar dit is het brood dat van
de hemel is afgedaald, zodat men ervan eet
en niet zal sterven. 51 Ik ben het brood van
leven dat van de hemel is afgedaald. En als
iemand van dit brood zou eten, zal hij eeuwig
leven. Het brood dat ik geef, is mijn lichaam,
dat ik voor de redding van de wereld zal
geven." 52 En de Yihúdi's gingen met elkaar
strijden en ze zeiden: "Hoe kan hij zijn
lichaam aan ons te eten geven?" 53 Toen zei
Yešúʿ tegen hen: "De waarheid: ik zeg dat u,
tenzij u het lichaam van de Mensenzoon eet
en zijn bloed drinkt, geen leven in uzelf hebt.
54 Wie van mijn lichaam eet, en drinkt van
mijn bloed, eeuwig leven heeft en ik zal hem
op de laatste dag opwekken. 55 Want mijn
lichaam is in waarheid voedsel en mijn bloed
is in waarheid drank. 56 Hij die mijn lichaam
eet en mijn bloed drinkt verblijft in mij en ik
in hem. 57 Het is zoals de levende Vader mij
heeft gestuurd, en ik leef door de Vader. Zo
zal degene die mij eet ook door mij leven.
58 Dit is het brood dat van de hemel is
afgedaald. Het is niet zoals uw vaders manna
aten en zijn gestorven. Wie dit brood eet, zal
eeuwig leven." 59 Hij had deze dingen in de
synagoge gesproken toen hij in Kpar-Naḥum
leerde. 60 Vele van zijn leerlingen die het
hadden gehoord, zeiden: "Dit zijn harde
woorden; wie kan het aanhoren?" 61 Maar
Yešúʿ wist in zichzelf dat zijn leerlingen
hierover mopperden, dus zei hij tegen hen:
"Nemen jullie hier aanstoot aan? 62 Wat als
jullie de Mensenzoon zouden zien opstijgen
naar de plaats waar hij vroeger was?
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63 Het is de Geest die leven geeft. Niet het
lichaam profiteert. De woorden die ik met
jullie spreek zijn geest en leven. 64 Maar er
zijn sommigen van jullie die niet geloven."
Want Yešúʿ had vooraf geweten wie hem
niet zou geloven en wie hem zou verraden.
65 Hij zei tegen hen: "Daarom heb ik jullie dit
gezegd: dat niemand naar mij kan komen
tenzij het hem door mijn Vader is gegeven."
66 Vanwege deze woorden trokken veel van
zijn leerlingen zich terug en liepen niet
[langer] met hem. 67 En Yešúʿ zei tegen de
twaalf: "Zijn ook jullie van plan te gaan?"
68 Šemʿún Kiʾfā antwoordde en zei: "Mijn
Heer, naar wie zullen we gaan? U hebt
woorden van eeuwig leven, 69 en we
geloven en weten dat u de Mšíḥā bent, de
Zoon van de levende God." 70 Yešúʿ zei
tegen hen: "Heb niet ik twaalf van jullie
gekozen? Eén van jullie is een tegenstander."
71 Hij sprak over Yihúdā, zoon van Šemʿún
Skaryúṭā, want hij, één van de twaalf, zou
hem verraden.
Hoofdstuk 7
1 Na deze dingen liep Yešúʿ in Glílā. Hij wilde
namelijk niet in Yihúd lopen omdat de
Yihúdi's hem probeerden te doden. 2 Nu
kwam de Loofhuttenviering van de Yihúdi's
nabij. 3 Dus zeiden de broers van Yešúʿ:
"Vertrek van hier en ga naar Yihúd, zodat je
leerlingen ook de werken mogen zien die je
doet: 4 want niemand die iets openlijk wil
maken, doet iets in het geheim. Als je deze
dingen doet, toon jezelf dan aan de wereld!"
5 Want zelfs zijn broers hadden niet in Yešúʿ
geloofd. 6 Yešúʿ zei tegen hen: "Mijn tijd is
tot nu nog niet gekomen, maar jullie tijd is
altijd daar! 7 De wereld kan jullie niet haten
maar ze haat mij omdat ik tegen haar getuig
dat haar werken slecht zijn.
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8 Gaan jullie op naar deze viering; ik ga niet
nu naar deze viering, want mijn tijd is nog
niet gekomen." 9 Deze dingen zei hij, dus
bleef hij in Glílā. 10 Toen zijn broers naar de
viering waren gegaan, ging hij ook, niet
openlijk maar in het geheim. 11 Maar de
Yihúdi's zochten naar hem tijdens de viering
en ze zeiden: "Waar is hij?" 12 En er was veel
gemopper om hem onder de menigte, want
sommigen zeiden dat hij goed was terwijl
anderen zeiden: "Nee, want hij misleidt het
volk." 13 Maar niemand sprak openlijk over
hem, uit vrees voor de Yihúdi's. 14 Op de
helft van de viering nu, ging Yešúʿ op naar de
tempel en hij leerde. 15 En de Yihúdi's
verbaasden zich en zeiden: "Hoe kent deze
[man] de boekrol terwijl hij niet geleerd is?"
16 Yešúʿ antwoordde en zei: "Mijn leer is niet
van mij, maar van degene die mij325 heeft
gestuurd. 17 Degene die zijn wil wenst te
doen zal mijn leer begrijpen: of het van God
is, of dat ik voor eigen zaak spreek. 18 Wie
voor de zaak van zijn eigen idee spreekt,
zoekt zijn eigen glorie. Maar wie de glorie
zoekt van degene die hem heeft gestuurd is
waar, en er is geen onrecht in zijn hart.
19 Heeft Muše u niet de Wet gegeven? Toch
behoudt niemand van u de Wet. Waarom
probeert u mij te doden?" 20 De menigte
antwoordde en zei: "U hebt een demon! Wie
wil u doden?"21 Yešúʿ antwoordde en zei: "Ik
heb een daad gedaan en allen zijn verbaasd.
22 Muše heeft u de besnijdenis gegeven. Het
was niet van Muše maar van de vaders. Toch
besnijdt u een mens op de sabbat.
23 Als een mens op de dag van de sabbat
wordt besneden, zodat de Wet van Muše
niet wordt overtreden, waarom moppert u
dan tegen mij omdat ik iemand geheel heb
genezen op de sabbat?
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24 Oordeel niet met acceptatie van toneel,
maar oordeel met een rechtvaardig oordeel."
25 Mannen van ʾÚrišlem zeiden: "Is dit niet
de man die men probeert te doden? 26 En
zie, hij spreekt openlijk, maar zij zeggen hem
niets! Denken onze oudsten misschien dat hij
echt de Mšíḥā is? 27 Maar wij kennen deze
man, van waar hij is; maar wanneer de Mšíḥā
komt zal niemand weten waar hij vandaan
komt." 28 En Yešúʿ verhief zijn stem terwijl
hij leerde in de tempel en zei: "U kent me en
weet waar ik vandaan kom. Ik ben niet uit
mijzelf gekomen. Degene die mij heeft
gestuurd is waar; hem kent u niet. 29 Maar ik
ken hem, want van hem kom ik. Hij heeft mij
gestuurd." 30 En ze wilden hem arresteren.
Toch sloeg niemand de handen aan hem,
omdat zijn uur nog niet was gekomen. 31 En
velen van de menigten geloofden in hem en
zeiden: "Wanneer de Mšíḥā komt, zou deze
dan meer tekenen doen dan deze man
doet?" 32 Maar de separatisten hoorden de
menigten die deze dingen over hem hadden
gezegd, dus stuurden zij en de overpriesters
bewakers, zodat die hem zouden arresteren.
33 En Yešúʿ zei: "Een korte tijd ben ik met u
en ik zal naar degene gaan die mij heeft
gestuurd. 34 U zult mij zoeken maar mij niet
vinden; waar ik zal zijn kunt u niet komen."
35 De Yihúdi's zeiden tegen elkaar:
"Waarheen staat deze man klaar om te gaan,
waar wij hem niet kunnen vinden? Zal hij
werkelijk naar de gebieden van de natiën
gaan, om de heidenen te leren? 36 Wat is dit
voor woord, dat hij zei: 'U zult mij zoeken
maar mij niet vinden en waar ik heen zal
gaan, kunt u niet komen'?" 37 Op de grote
dag, welke de laatste [dag] van de viering is,
ging Yešúʿ staan en hij riep uit en zei: "Laat
wie dorst heeft naar mij toe komen en
drinken,

38 Bij wie in mij gelooft zullen zoals de
Geschriften hebben gezegd: vanuit zijn
binnenste rivieren van levend water326
stromen," 39 Want dit zei hij over de Geest
die ontvangen moest worden door degenen
die in hem geloofden. Want de Geest was
nog niet gegeven, omdat Yešúʿ nog niet was
verheven. 40 Toen zeiden velen van de
menigten, die zijn woorden hoorden: "Dit is
in waarheid een profeet!" 41 Anderen
zeiden: "Dit is de Mšíḥā!" Anderen zeiden:
"Komt de Mšíḥā soms uit Glílā? 42 Zegt de
Schriftplaats niet dat de Mšíḥā uit het zaad
van Dawid en uit het dorp Bét-Leḥem van
Dawid komt?" 43 Er ontstond in de menigte
verdeeldheid om hem. 44 Sommigen onder
hen hadden hem willen arresteren, maar
niemand sloeg de handen aan hem. 45 Die
bewakers gingen terug naar de overpriesters
en de separatisten. De priesters zeiden tegen
hen: "Waarom hebben jullie hem niet
meegebracht?" 46 De bewakers zeiden tegen
hen: "Nooit heeft iemand zoals deze man
gesproken!" 47 De separatisten zeiden tegen
hen: "Zijn ook jullie misleid? 48 Heeft iemand
van de hoofden of de separatisten in hem
geloofd? 49 Maar deze mensen die de Wet
niet kennen zijn vervloekt!" 50 Eén van hen,
Niqodimos, die in de nacht naar Yešúʿ was
gegaan, zei tegen hen: 51 "Veroordeelt onze
Wet een mens, zonder dat die eerst van hem
hoort en weet wat hij heeft gedaan?" 52 Zij
antwoordden en zeiden hem: "Ben je ook uit
Glílā? Onderzoek en zie dat er geen profeet
uit Glílā zal verrijzen!" 53 En iedereen ging
naar huis327.
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1 Toen ging Yešúʿ naar de Olijfberg. 2 In de
morgen ging hij weer naar de tempel waar
alle mensen naar hem toe kwamen. Hij ging
zitten en leerde hun. 3 Toen brachten de
schriftgeleerden en de separatisten een
vrouw die op overspel was betrapt, en ze
lieten haar in het midden staan. 4 Ze zeiden
tegen hem: "Leraar, deze vrouw was openlijk
gearresteerd bij een daad van overspel.
5 Maar in de Wet van Muše328 is opgedragen
om mensen zoals zij te stenigen. Wat vindt u
hiervan?" 6 Ze zeiden dit om hem te
beproeven, zodat ze hem konden
beschuldigen. Maar Yešúʿ die gebogen
neerzat, schreef op de grond329. 7 Omdat ze
hem bleven vragen, ging Yešúʿ rechtop staan
en hij zei tegen hen: "Laat degene onder u
die zonder zonde is de eerste steen naar haar
werpen!" 8 Opnieuw ging hij gebogen en
zittend op de grond schrijven. 9 Toen ze dit
hadden gehoord, vertrokken ze één voor
één, te beginnen met de oudsten. De vrouw
in het midden, bleef achter. 10 Toen Yešúʿ
ging staan zei hij tegen de vrouw: "Waar zijn
zij? Heeft niemand u veroordeeld?" 11 Ze
antwoordde: "Niemand, HEER!" Toen zei
Yešúʿ: "Ook ik veroordeel u niet; ga heen en
zondig vanaf nu niet meer." 12 Weer sprak
Yešúʿ met hen en zei: "Ik ben het licht van de
wereld. Wie mij volgt, zal niet in de
duisternis lopen maar zal het licht van het
leven vinden. 13 De separatisten zeiden
hem: "U getuigt over uzelf; uw getuigenis is
niet waar." 14 Yešúʿ antwoordde en zei tegen
hen: "Zelfs als ik over mijzelf getuig, is mijn
getuigenis waar; want ik weet waar ik
vandaan kom en waar ik naar toe ga.
15 Maar u weet niet waar ik vandaan kom of
328
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waar ik naar toe ga. U oordeelt vleselijk, ik
oordeel niemand. 16 Als ik toch oordeel, is
mijn oordeel waar; want het is niet alleen ik,
maar ik en mijn Vader, die mij heeft
gestuurd. 17 Er staat in uw Wet geschreven,
dat het getuigenis van twee mensen waar is.
18 Ik ben [het] die van mijzelf getuig en mijn
Vader, die mij heeft gestuurd, getuigt van
mij." 19 Ze zeiden tegen hem: "Waar is uw
Vader?" Yešúʿ antwoordde en zei tegen hen:
"U kent noch mij noch mijn Vader. Als u mij
had gekend, zou u ook mijn Vader hebben
gekend." 20 Deze woorden had hij in het
schathuis van de tempel gesproken.
Niemand greep hem, want zijn tijd was nog
niet gekomen. 21 Verder zei Yešúʿ tegen hen:
"Ik ga weg terwijl u mij zult zoeken, en u zult
sterven in uw zonden. Waar ik heen ga, kunt
u niet komen." 22 De Yihúdi's zeiden: "Wat!
Zal hij zichzelf werkelijk doden? Want hij zei:
'Waar ik heen zal gaan, kunt u niet komen'?"
23 En hij zei tegen hen: "U bent van beneden
terwijl ik van boven ben. U bent van deze
wereld, maar ik ben niet van deze wereld.
24 Ik heb u verteld, dat u in uw zonden zult
sterven. Omdat u niet gelooft dat ik ben, zult
u in uw zonden sterven." 25 De Yihúdi's
zeiden: "Wie bent u?" Yešúʿ zei tegen hen:
"Als ik toch met u begin te spreken, 26 heb ik
veel tegen u te zeggen en te oordelen, maar
hij die mij heeft gestuurd is waar, en die
dingen die ik heb gehoord van hem, deze
dingen zijn die ik in de wereld spreek." 27 En
ze begrepen niet dat hij met hen over de
Vader had gesproken. 28 Weer zei Yešúʿ
tegen hen: "Wanneer u de Mensenzoon zult
hebben opgeheven, dan zult u begrijpen dat
ik ben en dat ik niets uit mijzelf doe, maar ik
spreek zoals mijn Vader het me heeft
geleerd."
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29 Hij die mij heeft gestuurd is met mij. Mijn
Vader heeft me nooit alleen gelaten, want ik
doe altijd wat hem behaagt." 30 Toen hij
deze woorden had gesproken, gingen velen
in hem geloven. 31 Toen zei Yešúʿ tegen de
Yihúdi's die in hem geloofden: "Als u
voortgaat in mijn woord zult u echt mijn
leerlingen zijn; 32 dan zult u de waarheid
kennen en de waarheid zal u vrijmaken."
33 Ze zeiden tegen hem: "Wij zijn het zaad330
van ʾAbrāhām en we hebben nooit voor
iemand in slavernij gewerkt. Hoe kunt u dan
zeggen: 'U zult ongebondenen zijn'?" 34
Yešúʿ zei tegen hen: "De waarheid: ik zeg dat
wie zondigt een bediende van de zonde is. 35
Een bediende verblijft niet eeuwig in een
huis, maar de zoon verblijft er eeuwig. 36 Als
de Zoon u dus vrijmaakt, zult u echt vrij zijn.
37 Ik weet, dat u het zaad van ʾAbrāhām
bent, maar u probeert me te doden omdat
mijn woord u niet volstaat. 38 Ik spreek over
wat ik heb gezien bij mijn Vader. U doet wat
u hebt u gezien bij uw vader." 39 Ze
antwoordden hem en zeiden: "Onze vader is
ʾAbrāhām." Yešúʿ zei tegen hen: "Als u zonen
van ʾAbrāhām was, dan zou u de werken van
ʾAbrāhām doen. 40 Maar nu, zie, u probeert
mij te doden: een man die u de waarheid
heeft verteld, die ik van God heb gehoord.
Dit zou ʾAbrāhām niet doen. 41 Maar u doet
de werken van uw vader." Ze zeiden tegen
hem: "Wij zijn [er] niet door hoererij; wij
hebben één Vader: God." 42 Yešúʿ zei tegen
hen: "Als God uw Vader was, zou u mij
liefhebben, want ik ben van God gekomen en
ik ben niet voor mijzelf gekomen. Hij heeft
mij gestuurd. 43 Waarom begrijpt u mijn
woord niet?

Omdat u mijn woord niet kunt
gehoorzamen331! 44 U bent uit uw vader, de
beschuldiger332, en u wilt de begeerte van uw
vader doen. Vanaf het begin333 heeft hij
mensen vermoord en stond hij niet in de
waarheid, en daarom is de waarheid niet in
hem. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt
hij voor zichzelf, omdat hij een leugenaar is
en hij er ook de vader van is. 45 Mij echter,
hoewel ik de waarheid spreek, gelooft u niet.
46 Wie van u beschuldigt me van zonde? Als
ik echter de waarheid spreek, waarom
gelooft u mij dan niet? 47 Wie van God is,
gehoorzaamt de woorden van God. Omdat u
niet gehoorzaamt, bent u niet van God."
48 De Yihúdi's antwoordden en zeiden hem:
"Hebben we niet goed gezegd, dat u een
Šāmrai bent en een demon hebt?" 49 Yešúʿ
antwoordde en zei: "Ik heb geen demon334
maar ik eer mijn Vader terwijl u minachting
toont. 50 Ik zoek niet mijn eigen glorie. Het is
[aan] degene die het zoekt om te oordelen.
51 De waarheid: ik zeg u dat hij die mijn
woorden gehoorzaamt de dood niet
eeuwig335 zal zien." 52 De Yihúdi's zeiden
tegen hem: "Nu weten we dat u een demon
hebt! ʾAbrāhām en de profeten zijn
gestorven; toch zegt u: 'wie mijn woord
gehoorzaamt zal niet eeuwig de dood
proeven'. 53 Bent u groter dan onze vader
ʾAbrāhām, die dood is, of groter dan de
profeten, die dood zijn? Wie denkt u wel336
te zijn!" 54 Yešúʿ zei tegen hen: "Als ik mijzelf
eer, is mijn eer niets. Het is mijn Vader die
mij eert, van wie u zegt: 'Hij is onze God'.
331
332
333
334
335
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Nageslacht
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of 'horen'
Grieks διαβολου, Ar. ( אכלקרצאākelqarṣā)
Brišít, Genesis 3:1
Ar. 'Daywā'
of "Hij zal de dood nooit zien."
Tot wie maakt u zichzelf?
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55 En u kent hem niet, maar ik ken hem.
Maar als ik zou zeggen: 'ik ken hem niet', zou
ik een leugenaar zijn zoals u, maar ik ken
hem en ik gehoorzaam zijn woord. 56 Uw
vader ʾAbrāhām heeft het verlangd mijn dag
te zien. Hij zag het en was verheugd."
57 Maar de Yihúdi's zeiden hem: "U bent nog
geen vijftig jaar oud, maar u hebt ʾAbrāhām
gezien?" 58 Yešúʿ zei tegen hen: "De
waarheid: ik zeg u dat voor ʾAbrāhām er was,
ik er was337." 59 Toen pakten ze stenen om
hem te stenigen338. Maar Yešúʿ verborg zich,
vertrok uit de tempel, ging tussen hen door
en verliet hen.
Hoofdstuk 9
1 Terwijl hij voorbij kwam, zag hij een man
die vanaf de moederschoot blind was.
2 Daarom vroegen zijn leerlingen hem en
zeiden: "Rabí, wie heeft gezondigd? Was hij
het, of waren het zijn ouders, dat hij blind
geboren moest worden?" 3 Yešúʿ zei tegen
hen: "Noch hij of zijn ouders hebben
gezondigd. Maar laat in hem de werken van
God gezien worden. 4 Ik moet het werk doen
van degene die mij heeft gestuurd terwijl het
dag is. De nacht komt waarin men niet kan
werken. 5 Zolang ik in de wereld ben, ben ik
het licht van de wereld." 6 Toen hij deze
dingen had gezegd, spuwde hij op de grond
en vormde klei van zijn speeksel en smeerde
het op de ogen van degene die blind was.
7 En hij zei tegen hem: "Ga u in het
doopbekken van Šílúḥā339 wassen." Hij
vertrok, waste zich en kwam terwijl hij [kon]
zien. 8 Zijn buren en degenen die hem
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vroeger hadden zien bedelen zeiden: "Is hij
niet degene die zat te bedelen?" 9 Sommigen
zeiden: "Hij is het!" Anderen zeiden: "Nee,
maar hij lijkt sterk op hem." Maar hij bleef
zeggen: "Ik ben het!" 10 Ze zeiden tegen
hem: "Hoe zijn uw ogen [dan] geopend?"
11 Hij antwoordde en zei tegen hen: "Een
man met de naam Yešúʿ maakte klei,
smeerde het rond mijn ogen en hij zei me te
gaan en te wassen in het water van Šílúḥā. Ik
ben gegaan en heb me gewassen, waarna ik
kon zien." 12 Ze zeiden tegen hem: "Waar is
hij?" Hij zei tegen hen: "Ik weet het niet."
13 Toen brachten ze hem die van het begin
af blind was naar de separatisten. 14 Het was
echter sabbat toen Yešúʿ de klei had gemaakt
en zijn ogen had geopend. 15 Weer vroegen
de separatisten hem: "Hoe komt het dat u
ziet?" Hij zei tegen hen: "Hij deed klei op
mijn ogen en ik waste me, waarna ik kon
zien." 16 Maar sommigen van de
separatisten zeiden: "Die man is niet van
God, omdat hij de sabbat niet behoudt."
Maar anderen zeiden: "Hoe kan een zondig
man deze tekenen doen?" En er was
verdeeldheid onder hen. 17 Opnieuw zeiden
ze tegen die blinde man: "Wat zegt u over
degene die uw ogen heeft geopend?" Hij zei
tegen hen: "Ik zeg, dat hij een profeet340 is."
18 Maar de Yihúdi's konden niet geloven
over hem dat hij blind was geweest en weer
kon zien, totdat ze de ouders van degene die
weer kon zien hadden geroepen. 19 En ze
vroegen aan hen: "Is dit uw zoon, van wie u
zegt dat hij blind was geboren? Hoe komt
het, dat hij weer kan zien?" 20 En zijn ouders
antwoordden en zeiden: "We weten dat dit
onze zoon is en dat hij blind was geboren.

337

vers 24. 'Ena ithay' mogelijke toespeling op
exodus 3:14.
338 Exodus 17:4
339 Handelingen 1:2

340

ook 'de profeet'
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21 Maar hoe hij nu kan zien, of wie zijn ogen
heeft geopend, weten we niet. Hij is
meerderjarig en zal voor zichzelf spreken!"
22 Dit hadden zijn ouders gezegd omdat ze
de Yihúdi's vreesden, want de Yihúdi's
hadden besloten dat als iemand zou belijden
dat hij de Mšíḥā was, dat ze hem uit de
synagoge zouden werpen. 23 Daarom zeiden
zijn ouders: "Hij is meerderjarig. Vraag het
aan hem!" 24 Dus riepen ze de man die blind
was voor de tweede keer en ze zeiden: "Geef
glorie aan God, want we weten dat deze man
een zondaar is." 25 Toen antwoordde hij en
zei tegen hen: "Of hij een zondaar is, weet ik
niet maar ik weet één ding; namelijk dat ik
blind ben geweest en, zie, ik kan zien!"
26 Opnieuw zeiden ze tegen hem: "Wat
heeft hij met u gedaan, hoe opende hij uw
ogen?" 27 Hij zei tegen hen: "Ik heb het u
verteld, maar u hebt het niet gehoord!
Waarom wilt u het opnieuw horen? Wilt u
soms ook zijn leerlingen worden?" 28 Toen
scholden ze hem uit en ze zeiden: "U bent
één van zijn leerlingen, maar wij zijn
leerlingen van Muše! 29 En we weten dat
God met Muše heeft gesproken, maar van
deze man weten we niet waar hij vandaan
komt." 30 Die man antwoordde en zei tegen
hen: "Dit verbaast me! U weet niet waar hij
vandaan komt hoewel hij mijn ogen heeft
geopend. 31 We weten nu, dat God niet de
stem van zondaars hoort. Hij hoort degene
die hem vreest en zijn wil doet. 32 Het is nog
nooit gehoord, dat een mens de ogen van
een blind geborene heeft geopend. 33 Als
deze man niet van God is, zou hij dit niet
gedaan kunnen hebben." 34 En ze
antwoordden hem en zeiden: "U bent
volledig in zonde geboren en u leert ons?"
Toen sloten ze hem uit.

35 Toen Yešúʿ hoorde, dat men hem naar
buiten had geworpen, zocht hij hem op en
zei: "Gelooft u in de Zoon van God?" 36 Hij
die was genezen zei tegen hem: "Wie is hij,
mijn Heer, dat ik in hem mag geloven?"
37 Yešúʿ zei tegen hem: "U hebt hem gezien
en het is degene341 die met u spreekt." 38 En
hij zei: "Ik geloof, mijn Heer", en hij knielde
en aanbad hem. 39 Toen zei Yešúʿ: "Ik ben
gekomen voor het oordeel van deze wereld,
zodat wie niet zien, kunnen zien, maar wie
zien, blind worden." 40 En sommigen van die
separatisten die bij hem waren, die dit
hadden gehoord, zeiden hem: "Hoezo? Zijn
ook wij blind?" 41 Yešúʿ zei tegen hen:
"Waren jullie maar blind, dan zouden jullie
geen zonde hebben, maar nu zegt u: 'wij
zien!' Daarom is deze zonde blijvend."
Hoofdstuk 10
1 "De waarheid: ik zeg u dat wie niet door de
deur van de schaapskooi naar binnen gaat,
maar vanuit een andere plaats naar binnen
klimt, een dief is en een rover. 2 Maar wie
door de deur naar binnengaat, is de herder
van de kudde. 3 En voor hem opent de
bewaker de deur, en de kudde hoort zijn
stem en zijn schapen roept hij bij naam en hij
leidt hen naar buiten. 4 En zodra hij zijn
kudde naar buiten heeft geleid, gaat hij zijn
schapen voor en zijn schapen volgen hem
want ze kennen zijn stem. 5 Maar de kudde
volgt geen vreemdeling, maar vlucht van
hem weg, want [de kudde] kent de stem van
een vreemdeling niet." 6 Yešúʿ had hun deze
gelijkenis verteld, maar ze begrepen niet wat
hij tegen hen had gezegd. 7 Yešúʿ zei
opnieuw tegen hen: "De waarheid: ik zeg u
dat ik de deur van de kudde ben. 8 En allen
die zijn gekomen, zijn dieven en rovers als de
kudde hun niet heeft gehoorzaamd.
341

Johannes 4:26

peshitta.nl
Johannes - Hoofdstuk 10
9 Ik ben de deur en als een mens door mij
zou binnengaan: hij zal leven, in- en uitgaan
en weide vinden. 10 Een dief komt slechts
om te stelen, te doden en om te vernietigen.
Ik ben gekomen zodat men leven kan hebben
en wat meer is dan dat. 11 Ik ben de Goede
Herder. Een goede herder heeft zijn leven
over voor zijn kudde. 12 Maar een
huurkracht die de herder niet is, die de
schapen niet bezit, zal wanneer hij een wolf
ziet komen, de kudde verlaten en vluchten.
De wolf komt en grijpt de kudde en
verstrooit haar. 13 De huurkracht vlucht
omdat hij huurkracht is en geen zorgen heeft
om de kudde. 14 Ik ben de Goede Herder en
ik ken degenen die van mij zijn en ik word
door degenen die van mij zijn gekend.
15 Zoals mijn Vader mij kent, ken ik ook mijn
Vader. En ik leg mijn ziel af voor de kudde.
16 Ik heb ook andere schapen, die niet uit
deze schaapskooi zijn. [Ez. 37: 24; Ef. 2:11-22;
Joh. 11:52] Ook hen moet ik brengen en ze
zullen mijn stem horen. Allen zullen één
kudde en één herder zijn. 17 Hierom houdt
mijn Vader van mij: omdat ik mijn leven afleg
om het weer op te nemen. 18 Niemand
neemt het van mij af, maar ik leg het
vrijwillig af. Mij is het gezag gegeven om het
af te leggen en mij is het gezag gegeven om
het weer op te nemen. Dit gebod heb ik van
mijn Vader ontvangen." 19 Toen was er
opnieuw verdeeldheid onder de Yihúdi's om
deze woorden. 20 En velen van hen zeiden:
"Hij heeft een demon en hij is geheel
mesjogge; waarom horen jullie hem aan?"
21 Maar anderen zeiden: "Dit zijn niet de
woorden van een bezetene. Hoe kan een
demon de ogen van blinden openen?"
22 De Chanoekaviering vond plaats en het
was winter in ʾÚrišlem. 23 Yešúʿ liep in de
tempel, in de zuilengang van Šlémún.
24 Maar de Yihúdi's omsingelden hem en
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zeiden hem: "Hoe lang blijft u ons de adem
benemen? Zeg het ons openlijk als u de
Mšíḥā bent!" 25 En Yešúʿ antwoordde en zei
tegen hen: "Ik heb het u verteld, maar u
gelooft niet. De werken die ik doe in de naam
van mijn Vader getuigen over mij,
26 maar u gelooft niet, omdat u niet mijn
schapen bent, zoals ik u heb verteld. 27 Mijn
schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij
volgen mij. 28 Ik geef hun eeuwig leven en ze
zullen niet voor eeuwig verloren zijn.
Niemand zal hen uit mijn handen grijpen.
29 Want mijn Vader, die hen aan mij heeft
gegeven, is groter dan allen, en niemand kan
iets uit de handen van mijn Vader grijpen.
30 Ik en mijn Vader zijn één342." 31 Weer
pakten de Yihúdi's stenen om hem te
stenigen. 32 Yešúʿ zei tegen hen: "Ik heb u
vele goede daden van mijn Vader getoond.
Voor welke van deze stenigt u mij?" 33 De
Yihúdi's zeiden hem: "We stenigen u niet
vanwege goede daden, maar omdat u
lastert! Terwijl u een mens bent, maakt u
zichzelf God!" 34 Yešúʿ zei tegen hen: "Staat
er niet in uw wet geschreven: [Ps. 82: 6] Ik heb
u gezegd dat u goden bent? 35 Als hij hen
goden heeft genoemd, omdat het woord van
God bij hen was, en men kan de Schriftplaats
niet krachteloos maken, 36 zegt u tegen
degene die de Vader heeft geheiligd en in de
wereld heeft gestuurd: 'U lastert!' omdat ik u
heb gezegd: ik ben de Zoon van God?' 37 Als
ik de werken van mijn Vader niet doe, moet
u mij niet geloven. 38 Maar als ik ze doe,
geloof dan die daden, hoewel u mij niet
gelooft, zodat u kunt geloven, dat mijn Vader
in mij is en ik in mijn Vader."
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39 Dus probeerden ze hem weer te
arresteren, maar hij ging weg, midden door
hen heen. 40 En hij ging naar de overkant
van de Yúrdnān, naar de plaats waar
Yúḥanān vroeger had gedoopt en hij bleef
daar. 41 Toen kwamen vele mensen naar
hem toe die zeiden dat Yúḥanān zelfs niet
één teken had gegeven, maar dat alles wat
Yúḥanān over deze man had gezegd, waar
was. 42 Daarom gingen velen in hem
geloven.
Hoofdstuk 11
1 Nu was er iemand ziek, Lāʿāzar van het
dorp Bét-ʿAnyā, de broer van Maryam en
Mārtā. 2 Deze Maryam nu, was degene die
de voeten van Yešúʿ had gezalfd met parfum
en afgedroogd met haar haar. Haar broer
Lāʿāzar was ziek 3 en zond beide zusters naar
Yešúʿ toe en zei: "Onze Heer, zie, degene van
wie u houdt is ziek!" 4 Maar Yešúʿ zei: "Deze
ziekte is niet van de dood maar tot glorie van
God, zodat de Zoon van God door hem
geprezen mag worden." 5 Yešúʿ nu, had
Mārtā, Maryam en Lāʿāzar lief.6 Toen hij
hoorde dat hij ziek was, bleef hij twee dagen
in de plaats waar hij was. 7 Daarna zei hij
tegen zijn leerlingen: "Kom, laten we weer
naar Yihúd gaan." 8 Zijn leerlingen zeiden
hem: "Rabí, de Yihúdi's hebben onlangs
geprobeerd u te stenigen en u gaat er weer
heen?" 9 Yešúʿ zei tegen hen: "Zijn er niet
twaalf uur in de dag? En als men overdag
loopt, zal men niet struikelen omdat men het
licht van deze wereld ziet." 10 Zou een mens
in de nacht lopen, dan zal hij struikelen
omdat er geen licht in hem is." 11 Deze
dingen had Yešúʿ gezegd. Pas later zei hij
tegen hen: "Onze vriend Lāʿāzar is gaan
rusten maar ik ga hem opwekken." 12 Zijn
leerlingen zeiden hem: "Onze Heer, als hij
slaapt geneest hij!"

13 Nu sprak Yešúʿ over zijn dood terwijl zij
dachten dat hij had gesproken over de rust
op bed. 14 Toen zei Yešúʿ duidelijk tegen
hen: "Lāʿāzar is dood. 15 Ik ben blij dat ik er
niet was, zodat jullie kunnen geloven. Laten
we er naar toe lopen!" 16 Tāwma, die de
Tweeling343 werd genoemd, zei tegen zijn
medeleerlingen: "Laten we ook gaan en met
hem sterven." 17 Toen Yešúʿ in Bét-Anyā was
gekomen, vond hij hem in de graftombe,
waar hij al vier dagen lag. 18 Nu lag Bét-Anyā
op een afstand van ʾÚrišlem, op ongeveer
vijftien stadiën344. 19 En veel Yihúdi's waren
naar Mārtā en Maryam gekomen om hen te
troosten om hun broer. 20 Toen Mārtā
hoorde dat Yešúʿ was gekomen, ging ze naar
buiten om hem te ontmoeten, maar Maryam
bleef thuis. 21 Mārtā zei tegen Yešúʿ: "Mijn
Heer, als u hier was geweest dan was mijn
broer niet gestorven, 22 maar zelfs nu weet
ik, dat wat u ook aan God zult vragen, hij het
u zal geven!" 23 Yešúʿ zei tegen haar: "Uw
broer zal opstaan." 24 Mārtā zei tegen hem:
"Ik weet dat hij in de opstanding op de
laatste dag zal opstaan!" 25 Yešúʿ zei tegen
haar: "Ik ben de Opstanding en het Leven en
wie in mij gelooft zal, hoewel hij sterft345,
leven. 26 Al wie leeft en in mij gelooft, zal
niet eeuwig sterven. Geloof je dat?" 27 Ze zei
tegen hem: "Ja Heer, ik geloof dat u de Mšíḥā
bent, Zoon van God die in de wereld is
gekomen." 28 Toen ze deze dingen had
gezegd, ging ze haar zus Maryam halen en
fluisterde haar: "Onze rabí is gekomen en
roept u!" 29 Toen Maryam dat hoorde, stond
ze snel op en ging naar hem toe.
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30 Yešúʿ zelf was nog niet in het dorp
gekomen maar was op de plaats waar hij
Mārtā had ontmoet. 31 Maar ook anderen
en Yihúdi's die met haar in huis waren om
haar te troosten, volgden haar toen ze zagen
dat Maryam snel opstond en naar buiten
ging. Want men dacht, dat ze naar de tombe
ging om te huilen. 32 Toen Maryam bij Yešúʿ
was gekomen en hem zag, viel ze aan zijn
voeten neer en zei tegen hem: "Als u hier
was geweest, Heer, zou mijn broer niet zijn
gestorven!" 33 Toen Yešúʿ haar en de
Yihúdi's die met haar waren gekomen, zag
huilen, zuchtte hij diep en was hij ontroerd.
34 En hij zei: "Waar heb je hem gelegd?" Ze
zeiden tegen hem: "Onze Heer, kom kijken."
35 Toen kwamen de tranen van Yešúʿ. 36 De
Yihúdi's zeiden: "Kijk hoeveel hij van hem
hield!" 37 En sommigen van hen zeiden:
"Kon deze, die de ogen van die blinde man
heeft geopend, niet ook iets doen zodat die
man niet was gestorven?" 38 Yešúʿ was
echter innerlijk ontroerd en kwam bij de
graftombe aan. En die graftombe was een
grot en op de ingang was een steen
geplaatst. 39 Yešúʿ zei: "Neem deze steen
weg." Mārtā, de zus van de degene die was
gestorven, zei: "Mijn Heer, hij ruikt al; het is
zijn vierde dag!" 40 Yešúʿ zei tegen haar:
"Heb ik niet gezegd, dat als je gelooft, dat je
de glorie van God zal zien?" 41 Daarop
namen ze die steen weg, waarna Yešúʿ
omhoog keek en zei: "Vader, ik dank u dat u
me hebt verhoord. 42 Ik weet, dat u mij altijd
hoort maar vanwege deze menigte die hier
staat, zeg ik deze dingen, zodat ze mogen
geloven dat u mij hebt gestuurd." 43 Toen hij
deze dingen had gezegd, riep hij met een
luide stem: "Lāʿāzar, kom naar buiten!"
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44 Toen kwam die dode man er uit, met zijn
handen en zijn voeten in lappen en zijn
hoofd in een doek. Yešúʿ zei tegen hen:
"Maak hem vrij en laat hem gaan." 45 Veel
van de Yihúdi's die bij Maryam waren
gekomen, gingen in hem geloven toen ze
zagen wat Yešúʿ had gedaan. 46 Maar
sommigen van hen gingen naar de
separatisten en vertelden hun alles wat Yešúʿ
had gedaan. 47 Toen vergaderden de
overpriesters en de separatisten en ze
zeiden: "Wat zullen we doen, want deze man
doet veel tekenen? 48 Als we hem zo laten
gaan, zullen alle mensen in hem geloven.
Dan zullen de Rhumi's komen en ons
gebied346 en ons volk afpakken! 49 Eén van
hen met de naam Qayāfā was dat jaar
hogepriester en hij zei: "Jullie weten niets!
50 Jullie overwegen niet dat het beter is voor
ons dat één man moet sterven voor het volk
zodat niet het hele volk zou vergaan!" 51 Dit
zei hij niet uit zichzelf, maar omdat hij in dat
jaar de hogepriester was, profeteerde hij dat
Yešúʿ klaar stond om te sterven voor de
natie, 52 en niet alleen voor het volk maar
ook voor de verstrooide zonen van God, die
hij bijeen zou vergaderen. 53 Vanaf die dag
overwogen ze hem te doden. 54 Maar Yešúʿ
liep niet openlijk tussen de Yihúdi's, maar hij
ging van daar naar een gebied dat vlak bij de
wildernis lag, naar een plaats die Afrém werd
genoemd, en hij verbleef daar met zijn
leerlingen. 55 Nu kwam het Peṣḥā van de
Yihúdi's nabij en velen van de dorpen gingen
op naar ʾÚrišlem voordat de viering begon,
zodat men zich kon reinigen. 56 En ze bleven
daar Yešúʿ zoeken en zeiden tegen elkaar in
de tempel: "Denk je dat hij niet naar de
viering zal komen?"

346

of 'onze ruimte'.
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57 Maar de overpriesters en de separatisten
hadden bevolen, dat als iemand wist waar hij
was het hun moest bekendmaken, zodat ze
hem konden arresteren.
Hoofdstuk 12
1 Nu kwam Yešúʿ zes dagen voor het Peṣḥā in
Bét-ʿAnyā, waar Lāʿāzar was, die door Yešúʿ
uit het verblijf van de doden was opgewekt.
2 En ze maakten een maaltijd voor hem.
Mārtā bediende terwijl Lāʿāzar, één van de
gasten, bij hem was. 3 Toen nam Maryam
een flacon parfum, de beste zeer kostbare
nardus347, en zalfde de voeten van Yešúʿ en
droogde zijn voeten met haar haar. Toen
raakte het huis gevuld met de geur van
parfum. 4 Maar Yihúdā Skaryúṭā, een van zijn
leerlingen, die hem zou verraden zei:
5 "Waarom is deze olie niet voor
driehonderd denarie348 verkocht en aan de
armen gegeven?" 6 Hij zei dit niet omdat hij
om de armen gaf, maar omdat hij een dief
was en de geldkist had, en hij vervoerde wat
er in werd gedaan. 7 Toen zei Yešúʿ: "Laat
haar, ze heeft het bewaard voor de dag van
mijn begrafenis. 8 want de armen hebt u
altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd bij u."
9 En veel menigten Yihúdi's die daar waren,
hadden gehoord dat Yešúʿ daar was. Ze
kwamen niet alleen vanwege Yešúʿ, maar
ook om Lāʿāzar te kunnen zien, die door hem
uit het verblijf van de doden was opgewekt.
10 En de overpriesters overwogen om zelfs
Lāʿāzar te doden, 11 omdat door hem vele
Yihúdi's in Yešúʿ waren gaan geloven. 12 De
volgende dag, toen vele menigten die naar
de viering waren gekomen, hadden gehoord

347
348

(Sanskriet, Nardin) Kruid uit de Himalaya.
Een gemiddeld jaarloon.

dat Yešúʿ naar ʾÚrišlem was gekomen,
13 namen ze palmtakken en gingen uit om
hem te ontmoeten en ze riepen uit en
zeiden: [Ps. 118:26] "Redding349 [te danken
aan] en gezegend is hij die komt in naam
van de HEER, de koning van Isrāʾyel." 14 En
Yešúʿ had gezorgd dat er een ezel was
gevonden en hij ging erop zitten zoals staat
geschreven: 15 "Vrees niet, dochter van
Ṣehyún, zie, uw koning komt naar u toe en
zit op een veulen, het jong van een ezelin350!
16 Maar deze dingen begrepen zijn
leerlingen niet in die tijd. Pas toen Yešúʿ
werd verheven, herinnerden zijn leerlingen
zich, dat deze dingen die ze voor hem
hadden gedaan, over hem waren
geschreven. 17 De menigte die bij hem was
toen hij Lāʿāzar uit de tombe had geroepen
en uit het verblijf van de doden had
opgewekt, had [ervan] getuigd. 18 Om die
reden waren er grote menigten op weg om
hem te ontmoeten, want ze hadden gehoord
dat hij dit teken had gedaan. 19 Maar de
separatisten zeiden tegen elkaar: "Zien jullie
dat jullie niets bereiken? Zie, de hele wereld
volgt hem!" 20 Er waren ook sommigen uit
de natiën351, mensen die waren opgegaan
om tijdens de viering te aanbidden. 21 En ze
benaderden Fílípos, die uit Bét-Ṣayādā van
Glílā kwam, en vroegen en zeiden hem: "Mijn
Heer, we willen Yešúʿ zien!" 22 Fílípos ging
het aan ʾAndreās vertellen en ʾAndreās en
Fílípos zeiden het tegen Yešúʿ. 23 Yešúʿ
antwoordde en zei tegen hen: "Het uur is
gekomen dat de Mensenzoon moet worden
geprezen.
349

ʾúšaʿnā. Samenvoeging van 'hosha'
(Hebreeuws) en 'oshanna' (Aramees). "Maak dat ik
wordt gered."
350 Zacharia 9:9
351 Grieks heeft 'Grieken'.
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24 De waarheid: ik zeg jullie dat als een
tarwekorrel niet in aarde valt en sterft, het
alleen blijft. Maar als het sterft, brengt352 het
veel op. 25 Wie zijn leven lief heeft353, zal het
verliezen. Maar wie zijn leven haat in deze
wereld, zal het behouden tot eeuwig leven.
26 Laat wie me dient mij volgen; dan zal
waar ik zal zijn ook mijn dienaar zijn. Wie mij
dient zal door de Vader geëerd worden.
27 Nu is mijn ziel ontsteld en wat zal ik
zeggen? Vader, bevrijd me van dit uur? Ik
ben echter gekomen voor dit uur! 28 Vader,
geef glorie aan uw naam!" Toen werd er een
stem van de hemel gehoord: "Ik heb glorie
gegeven en ik zal het weer glorie geven."
29 En de menigte die daar stond hoorde het
en zei: "Het was de donder!" Maar anderen
zeiden: "Een engel heeft met hem
gesproken!" 30 Yešúʿ antwoordde en zei
tegen hen: "Deze stem was niet voor mij
maar voor u. 31 Nu is het oordeel van deze
wereld, omdat de leider van deze wereld
naar buiten wordt geworpen. 32 En wanneer
ik van de aarde zal zijn opgeheven, zal ik
iedereen naar mij toe leiden." 33 Dit zei hij
om te tonen wat voor dood hij zou sterven.
34 De menigten zeiden hem: "We hebben
van de Wet gehoord dat de Mšíḥā eeuwig
blijft354. Hoe kunt u zeggen dat de
Mensenzoon moet worden opgeheven? Wie
is deze Mensenzoon?" 35 Yešúʿ zei tegen
hen: "Nog even is het licht onder u; loop
terwijl u licht hebt, anders kan de duisternis
u overvallen. En degene die in de duisternis
loopt, weet niet waar hij naar toe gaat.
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36 Geloof in het licht zolang u het licht hebt
zodat u kinderen van het licht mag worden."
Toen Yešúʿ deze dingen had gesproken
vertrok hij en verborg zich voor hen.
37 Hoewel hij al deze tekenen voor hen had
gedaan, geloofde men hem niet, 38 zodat
het woord van ʾEšʿayā vervuld zou worden,
de profeet die zei: [Jes. 53:1] "Mijn Heer, wie
zullen ons bericht geloven? Aan wie is de
arm van de HEER geopenbaard?" 39 Daarom
kon men niet geloven want ʾEšʿayā zei
opnieuw: 40 "Zij hebben355 hun ogen
verblind, en hun hart verduisterd356 zodat ze
niet zouden zien met hun ogen en begrijpen
met hun hart en terugkeren zodat ik hen
genees." 41 Dit heeft ʾEšʿayā gezegd toen hij
zijn glorie357 zag en over hem sprak.
42 Hoewel veel van de hoofden hem
geloofden, beleden ze hem niet vanwege de
separatisten, zodat ze niet uit de synagoge
geworpen zouden worden. 43 Want ze
hadden meer liefde voor de glorie van
mensen dan [voor] de glorie van God.
44 Maar Yešúʿ riep uit en zei: "Wie mij
gelooft, gelooft niet mij maar hem die mij
heeft gestuurd! 45 Want wie mij ziet, ziet
hem die mij heeft gestuurd. 46 Ik ben het
naar de wereld gekomen licht, zodat wie in
mij gelooft niet in de duisternis zou
verblijven. 47 En wie mijn woorden hoort
maar ze niet behoudt: niet ik oordeel hem,
want ik ben niet gekomen om de wereld te
oordelen maar om leven aan de wereld te
geven. 48 Wie mij verwerpt en mijn woorden
niet aanvaardt, heeft iets dat hem oordeelt;
het woord dat ik heb gesproken zal hem op
de laatste dag oordelen.

352

'het sterft' (myta); 'brengt op' (mytya)
Idioom. Belangrijk versus minder belangrijk.
Genesis 29:30 en Matteüs 6:24
354 Psalmen 110:4; Jesaja 9; Ezechiël 37:25
353

355
356
357

Zoals LXX. (1 Timoteüs 2:2-4; 2 Petrus 3:9)
Jesaja 6:10
Jesaja 6:1. LXX en Targum Jonathan.
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49 Want ik heb niet uit mijzelf358 gesproken,
maar de Vader die mij heeft gestuurd heeft
me decreet gegeven wat te zeggen en te
spreken. 50 En ik weet dat zijn gebod eeuwig
leven betekent. Daarom spreek ik deze
dingen precies zoals mijn Vader het aan mij
heeft verteld."
Hoofdstuk 13
1 Voordat de viering van de Peṣḥā
plaatsvond, wist Yešúʿ dat de tijd was
gekomen dat hij uit deze wereld moest
vertrekken, naar zijn Vader. Hij had wie van
hem waren in deze wereld tot het einde lief.
2 Tijdens de maaltijd werd door Sāṭānā in het
hart van Yihúdā, zoon van Šemʿún Skaryúṭā,
gegeven dat hij hem zou verraden. 3 Maar
omdat Yešúʿ wist dat de Vader alles in zijn
handen had gegeven en dat hij van God was
gekomen en naar God zou gaan,
4 stond hij op van de maaltijd en deed zijn
gewaad uit, nam een doek en sloeg het om
zijn middel. 5 Daarna goot hij water in een
kom en ging de voeten van zijn leerlingen
wassen359 en hij droogde ze met de doek die
om zijn middel was geslagen. 6 Toen hij bij
Šemʿún Kiʾfā kwam, zei Šemʿún hem: "Mijn
Heer, gaat u mijn voeten wassen?" 7 Yešúʿ
antwoordde en zei tegen hem: "Wat ik doe
begrijp je nu niet maar later zal je het
begrijpen." 8 Toen zei Šemʿún Kiʾfā tegen
hem: "In de eeuwigheid zult u mijn voeten
niet wassen!" Yešúʿ zei tegen hem: "Als ik je
niet was, zal je geen deel met me hebben."
9 Šemʿún Kiʾfā zei tegen hem: "Mijn Heer,
was niet dan alleen mijn voeten maar ook
mijn handen en mijn hoofd!"

10 Yešúʿ zei tegen hem: "Wie zich heeft
gebaad, hoeft slechts zijn voeten te wassen
want hij is al rein; dus zijn jullie allen rein
maar toch niet allen." 11 Want Yešúʿ wist wie
hem zou verraden, daarom zei hij: "Niet elk
van jullie is rein." 12 Toen hij hun voeten had
gewassen, deed hij zijn mantel aan en ging
zitten en zei tegen hen: "Begrijpen jullie wat
ik voor jullie heb gedaan? 13 Jullie noemen
mij 'onze Rabí' en 'onze Heer', en dat zeggen
jullie goed, want dat ben ik. 14 Maar als ik,
jullie Heer en rabí, jullie voeten heb
gewassen, hoeveel meer moeten jullie elkaar
de voeten wassen? 15 Daarom heb ik jullie
dit voorbeeld gegeven. Zoals ik heb gedaan,
moeten ook jullie doen. 16 De waarheid: ik
zeg jullie dat er geen bediende is die groter is
dan zijn heer. Er is geen zendeling, die groter
is dan degene die hem heeft gestuurd. 17 Als
jullie deze dingen weten, zijn jullie gelukkig
als jullie ze doen. 18 Ik sprak dit niet over
jullie allen, want ik ken degenen die ik heb
gekozen, maar dat de Schriftplaats voltooid
zou worden: "Degene die brood met mij eet,
heeft zijn hiel360 tegen mij opgeheven." 19
Vanaf dit uur vertel ik jullie voor het gebeurt,
dat als het gebeurt, jullie zullen geloven dat
ik ben. 20 De waarheid: ik zeg jullie dat wie
degene ontvangt die ik heb gestuurd, mij
ontvangt. En wie mij ontvangt, ontvangt hem
die ik heb gestuurd." 21 En deze dingen zei
Yešúʿ terwijl hij diep ontroerd was. Hij
getuigde en zei: "De waarheid: ik zeg dat één
van jullie mij zal verraden." 22 De leerlingen
keken elkaar echter aan omdat ze niet wisten
over wie hij sprak. 23 Er was nu één van zijn
leerlingen die aan zijn boezem lag, degene
die door Yešúʿ werd liefgehad.
360
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Deuteronomium 18:18
Leviticus 8:6

Genesis 3:15; Psalmen 41:9 'Op je vijand
trappen'. Gebaar dat vernedering en vijandschap
uitdrukt.
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24 Šemʿún Kiʾfā wenkte hem te vragen wie
degene was over wie hij sprak. 25 En die
leerling leunde [achterover] op de borst van
Yešúʿ en zei tegen hem: "Mijn Heer, wie is
het?" 26 Yešúʿ antwoordde en zei: "Het is
degene voor wie ik het brood dip en wie ik
het geef." Dus dipte Yešúʿ het brood en gaf
het aan Yihúdā, zoon van Šemʿún Skaryúṭā.
27 En na het brood ging Sāṭānā in hem. Yešúʿ
zei tegen hem: "Wat je doet, doe het snel."
28 Maar niemand van degenen die aanlagen
begreep waarom hij dit tegen hem had
gezegd, 29 want sommigen dachten, omdat
Yihúdā de geldkist had, dat hij hem
nadrukkelijk had opgedragen iets voor de
viering te kopen of om iets aan de armen te
geven. 30 Nu nam Yihúdā het brood en ging
onmiddellijk naar buiten. Het was nacht toen
hij wegging. 31 Yešúʿ zei: "Nu wordt de
Mensenzoon geprezen en God wordt in hem
geprezen. 32 Als God in hem wordt
geprezen, zal God ook zichzelf en
onmiddellijk hem prijzen. 33 Mijn kinderen,
ik ben nog even bij jullie, en jullie zullen mij
zoeken. Zoals ik tegen de Yihúdi's zei: 'waar
ik naar toe ga, kunt u niet komen', hetzelfde
zeg ik nu ook tegen jullie. 34 Ik geef jullie een
nieuw gebod: om elkaar lief te hebben. Zoals
ik jullie heb liefgehad, moeten jullie elkaar
liefhebben. 35 Hierdoor zal iedereen weten
dat jullie mijn leerlingen zijn; als jullie liefde
voor elkaar hebben." 36 Šemʿún Kiʾfā zei
tegen hem: "Onze Heer, waar gaat u naar
toe?" Yešúʿ antwoordde en zei tegen hem:
"Waarheen ik ga, kan je nu niet komen. Volg
mij, maar je zal uiteindelijk komen."
37 Šemʿún Kiʾfā zei tegen hem: "Mijn Heer,
waarom kan ik niet nu komen en u volgen? Ik
zal mijn leven voor u afleggen!"
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38 Yešúʿ zei tegen hem: "Zal je jouw leven
voor mij afleggen? De waarheid: ik zeg je dat
de haan niet zal kraaien totdat je me drie
keer ontkend zult hebben!
Hoofdstuk 14
1 Laat jullie hart niet bezorgd zijn; geloof in
God en geloof in mij. 2 Er zijn vele woningen
in het huis van mijn Vader. Als het niet zo
was, had ik het jullie gezegd. Ik ga jullie een
woning voorbereiden. 3 En als ik voor jullie
een ruimte voorbereid, zal ik weer komen en
jullie naar mij leiden, zodat ook jullie kunnen
zijn waar ik zal zijn. 4 Jullie weten waar ik
naar toe ga, en jullie weten de weg. 5 Tāwma
zei tegen hem: "Onze Heer, we weten niet
waar u naar toe gaat, en hoe kunnen we de
weg weten?" 6 Yešúʿ zei tegen hem: "Ik ben
de weg, de waarheid en het leven. Niemand
komt tot mijn Vader dan door mij. 7 Als jullie
mij gekend zouden hebben, zouden jullie ook
mijn Vader gekend hebben. Daarom kennen
jullie hem en hebben jullie hem gezien."
8 Fílípos zei tegen hem: "Onze Heer, toon
ons de Vader en het zal voor ons voldoende
zijn!" 9 Yešúʿ zei tegen hem: "Al die tijd ben
ik met je. Heb je me niet gekend Fílípos? Wie
mij ziet, ziet de Vader. Hoe kan je dan
zeggen: 'Toon ons de Vader?' 10 Geloof je
niet dat ik in mijn Vader ben en mijn Vader in
mij? Deze woorden die ik spreek, spreek ik
niet uit mijzelf, maar uit mijn Vader die in mij
woont; hij doet deze werken. 11 Geloof dat
ik in mijn Vader ben en mijn Vader in mij is.
Geloof anders op zijn minst vanwege de
werken. 12 De waarheid: ik zeg jullie, dat wie
in mij gelooft, deze werken die ik doe ook zal
doen en grotere dan deze doen, omdat ik
naar de Vader ga. 13 Wat jullie ook vragen in
mijn naam zal ik doen, zodat de Vader door
de Zoon wordt geprezen.
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14 En als jullie me in mijn naam361 vragen, zal
ik [het] doen. 15 Behoud mijn geboden als
jullie mij liefhebben. 16 En ik zal mijn Vader
vragen en hij zal jullie een andere
Parakleet362 geven, die voor altijd met jullie
zal zijn. 17 Het is de Geest van waarheid die
de wereld niet kan ontvangen omdat men
hem niet heeft gezien of heeft herkend.
Maar jullie kennen hem, want hij woont bij
jullie en hij is in jullie. 18 Ik zal jullie niet als
wezen achterlaten want ik zal naar jullie
[toe] komen na een kleine tijd363. 19 En de
wereld zal me niet zien maar jullie zullen me
zien omdat ik leef, en ook jullie zullen leven.
20 Op die dag zullen jullie weten dat ik in
mijn Vader ben en jullie in mij zijn en ik in
jullie. 21 Degene die mijn geboden heeft en
ze behoudt, heeft me lief. Wie mij liefheeft
zal worden liefgehad door mijn Vader en ik
zal hem liefhebben en mijzelf aan hem
kenbaar maken." 22 Yihúdā (niet die van
Skaryúṭā) zei tegen hem: "Mijn Heer,
waarom zult u zich aan ons kenbaar maken
maar niet aan de wereld?" 23 Yešúʿ
antwoordde en zei tegen hem: "Wie mij
liefheeft behoudt mijn woord en mijn Vader
zal hem liefhebben. We zullen naar hem toe
komen en we zullen een woning bij hem
maken. 24 Maar wie me niet liefheeft,
behoudt mijn woord niet en dit woord dat
jullie horen is niet van mij, maar van de
Vader die mij heeft gestuurd. 25 Ik heb deze
dingen met jullie gesproken zolang ik bij jullie
ben. 26 Maar de Parakleet, de Heilige Geest
die mijn Vader in mijn naam zal sturen,
361

Matteüs 18:5
Iemand die bijstand verleent. ܦܪܩܠܛܐ
(paraqlita)
363 letterlijk 'na een weinig'.
362

zal jullie alles leren en hij zal jullie alles
herinneren wat ik jullie heb gezegd.
27 Vrede laat ik jullie. Ik geef jullie mijn
vrede. Het is niet zoals de wereld geeft dat ik
jullie iets geef. Laat jullie hart niet bezorgd
zijn en vrees niet. 28 Jullie hebben gehoord
dat ik jullie heb verteld dat ik weg ga en dat
ik naar jullie toe kom. Als jullie mij zouden
liefhebben zouden jullie blij zijn, want ik ga
naar mijn Vader, want mijn Vader is groter
dan ik. 29 En nu, zie, ik heb het jullie verteld
voordat het gebeurt zodat, wanneer het is
gebeurd, jullie kunnen geloven. 30 Hierna zal
ik niet veel met jullie spreken, want de leider
van deze wereld komt, maar hij kan niets
tegen mij gebruiken. 31 Maar dat de wereld
kan weten dat ik mijn Vader liefheb; zoals hij
mij heeft opgedragen, zo heb ik gedaan. Sta
op, laten we vertrekken!"
Hoofdstuk 15
1 "Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is
de teler. 2 Iedere tak aan mij die geen
vruchten geeft, neemt hij weg, maar wat
vruchten geeft, zuivert hij, zodat er veel
vruchten komen. 3 Jullie zijn al gezuiverd
door het woord dat ik met jullie heb
gesproken. 4 Verblijf in mij en ik in jullie.
Omdat de tak niet uit zichzelf vrucht kan
geven, behalve als het op de wijnstok blijft,
kunnen jullie dat ook niet, tenzij jullie in mij
verblijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn
de takken. Wie in mij verblijft, en ik in hem,
zal veel vrucht opbrengen. Want zonder mij
kunnen jullie niets doen. 6 Als iemand niet in
mij verblijft, wordt hij naar buiten geworpen
als een verdorde tak. Men raapt het op en
gooit het in het vuur om te worden verbrand.
7 Als jullie nu in mij verblijven en mijn
woorden in jullie verblijven, zal alles wat
jullie willen vragen aan jullie gegeven
worden.
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8 Hierin wordt de Vader geprezen: dat jullie
veel vrucht opbrengen en dat jullie mijn
leerlingen zijn. 9 Zoals mijn Vader mij heeft
liefgehad, heb ik jullie ook liefgehad. Verblijf
in mijn liefde. 10 Als jullie mijn geboden
behouden zullen jullie in mijn liefde
verblijven, zoals ik de geboden van mijn
Vader heb behouden en ik in zijn liefde
verblijf. 11 Deze dingen heb ik met jullie
gesproken zodat mijn vreugde in jullie zal zijn
en dat jullie vreugde volmaakt kan zijn.
12 Dit is mijn gebod: dat jullie elkaar
liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.
13 Liefde die groter is dan dit, bestaat niet:
dat een mens zijn leven voor zijn vrienden
aflegt. 14 Jullie zijn mijn vrienden als jullie
alles doen wat ik jullie opdraag. 15 Niet
langer noem ik jullie bedienden, want een
bediende weet niet wat zijn heer doet, maar
ik heb jullie geroepen omdat ik alles wat ik
van mijn Vader heb gehoord aan jullie
bekend heb gemaakt. 16 Jullie hebben niet
mij gekozen maar ik heb jullie gekozen en
aangesteld zodat jullie gaan en veel vrucht
opbrengen. Mag jullie vrucht voortgaan
zodat alles wat jullie in mijn naam aan mijn
Vader vragen hij jullie zal geven. 17 Ik draag
jullie deze dingen op, dat jullie elkaar
liefhebben. 18 Als de wereld jullie haat, weet
dat men voor jullie, mij heeft gehaat. 19 En
als jullie van de wereld waren, zou de wereld
wat van haar is liefhebben. Maar jullie zijn
niet van de wereld want ik heb jullie uit de
wereld gekozen. Daarom haat de wereld
jullie. 20 Onthoud het gezegde dat ik jullie
heb verteld; dat een bediende niet groter is
dan zijn heer. Als men mij heeft vervolgd, zal
men ook jullie vervolgen. Als zij mijn woord
hebben gehouden, zullen ze ook dat van
jullie houden.
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21 Maar ze zullen jullie al deze dingen
aandoen om mijn naam, omdat ze degene
die mij heeft gestuurd niet kennen. 22 Als ik
niet was gekomen en met hen had
gesproken, zouden ze zonder zonde zijn,
maar nu hebben ze geen reden voor hun
zonden. 23 Wie mij haat364, haat ook mijn
Vader. 24 Als ik de werken niet voor hun
ogen had gedaan, zoals niemand anders ooit
heeft gedaan, zouden ze zonder zonden zijn,
maar nu ze het hebben gezien haten ze
zowel mij als mijn Vader. 25 Hierdoor wordt
het woord, dat is geschreven in hun wet,
vervuld: [Ps. 35:19] 'Ze hebben mij zonder
reden gehaat'. 26 Wanneer de Parakleet
komt, die ik aan jullie van mijn Vader zal
sturen, is het de Geest van waarheid die uit
mijn Vader voortkomt. Hij zal van mij
getuigen. 27 Ook jullie zullen getuigen, want
jullie zijn vanaf het begin met mij geweest.
Hoofdstuk 16
1 Deze dingen heb ik met jullie gesproken
zodat jullie niet zouden struikelen. 2 Men zal
jullie uit hun synagogen werpen en het uur
komt, dat iedereen die jullie doodt, zal
denken dat hij God een schenking heeft
gedaan365. 3 Deze dingen zullen ze doen
omdat ze zowel mijn Vader als mij niet
kennen. 4 Deze dingen heb ik met jullie
gesproken zodat jullie ze herinneren
wanneer ze gebeuren. Ik heb deze dingen
niet vroeger aan jullie verteld omdat ik bij
jullie was. 5 Nu ga ik naar hem die mij heeft
gestuurd, maar niemand van jullie vraagt mij:
Waar gaat u naar toe? 6 Omdat ik dit aan
jullie heb verteld, zijn jullie vervuld met
droefheid.

364

'Sawne', kan 'haat', 'negeren' of 'verliezen'
betekenen (Judas 1:23).
365 Handelingen 7:58
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7 Ik zeg jullie de waarheid, dat het beter voor
jullie is dat ik ga, want als ik niet ga, zal de
Parakleet niet naar jullie toe komen. Ik zal
hem naar jullie toe sturen als ik vertrek.
8 Wanneer hij is gekomen, zal hij de wereld
beschuldigen wat betreft zonde, wat betreft
rechtvaardigheid en wat betreft het oordeel.
9 Wat betreft zonde: omdat ze niet in mij
geloven. 10 Wat betreft rechtvaardigheid:
omdat ik naar mijn Vader ga en jullie mij niet
meer zullen zien. 11 Wat betreft het oordeel:
omdat de leider van deze wereld is
geoordeeld. 12 Ik heb jullie veel te zeggen
maar jullie kunnen het niet nu vatten.
13 Wanneer de Geest van waarheid komt, zal
hij jullie naar de gehele waarheid leiden.
Want hij zal niet uit eigen wil spreken, maar
hij zal alles wat hij hoort, zeggen, en jullie de
toekomst bekend maken. 14 En hij zal me
glorie [geven], omdat hij het van mij zal
ontvangen en hij zal het aan jullie tonen.
15 Alles wat mijn Vader heeft, is van mij;
daarom zei ik, dat hij het van mij zal
ontvangen en het aan jullie zal laten zien.
16 Nog even en jullie zullen me niet zien.
Weer even later zullen jullie me zien omdat
ik naar de Vader ga." 17 En zijn leerlingen
zeiden tegen elkaar: "Wat betekent het dat
hij ons zei: 'Nog even en jullie zullen me niet
zien. Een weinig later zullen jullie me zien
omdat ik naar mijn vader ga'?" 18 Dus zeiden
ze: "Wat is dit 'nog even' wat hij zei? We
begrijpen niet wat hij zegt!" 19 Maar Yešúʿ
wist wat ze hem wilden vragen en hij zei
tegen hen: "Overleggen jullie onder elkaar,
omdat ik jullie heb gezegd: 'nog even en jullie
zullen me niet zien en weer even later zullen
jullie me zien'?" 20 De waarheid: ik zeg dat
jullie zullen huilen en jammeren terwijl de
wereld blij zal zijn en jullie zullen treuren.
Maar jullie droefheid zal vreugde worden.

21 Wanneer een vrouw baart, treurt ze
omdat de dag van geboorte is gekomen.
Maar wanneer ze een zoon heeft gebaard,
herinnert ze zich haar verdrukking niet,
vanwege de vreugde dat er een mens is
verwekt in de wereld. 22 Ook jullie zijn nu
bedroefd, maar ik zal jullie weer zien en jullie
hart zal verheugd zijn en niemand kan jullie
vreugde afpakken. 23 Op die dag zullen jullie
me niets vragen. De waarheid: ik zeg jullie
dat alles wat jullie in mijn naam aan mijn
Vader vragen, hij aan jullie zal geven. 24 Tot
nu hebben jullie niets in mijn naam gevraagd.
Vraag en jullie zullen ontvangen, zodat jullie
vreugde volledig zal zijn. 25 Deze dingen heb
ik met jullie gesproken in vergelijkingen.
Maar de tijd komt dat ik niet in vergelijkingen
met jullie zal spreken maar ik zal jullie
openlijk betreffende de Vader verklaren.
26 Op die dag zullen jullie in mijn naam
vragen en ik zal jullie niet zeggen dat ik de
Vader voor jullie een verzoek zal doen,
27 want de Vader zelf houdt van jullie omdat
jullie mij hebben liefgehad en jullie hebben
geloofd dat ik vanuit de Vader366 ben
voortgekomen. 28 Want ik ben van de Vader
gekomen en ik ben naar de wereld gekomen
en zal de wereld weer verlaten en ga naar de
Vader." 29 Zijn leerlingen zeiden hem: "Zie,
nu spreekt u openlijk en u hebt zelfs niet één
vergelijking gesproken! 30 Nu weten we dat
u alles weet en dat niemand u iets hoeft te
vragen. Daarom geloven we dat u uit God
bent voortgekomen." 31 Yešúʿ zei tegen hen:
"Geloof het! 32 Zie, het uur komt en is
gekomen dat jullie verstrooid zullen raken:
een ieder naar zijn eigen plaats. Jullie zullen
mij verlaten, maar ik zal niet alleen zijn
omdat de Vader met me is.

366

UBS heeft 'vanuit God'.
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33 Deze dingen heb ik jullie gezegd zodat
jullie door mij vrede zullen hebben. In de
wereld zullen jullie verdrukking hebben.
Schep moed: ik heb de wereld overwonnen!"
Hoofdstuk 17
1 Toen Yešúʿ deze dingen had gezegd, richtte
hij zijn ogen naar de hemel en zei: "Mijn
Vader! Het uur is gekomen. Eer uw Zoon,
zodat uw Zoon u mag eren. 2 Omdat u hem
het gezag over alle vlees367 hebt gegeven, zal
hij aan hen eeuwig leven geven, omdat u
alles368 aan hem hebt gegeven. 3 Maar dit is
eeuwig leven: dat men u kent, want u alleen
bent de God van waarheid, en degene die u
hebt gestuurd, Yešúʿ Mšíḥā. 4 Ik heb u op
aarde glorie gegeven door het werk te
voltooien dat u mij te doen hebt gegeven.
5 Schenk mij nu glorie Vader, met u, met de
glorie die ik bij u heb gehad had voordat de
wereld369 bestond. 6 Ik heb uw naam aan de
mensen bekend gemaakt die u aan mij uit de
wereld hebt gegeven. Zij waren van u en u
hebt hen aan mij gegeven en zij hebben uw
woord behouden. 7 Nu weet ik370 dat alles
wat u me hebt gegeven van u was. 8 Want
de woorden die u mij hebt gegeven heb ik
aan hen gegeven. Zij hebben ze aanvaard en
weten echt dat ik vanuit u ben
voortgekomen. Ook geloven zij dat u mij
hebt gestuurd. 9 Ik doe een verzoek voor
hen, niet voor de wereld, maar voor degenen
die u me hebt gegeven omdat ze van u zijn.
10 Alles wat van mij is, is van u en wat van u
is, is van mij en ik word in hen geprezen.
367

Lucas 3:6; Handelingen 2:17; 1 Timoteüs 2:3, 4;
Galaten 3:8
368 sommige vertalingen hebben 'allen'
369 of 'het universum'
370 Grieks heeft 'weten ze'
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11 Straks zal ik niet in de wereld zijn. Zij zijn
echter in de wereld terwijl ik naar u toe ga.
Heilige Vader, behoud hen in uw naam die u
mij hebt gegeven371, zodat ze één mogen zijn
zoals wij. 12 Terwijl ik met hen in de wereld
was, heb ik hen in uw naam behouden.
Degenen die u mij hebt gegeven heb ik
behouden en niemand van hen is verloren
gegaan, behalve de zoon van het bederf372,
zodat de Schriftplaats vervuld zou worden.
13 Omdat ik nu naar u toe ga, zeg ik dit in de
wereld, zodat ze mijn vreugde volledig zullen
hebben. 14 Ik heb hun uw woord gegeven.
De wereld haat hen echter omdat zij niet van
de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld
ben. 15 Ik vraag niet, dat u hen uit de wereld
zou nemen, maar dat u hen behoudt tegen
het kwaad.16 Want zij zijn niet van de wereld
zoals ik niet van de wereld ben. 17 Vader,
heilig hen door uw waarheid, want uw
woord373 is waarheid. 18 Zoals u mij in de
wereld hebt gestuurd heb ik hen ook in de
wereld gestuurd. 19 Ik draag me374 op voor
hen, zodat zij ook aan de waarheid
opgedragen zullen zijn. 20 Want ik doe niet
alleen voor hen een verzoek, maar ook voor
degenen die in mij zullen geloven door hun
woord. 21 Mogen ze allen één375 zijn, zoals u,
mijn Vader, in mij bent en ik in u. Mogen ze
in ons één zijn. Dan zal de wereld geloven
dat u mij hebt gestuurd. 22 De eer die u mij
hebt gegeven, heb ik aan hen gegeven, zodat
zij één mogen zijn zoals wij één zijn.

371
372
373
374
375

Filippenzen 2:9,10
Psalmen 41:9 of 10
Johannes 1:1 en 18:37.
of 'heilig me'
(Ar.) 'ḥad'
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23 Ik ben in hen en u bent in mij, zodat elk
van hen geperfectioneerd mag zijn. Dan zal
de wereld weten dat u mij hebt gestuurd en
dat u hen hebt liefgehad zoals u ook mij hebt
liefgehad. 24 Vader, ik wenste dat degenen
die u mij hebt gegeven met mij konden zijn;
dat ze de glorie die u me hebt gegeven
konden zien, omdat u mij al liefhad voor de
conceptie van de wereld. 25 Mijn
rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet
gekend maar ik heb u gekend en zij weten
dat u mij hebt gestuurd. 26 En ik heb uw
naam aan hen bekend gemaakt en ik zal het
bekendmaken, zodat de liefde waarmee u
mij hebt liefgehad in hen mag zijn en ik in zal
in hen zijn.
Hoofdstuk 18
1 Yešúʿ had deze dingen gezegd toen hij met
zijn leerlingen naar buiten ging, naar de
overkant van de Kidronbeek, een plaats waar
een tuin was waar hij en zijn leerlingen naar
binnengingen. 2 Nu kende Yihúdā de
verrader die plaats ook, omdat ze daar vaak
met Yešúʿ hadden vergaderd. 3 Daarom nam
Yihúdā een cohort, en van de overpriesters
en separatisten nam hij bewakers mee, en
kwam daar met fakkels, lampen en
wapenrusting. 4 Yešúʿ, die alle dingen die
hem zouden overkomen wist, liep naar voren
en zei tegen hen: "Wie zoekt u?" 5 Zij zeiden:
"Yešúʿ de Nāṣreen!" Yešúʿ zei tegen hen: "Ik
ben." Nu stond daar ook Yihúdā de verrader
bij hen. 6 Toen Yešúʿ tegen hen had gezegd:
"Ik ben", trokken ze zich terug en vielen op
de grond. 7 Weer vroeg Yešúʿ aan hen: "Wie
zoekt u?" Zij zeiden: "Yešúʿ de Nāṣreen!"
8 Yešúʿ zei tegen hen: "Ik heb u verteld dat ik
het ben. Als u mij zoekt, zult u hen laten
gaan?",

9 zodat het woord voltooid mocht worden:
"Van wie376 u aan mij hebt gegeven, heb ik er
niet één verloren." 10 Maar Šemʿún Kiʾfā had
een zwaard bij zich en hij trok het, sloeg de
bediende van de hogepriester en nam diens
rechteroor af. De naam van de bediende nu
was Malek. 11 En Yešúʿ zei tegen Kiʾfā:
"Plaats het zwaard in zijn schede. Zal ik niet
de beker drinken die mijn Vader mij heeft
gegeven?" 12 Toen arresteerden het cohort,
de tribunen en de bewakers van de Yihúdi's
Yešúʿ en ze boeiden hem. 13 En zij brachten
hem eerst naar Ḥanān omdat hij de
schoonvader van Qayāfā was, die dat jaar de
hogepriester was. 14 Nu was het Qayāfā die
de Yihúdi's had aangeraden, dat het beter is
dat één man zou sterven voor de natie.
15 Šemʿún Kiʾfā en één van de andere
leerlingen bleven Yešúʿ volgen. Die leerling
kende de hogepriester, dus ging hij met Yešúʿ
het binnenhof in. 16 Šemʿún stond echter
buiten bij de deur. Daarom ging die andere
leerling, die de hogepriester kende, naar
buiten en sprak met degene377 die de deur
bewaakte om Šemʿún toe te laten. 17 Maar
de jonge vrouw die de deur bewaakte zei
tegen Šemʿún: "Bent u niet ook één van de
leerlingen van deze man?" Hij zei tegen haar:
"Nee, dat ben ik niet!" 18 En de bedienden
en bewakers stonden en hadden een vuur
gemaakt om zich te warmen want het was
koud. Nu stond Šemʿún ook bij hen om zich
te warmen. 19 De hogepriester nu vroeg
Yešúʿ naar zijn leerlingen en zijn leer.
20 Toen zei Yešúʿ tegen hem: "Ik heb openlijk
gesproken onder het volk, en altijd in
synagogen en in de tempel geleerd waar alle
Yihúdi's vergaderen en ik heb niets in het
geheim gezegd.
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21 Waarom vraagt u het aan mij? Vraag het
aan degenen die hebben gehoord wat ik
tegen hen heb gezegd. Zie, zij weten wat ik
heb gezegd!" 22 Toen hij deze dingen had
gesproken, sloeg één van de bewakers, die
daar stonden, hem op de wang en zei tegen
hem: "Antwoord je de hogepriester zo?"
23 Yešúʿ antwoordde hem en zei: "Als ik
slecht heb gesproken, getuig van het slechte,
maar als ik goed heb gesproken: waarom
hebt u mij geslagen?" 24 Ḥanān nu zond
Yešúʿ geboeid naar de hogepriester Qayāfā.
25 Šemʿún Kiʾfā stond zich daar te warmen
toen men zei tegen hem zei: "Bent u ook één
van zijn leerlingen?" Maar hij ontkende het
en zei: "Dat ben ik niet!" 26 Eén van de
bedienden van de hogepriester, een neef van
degene van wie Kiʾfā het oor had af
gesneden, zei tegen hem: "Heb ik u niet in de
tuin met hem gezien?" 27 Šemʿún ontkende
het opnieuw en op dat moment kraaide er
een haan. 28 En zij brachten Yešúʿ vanaf
Qayāfā naar het paleis en het was vroeg. Ze
gingen het paleis echter niet binnen, zodat zij
niet besmeurd zouden raken voordat ze het
Peṣḥā hadden gegeten. 29 Dus ging Pilatos
naar buiten waar zij waren en zei tegen hen:
"Wat voor beschuldiging hebt u tegen deze
man?" 30 Zij antwoordden en zeiden hem:
"Als hij geen misdadiger was, zouden we
hem niet aan u hebben uitgeleverd." 31 Toen
zei Pilatos tegen hen: "Neem hem zelf en
oordeel hem volgens uw wet." De Yihúdi's
zeiden hem: "Ons is geen gezag gegeven om
een mens te doden", 32 zodat het woord dat
Yešúʿ had gezegd zou worden voltooid, toen
hij bekendmaakte, wat voor dood hij zou
sterven. 33 Pilatos ging het paleis binnen en
riep Yešúʿ en vroeg hem: "Bent u de koning
van de Yihúdi's?"
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34 Yešúʿ zei tegen hem: "Zegt u dit uit uzelf
of hebben anderen u dit over mij verteld?"
35 Pilatos zei tegen hem: "Ben ik een Yihúdi?
Uw eigen mensen en de hogepriester
hebben u aan mij uitgeleverd. Wat hebt u
gedaan?" 36 Yešúʿ zei tegen hem: "Mijn
koninkrijk is geen deel van deze wereld. Als
mijn koninkrijk van deze wereld zou zijn,
zouden mijn dienaren hebben gestreden,
zodat ik niet aan de Yihúdi's uitgeleverd zou
worden. Mijn koninkrijk is echter niet van
hier." 37 Pilatos zei tegen hem: "Dus bent u
een koning?" Yešúʿ zei tegen hem: "U zegt
dat ik een koning ben. Want ik ben hierom
geboren en daarom ben ik in de wereld
gekomen: om te getuigen van de waarheid.
Al wie van de waarheid is, zal mijn stem
horen." 38 Pilatos zei tegen hem: "Wat is
waarheid?" Toen hij dat had gezegd, ging hij
opnieuw naar de Yihúdi's en zei tegen hen:
"Ik kan zelfs niet een fout in hem vinden!"
39 Jullie hebben een traditie dat ik voor u
iemand zou vrijlaten met Peṣḥā. Wilt u dan
dat ik voor u deze man, de koning van de
Yihúdi's, vrijlaat?" 40 Zij allen riepen uit en
zeiden: "Niet hem, maar Barʾaba!" Barʾaba
nu was een rover.
Hoofdstuk 19
1 Toen liet Pilatos Yešúʿ met de zweep slaan.
2 De soldaten weefden een doornenkrans en
plaatsten het op zijn hoofd en bedekten hem
met purperen gewaden, 3 terwijl ze zeiden:
"Vrede met u, koning van de Yihúdi's!"
Daarna sloegen ze hem op de wangen.
4 Pilatos ging opnieuw naar buiten en zei
tegen hen: "Zie, ik breng hem voor u naar
buiten zodat u weet dat ik niets tegen hem
kan vinden, zelfs niet één reden." 5 En Yešúʿ
kwam naar buiten terwijl de doornenkrans
en de purperen gewaden op hem waren. En
Pilatos zei tegen hen: "Zie, de mens!"
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6 Toen de overpriesters en de bewakers hem
zagen riepen zij uit en zeiden: "Kruisig hem!
Kruisig hem!" Pilatos zei tegen hen: "Neem
hem en hangt u hem op, want ik kan niets
tegen hem vinden." 7 De Yihúdi's zeiden
hem: "Wij hebben een wet, en volgens onze
Wet is hij de dood schuldig omdat hij zichzelf
tot Zoon van God heeft gemaakt!" 8 Toen
Pilatos dit woord hoorde, vreesde hij
buitengewoon. 9 En hij ging opnieuw het
paleis binnen en zei tegen Yešúʿ: "Waar komt
u vandaan?" Maar Yešúʿ gaf hem geen
antwoord. 10 Pilatos zei tegen hem: "Spreekt
u niet met mij? Weet u niet dat mij het gezag
is gegeven om u vrij te laten en dat mij het
gezag is gegeven om u op te hangen?"
11 Yešúʿ zei tegen hem: "U zou geen enkel
gezag over mij hebben als het u niet van
boven werd gegeven. Daarom is de zonde
van degene die mij aan u heeft uitgeleverd,
groter dan die van u." 12 En hierom wilde
Pilatos hem vrijlaten, maar de Yihúdi's bleven
uitroepen: "Als u deze man vrijlaat, bent u
geen vriend378 van de keizer! Iedereen die
zichzelf een koning maakt, is tegen de
keizer!" 13 Toen Pilatos nu dit woord hoorde,
bracht hij Yešúʿ naar buiten en ging op de
rechterstoel zitten, een plaats genaamd
'Stenen bestrating379' in het Hebreeuws zegt
men 'Gepipta'. 14 En het was de dag van
voorbereiding van het Peṣḥā, het was
ongeveer het zesde uur380, en hij zei tegen de
Yihúdi's: "Zie, uw koning!"

15 Maar ze riepen uit: "Neem hem weg!
Neem hem weg! Kruisig hem! Kruisig hem!"
Pilatos zei tegen hen: "Zal ik uw koning
ophangen?" De overpriesters zeiden: "Wij
hebben geen koning naast de keizer!"
16 Toen leverde hij hem aan hen uit om hem
op te hangen. En zij namen Yešúʿ en voerden
hem weg, 17 terwijl het kruis naar een plaats
genaamd ‘de Schedel’ werd gedragen, maar
in het Hebreeuws zegt men Gāgúltā381, 18 de
plaats waar ze hem hadden opgehangen,
met twee anderen, één aan de ene kant en
één aan de andere kant en Yešúʿ in het
midden. 19 Ook schreef Pilatos een bord en
plaatste het boven het kruis. Er stond
geschreven: Dit is382 Yešúʿ de Nāṣreen,
koning van de Yihúdi's. 20 Deze plank werd
door velen van Yihúdi's gelezen omdat de
plaats waar Yešúʿ was gehangen naast de
stad was. Het stond geschreven in
Hebreeuws, Grieks en Romeins. 21 Maar de
overpriesters zeiden tegen Pilatos: "Schrijf
niet dat hij koning van de Yihúdi's is, maar
dat hij heeft gezegd: Ik ben de koning van de
Yihúdi's." 22 Pilatos zei: "Wat ik heb
geschreven, heb ik geschreven." 23 Toen de
soldaten Yešúʿ hadden opgehangen, namen
ze zijn kleding en maakten ze vier delen: een
deel voor elk van de soldaten. Zijn tunica was
echter geheel zonder naad geweven. 24 Dus
zeiden ze tegen elkaar: "We zullen het niet
scheuren maar verloten voor wie het zal
zijn." Zo werd de Schriftplaats voltooid die
zei: [Ps. 22:19] "Zij verdeelden mijn gewaden
onderling en voor mijn kleding wierpen ze
een lot." De soldaten deden dit.

378

Talmoed van Jeruzalem (Sanhedrin 18a) 40
jaar voor de vernietiging van Jeruzalem werd de
Yihúdaye het recht tot civiele doodstraf
ontnomen.
379 (retsifta di kiefe) Matteüs 26:73
380 Romeinse tijd. Matteüs 27:45.
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(הנא יׁשוע נצריא מלכא דיהודיאhānā Yešúʿ
Nāṣrāyā malkā di Yihúdāye).
382

peshitta.nl
Johannes - Hoofdstuk 19
25 Nu stonden daar bij het kruis van Yešúʿ
zijn moeder en de zus van zijn moeder,
Maryam [de vrouw] van Kleopa383 en
Maryam van Māgdālā. 26 Toen Yešúʿ zijn
moeder zag en de leerling die hij liefhad die
daar stond, zei hij tegen zijn moeder:
"Vrouw, zie je zoon!" 27 En hij zei tegen die
leerling: "Zie, je moeder!" Vanaf dat moment
nam die leerling haar bij zich. 28 Na deze
dingen wist Yešúʿ dat alles was voltooid, dus
zei hij om de Schriftplaats te vervullen: [Ps.
22:15] "Ik heb dorst!" 29 Er was [daar] een
vat gevuld met azijn geplaatst. Men vulde
een spons met azijn en bracht het met een
hysop[stengel] naar zijn mond. 30 Toen Yešúʿ
de azijn had genomen zei hij: "Zie, het is
voltooid!" En hij boog zijn hoofd en gaf zijn
adem op384. 31 Omdat het de dag van
voorbereiding was, zeiden de Yihúdi's: "Deze
lichamen kunnen vannacht niet aan het kruis
blijven." Dat was omdat sabbat stond te
beginnen en die sabbat was een grote dag.
Daarom verzochten ze Pilatos om de
scheenbenen van de gehangenen te laten
breken en dat ze er afgehaald zouden
worden. 32 De soldaten kwamen en braken
de scheenbenen van de eerste en die van de
andere, die met hem was opgehangen.
33 Toen ze bij Yešúʿ kwamen, zagen ze dat hij
al dood was dus braken ze zijn scheenbenen
niet. 34 Maar één van de soldaten stak zijn
speer in diens zij, waarna er onmiddellijk
bloed en water uit kwam385. 35 Degene die
het zag, heeft getuigd en zijn getuigenis is
waar en hij weet dat hij de waarheid heeft
gesproken zodat ook u mag geloven. 36 Deze
dingen zijn gebeurd zodat de Schriftplaats
383
384
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Lucas 24:18
of 'gaf zijn geest op'. Ašlem rúḥe.
1 Korintiërs 10:4
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vervuld mocht worden die zei: [Ex. 12:46]
"Geen bot zal in hem gebroken worden."
37 En weer een andere Schriftplaats, [die]
zegt: [Op. 1:7; 7:14; Zach. 12:10] "Ze zullen
kijken naar hem386 die ze hebben
doorstoken." 38 Na deze dingen verzocht
Yawsef, die uit Rāmtā was, aan Pilatos of hij
het lichaam van Yešúʿ mocht wegnemen. Hij
was een verborgen leerling (uit vrees voor de
Yihúdi's) van Yešúʿ. Pilatos stond het toe,
waarna hij kwam en het lichaam van Yešúʿ
nam. 39 Ook Niqodimos kwam, degene die
vroeger in de nacht naar Yešúʿ toe was
gekomen, en hij bracht kruiden van mirre en
van aloë mee; ongeveer honderd litrin387.
40 En ze namen het lichaam van Yešúʿ, en
wonden het in linnen en parfum, zoals het de
gewoonte is bij Yihúdi's wanneer zij
begraven. 41 Er was nu op die plaats waar
Yešúʿ was opgehangen een tuin en in die tuin
een nieuwe graftombe waarin nog niemand
was gelegd. 42 Ze legden Yešúʿ daar, omdat
de sabbat zou beginnen en omdat de tombe
dichtbij was.
Hoofdstuk 20
1 Op de eerste [dag] van de week kwam
Maryam van Māgdālā in de morgen, toen het
nog donker was, bij de graftombe. Ze zag dat
de steen van de tombe was verwijderd.
2 Ze rende weg en kwam bij Šemʿún Kiʾfā en
die andere leerling die door Yešúʿ werd
liefgehad en ze zei tegen hen: "Ze hebben
onze Heer uit die graftombe gehaald maar ik
weet niet waar ze hem hebben gelegd!"
3 Toen gingen Kiʾfā en die andere leerling
naar buiten en ze kwamen bij de graftombe.
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4 En ze renden samen. Die leerling was
Šemʿún voor en kwam als eerste aan bij de
graftombe. 5 Toen hij het inspecteerde, zag
hij het linnen liggen maar ging niet naar
binnen. 6 Šemʿún kwam na hem maar ging
de graftombe binnen en hij zag het linnen
liggen. 7 Het doek dat om zijn hoofd was
gewonden, lag niet bij het linnen maar was
opgevouwen en apart gelegd. 8 Toen ging
ook de leerling die het eerst bij de graftombe
was aangekomen naar binnen. Toen hij het
zag, geloofde hij het. 9 Want ze hadden niets
begrepen van de Schriftplaats388 dat hij uit de
doden moest opstaan. 10 Dus gingen die
leerlingen weer weg naar hun eigen plaats.
11 Maar Maryam bleef bij de tombe staan
huilen. Terwijl ze huilde inspecteerde ze de
tombe 12 en ze zag twee engelen zitten, in
het wit, één aan zijn kussens389 en één aan
zijn voeten, waar het lichaam van Yešúʿ had
gelegen. 13 En ze zeiden tegen haar: "Vrouw,
waarom huilt u?" Ze zei tegen hen: "Omdat
ze mijn Heer hebben genomen en ik weet
niet waar ze hem hebben gelegd!" 14 Nadat
ze dat had gezegd, draaide ze zich om en zag
ze Yešúʿ staan, maar ze wist niet dat het
Yešúʿ was. 15 Yešúʿ zei tegen haar: "Vrouw,
waarom huilt u en wie zoekt u?" Omdat ze
dacht dat hij de tuinier was, zei ze tegen
hem: "Mijn Heer, als u hem hebt genomen,
vertel me dan waar u hem hebt gelegd. Dan
zal ik gaan en hem weghalen." 16 Yešúʿ zei
tegen haar: "Maryam!" En ze draaide zich om
en zei tegen hem in het Hebreeuws:
"Rabbuli!" wat 'leraar390' betekent. 17 Yešúʿ
zei tegen haar: "Raak me niet aan, want ik
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ben nog niet opgestegen naar mijn Vader,
maar ga naar mijn broers en zeg hun dat ik
naar mijn Vader opstijg en naar jullie Vader
en naar mijn God en naar jullie God."
18 Toen kwam Maryam van Māgdālā om de
leerlingen te verklaren dat ze onze Heer had
gezien en wat hij haar had gezegd.19 Toen
het avond was op die eerste [dag] van de
week, waren de deuren afgesloten, waar de
leerlingen verbleven, uit vrees voor de
Yihúdi's. Yešúʿ kwam en stond in hun midden
en zei tegen hen: "Vrede met jullie!"
20 Nadat hij dat had gezegd, toonde hij hun
zijn handen en zijn zij. En de leerlingen waren
verheugd dat ze onze Heer zagen. 21 Weer
zei Yešúʿ tegen hen: "Vrede met jullie! Zoals
mijn Vader mij heeft gestuurd, stuur ik ook
jullie." 22 Toen hij deze dingen had gezegd,
blies hij op hen en zei tegen hen: "Ontvang
de Heilige Geest. 23 Als jullie een man zijn
zonden vergeven, zullen ze hem worden
vergeven en als jullie iemands zonden
handhaven, zullen ze gehandhaafd blijven."
24 Tāwma nu, één van de twaalf, die de
Tweeling werd genoemd, was daar niet met
hen toen Yešúʿ kwam. 25 En de leerlingen
zeiden hem: "We hebben onze Heer gezien!"
Maar hij zei tegen hen: "Tenzij ik in zijn
handen391 de plaatsen van de nagels zie en
mijn vingers er in kan zetten en ik mijn hand
in zijn zijde kan uitstrekken, zal ik geloven!"
26 Na acht dagen waren de leerlingen weer
binnen en was Tāwma met hen toen Yešúʿ
kwam terwijl de deuren waren afgesloten.
Hij stond in hun midden en zei: "Vrede (zij)
met jullie!" 27 En hij zei tegen Tāwma:
"Breng je vinger hier en zie mijn handen en
breng je hand, strek hem uit in mijn zij en
wees geen ongelovige maar een gelovige."
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28 En Tāwma antwoordde en zei tegen hem:
"Mijn Heer392 en mijn God!" 29 Yešúʿ zei
tegen hem: "Nu je me hebt gezien geloof je!
Gelukkig zijn zij die mij niet hebben gezien
maar toch geloven." 30 Nu heeft Yešúʿ veel
andere tekenen voor zijn leerlingen gedaan
die niet in dit geschrift zijn geschreven.
31 Deze dingen zijn geschreven zodat ook u
mag geloven dat Yešúʿ Mšíḥā, de Zoon van
God is. Wanneer u gelooft, kunt u in zijn
naam eeuwig leven hebben.
Hoofdstuk 21
1 Na deze dingen toonde Yešúʿ zich opnieuw
aan zijn leerlingen bij het meer van Tiberios.
Maar hij had zich zo getoond: 2 Zij waren
allen samen, Šemʿún Kiʾfā en Tāwma (men
zegt Tāmā393), Natanayiʾyl uit Qātne van
Glílā, de zonen van Zabday en twee andere
leerlingen. 3 Šemʿún Kiʾfā zei tegen hen: "Ik
ga vissen." Ze zeiden tegen hem: "We gaan
met je mee." Daarop gingen ze naar buiten
en stapten in de boot. Ze vingen die nacht
echter niets. 4 Toen het morgen werd, stond
Yešúʿ aan de kust. Maar de leerlingen wisten
niet dat het Yešúʿ was. 5 Dus zei Yešúʿ tegen
hen: "Kinderen, hebben jullie iets te eten?"
Ze zeiden tegen hem: "Nee!" 6 Hij zei tegen
hen: "Werp jullie net aan de rechterzijde van
de boot en jullie zullen vinden!" Dus wierpen
ze maar konden het net niet binnenhalen
vanwege de overvloed van vis dat het had
gevangen. 7 Toen zei die leerling die Yešúʿ
liefhad tegen Kiʾfā: "Dat is onze Heer!" Zodra
Šemʿún hoorde dat het onze Heer was, nam
hij zijn tunica, omgordde zijn middel omdat
hij naakt was, en sprong in het meer zodat hij
bij Yešúʿ kon komen.
392
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8 Maar de andere leerlingen kwamen met de
boot, want ze waren niet ver van land,
slechts tweehonderd amta, en ze sleepten
dat net met vis. 9 Toen ze aan land waren
gekomen, zagen ze dat er [brandende] kolen
waren gelegd, waarop vis en brood lag. 10 En
Yešúʿ zei tegen hen: "Breng wat van die vis
die jullie nu hebben gevangen." 11 En
Šemʿún Kiʾfā stond op en sleepte het net,
gevuld met grote vissen, aan land,
honderddrieënvijftig [vissen]. Deze gehele
last deed het net niet scheuren. 12 En Yešúʿ
zei tegen hem: "Kom ontbijten!" Niet één
van de leerlingen durfde te vragen wie hij
was, want ze wisten dat hij onze Heer was.
13 Yešúʿ kwam en nam het brood en de vis
en gaf het hun. 14 Dit was de derde keer dat
Yešúʿ door zijn leerlingen werd gezien nadat
hij uit het verblijf van de doden was
opgestaan. 15 Nadat ze hadden ontbeten, zei
Yešúʿ tegen Šemʿún Kiʾfā: "Šemʿún, zoon van
Yāwna, heb je me meer lief dan deze
[dingen]?" Hij zei tegen hem: "Ja, mijn Heer!
U weet dat ik u liefheb!" Hij zei tegen hem:
"Hoed mijn lammetjes voor mij." 16 Hij zei
weer tegen hem, de tweede keer: "Šemʿún,
zoon van Yāwna, heb je me lief?" Hij zei
tegen hem: "Ja mijn Heer, u weet dat ik u
liefheb!" Yešúʿ zei tegen hem: "Hoed mijn
rammen voor mij." 17 Hij zei tegen hem voor
de derde keer: "Šemʿún, zoon van Yāwna,
heb je me lief?" Dat bedroefde Kiʾfā, omdat
hij hem voor de derde keer had gevraagd
'heb je me lief?' en hij zei tegen hem: "Mijn
Heer, u kent alle dingen, u weet dat ik u
liefheb!" Yešúʿ zei tegen hem: "Hoed mijn
ooien394 voor mij.
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Handelingen

18 De waarheid: ik zeg je dat toen je een
jongen was, je jezelf aankleedde en liep waar
je wilde. Maar wanneer je oud bent
geworden, zal je de handen uitstrekken395,
en zal een ander je aankleden en je brengen
waar je niet wilt gaan." 19 Hij zei dit om te
tonen met wat voor dood hij God zou eren.
Toen hij deze dingen had gezegd zei hij hem:
"Volg mij." 20 Šemʿún Kiʾfā draaide zich om
en zag de leerling die door Yešúʿ werd
liefgehad hem volgen, degene die op de
borst van Yešúʿ had geleund tijdens de
maaltijd en had gezegd: "Mijn Heer, wie zal u
verraden?" 21 Toen Kiʾfā hem zag, zei hij
tegen Yešúʿ: "Mijn Heer, en hij dan?"
22 Yešúʿ zei tegen hem: "Als ik hem wil laten
blijven tot ik kom, wat betekent dat voor
jou? Volg mij." 23 Dit woord verspreidde zich
onder de broeders, dat die leerling niet zou
sterven. Maar wat Yešúʿ zei was niet dat hij
niet zou sterven, maar: Als ik wenste dat hij
zou blijven tot ik terugkom, wat voor verschil
maakt dat voor jou? 24 Dit is de leerling die
over al deze dingen heeft getuigd en ze ook
heeft geschreven. We weten dat zijn
getuigenis waar is. 25 Er zijn ook vele andere
dingen die Yešúʿ heeft gedaan. Als ze één
voor één werden geschreven, zou de
eeuwigheid niet voldoen, denk ik, om de
geschriften te schrijven.

Hoofdstuk 1



1 Het eerste geschrift dat ik heb
geschreven396, o Teofile397, over alles wat
onze Heer Yešúʿ Mšíḥā deed en leerde, 2 tot
die dag waarop hij was opgestegen nadat hij
opdracht had gegeven aan de zendelingen,
die hij met de Heilige Geest had gekozen,
3 aan wie hij zichzelf levend heeft
geopenbaard, nadat hij had geleden. Tijdens
veertig dagen werd hij met vele tekenen
door hen gezien en sprak hij over het
koninkrijk van God. 4 Nadat hij brood met
hen had gegeten gaf hij hun de opdracht:
"Vertrek niet uit ʾÚrišlem, maar wacht op de
belofte van de Vader, die" zei hij, "jullie van
mij hebben gehoord. 5 Want Yúḥanān
doopte in water maar jullie zullen na niet
veel dagen in de Heilige Geest worden
gedoopt." 6 Nu ze waren vergaderd, vroegen
ze hem en zeiden: "Onze Heer, zult u in deze
tijd het koninkrijk aan Isrāʾyel teruggeven?"
7 Hij zei tegen hen: "Het is niet aan jullie de
tijd of tijden te weten die de Vader onder zijn
eigen gezag heeft geplaatst. 8 Maar wanneer
de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie
kracht ontvangen en zullen jullie mijn
getuigen zijn in ʾÚrišlem, heel Yihúd, ook
onder de Šāmraï en tot de einden van de
aarde." 9 Nadat hij deze dingen had gezegd
zagen ze hoe hij opsteeg. Een wolk ontving
hem en verborg hem voor hun ogen. 10 Toen
ze naar de hemel keken terwijl hij vertrok,
bleken er twee mannen in witte kleding bij
hen te staan.
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Misschien de hogepriester (37 tot 41) die
genoemd wordt door Flavius.
397

395

1 Timoteüs 5:6

peshitta.nl
Handelingen - Hoofdstuk 1
11 En ze zeiden tegen hen: "Mannen van
Glílā, waarom staat u naar de hemel te
kijken? Deze Yešúʿ is van u opgestegen naar
de hemel. Zoals u hem naar de hemel zag
opstijgen, zo zal hij komen." 12 Daarna
keerden ze terug van de berg genaamd BétZayte398, die ongeveer zeven stadiën399 van
ʾÚrišlem af ligt, naar ʾÚrišlem. 13 Toen ze de
stad binnenkwamen, gingen ze naar de
bovenkamer waar Petros, Yúḥanān, ʾAndreās
en ook Fílípos, Tāwma, Matay, Bartúlmay en
Yaʿqúb, de zoon van Ḥalfay en Šemʿún de
Zeloot400, en Yihúdā, de zoon van Yaʿqúb
verbleven. 14 En zij allen waren samen
voortdurend in gebed in één ziel, met de
vrouwen, met Maryam, de moeder van Yešúʿ
en zijn broers. 15 In die dagen stond Šemʿún
Kiʾfā onder hen op, in het midden van de
leerlingen (er was nu een vergadering van
ongeveer honderdtwintig mensen) en hij zei:
16 "Mannen, broeders, het was gepast dat
de Schriftplaats werd vervuld, die de Heilige
Geest sprak bij monde van Dawid over
Yihúdā, die een gids was voor degenen die
hem hebben gearresteerd. 17 Want hij werd
met ons gerekend en hij had deel in deze
bediening. 18 Hij is degene die een veld heeft
verkregen401 uit de beloning van zonde. Hij
viel met zijn gezicht op de grond en brak in
tweeën en zijn ingewanden kwamen naar
buiten. 19 En dit werd bekend aan allen die
in ʾÚrišlem leefden, en zo werd dat veld in de
taal van dat gebied
Ḥqal-dmā genoemd, wat 'bloedveld'
betekent.
398

Olijfplaats. Ezechiël 11:23
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Grieks 'één Sabbatsreis'.
400 Of 'ijveraar'.
401 Veel vertalingen hebben 'gekocht'.
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20 Want er staat geschreven in de boekrol
van Psalmen: [Ps. 69:25] 'Zijn woning zal
verlaten zijn en er zal geen bewoner zijn' en:
[Ps. 109:8] 'Een ander zal zijn bediening
overnemen'. 21 Het is daarom juist dat één
van deze mannen, die al die tijd onder ons
was waarin onze Heer Yešúʿ kwam en van
ons wegging, 22 die volgde op de doop van
Yúḥanān tot de dag dat hij van ons was
opgestegen, zodat hij met ons een getuige
van zijn opstanding kon zijn." 23 Dus wees
men er twee aan, Yawsef genaamd Baršabā,
maar Yustos genoemd, en Matíya. 24 Terwijl
ze baden zeiden ze: "U, HEER, kent het hart
van allen. Toont u uit deze twee wie u hebt
gekozen, 25 zodat hij het deel in de
bediening en het zendelingschap mag
ontvangen, waarvan Yihúdā was weggegaan,
en hij in zijn plaats komt." 26 Toen ze het lot
wierpen viel het op Matíya en werd hij met
de elf zendelingen gerekend.
Hoofdstuk 2
1 Nadat de dagen van Pentiqosti waren
vervuld, waren allen samen vergaderd.
2 Vanuit het niets was er een geluid aan de
hemel als het geluid van een machtige wind
en het hele huis waar ze in zaten, raakte
ermee gevuld. 3 En ze zagen tongen als vuur
die zich boven elk van hen verdeelden en
bleven zitten. 4 Allen raakten vervuld van de
Heilige Geest wat werd gevolgd door spreken
in diverse talen, zoals de Geest het hen gaf te
spreken. 5 Maar er waren mannen uit alle
natiën onder de hemel, die in ʾÚrišlem
verbleven, die de God van de Yihúdi's
vreesden. 6 Toen dat geluid klonk,
verzamelden alle mensen zich en waren ze
ontsteld omdat ze hoorden dat elk van hen
in hun taal sprak.
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7 Allen waren verbaasd en zeiden verbijsterd
tegen elkaar: "Zie, zijn zij die spreken niet
allen Galileërs402?" 8 Hoe komt het dat wij
iedereen in de moedertaal verstaan?
9 Parthen, Meden, Alanen403, zij die tussen
de rivieren404 wonen, Yihúdi's, [degenen uit]
Qapadoqia, en [degenen] uit de gebieden
van Pontos en uit Asía, 10 uit de gebieden
Frigíya, Pamfúlíya, Meṣrén, uit de gebieden
van Lubi, naast Qúrini en zij die uit Rhumi
komen, Yihúdi's en proselieten405, 11 en wie
uit Qriṭi komen en Arabieren, zie, we horen
sommigen van hen in onze eigen taal over de
wonderen van God spreken! 12 En ze waren
allen verbijsterd en zeiden elkaar verbaasd:
"Wat is dit?" 13 Maar anderen gingen
spotten en ze zeiden: "Ze hebben jonge wijn
gedronken en zijn bedronken!" 14 Daarna
stond Šemʿún Kiʾfā met de elf zendelingen
op, verhief zijn stem en zei tegen hen:
"Mannen, Yihúdi's, en allen die in ʾÚrišlem
verblijven. Weet dit en luister naar mijn
woorden! 15 Want het is niet, zoals u denkt,
'deze mannen zijn bedronken', want zie, het
is nu [nog maar] het derde uur! 16 Maar dit
is wat gesproken is door de profeet Joël:
17 'In de laatste dagen', zei God, 'zal ik mijn
Geest over alle vlees uitschenken, en al uw
zonen en dochters zullen profeteren,
jongemannen zullen visioenen zien en uw
oudsten zullen dromen dromen. 18 over
mijn bedienden en mijn dienstmeiden zal ik
mijn Geest uitschenken. In die dagen zullen

ze profeteren. 19 En ik zal tekenen in de
hemel geven en wonderen op aarde; bloed,
vuur406 en rookdamp. 20 De zon zal in
duisternis veranderen en de maan in bloed,
totdat de grote en vreselijke407 dag van de
HEER komt. 21 En het zal zijn dat iedereen
die de naam van de HEER aanroept, gered
zal worden'. 22 Mannen, zonen van Isrāʾyel;
hoor deze woorden. Yešúʿ de Nāṣreen, een
man die van God is, door u gezien met
krachtige werken, tekenen en wonderen, die
God met eigen hand onder u heeft gedaan,
zoals u allen weet. 23 Deze ene werd van
tevoren afgescheiden voor hem door de
voorkennis en de wil van God, maar u, u hebt
hem overgeleverd in de handen van de
slechten en u hebt hem opgehangen en
vermoord. 24 Maar God wekte hem op en
maakte de banden408 van het dodenrijk los
zodat hij niet in het dodenrijk kon worden
vastgehouden. 25 Want Dawid sprak over
hem: [Ps. 16] 'Ik voorzag mijn Heer altijd,
want hij is rechts van mij zodat ik niet
geschokt zou raken. 26 Daarom is mijn hart
vrolijk en verblijdt mijn glorie. Zelfs mijn
lichaam zal in de hoop verblijven, 27 omdat
u mijn ziel niet in het dodenrijk zult
verlaten. U zult uw Zuivere geen bederf
doen zien. 28 U hebt mij de levensweg
geopenbaard, u zult mij vervullen met
vreugde in uw tegenwoordigheid409'.
29 Mannen, broeders, sta me toe vrij met u
te spreken over de voorvader Dawid die
gestorven is en ook begraven en van wie de
graftombe tot vandaag bij ons is.
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Elf apostelen waren Galilaye. Handelingen
1:11; Matteüs 4:15
403 Een bevolking uit Ossetië. Andere vertalingen
hebben 'Elamieten'.
404 'Bét-Nahrín', of Mesopotamia
405 Gioer(en).

406

Exodus 29:18
Grieks (niet TR) heeft 'opmerkelijke'
408 Grieks heeft 'weeën'. 2 Samuel 22:6; Psalmen
18:5, 6
409 of 'gezicht', 'persoon'.
407

peshitta.nl
Handelingen - Hoofdstuk 2
30 Want hij was een profeet, en hij wist dat
God hem een eed had gezworen: [Ps. 89:4;
132:11] "Ik zal [iemand] uit de vrucht van uw
schoot op uw troon doen zitten." 31 En hij
voorzag en sprak over de opstanding van de
Mšíḥā dat hij niet in het dodenrijk zou
worden gelaten of dat zijn lichaam bederf
zou zien. 32 Deze Yešúʿ werd door God
opgewekt en we zijn allen zijn getuigen.
33 Hij is degene die rechts van God is
verheven en heeft van de Vader de belofte
ontvangen van de Heilige Geest en hij heeft
deze gave uitgeschonken. Zie! U ziet en
hoort het! 34 Want Dawid was niet naar de
hemel opgestegen, omdat hij zelf zei:
[Ps. 110] "De HEER zei tegen mijn Heer: 'Zit
rechts van mij, 35 totdat ik uw vijanden [als]
voetbank voor uw voeten plaats'. 36 Laten
daarom allen van het huis van Isrāʾyel echt
weten dat God, deze Yešúʿ die u hebt
gehangen, HEER en Mšíḥā heeft gemaakt."
37 Toen ze deze dingen hadden gehoord
waren ze diep in hun hart geraakt en zeiden
ze tegen Šemʿún en de overige zendelingen:
"Broeders, wat zullen we doen?" 38 Šemʿún
zei tegen hen: "Heb berouw en laat elk van u
zich dopen in de naam van de HEER410 Yešúʿ
tot vergeving van zonden en jullie zullen de
gave van de Heilige Geest ontvangen.
39 Want de belofte is aan u, aan uw kinderen
en allen die ver weg zijn; degenen die God
zal roepen." 40 Met veel andere woorden
getuigde hij en verzocht hen terwijl hij zei:
"Red uzelf van deze verdraaide generatie."
41 Sommigen van hen aanvaardden zijn
woord bereidwillig en geloofden en werden
gedoopt. En op die dag sloten zich ongeveer
drieduizend zielen aan.

42 En ze bleven voortdurend in de leer van
de zendelingen en namen deel in het gebed
en het breken van de eucharistie411.
43 Iedereen had ontzag omdat veel tekenen
en wonderen door de handen van de
zendelingen in ʾÚrišlem werden gedaan.
44 En allen die geloofden waren samen en
alles wat ze hadden, was gezamenlijk.
45 Wie bezit had verkocht het en verdeelde
het aan een ieder die iets nodig had.
46 Dagelijks waren ze voortdurend, als één
ziel in de tempel. Thuis braken ze de matze
en gebruikten hun voedsel in vreugde en met
een oprecht hart, 47 terwijl ze God prezen en
bij alle mensen gunst vonden. En onze Heer
bleef dagelijks degenen die gered werden
aan de gemeente toevoegen.
Hoofdstuk 3
1 Dit gebeurde toen Šemʿún Kiʾfā en Yúḥanān
samen opgingen naar de tempel tijdens het
gebed op het negende uur. 2 Zie, een man
die vanaf de moederschoot verlamd was,
werd gedragen door mannen die gewend
waren hem te brengen en hem te plaatsen
aan de poort (genaamd Šafíra412) van de
tempel, zodat hij om liefdadigheid kon
bedelen bij wie de tempel binnengingen.
3 Toen hij Šemʿún en Yúḥanān de tempel zag
binnengaan vroeg hij hen om liefdadigheid.
4 Šemʿún en Yúḥanān bekeken hem en
zeiden hem: "Kijk ons aan!" 5 Terwijl hij naar
hen keek, verwachtte hij iets van hen te
ontvangen. 6 Šemʿún zei tegen hem: "Goud
en zilver heb ik niet, maar wat ik heb zal ik u
geven in naam van Yešúʿ Mšíḥā de Nāṣreen;
Sta op en loop!" 7 En hij nam hem bij zijn
rechterhand en deed hem opstaan, en op dat
moment werden zijn voeten en zijn hielen
sterk.

411
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8 Hij sprong op, stond en liep en ging met
hen de tempel binnen terwijl hij liep, sprong
en God prees. 9 En alle mensen zagen hem
terwijl hij liep en God prees. 10 Zij herkenden
dat hij die bedelaar was die dagelijks om
liefdadigheid zat te bedelen bij de poort die
Šafírā werd genoemd. En ze waren vol
verbazing en bewondering om wat er was
gebeurd. 11 Terwijl hij Šemʿún en Yúḥanān
vasthield, renden alle mensen verbijsterd
naar de zuilengang die naar Šlémún was
genoemd. 12 Zodra Šemʿún dit zag
antwoordde hij en zei tegen hen: "Mannen,
zonen van Isrāʾyel, waarom verbaast u zich
over die man of over ons? Waarom kijkt u
alsof het onze eigen kracht of ons eigen
gezag is dat we dit hebben gedaan zodat
deze man zou lopen? 13 Hij, de God van
ʾAbrāhām en van ʾÍsḥāq en van Yaʿqúb, de
God van onze vaders heeft zijn Zoon Yešúʿ,
groots gemaakt; degene die u hebt
uitgeleverd en verworpen tegenover Pilatos,
terwijl hij hem had gerechtvaardigd en hem
wilde laten gaan. 14 Maar u verwierp de
Heilige en de Rechtvaardige en u vroeg dat
voor u een moordenaar zou worden
[vrij]gegeven. 15 Maar u hebt het Hoofd van
Leven gedood, die door God uit het verblijf
van de doden is opgewekt en we zijn allen
zijn getuigen. 16 Deze man die u ziet en kent,
is door het geloof van zijn Naam sterk
gemaakt en genezen. Het geloof in hem
heeft hem deze gezondheid tegenover u
allen gegeven. 17 En nu, broeders, ik weet
dat u dit in dwaling hebt gedaan zoals ook
uw hoofden hebben gedaan. 18 Zoals God
vroeger de dingen heeft verkondigd bij
monde van alle profeten, dat zijn Mšíḥā
moest lijden. 19 Heb berouw en bekeert u
zodat uw zonden uitgewist zullen worden en
dat er tijden van rust in de tegenwoordigheid

van de HEER voor u zullen aanbreken. 20 En
hij zal u degene sturen die voor u was
voorbereid413, Yešúʿ Mšíḥā, 21 die door de
hemel moest worden ontvangen tot de
volheid414 van de tijden, van alles waarover
God bij monde van zijn heilige profeten van
ouds heeft gesproken. 22 Want Muše zei:
[Deut. 18:15-18] 'De HEER zal een profeet
zoals ik opwekken uit het midden van uw
broeders, gehoorzaam hem in alles wat hij u
zal zeggen. 23 En het zal zijn dat iedere ziel
die niet die profeet gehoorzaamt, verloren
gaat van zijn volk'. 24 En al hun profeten,
vanaf Šmúʾyel en wie na hem kwamen,
spraken en verkondigden over die dagen.
25 U bent de zonen van de profeten en van
het verbond dat God met onze vaders heeft
gesloten toen hij tegen ʾAbrāhām zei: [Gen.
22:16] 'Door uw zaad zullen alle stammen
van de aarde worden gezegend'. 26 Met u
heeft hij het vroeger bevestigd. God heeft
zijn Zoon gestuurd om u te zegenen als u zich
omkeert en berouw hebt van uw kwaad.
Hoofdstuk 4
1 Terwijl ze deze woorden met het volk
spraken stonden de priesters en de zadúqi's
en de leiders van de tempel tegen hen op.
2 Want ze waren woedend op hen omdat ze
het volk leerden en de opstanding van de
Mšíḥā uit het verblijf van de doden
verkondigden. 3 Dus sloegen ze de handen
aan hen en bewaakten hen tot de volgende
dag omdat de avond naderde. 4 En velen die
het woord hadden gehoord gingen geloven.
Ze waren ongeveer vijfduizend mannen in
getal.

413
414

Grieks heeft 'die was verkondigd'
Grieks heeft 'herstel', of 'reconstructie'.
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5 De volgende dag vergaderden de leiders,
de oudsten en de schriftgeleerden, 6 ook
Ḥanān de hogepriester, Qayāfā, Yúḥanān en
Aleksandros en degenen die van generatie
van hogepriesters waren. 7 Nadat ze hen in
het midden hadden gesteld vroegen ze hun:
"Uit welke macht of in welke naam hebt u dit
gedaan?" 8 Toen zei Šemʿún Kiʾfā (die vervuld
van de Heilige Geest was) tegen hen:
"Leiders van het volk en oudsten van het huis
van Isrāʾyel, hoor! 9 Als we vandaag door u
werden geoordeeld over het goede dat de
zieke man overkwam, hoe werd deze man
dan genezen? 10 Laat dit u allen en het volk
van Isrāʾyel bekend worden; dat in de naam
van Yešúʿ Mšíḥā de Nāṣreen die u hebt
opgehangen, die door God uit het verblijf van
de doden is opgewekt, door deze zelfde, zie,
deze man staat gezond voor u! 11 [Jes. 43:11]
Dit is de Steen die u, bouwers, hebt
verworpen. En hij is de hoofdhoeksteen
geworden. 12 En in geen ander mens is er
verlossing want er is geen andere naam
onder de hemel gegeven aan de mensheid
door wie we gered moeten worden."
13 Toen ze de woorden van Šemʿún en
Yúḥanān hadden gehoord die openlijk waren
gesproken, begrepen ze dat zij niet bekend
met de boekrol waren en onwetend waren,
verbaasden ze zich en herkenden ze dat zij
met Yešúʿ waren omgegaan. 14 En ze zagen
de verlamde man bij hen staan die was
genezen, maar ze konden niets tegen hen
inbrengen. 15 Daarna gaven ze opdracht hun
van de Raad te verwijderen en ze zeiden
tegen elkaar: 16 "Wat moeten we met deze
mannen doen? Want zie, er is door hen een
openbaar teken aan alle inwoners van
ʾÚrišlem bekend en we kunnen het niet
ontkennen!
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17 Laten we hen bedreigen zodat deze
reputatie niet verder zal voortgaan en ze niet
meer tot iemand in deze naam zullen
spreken." 18 Dus riepen ze hen en gaven hun
opdracht dat zij absoluut niet zouden
spreken of leren in de naam van Yešúʿ.
19 Šemʿún Kiʾfā en Yúḥanān antwoordden en
zeiden tegen hen: "Oordeelt u zelf of het
gerechtvaardigd is voor God dat we u meer
gehoorzamen dan God. 20 Want we kunnen
slechts spreken wat we hebben gezien en
gehoord." 21 Dus bedreigden ze hen en
lieten hen gaan want ze konden geen
aanklacht tegen hen indienen vanwege het
volk. Want iedereen eerde God om wat er
was gebeurd, 22 want die man, met wie dat
teken van genezing was gebeurd, was meer
dan veertig jaar oud. 23 Toen ze werden
vrijgelaten gingen ze naar hun broeders en
vertelden hun alles wat de priesters en
oudsten hadden gezegd. 24 Zodra ze [dit]
hoorden, verhieven ze samen hun stem tot
God en ze zeiden: "HEER, u bent de God die
hemel en aarde en de zeeën heeft gemaakt,
en alles wat er in is. 25 En u bent degene die
door de Heilige Geest sprak bij monde van
uw bediende Dawid: [Ps. 2:1] 'Waarom
bedenken415 de natiën en plannen de
gemeenschappen ijdelheid? 26 De koningen
van de aarde zijn opgestaan, en de
regeerders hebben samen beraadslaagd
tegen de HEER en tegen zijn Mšíḥā'.
27 Want waarlijk waren Herodes en Pilatos
en de natiën en de Raad van Isrāʾyel in deze
stad vergaderd tegen uw heilige zoon416
Yešúʿ, die u hebt gezalfd, 28 om alles te doen
wat door uw hand en door uw wil tevoren is
gegraveerd.

415
416

Andere bijbels hebben 'woeden' of 'snoeven'.
Grieks heeft 'kind'.
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29 En zelfs nu, HEER, zie en kijk naar hun
bedreigingen en geef uw bedienden dat zij
uw woord openlijk zullen verkondigen.
30 Dat uw hand zich uitstrekt voor
genezingen, wonderen en dat er tekenen
kunnen zijn in de naam van uw heilige Zoon,
Yešúʿ." En nadat ze het hadden verzocht en
gesmeekt, schudde de plaats waar ze
vergaderd waren en werden allen vervuld
van de Heilige Geest zodat ze het woord van
God openlijk spraken. 32 De menigte mensen
die geloofden, was één van ziel en gemoed.
Niemand van hen zei dat de bezittingen die
hij bezat, van zichzelf waren, maar alles wat
ze hadden was gezamenlijk. 33 De
zendelingen getuigden zeer krachtig van de
opstanding van Yešúʿ Mšíḥā417. En er was een
grote genade met hen allen. 34 Aan niemand
van hen ontbrak iets, want wie huizen en
velden bezaten verkochten ze en brachten
de prijs voor wat verkocht was, 35 aan de
voeten van de zendelingen en er werd aan
een ieder gegeven naar wat nodig was.
36 Yawsef nu die door de zendelingen
Barnaba werd genoemd, wat vertaald wordt
met 'zoon van troost', een Lewíet uit het
gebied van Qypros 37 had een veld, verkocht
het en bracht haar prijs op, en legde het aan
de voeten van de zendelingen.
Hoofdstuk 5
1 Er was een man met de naam Ḥananyā en
zijn vrouw met de naam Šafírā, die zijn veld
verkocht. 2 En hij nam wat van de prijs en
verborg het, terwijl zijn vrouw het wist, en
bracht wat van het zilver en legde het voor
de voeten van de zendelingen.

3 Maar Šemʿún zei tegen hem: "Ḥananyā,
waarom heeft Sāṭānā je hart zo gevuld dat je
de Heilige Geest bedriegt omdat je wat zilver
van de prijs van het veld hebt verborgen?
4 Was het niet van jou tot het werd
verkocht? Had je geen gezag over de prijs
toen het was verkocht? Waarom heb je je
hart er op gezet om dit te doen? Je hebt niet
tegen mensen gelogen maar tegen God!
5 Nadat Ḥananyā deze woorden had gehoord
viel hij dood neer418. En er kwam een groot
ontzag over degenen die dit hoorden. 6 En
de jongemannen onder hen stonden op en
namen hem naar buiten en begroeven hem.
7 Nadat er drie uur waren voorbijgegaan
kwam ook zijn vrouw binnen terwijl ze niet
wist wat er was gebeurd. 8 Šemʿún zei tegen
haar: "Zeg me of je voor deze prijs het veld
hebt verkocht." En ze zei: "Ja, voor deze
prijs!" 9 Šemʿún zei tegen haar: "Omdat je
bent overeengekomen om de Geest van de
HEER te beproeven419, zie, de voeten van de
grafdelvers van je echtgenoot zijn aan de
deur en zij zullen je naar buiten nemen!"
10 Op dat moment viel ze voor hun voeten
neer en stierf. En de jongemannen kwamen
binnen, vonden haar dood, pakten haar op
en namen haar weg en begroeven haar naast
haar echtgenoot. 11 En er kwam een groot
ontzag over heel de gemeente en allen die
dit hoorden. 12 Er gebeurden door de
handen van de zendelingen vele tekenen en
wonderen onder het volk. Allen waren
samen vergaderd in de zuilengang van
Šlémún. 13 Maar niemand van de andere
mensen durfde hen iets aan te doen, want
de mensen maakten hen groots.
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Grieks heeft 'De Heer Jezus'.

419

Grieks heeft 'gaf de geest op'.
Deuteronium 6:16
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14 En meer mensen die in de HEER
geloofden werden toegevoegd, menigten
van mannen en vrouwen. 15 Ze brachten
zelfs de zieken in de straten en legden ze op
draagbedden zodat wanneer Šemʿún zou
komen, ten minste zijn schaduw op hen kon
verblijven. 16 Nu kwamen velen uit andere
steden rond ʾÚrišlem al hun zieken en
degenen die onreine geesten hadden naar
hen toe brengen. En allen werden genezen.
17 Daarop raakten de hogepriester en allen
die met hem waren, die in de leer van de
zadúqi's waren, vervuld met afgunst. 18 Ze
sloegen de handen aan de zendelingen,
arresteerden hen en boeiden hen in de
gevangenis. 19 In de nacht opende een engel
van de HEER de deur van de gevangenis. Hij
liet hen naar buiten en zei tegen hen: 20 "Ga
in de tempel staan en spreek al deze
woorden van leven met het volk!" 21 En bij
zonsopgang gingen ze naar buiten, naar de
tempel en ze leerden. Maar de hogepriester
en degenen die met hem waren stonden op
en riepen hun vrienden en de oudsten van
Isrāʾyel en stuurden iemand naar de
gevangenis om de zendelingen te halen.
22 Toen degenen die door hen werden
gestuurd ze niet in de gevangenis hadden
gevonden, keerden ze terug, 23 en ze zeiden:
"We vonden de gevangenis veilig afgesloten
en ook de cipiers stonden bij de deur. Toen
we de deur hadden geopend vonden we daar
niemand!" 24 Toen de overpriesters en de
leiders van de tempel deze woorden
hoorden waren ze verbijsterd om hen en
vroegen ze zich af wat dit kon zijn. 25 Een
man kwam en maakte hen bekend: "Dezelfde
mannen die u in de gevangenis hebt
gesloten, zie, ze staan in de tempel en ze
leren het volk!"
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26 Daarna vertrokken de leiders met de
bewakers om hen zonder geweld te halen
want ze vreesden dat het volk hen zou
stenigen. 27 Toen ze hen hadden gehaald en
voor de hele Raad hadden opgesteld, begon
de hogepriester tegen hen te zeggen:
28 "Hebben we niet nadrukkelijk opgedragen
dat u niemand in zijn naam leert? Maar zie, u
hebt ʾÚrišlem gevuld met uw leer en u wilt
het bloed van deze man over ons brengen!"
29 Šemʿún antwoordde met de zendelingen
en zei tegen hen: "God moet meer
gehoorzaamd worden dan mensen! 30 De
God van onze vaders deed Yešúʿ opstaan,
degene die u hebt vermoord toen u hem aan
het hout420 hebt opgehangen. 31 God heeft
hem tot het Hoofd en Levengever aangesteld
en heeft hem tot rechts van hem verheven
om berouw en vergeving van zonden aan
Isrāʾyel te geven. 32 En wij en ook de Heilige
Geest, zijn getuigen van deze woorden die
God geeft aan wie in hem geloven." 33 Toen
ze deze woorden hadden gehoord ontstaken
ze in gramschap en overwogen ze hen te
doden. 34 Maar er stond iemand uit de
separatisten op, met de naam Gamalíʾyel421.
Hij was wetgeleerde en werd door alle
mensen geëerbiedigd. Hij gaf opdracht om
de zendelingen even naar buiten te brengen.
35 En hij zei tegen hen: "Mannen, zonen van
Isrāʾyel. Wees voorzichtig en zorg dat u doet
wat juist is, wat deze mannen betreft.
36 Want voor deze tijd, stond Tawda op, die
van zichzelf zei dat hij belangrijk was en er
volgden hem ongeveer vierhonderd mensen.
Toen hij werd gedood raakten degenen die
hem volgden verstrooid en werden als niets.

420

(Ar. Qaisā), hout of boom. 1 Korintiërs 3:12.
Lid van het Sanhedrin. Werd Raban. Genoemd
in Sotah 9:15, de Misjna.
421
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37 Na hem stond Yihúdā de Galileeër op in
de dagen dat mensen werden geregistreerd
voor het hoofdgeld en hij lokte veel mensen
achter zich aan. Toen hij stierf raakten allen
die hem volgden verstrooid. 38 Nu zeg ik u;
houd afstand van deze mensen en laat hen,
want als deze gedachte en dit werk uit
mensen is, zullen ze verdampen en
voorbijgaan. 39 Maar als het van God is kunt
u het niet beëindigen. Anders wordt u
[schuldig] bevonden tegen God op te staan!
40 Ze lieten zich door hem overtuigen en
riepen de zendelingen, lieten hen met de
zweep slaan en gaven opdracht niet te
spreken in naam van Yešúʿ en lieten hen
gaan. 41 En ze gingen van hen422 weg, terwijl
ze blij waren dat ze waardig waren om te
worden geminacht om de naam423. 42 Ze
hielden niet op om dagelijks in de tempel en
thuis te leren en onze Heer Yešúʿ Mšíḥā aan
te kondigen.
Hoofdstuk 6
1 En in die dagen toen de leerlingen waren
toegenomen, mopperden de Griekse
leerlingen424 tegen de Hebreeuwse omdat
hun weduwen tijdens de dagelijkse
bediening werden veronachtzaamd.
2 Daarop riepen de twaalf zendelingen de
hele vergadering van leerlingen en ze zeiden
tegen hen: "Het is niet goed als we het
woord van God laten en tafels bedienen.
3 Zoek daarom, mijn broeders, en kies zeven
mannen onder u, die goed bekend staan en
vol van de Geest van de HEER zijn en van
wijsheid. En we zullen hen aanstellen voor

deze zaak. 4 Maar wij zullen voortdurend in
gebed zijn en de bediening van het woord."
5 En dit woord behaagde alle mensen en
men koos Esṭefanos, een man die vervuld
van geloof en de Heilige Geest was, Fílípos,
Prokoros, Níkanor, Tímon, Parmena en
Níkolos, een proseliet uit Antiokia. 6 Ze lieten
hen aan de zendelingen zien. Nadat ze
hadden gebeden, legden ze de handen op
hen. 7 En het woord van God groeide, en het
getal van leerlingen nam flink toe in ʾÚrišlem.
En velen van de Yihúdi's waren gehoorzaam
aan het geloof.`8 Esṭefanos nu, was vol
genade en kracht en deed tekenen en
wonderen onder het volk. 9 Er stonden
echter mannen op van de synagoge die
'Libertijn' werd genoemd, Qúrini's,
Aleksandriërs, uit Qílíqíya en Asíya, die met
Esṭefanos gingen argumenteren. 10 Maar ze
konden niet op tegen de wijsheid en de
Geest die in hem sprak. 11 Toen stuurden ze
mannen en leerden ze hun te zeggen: "We
hebben hem lasterlijke woorden horen
spreken tegen Muše en God!" 12 Ze
zweepten het volk en de oudsten en de
schriftgeleerden op waarop ze tegen hem
opstonden en hem grepen en ze brachten
hem in het midden van de raad.
13 Daarna brachten ze valse getuigen die
zeiden: "Deze man houdt niet op woorden te
spreken tegen de Wet en tegen dit heilige
gebied, 14 want we hebben hem horen
zeggen dat deze Yešúʿ de Nāṣreen deze stad
zal vernietigen en de gewoonten zal
veranderen die Muše aan u heeft
overgeleverd!" 15 En allen die in de raad
zaten, keken naar hem en ze zagen dat zijn
uiterlijk als het uiterlijk van een engel was.
Hoofdstuk 7
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ie. het gerechtshof.
('shema') zoals Hebreeuws 'hashem'.
Handelingen 1:19.

1 De hogepriester vroeg hem: "Is dit zo?"
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2 Hij zei daarop: "Mannen, broeders en
vaders; hoor! De glorie van God verscheen
aan onze vader ʾAbrāhām toen hij tussen de
rivieren425 terwijl hij nog niet in Ḥārān was
komen wonen. 3 En hij zei tegen hem:
'Verlaat je land en je familie en ga naar het
land dat ik je zal tonen'. 4 Toen vertrok
ʾAbrāhām van het land van de Kaldāïs, kwam
en ging wonen in Ḥārān. Nadat zijn vader
daar was gestorven, deed God hem
verhuizen en in dit land wonen waar u
vandaag woont. 5 Maar hij gaf hem er geen
erfdeel in, zelfs geen stap. Toch beloofde hij
dat hij het aan hem en zijn nazaten als een
erfenis zou geven terwijl hij geen zoon had.
6 En God sprak met hem en zei tegen hem:
[Ex 3:12] 'Jouw zaad zal kolonist426 in een
ander land zijn. Zij zullen het onderwerpen
en het vierhonderd jaar slecht behandelen.
7 Het volk dat ze in slavernij dienen zal ik
oordelen'. God zei: 'Na deze427 dingen zullen
ze uitgaan en mij in dit gebied dienen'.
8 Aan hem werd het verbond van de
besnijdenis gegeven waarna hij ʾÍsḥāq
verwekte en hem op de achtste dag besneed.
ʾÍsḥāq verwekte Yaʿqúb, terwijl Yaʿqúb onze
twaalf vaders verwekte. 9 Onze vaders
werden jaloers op Yawsef dus verkochten ze
hem naar Meṣrén maar God was met hem.
10 En hij verloste hem van al zijn
verdrukkingen, gaf hem genade en wijsheid
voor Ferʿún428, koning van Meṣrén en stelde
hem aan tot hoofd van Meṣrén en over zijn
huis. 11 Maar er kwam een hongersnood en
een grote verdrukking in heel Meṣrén en het

425
426
427
428

Mesopotamië
of 'vreemdeling'.
Exodus 3:12
Farao, koning van Egypte
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land van Kanaän. En er was niets om onze
vaders te verzadigen. 12 Nadat Yaʿqúb had
gehoord dat er graan in Meṣrén was, stuurde
hij eerst onze vaders. 13 Toen ze voor de
tweede keer gingen, maakte Yawsef zichzelf
bekend aan zijn broers en werd de familie
van Yawsef aan Ferʿún bekend gemaakt.
14 Dus liet Yawsef zijn vader Yaʿqúb en heel
zijn familie komen. En ze telden
vijfenzeventig429 zielen. 15 Yaʿqúb daalde af
naar Meṣrén waar hij en onze vaders
stierven. 16 Toen werd hij naar Škím
verplaatst en in de tombe gelegd die
ʾAbrāhām430 met zilver van de zonen van
Ḥmur had gekocht. 17 Zodra de door God
aan ʾAbrāhām beloofde tijd was gekomen,
nam het volk toe en werd het sterk in
Meṣrén, 18 tot er een andere koning over
Meṣrén opstond die Yawsef niet kende.
19 Hij was verraderlijk tegen onze verwanten
en behandelde onze vaders slecht en gebood
hun [mannelijke] zuigelingen weg te werpen
zodat ze niet zouden leven. 20 In die tijd
werd Muše geboren en hij was geliefd bij
God. Hij werd drie maanden in zijn ouderlijk
huis gevoed. 21 Toen hij van zijn moeder
werd gescheiden vond de dochter van Ferʿún
hem en ze voedde hem op als haar zoon.
22 En Muše was voorzien van alle wijsheid
van de Meṣréni's en hij was uitgerust met
woorden en ook daden. 23 Toen hij veertig
jaar oud was, kwam het in zijn hart op om
zijn broers en de zonen van Isrāʾyel te
bezoeken. 24 Maar hij zag een van de zonen
van zijn stam431 met geweld behandeld, en
hij nam wraak en veroordeelde hem, en
doodde die Meṣréni die hem kwaad had
gedaan.
429
430
431

Zoals LXX.
Genesis 33:18; Jozua 24:32;
Lucas 2:4
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25 En hij hoopte dat zijn broeders, de zonen
van Isrāʾyel, hem zouden begrijpen dat God
hen door zijn hand verlossing zou schenken,
maar ze begrepen [het] niet. 26 De volgende
dag zag hij hen aan terwijl ze met elkaar
streden dus probeerde hij hen te overtuigen
om vrede te sluiten door te zeggen:
'Mannen, jullie zijn broeders. Waarom doen
jullie elkaar kwaad'? 27 Maar degene die zijn
naaste kwaad deed, wierp hem van zich af en
antwoordde: 'Wie heeft u tot hoofd en
rechter over ons aangesteld? 28 Zoekt u mij
soms te doden zoals u gisteren de Meṣréni
hebt gedood'? 29 Dus vluchtte Muše na dit
woord en werd hij een kolonist in het land
van Median waar hij twee zonen kreeg.
30 Nadat hem veertig jaar waren
voorbijgegaan verscheen hem in de wildernis
van de berg Sínay een engel van de HEER in
een vuur dat brandde in een doornbos.
31 Toen Muše [het] zag was hij verbaasd
over het visioen maar zodra hij naderde om
[het] te zien zei de HEER hem met een stem:
32 [Ex. 3:6] 'Ik ben de God van uw vaders, de
God van ʾAbrāhām, van ʾÍsḥāq en van
Yaʿqúb'. Muše beefde en durfde niet naar
het visioen te kijken. 33 En de HEER zei tegen
hem: 'Doe uw sandalen uit, want de grond
waarop u staat is heilig! 34 Ik heb de
verdrukking van mijn volk dat in Meṣrén is
gezien, ik heb haar verzuchtingen gehoord
en ben afgedaald om hen te bevrijden en
kom nu, ik zal u naar Meṣrén sturen'.
35 Deze Muše hebben ze verworpen door te
zeggen: 'Wie heeft u tot hoofd en rechter
over ons aangesteld!' Deze God stuurde hun
een hoofd en een bevrijder door de engel die
door hem in een doornbos was gezien. 36 Hij
is degene die hen naar buiten bracht nadat

hij tekenen, wonderen en machtige daden
gaf in het land Meṣrén, bij de Rode Zee432 en
veertig jaar in de wildernis. 37 Het is Muše
die tegen de zonen van Isrāʾyel heeft gezegd:
'De HEER, uw God, zal voor u een profeet
zoals ik uit uw broeders aanstellen.
Gehoorzaam hem'. 38 Dit is degene die bij
de synagoge433 in de wildernis met de engel
was die met hem had gesproken en met onze
vaders bij de berg Sínay. En hij had woorden
van leven ontvangen die hij aan ons heeft
gegeven. 39 Maar onze vaders verkozen hem
niet te gehoorzamen en verlieten hem en
keerden in hun hart terug naar Meṣrén,
40 door tegen ʾAhrún te zeggen: 'Maak
goden voor ons die ons voorgaan, want we
weten niet wat met deze Muše die ons uit
het land Meṣrén heeft gebracht, is
gebeurd!' 41 Dus maakten ze voor zichzelf in
die dagen een kalf. En ze offerden offers aan
het beeld, en ze waren blij met het werk van
hun handen. 42 Maar God keerde zich af en
gaf hen over om de machten van de hemel te
dienen, zoals is geschreven in de
Schriftplaats van de profeten. 'Waarom
offerde u voor mij veertig jaar lang in de
wildernis een dier of een offer, zonen van
Isrāʾyel?' 43 Maar u hebt de tabernakel434
van Malkúm genomen en van de ster van de
god van Darpān435 hebt u beelden gemaakt
om ze te aanbidden. Ik zal u verder dan
Bābel verwijderen'. 44 Zie, de tabernakel
van de getuigenis van onze vaders was in de
wildernis zoals hij die met Muše had
gesproken had opgedragen om het te
maken. Naar het model dat hij hem had
getoond.
432

Yamā d'Súf
of 'vergadering'. Andere vertalingen hebben
'gemeente'.
434 Amos 5:26,27
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45 En deze tabernakel werd door onze
vaders met Yešúʿ naar het land gebracht, dat
God hen tot erfgoed had gegeven van die
natiën die hij voor hen had uitgedreven. En
het werd vervoerd tot de dagen van Dawid.
46 Hij vond barmhartigheid bij God, en vroeg
of hij een tabernakel436 voor de God van
Yaʿqúb mocht vinden. 47 Maar Šlémún
bouwde hem het huis. 48 Maar de
Allerhoogste437 woont niet in het werk van
handen438, zoals de profeet zei: 49 'De hemel
is mijn troon en de aarde een voetbank
onder mijn voeten. Waar is het huis dat u
voor mij bouwt?' Zegt de HEER, of 'Wat is de
plaats van mijn rust?' 50 Zie! Heeft mijn
hand niet al deze dingen gemaakt? 51 O,
stijfkoppen439 die onbesneden van hart en
van gehoor zijn. U staat de Heilige Geest
altijd tegen. Zoals uw vaders deden, doet ook
u. 52 Want wie van de profeten hebben uw
vaders niet vervolgd en gedood, degenen die
de komst van de Rechtvaardige hebben
voorzegd, degene die u hebt uitgeleverd en
gedood? 53 En u hebt de Wet bij decreet van
engelen ontvangen, maar u hebt het niet
behouden." 54 Toen ze deze dingen hadden
gehoord, raakten ze vervuld van woede in
zichzelf, en ze knarsten hun tanden vanwege
hem. 55 Terwijl hij vervuld van geloof en de
Heilige Geest was keek hij naar de hemel en
zag de glorie van God en Yešúʿ rechts van
God staan. 56 En hij zei: "Zie, ik zie de hemel
openen en de Mensenzoon staat rechts van
God!" 57 Ze riepen met een luide stem,
stopten hun oren dicht en haastten zich allen
naar hem toe!
436
437
438
439

of 'tent'.
'Amrayma'. Jesaja 57:15.
Jesaja 66:1
letterlijk 'stijve nekken'
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58 En ze arresteerden hem en wierpen hem
buiten de stad en stenigden hem. En
degenen die tegen hem hadden getuigd,
legden hun kleding aan de voeten van een
zekere jongeman genaamd Šāol. 59 Ze
stenigden Esṭefanos terwijl hij bad en zei:
"Onze Heer Yešúʿ, ontvang mijn geest!"
60 Nadat hij knielde riep hij met een luide
stem en zei: "Onze Heer, reken hun deze
zonde niet aan!" Toen hij440 dit had gezegd
ontsliep hij.
Hoofdstuk 8
1 Šāol nu, had ingestemd en nam deel aan
zijn moord. Er was in die tijd een grote
vervolging tegen de gemeente die in ʾÚrišlem
was. En zij allen behalve de zendelingen
werden verstrooid onder de steden van
Yihúd en onder de Šāmraï. 2 Gelovige
mannen haalden hem op en begroeven
Esṭefanos en ze rouwden zeer om hem.
3 Šāol nu, vervolgde de gemeente van God,
terwijl hij huizen binnenging en mannen en
vrouwen wegsleepte en hen aan de
gevangenis uitleverde. 4 Maar zij die
verstrooid waren, reisden rond en
verkondigden het woord van God. 5 Zo
daalde Fílípos af naar een stad van de Šāmraï
en hij verkondigde de Mšíḥā aan hen.
6 Nadat ze zijn woord hadden gehoord,
luisterden de mensen die er waren, omdat ze
waren overtuigd van alles wat hij had
gezegd, want ze zagen de tekenen die hij had
gedaan. 7 Want velen die door onreine
geesten waren vastgehouden, riepen met
luide stem en gingen van hen uit. Anderen
die epileptisch en verlamd waren, werden
genezen. 8 En er was grote vreugde in die
stad.

440

Lucas 13:8
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9 Er was een man met de naam Šemʿún, die
al lang in die stad woonde en zijn magie het
volk van de Šāmraï had misleid, terwijl hij
zichzelf groots maakte en zei: "Ik ben
belangrijk!" 10 En zij allen, groot en klein,
richtten zich tot hem en ze zeiden: "Dit is de
grote kracht van God!" 11 En zij allen waren
van hem overtuigd, omdat hij hen een lange
tijd met zijn magie had verbijsterd. 12 Nadat
ze Fílípos geloofden, die het koninkrijk van
God had verkondigd in de naam van onze
Heer Yešúʿ Mšíḥā, werden zowel mannen als
vrouwen gedoopt. 13 Ook Šemʿún zelf ging
geloven en werd gedoopt en sloot zich bij
Fílípos aan. Toen hij de tekenen en grote
krachtige werken zag die door zijn hand
werden gedaan was hij verbijsterd en
verbaasd. 14 Toen de zendelingen in ʾÚrišlem
hoorden dat het volk van de Šāmraï het
woord van God hadden gehoorzaamd
stuurden ze Šemʿún Kiʾfā en Yúḥanān naar
hen toe. 15 Ze daalden af en baden voor hen
dat ze de Heilige Geest mochten ontvangen,
16 want hij was nog op geen van hen, maar
zij waren slechts gedoopt in de naam van
onze Heer Yešúʿ. 17 Toen legden ze hen de
handen op en ontvingen zij de Heilige Geest.
18 Toen Šemʿún zag dat door de
handoplegging van de zendelingen de Heilige
Geest werd gegeven, bood hij hun zilver aan,
19 en zei: "Geef me dit gezag ook zodat ik op
wie dan ook de hand zou leggen en hij de
Heilige Geest zal ontvangen!" 20 Šemʿún Kiʾfā
zei tegen hem: "Laat uw zilver met u gaan
naar de ondergang, omdat u dacht dat de
gave van God wordt verkregen met werelds
bezit! 21 U hebt part noch deel in dit
geloof441, omdat uw hart niet recht

tegenover God is. 22 Heb echter berouw van
uw slechtheid en verzoek God of de list van
uw hart vergeven mag worden, 23 want ik
zie dat u in bittere woede en in de boeien
van de onrechtvaardigheid bent." 24 Šemʿún
antwoordde en zei: "Verzoekt u God voor mij
dat niets van wat u hebt gesproken over mij
komt." 25 Toen Šemʿún en Yúḥanān hadden
getuigd en ze het woord van God hadden
geleerd keerden ze terug naar ʾÚrišlem en
verkondigden in vele dorpen van de Šāmraï.
26 En een engel van de HEER sprak met
Fílípos en zei tegen hem: "Sta op, ga naar het
zuiden op de woeste weg die van ʾÚrišlem
naar Gaza afdaalt." 27 En hij stond op, ging
en ontmoette een gelovige442 die uit Kúš was
gekomen, een gezaghebber van koningin
Qandaq van de Kúši's. En hij had het gezag
over haar schatkist en was gekomen om in
ʾÚrišlem te aanbidden. 28 Terwijl hij
terugkeerde zat hij in een wagen de profeet
ʾEšʿayā te lezen. 29 En de Geest zei tegen
Fílípos: "Nader en volg de wagen." 30 Toen
hij was genaderd, hoorde hij dat hij de
profeet ʾEšʿayā las, en hij zei tegen hem:
"Begrijpt u wat u leest?" 31 En hij zei: "Hoe
kan ik het begrijpen, tenzij iemand me
onderricht?" Daarna vroeg hij Fílípos om in te
stappen en bij hem te komen zitten. 32 Nu
was dit het gedeelte van de Schriftplaats dat
hij las: [Jes. 53:7] "Als een lam werd hij naar
de slacht gebracht, en als een ooi die zwijgt
voor haar scheerder, zo opende hij zijn
mond niet. 33 Tot zijn vernedering werd hij
tot opsluiting en de veroordeling geleid.
Wie zal er over zijn generatie443 vertellen?
Want zijn leven werd van de aarde
genomen"

442
441

Grieks heeft 'woord'.

Andere vertalingen hebben 'eunuch'.
Deuteronomium 23:1
443 of 'lijn' ie. nakomelingen
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34 En die gelovige zei tegen Fílípos: "Ik vraag
u, over wie sprak deze profeet? Over zichzelf
of over iemand anders?" 35 Toen opende
Fílípos zijn mond en verkondigde vanaf deze
Schriftplaats tot hem over onze Heer Yešúʿ.
36 Ze gingen op weg en kwamen bij een
plaats waar water was en de gelovige zei:
"Zie, water! Wat is de hindernis om mij te
dopen?" 37 Fílípos444 zei: "Als u met heel het
hart gelooft is het toegestaan." Hij
antwoordde en zei: "Ik geloof dat Yešúʿ
Mšíḥā, de Zoon van God is." 38 En hij gaf
opdracht om de wagen te stoppen, en
beiden daalden af in het water en Fílípos
doopte die gelovige. 39 Nadat ze uit het
water opkwamen, greep de Geest van de
HEER Fílípos. Verder zag die gelovige hem
niet, maar hij vervolgde zijn weg en
verheugde zich. 40 Fílípos werd echter in
Azātos gevonden van waar hij rondging en in
alle steden verkondigde tot hij in Qesaríya
aankwam.
Hoofdstuk 9
1 Šāwāl nu, was nog vol dreiging, moord en
woede tegen de leerlingen van onze Heer.
2 Dus vroeg hij aan de overpriesters om
brieven mee te geven naar de synagogen van
Darmsúq zodat hij degenen kon vinden die
De Weg volgden, mannen en vrouwen, ze
kon boeien en naar ʾÚrišlem brengen. 3 Toen
hij op reis was en Darmsúq naderde, scheen
er vanuit het niets een licht van de hemel
over hem. 4 En hij viel op de grond en
hoorde een stem die tegen hem zei: "Šāwāl,
Šāwāl, waarom vervolg je mij? Het moet
zwaar voor je zijn om tegen de stroom in445
te roeien." 5 Hij antwoordde en zei: "Wie

444

445

Niet in Khabouris wel in Vulgaat, TR.
Lett. 'tegen de prikstokken te trappen'.
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bent u mijn Heer?" En onze Heer zei: "Ik ben
Yešúʿ de Nāṣreen, die jij vervolgt! 6 Sta op en
ga de stad binnen, daar zal je verteld worden
wat je moet doen." 7 De mannen die met
hem op weg waren gegaan, verwonderden
zich omdat ze alleen een stem hoorden,
maar niemand zagen. 8 Daarop stond Šāwāl
op van de grond maar hij kon niets zien
hoewel zijn ogen open waren. Daarom
brachten ze hem aan de hand naar Darmsúq.
9 En hij kon drie dagen niets zien en at en
dronk niets. 10 Nu was er in Darmsúq een
zekere leerling met de naam Ḥananyā. En de
HEER zei tegen hem in een visioen:
"Ḥananyā!" En hij zei: "Zie, hier ben ik mijn
Heer!" 11 Onze Heer zei tegen hem: "Sta op,
ga naar de straat genaamd 'De Rechte' en
zoek bij het huis van Yihúdā naar Šāol die uit
de stad Tarsos komt want zie, hij bidt, 12 hij
ziet in een visioen een man die Ḥananyā
heet, die hem een hand oplegt zodat zijn
ogen geopend zullen worden!" 13 Ḥananyā
zei: "Mijn heer, ik heb van velen over deze
man gehoord, hoeveel kwaad hij de heiligen
van ʾÚrišlem heeft aangedaan. 14 En zie,
zelfs hier heeft hij het gezag van de
overpriesters om allen die uw naam
aanroepen te boeien!" 15 De HEER zei tegen
hem: "Sta op en ga, want deze man is mijn
verkozen instrument446 om mijn naam te
dragen onder de natiën, koningen en de
zonen van Isrāʾyel. 16 Want ik zal hem tonen
hoeveel hij moet lijden om mijn naam."
17 Toen ging Ḥananyā naar het huis, naar
hem en legde hem de hand op en zei tegen
hem: "Šāwāl, mijn broeder, onze Heer Yešúʿ
heeft mij gestuurd, degene die je hebt gezien
toen je op weg was. Dat je ogen geopend
mogen worden en je vervuld mag zijn van de
Heilige Geest!"

446

of 'vat'

165

peshitta.nl

Handelingen - Hoofdstuk 9
18 Onmiddellijk viel iets van zijn ogen dat op
schellen leek en zijn ogen werden geopend.
Hij stond op en werd gedoopt. 19 Toen
ontving hij voedsel en sterkte aan en hij was
enkele dagen met die leerlingen die in
Darmsúq waren. 20 Onmiddellijk
verkondigde hij in de synagoge van de
Yihúdi's over Yešúʿ, dat hij de Zoon van God
is. 21 En allen die hem hoorden, waren
verbaasd en zeiden: "Was hij niet degene die
allen vervolgde die deze naam aanriepen in
ʾÚrišlem en zelfs hier om dezelfde reden
werd gestuurd om hen te boeien en mee te
nemen naar de overpriesters?" 22 Šāwāl nu,
werd nog sterker en schokte de Yihúdi's die
in Darmsúq woonden omdat hij aantoonde
dat deze de Mšíḥā is! 23 Terwijl de dagen
vorderden, bedachten de Yihúdi's een list
tegen hem om hem te doden. 24 Maar het
complot waarmee ze hem zochten te doden,
werd aan Šāwāl bekend gemaakt, want ze
bewaakten dag en nacht de poorten van de
stad om hem te doden. 25 Toen plaatsten de
leerlingen hem in een mand en lieten hem in
de nacht vanaf de muur zakken. 26 En hij
ging naar ʾÚrišlem en wilde zich bij de
leerlingen aansluiten maar zij allen vreesden
hem en geloofden niet dat hij een leerling
was. 27 Maar Barnaba nam hem en bracht
hem naar de zendelingen en legde hen uit
hoe hij onderweg de HEER had gezien en hoe
die met hem had gesproken en hoe hij
moedig in Darmsúq in naam van Yešúʿ had
gesproken. 28 En hij ging met hen in en uit
ʾÚrišlem. 29 En hij sprak openlijk in de naam
van Yešúʿ en argumenteerde met de Yihúdi's
die Grieks spraken, maar ze wilden hem
doden. 30 Toen de broeders het wisten
brachten ze hem in de nacht naar Qesaríya
en van daaruit zonden ze hem naar Tarsos.

31 Toch had de gemeente die in Yihúd, Glílā
en Šāmrien was, vrede en werd ze gesterkt.
Ze ging voort in godsvrees en de troost van
de Heilige Geest en ze nam toe. 32 Op een
dag, terwijl Šemʿún de steden rondging,
daalde hij af naar de heiligen die ook in de
stad Lúd verbleven. 33 En hij ontmoette een
man met de naam Anías die op een draagbed
lag en acht jaar verlamd was. 34 En Šemʿún
zei tegen hem: "Zieke, Yešúʿ Mšíḥā geneest
je! Sta op en maak je bed op!" En
onmiddellijk stond hij op. 35 En iedereen die
in Lúd en Sarāna woonde keerde terug tot
God. 36 Nu was er een zekere leerlinge, van
wie de naam Ṭabítā was, in de stad Yāwfi. Ze
was rijk in goede daden en liefdadigheid die
ze deed. 37 Ze werd in die dagen echter ziek
en stierf. Men waste haar en legde haar in
een bovenkamer. 38 Maar de leerlingen
hoorden dat Šemʿún in de stad Lúd was, die
naast Yāwfi ligt. En twee mannen gingen
naar hem toe om hem te vragen of hij zonder
vertraging met hen mee zou gaan.
39 Šemʿún stond op en ging met hen mee.
Toen hij was gekomen, werd hij naar de
bovenkamer gebracht. Daar waren alle
weduwen rondom hem vergaderd. Ze
huilden en ze toonden hem de tunica's en de
jassen die Ṭabítā hun had gegeven toen ze
nog leefde. 40 Maar Šemʿún stuurde alle
mensen naar buiten. En hij knielde op zijn
knieën, bad en richtte zich naar het lijk en
zei: "Ṭabítā, sta op!" En ze opende haar ogen.
Toen ze Šemʿún zag ging ze zitten.
41 En hij reikte haar de hand, richtte haar op,
riep de heiligen en de weduwen en toonde
haar levend aan hen. 42 Dit werd in de hele
stad bekend en velen gingen in onze Heer
geloven. 43 En hij verbleef niet weinig dagen
in Yāwfi, in het huis van Šemʿún, een
leerlooier.
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1 Nu was er in Qesaríya een man, een
centurio, met de naam Cornelius, van een
cohort447 genaamd 'De Italiaan'. 2 En hij was
rechtvaardig en vreesde God, hij en zijn
gehele huis. En hij deed veel liefdadigheid
onder het volk en bad altijd tot God. 3 Hij zag
een engel van God in een openlijk visioen,
die rond het negende uur overdag bij hem
binnenkwam en tegen hem zei:
"Cornelius448!" 4 En hij keek naar hem en was
bevreesd en zei: "Wat, mijn heer?" En de
engel zei tegen hem: "Uw gebeden en uw
liefdadigheden zijn opgestegen tot een
herdenking voor God! 5 Stuur nu mannen
naar de stad Yāwfi en haal Šemʿún genaamd
Kiʾfā. 6 Zie, hij verblijft in het huis van Šemʿún
die leerlooier is, dat aan de kust ligt." 7 Toen
de engel die met hem sprak was weggegaan,
riep hij twee zonen van zijn gezin en een
soldaat, die God vreesde en hem
gehoorzaamde. 8 En hij vertelde hun alles
wat hij had gezien en stuurde hen naar
Yāwfi. 9 De volgende dag, toen ze op weg
waren en de stad naderden, ging Šemʿún om
het zesde uur het dak op om te bidden.
10 En hij kreeg honger en wilde iets eten.
Terwijl men iets voor hem bereidde raakte
hij in trance. 11 Zie, een geopende hemel!
Een aan vier hoeken gebonden kledingstuk
dat op een groot linnen doek leek, van de
hemel afdaalde naar de aarde. 12 Daarin
waren alle viervoetige dieren, en kruipende
dingen van de aarde en vogels van de hemel.
13 Er kwam een stem tot hem die zei:
"Šemʿún, sta op, slacht en eet!"
14 Šemʿún zei: "Niets daarvan Heer, want
nooit heb ik iets gegeten wat niet heilig en
447

500 man.
PNT heeft de transliteratie van de Latijnse
vocatief. ie. Corneli. vers 31.
448
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onrein is!" 15 Opnieuw, de tweede keer
kwam er een stem tot hem: "Verontreinig
niet wat God heeft gereinigd." 16 Dit
gebeurde drie keer en het kledingstuk werd
naar de hemel opgeheven. 17 Terwijl Šemʿún
zich afvroeg wat het visioen dat hij had
gezien betekende, kwamen de mannen die
door Cornelius waren gestuurd, en ze
vroegen naar het huis waar Šemʿún verbleef.
Ze kwamen en stonden aan de poort van het
binnenhof. 18 Daar riepen en vroegen ze:
"Verblijft Šemʿún genaamd Kiʾfā hier?"
19 Terwijl Kiʾfā over het visioen nadacht zei
de Geest tegen hem: "Zie, drie mannen
zoeken je! 20 Sta op, daal af en ga
onverdeeld van gedachte met hen mee want
ik ben het die hen heeft gestuurd." 21 Toen
daalde Šemʿún af naar die mannen en zei
tegen hen: "Ik ben degene die u zoekt. Wat is
de reden dat u bent gekomen?" 22 Ze zeiden
tegen hem: "Een man die Cornelius heet, een
centurio, een rechtvaardige die God vreest
waarvan geheel het volk van de Yihúdi's
getuigt. Hem werd door een heilige engel in
een visioen verteld om iemand naar u te
sturen en u naar zijn huis te brengen zodat
hij het woord van u kan horen." 23 En Kiʾfā
liet hen naar binnen en ontving hen daar
waar hij verbleef. En hij stond de volgende
dag op en ging weg en vertrok met hen.
Enkele mannen van de broeders uit Yāwfi
gingen mee. 24 De volgende dag ging hij
Qesaríya binnen en Cornelius verwachtte
hen terwijl hij was vergaderd met geheel zijn
familie en met zijn vrienden die hij had. 25
Toen Šemʿún naar binnen ging, ging
Cornelius naar hem toe. Hij viel neer aan zijn
voeten en eerde hem. 26 Maar Šemʿún deed
hem opstaan en zei tegen hem: "Sta op, ook
ik ben een mens!" 27 Terwijl hij met hem
sprak ging hij naar binnen en vond velen die
daar waren gekomen.
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28 En hij zei tegen hen: "Jullie weten dat het
niet toegestaan is voor een Yihúdi om zich te
binden met een buitenlander die niet van
zijn stam is. God heeft me echter getoond
dat ik niemand onzuiver of verontreinigd
mag noemen. 29 Daarom ben ik bereidwillig
gekomen toen u mij liet roepen, maar ik wil u
vragen waarom u me hebt laten roepen."
30 Cornelius zei tegen hem: "Vier dagen
geleden was ik aan het vasten, en zie, om het
negende uur449, toen ik in huis aan het
bidden was, stond er een in wit geklede man
voor mij! 31 En hij zei tegen mij: 'Cornelius!
Uw gebed is gehoord en uw liefdadigheden
zijn een herdenking voor God. 32 Stuur
iemand naar Yāwfi en breng Šemʿún
genaamd Kiʾfā, zie, hij verblijft in het huis aan
de kust, van Šemʿún de leerlooier. Hij zal
komen en met u spreken'. 33 Onmiddellijk
stuurde ik iemand naar u. U hebt goed
gedaan om te komen! Zie, wij allen staan
voor u en willen alles horen wat God aan u
opgedragen heeft." 34 En Šemʿún opende
zijn mond en zei: "In waarheid, ik heb
begrepen dat God niet op het uiterlijk
accepteert! 35 Maar onder alle natiën wordt
al wie hem vreest en de rechtvaardigheid
dient, door hem aanvaard. 36 Want hij heeft
het Woord naar de zonen van Isrāʾyel
gestuurd en verkondigde hen vrede en rust
door Yešúʿ Mšíḥā. Hij is de HEER van allen.
37 En weet ook dat het Woord in heel Yihúd
was gekomen. Het ging uit van Glílā na de
doop die Yúḥanān verkondigde, 38 over
Yešúʿ die uit Nāṣrat was; God zalfde hem met
de Heilige Geest en met kracht. En hij is
degene die rondging en degenen genas die
door het kwaad waren getroffen, omdat God

449

drie uur in de middag

met hem was. 39 En we zijn de getuigen van
hem van elk ding dat hij deed in heel het land
van Yihúd en ʾÚrišlem. Deze zelfde hingen de
Yihúdi's aan het hout en ze vermoordden
hem. 40 En God wekte hem op derde dag op
en gaf hem openlijk te zien. 41 maar niet aan
alle mensen maar aan ons, die door God
waren verkozen om getuigen met hem te
zijn, want we hebben met hem gegeten en
gedronken na zijn opstanding uit het verblijf
van de doden. 42 En hij gaf ons opdracht om
te verkondigen en te getuigen aan het volk
dat hij degene is die was aangesteld450 door
God [om] rechter [te zijn] van de levenden
en van de doden. 43 Over hem getuigden alle
profeten, dat wie in zijn naam geloven
vergeving van zonden zullen ontvangen."
44 Terwijl Šemʿún deze woorden sprak, was
de Heilige Geest afgedaald op allen die het
woord hadden gehoord. 45 En de besneden
broeders die met hem mee waren gekomen,
waren verwonderd en verbijsterd dat de
gave van de Heilige Geest ook over de natiën
werd uitgeschonken. 46 Want men hoorde
hen in talen spreken en God groots maken.
En Šemʿún zei: 47 "Kan iemand [hen] het
water onthouden zodat ze niet worden
gedoopt? Want zie, ze hebben net als wij de
Heilige Geest ontvangen!" 48 Toen gaf hij
hen opdracht om gedoopt te worden in de
naam van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā en ze
verzochten hem om enkele dagen bij hen te
blijven.
Hoofdstuk 11
1 En het werd door de zendelingen en de
broeders die in Yihúd waren, gehoord dat
zelfs de natiën het woord van God hadden
ontvangen. 2 Terwijl Šemʿún opging naar
ʾÚrišlem veroordeelden de besnedenen hem
die met hem waren.
450
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3 En ze zeiden dat hij bij onbesnedenen naar
binnen was gegaan en met hen had gegeten.
4 Maar Šemʿún vertelde de opvolging van
gebeurtenissen: 5 "Toen ik in Yāwfi aan het
bidden was, zag ik in een visioen een mantel
afdalen die op een linnen doek leek. Het was
aan vier hoeken gebonden en het daalde van
de hemel naar mij af. 6 En ik keek ernaar en
zag dat er dieren in zaten; viervoeters en
kruipende dingen op aarde en ook vogels in
de hemel. 7 En ik hoorde een stem die me
zei: 'Šemʿún, sta op, slacht en eet!' 8 En ik
zei: 'Niets daarvan Heer, want nooit is in mijn
mond iets onreins of wat verontreinigt
binnengegaan!' 9 Opnieuw zei de stem van
de hemel tegen mij: 'Verontreinig niet wat
God heeft gereinigd!' 10 Dit gebeurde drie
keer en alles steeg op naar de hemel. 11 En
op dat moment stonden er drie mannen, die
door Cornelius van Qesaríya naar mij waren
gestuurd, voor de poort van het binnenhof
waar ik verblijf hield. 12 En de Geest zei me
om zonder aarzelen met hen mee te gaan. Er
kwamen ook zes andere broeders met me
mee en we gingen in het huis van die man.
13 En hij vertelde ons hoe hij een engel in
zijn huis zag staan die hem zei: 'Stuur iemand
naar de stad Yāwfi en breng Šemʿún
genaamd Kiʾfā, 14 en hij zal woorden met u
spreken waardoor u en heel uw huis zullen
leven. 15 Terwijl ik daar bleef spreken, was
de Heilige Geest op hen afgedaald, zoals bij
ons vroeger. 16 En ik herinnerde me het
woord van onze Heer toen hij zei: 'Yúḥanān
doopte jullie in water, maar jullie zullen in de
Heilige Geest gedoopt worden'. 17 Als God
daarom de gave gelijkmatig geeft aan de
natiën die in onze Heer Yešúʿ Mšíḥā
geloofden als aan ons, wie ben ik dat ik God
zou kunnen tegenstaan?" 18 Toen ze deze
woorden hadden gehoord,
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kalmeerden ze en prezen God en zeiden:
"Misschien heeft God zelfs aan de natiën
berouw tot redding gegeven!" 19 En
degenen die waren verstrooid door
verdrukking die was gebeurd vanwege
Esṭefanos, kwamen tot in Púníqi, zelfs tot in
de omgeving van Qypros en van Antiokia
terwijl ze met niemand behalve met de
Yihúdi's het woord spraken. 20 Nu waren er
mannen onder hen van Qypros en van Qúrini
die Antiokia binnenkwamen en met Grieken
spraken en onze Heer Yešúʿ verkondigden.
21 De hand van de HEER was met hen en
velen gingen geloven en keerden zich naar
de HEER. 22 En het werd bekend aan de
zonen van de gemeente in ʾÚrišlem en men
zond Barnaba naar Antiokia. 23 Toen hij daar
was aangekomen en hij de genade van God
zag verheugde hij zich en verzocht hun om
met heel hun hart onze Heer te aan te
hangen. 24 Omdat hij een goed man was, en
vervuld van de Heilige Geest en geloof was,
werden veel mensen toegevoegd aan onze
Heer. 25 En hij vertrok naar Tarsos om Šāwāl
te zoeken. 26 Nadat hij hem had gevonden,
bracht hij hem naar Antiokia. Allen
vergaderden samen als gemeente en ze
leerden veel volk. Vanaf die tijd werden de
leerlingen in Antiokia voor het eerst
Christenen451 genoemd. 27 In die dagen
kwamen er profeten uit ʾÚrišlem naar
Antiokia, 28 en onder hen stond iemand op,
van wie de naam Agabos was, die hun door
de Geest had bekendgemaakt dat er een
grote hongersnood zou gebeuren in het hele
land452. Deze hongersnood gebeurde in de
dagen van keizer Claudios453.

451
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29 Toen besloten de leerlingen, naar wat een
ieder had, om iets apart te zetten voor de
bediening van de broeders die in Yihúd
woonden. 30 Dit deden ze, en ze stuurden
het daar naar de oudsten, met Barnaba en
Šāwāl.
Hoofdstuk 12
1 In die tijd sloeg koning Herodes, die
Agrippos werd genoemd, de handen aan
sommigen in de gemeente, om hen te
mishandelen. 2 En hij doodde Yaʿqúb, de
broer van Yúḥanān met een dolk. 3 Toen hij
zag dat het de Yihúdi's behaagde, vervolgde
hij met het arresteren van zelfs Šemʿún Kiʾfā.
Dit was in de dagen van de ongezuurde
broden. 4 Hij liet hem arresteren en zette
hem in de gevangenis en leverde zestien
soldaten om hem te bewaken zodat hij hem
na het Peṣḥā kon uitleveren aan het volk van
de Yihúdi's. 5 Terwijl Šemʿún in de
gevangenis werd bewaakt, zond de
gemeente een voortdurend gebed tot God
voor hem. 6 In die nacht van de ochtend dat
hij uitgeleverd zou worden, terwijl Šemʿún
geboeid met twee kettingen lag te slapen
tussen twee soldaten en anderen de poort
van de gevangenis bewaakten, 7 stond er
een engel van de HEER boven hem terwijl er
in heel het gebouw licht scheen. Hij tikte
hem op zijn zijde en maakte hem wakker en
zei: "Sta snel op!" En de kettingen vielen van
zijn handen. 8 De engel zei tegen hem:
"Omgord je en schoei jezelf met sandalen."
En dat deed hij. Verder zei hij: "Kleed je met
je mantel en volg me." 9 Hij ging naar buiten
en volgde hem maar hij wist niet dat wat de
engel had gedaan echt was omdat hij dacht
dat hij een visioen zag.

10 Nadat ze de eerste en de tweede wacht
waren gepasseerd, kwamen ze bij de ijzeren
poort die uit zichzelf open ging. Toen ze naar
buiten waren gegaan en de straat waren
overgestoken, vertrok de engel van hem.
11 Toen begreep Šemʿún het en zei: "Nu
weet ik waarlijk dat de HEER zijn engel heeft
gestuurd en me heeft bevrijd uit de handen
van koning Herodes en van wat hij en de
Yihúdi's met me van plan waren." 12 Terwijl
hij daar over nadacht, kwam hij bij het huis
van Maryam, de moeder van Yúḥanān die
Marqos werd genoemd, omdat er veel
broeders in gebed waren vergaderd. 13 Toen
hij op de poort van het binnenhof klopte,
kwam er een meisje454 met de naam Roda
naar buiten om te antwoorden. 14 En ze
herkende de stem van Šemʿún maar van
vreugde opende ze de poort niet voor hem
maar rende snel terug en zei tegen hen: "Zie,
Šemʿún staat aan de poort van het
binnenhof!" 15 Ze zeiden haar: "Je bent
zeker verward!" maar zij hield vol dat het zo
was dus zeiden ze haar: "Misschien is het zijn
boodschapper!" 16 En Šemʿún bleef aan de
poort kloppen dus gingen ze naar buiten en
zagen hem en ze waren verbaasd! 17 Hij
gebaarde hun met zijn hand om te zwijgen,
ging naar binnen en vertelde hun hoe de
HEER hem uit de gevangenis had gehaald en
zei hun deze dingen aan Yaʿqúb en onze
broeders te zeggen. En hij ging naar buiten
naar een andere plaats. 18 Toen het ochtend
was geworden, ontstond er een groot
geschreeuw onder de soldaten, om Šemʿún
en over wat er met hem was gebeurd.
19 Omdat Herodes naar hem had gezocht
maar hem niet kon vinden, veroordeelde hij
de cipiers tot de dood en vertrok uit Yihúd en
verbleef in Qesaría.
454

'Talita'. Tussen 7 en 25 jaar oud.

peshitta.nl
Handelingen - Hoofdstuk 12
20 Omdat hij getergd was over de Ṣúri's en
de Ṣaydāni's, vergaderden ze en kwamen bij
hem en overtuigden ze Blastos, de
kamerheer van de koning en ze vroegen hem
akkergrond455 omdat hun voorzieningen uit
de gebieden van het koninkrijk van Herodes
kwamen. 21 Op een staatsdag was Herodes
in koninklijke kleding gekleed en zat hij op
zijn rechterstoel en sprak met de menigte.
22 Alle mensen riepen uit en zeiden: "Dit zijn
de uitspraken van God en niet van mensen!"
23 Omdat hij de eer niet aan God gaf sloeg
de engel van de HEER hem op dat moment
en werd hij bezaaid met wormen en stierf.
24 En de boodschap van God werd
verkondigd en bleef groeien. 25 Nu keerden
Barnaba en Pawlos terug nadat ze hun
bediening hadden voltooid van ʾÚrišlem naar
Antiokia en ze namen Yúḥanān, Marqos
genoemd, met zich mee.
Hoofdstuk 13
1 Nu waren er in de gemeente van Antiokia
profeten en leraren; Barnaba en Šemʿún die
Niger werd genoemd, Luqiās uit de stad
Qúrini en Manaʾyil, een zoon van de
opvoeder van Herodes (één van de vier
vorsten) en Šāwāl. 2 Toen zij vastten en tot
God smeekten zei de Heilige Geest tegen
hen: "Scheid Šāwāl en Barnaba voor mij af
om te doen waarvoor ik hen heb geroepen."
3 Nadat ze hadden gevast en gebeden legden
ze hen de handen op en zonden ze hen uit.
4 Toen ze door de Heilige Geest werden
uitgezonden, daalden ze af naar Seloqía en
van daaruit reisden ze over de zee naar
Qypros. 5 Nadat ze in de stad Salamini waren
gekomen verkondigden ze het woord van

170

onze Heer in de synagogen van de Yihúdi's en
Yúḥanān diende hen. 6 En nadat ze het hele
eiland hadden rondgegaan kwamen ze bij de
stad Pafos. Ze vonden een tovenaar, een
Yihúdi, die een valse profeet was en zijn
naam was Baršuma. 7 Hij was een volgeling
van een wijs man, de proconsul, genaamd
Sergius Pawlos. En de proconsul riep Šāwāl
en Barnaba en wilde meer van het woord
van God van hen horen. 8 Maar de tovenaar
Baršuma, van wie zijn naam vertaald wordt
met Elumas, stond hem tegen omdat hij de
proconsul van het geloof wilde afkeren.
9 En Šāwāl die Pawlos werd genoemd werd
vervuld van de Heilige Geest en keek hem
aan, 10 en zei: "O, u vol van list en van alle
kwaad, zoon van [degene die]
beschuldigingen voedt en vijand van alle
rechtvaardigheid! Zult u niet ophouden het
rechte Pad van de HEER te verdraaien?
11 Nu is de hand van de HEER op u en u zult
blind zijn en de zon een tijd niet zien!" Op
dat moment viel er een donkere mist over
hem en ging hij rond om iemand te zoeken
die hem bij de hand kon leiden. 12 Toen de
proconsul zag wat er was gebeurd,
verbaasde hij zich en ging de leer van de
HEER geloven. 13 Pawlos en Barnaba reisden
nu over de zee vanaf de stad Pafos en ze
kwamen in Perge in Pamfúlíya terwijl
Yúḥanān456 zich van hen afscheidde en naar
ʾÚrišlem ging. 14 Maar ze vertrokken uit
Perge en kwamen in Antiokia, een Pisidische
stad, en ze gingen op de dag van de sabbat
naar de synagoge en gingen zitten. 15 Nadat
de Wet en de Profeten waren gelezen riepen
de oudsten van de gemeente hen en ze
zeiden: "Mannen, broeders, hebt u een
woord van vertroosting met het volk te
spreken?"
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16 En Pawlos stond op, gebaarde met zijn
hand en zei: "Mannen, zonen van Isrāʾyel en
wie God vrezen, hoor. 17 De God van deze
mensen koos onze vaders, verhief hen en
maakte hen groots terwijl ze kolonisten in
het land Meṣrén waren toen hij hen met een
sterke arm naar buiten leidde. 18 En hij
voedde hen veertig jaar in de wildernis.
19 Hij vernietigde zeven natiën in het land
Kanaän en gaf hun land aan hen als erfgoed.
20 Vierhonderd vijftig jaar lang, tot aan de
profeet Šmúʾyel, gaf hij hun rechters. 21 En
ze vroegen hem een koning en God gaf hun
veertig jaar Šāwāl, de zoon van Qíš, een man
uit de stam van Benyāmín. 22 En hij nam
hem weg en deed koning Dawid verrijzen en
getuigde van hem en zei: [1 Sam. 13:14; 16:12;
7:8-17] 'Ik heb Dawid, de zoon van ʾÍšay, een
man van mijn hart bevonden en hij zal mijn
hele wil doen'. 23 Uit de nakomelingen van
deze man deed de God van Isrāʾyel, zoals
beloofd, een man voortkomen, de Bevrijder
Yešúʿ. 24 En hij stuurde Yúḥanān om vóór zijn
komst de doop van berouw tot het gehele
volk van Isrāʾyel te verkondigen. 25 Nadat
Yúḥanān zijn bediening had voltooid zei hij:
'Wie denkt u dat ik ben? Niet ik ben [het]
maar zie, van degene die na mij komt ben ik
het niet waard de riemen van zijn sandalen
los te maken'. 26 Mannen, broeders en
zonen van de stam van ʾAbrāhām en
degenen die God met u457 dienen; tot u is Hij
gestuurd. Het Woord van leven. 27 Want die
inwoners van ʾÚrišlem en hun hoofden
hebben het niet waargenomen en ook niet in
de geschriften van de Profeten die elke
sabbat worden gelezen, maar ze hebben
hem veroordeeld. Alle dingen die staan
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geschreven zijn echter voltooid. 28 Hoewel
ze geen reden konden vinden voor de
doodstraf, vroegen ze Pilatos om hem te
vermoorden. 29 Nadat ze alles hadden
voltooid wat over hem was geschreven,
lieten ze hem van het kruis afdalen en legden
hem in de graftombe. 30 Maar God deed
hem echter uit het verblijf van de doden
opstaan. 31 En hij is vele dagen gezien door
degenen die met hem opgingen van Glílā
naar ʾÚrišlem en ze zijn nu zijn getuigen voor
het volk. 32 Ook wij, zie! We kondigen u de
belofte aan, die aan onze vaders werd
gedaan. 33 Zie, God heeft het voor ons, zijn
kinderen, vervuld toen hij Yešúʿ opwekte. Er
stond geschreven in de tweede Psalm: 'Jij
bent mijn Zoon. Vandaag heb ik je verwekt'.
34 Dus wekte God hem uit het verblijf van de
doden op zodat hij niet zou terugkeren om
bederf te zien omdat hij had gezegd: [Jes
55:3] 'Ik zal u de genade van de getrouwe
Dawid schenken'. 35 En ook zei hij op een
andere plaats: 'U hebt uw Zuivere geen
bederf doen zien'. 36 Want Dawid diende in
zijn generatie de wil van God, ontsliep, en
werd bij zijn vaders gelegd en zag bederf.
37 Maar deze Ene, die door God werd
opgewekt, zag geen bederf. 38 Weet dan,
mijn broeders, dat door deze [man], aan u de
vergeving van zonden wordt verkondigd.
39 En allen die niet door de Wet van Muše
konden worden gerechtvaardigd; door dit
alles zijn allen die in hem geloven
gerechtvaardigd! 40 Pas daarom op dat u iets
overkomt wat in de profeten is geschreven:
41 'Kijk, jullie minachters, en sta verbijsterd
en verga want ik zal in jullie dagen een werk
doen dat jullie niet zullen geloven als
iemand [het] jullie vertelt'!" 42 Terwijl ze
van hen vandaan gingen verzochten ze hen
deze woorden op een andere sabbat met
hen te spreken.
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43 Nadat de vergadering458 was ontbonden,
gingen veel Yihúdi's (ook proselieten die God
vreesden) achter hen aan. Zij spraken459 met
hen en overtuigden hen om de genade van
God aan te hangen. 44 De volgende sabbat
vergaderde de hele stad om het woord van
God te horen. 45 Zodra de Yihúdi's de grote
menigte zagen raakten ze vervuld van
afgunst en waren tegen de woorden van
Pawlos en ze lasterden. 46 Toen zeiden
Pawlos en Barnaba openlijk tegen hen: "Eerst
moest het woord van God met u gesproken
worden, maar omdat u het hebt verworpen,
hebt u tegen uzelf besloten en bent u het
eeuwige leven niet waardig, dus zie maar, wij
keren ons tot de natiën!" 47 Want zo heeft
onze Heer ons opgedragen zoals er staat
geschreven: 'Ik heb jullie tot een licht
gemaakt voor de natiën, om redding te zijn
tot aan de einden van de aarde'. 48 Terwijl
de natiën dit hoorden, waren ze blij en
prezen ze God. Wie geloofde, werd aangezet
tot het eeuwige leven. 49 En het woord van
de HEER werd verkondigd in heel dat gebied.
50 Maar de Yihúdi's stookten het
stadsbestuur op, en de rijke vrouwen die
God met hen aanbaden, zodat ze een
vervolging tegen Pawlos en Barnaba
veroorzaakten en ze joegen hen buiten hun
grenzen. 51 Toen ze weggingen schudden ze
het stof van hun voeten en kwamen in de
stad Iqaniun. 52 De leerlingen waren vervuld
van vreugde en de Heilige Geest.
Hoofdstuk 14
1 Toen ze kwamen gingen ze de synagoge
van de Yihúdi's binnen en spraken zo met
hen dat vele Yihúdi's en Grieken gingen
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geloven. 2 Maar ongelovige Yihúdi's stookten
het volk op om de broeders te mishandelen.
3 Ze waren daar een lange tijd en spraken
openlijk over de HEER. En hij getuigde van
het woord van zijn genade met tekenen en
met wonderen die hij door hun handen liet
doen. 4 En alle mensen van de stad raakten
om hen verdeeld. Sommigen bleven met de
Yihúdi's maar anderen hingen de
zendelingen aan. 5 Nu dreigde er een aanval
vanuit het volk en uit de Yihúdi's en hun
hoofden om hen te minachten en hen te
stenigen. 6 Toen ze het wisten vertrokken ze
en vluchtten naar de steden van Lykania,
Lystra en Derbe en de dorpen rondom, 7 en
verkondigden daar. 8 Er zat een zieke man in
de stad Lystra. Zijn voeten waren ziek en
verlamd vanaf de moederschoot en hij had
nog nooit gelopen. 9 Hij hoorde Pawlos
spreken. Toen Pawlos hem zag herkende hij
dat hij geloof had om te leven. 10 Hij zei met
een luide stem tegen hem: "Ik zeg je in naam
van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā; sta op je benen!"
En hij sprong op en liep! 11 Toen de menigte
zag wat Pawlos had gedaan, verhieven ze
hun stem in de taal van het gebied460, en zei
men: "De goden zijn mens geworden en naar
ons afgedaald!" 12 En men noemde Barnaba
'heer van de goden461' en Pawlos 'Hermís'
omdat hij woordvoerder was. 13 En de
priester van de 'heer van de goden', die
buiten de stad was, bracht stieren en
kransen naar de poort van het binnenhof
waar zij verbleven en wilde [ze] voor hen
offeren. 14 Toen Barnaba en Pawlos [dit]
hoorden scheurden ze hun kleding, sprongen
op, en gingen naar buiten tussen de menigte
en riepen uit,
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15 en zeiden: "Mannen, wat doet u? Wij zijn
ook gewone mensen zoals u die u
aankondigen dat u zich van deze nutteloze
dingen afkeert voor de levende God, die de
hemel, de aarde en de zee maakte en alle
dingen die daarin zijn, 16 Hij heeft in
vroegere generaties alle natiën toegestaan
hun eigen weg te gaan, 17 terwijl hij zichzelf
niet zonder getuigenis heeft gelaten want hij
deed hun goed van de hemel en liet regen
afdalen. Hij zorgde dat vruchten in hun
seizoenen opgroeiden en hij vervulde hun
hart met voedsel en blijdschap. 18 Door dit
te zeggen konden ze het volk er nauwelijks
van weerhouden om het voor hen te offeren.
19 Nu kwamen daar Yihúdi's uit Ikonion en
Antiokia, en die zweepten het volk tegen hen
op en ze stenigden Pawlos en sleepten hem
weg uit de stad want ze dachten dat hij was
gestorven. 20 En de leerlingen verzamelden
zich rondom hem, maar hij stond op en ging
de stad binnen. De volgende dag vertrok hij
vandaar met Barnaba en kwam in de stad
Derbe. 21 Toen ze hadden verkondigd tot de
inwoners van die stad onderwezen ze velen.
Daarna keerden ze terug en kwamen bij de
steden Lystra, Íqāniānen Antiokia. 22 Nadat
ze de leerlingen hadden bevestigd
verzochten ze hun om in het geloof te blijven
en ze zeiden hun: "Door veel verdrukking, is
het mogelijk het koninkrijk van God binnen
te gaan." 23 En ze stelden in elke gemeente
oudsten voor hen aan nadat ze met hen
hadden gevast en gebeden en ze
vertrouwden hen toe aan onze Heer in wie
ze geloofden. 24 Terwijl ze het gebied van
Pisidia doortrokken kwamen ze in Pamfúlíya.
25 Nadat ze het woord van de HEER in de
stad Perge hadden gesproken daalden ze af
naar Attalia.

26 Vandaar reisden ze over de zee en
kwamen in Antiokia want daar waren ze
toegewijd aan de genade van de HEER en het
werk dat ze hadden voltooid. 27 Nadat ze de
hele gemeente hadden vergaderd, deelden
ze alles mee wat God onder hen had gedaan
en dat hij de deur van geloof had geopend
voor de natiën. 28 Ze bleven daar een lange
tijd bij de leerlingen.
Hoofdstuk 15
1 Nu daalden mannen van Yihúd af die de
broeders leerden: "Als jullie niet zijn
besneden naar de traditie van de Wet462,
kunnen jullie niet worden gered." 2 Er was
een grote ophef en een kwestie ontstaan
tussen Pawlos, Barnaba en de anderen.
Vanwege deze kwestie gingen Pawlos en
Barnaba en de anderen daarom met hen
naar de zendelingen en de oudsten, die in
ʾÚrišlem waren. 3 De gemeente stuurde en
leidde hen en ze reisden door zowel heel
Púníqi als onder de Šāmraï terwijl ze
vertelden over de bekering van de natiën en
ze maakten dat alle broeders grote vreugde
hadden. 4 Toen ze in ʾÚrišlem kwamen,
werden ze door de gemeente, de
zendelingen en de oudsten ontvangen en ze
vertelden alles wat God door hen had
gedaan. 5 Nu stonden diegenen uit de
separatisten op die gelovig waren geworden
en ze zeiden: "Jullie moeten hen besnijden
en hun opdragen de Wet van Muše te
behouden!" 6 Dus vergaderden de
zendelingen en de oudsten om naar deze
zaak te kijken. 7 Nadat er veel onderzoek was
gedaan, stond Šemʿún op en zei tegen hen:
"Mannen broeders, jullie weten van vroegere
dagen dat God het heeft verkozen, dat de
natiën het woord van de boodschap uit mijn
mond zouden horen en geloven.
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8 God weet wat in harten leeft en getuigde
over hen en gaf hun de Heilige Geest zoals
aan ons. 9 Er hij maakte geen onderscheid
tussen ons en hen omdat hij hun harten
heeft gereinigd door geloof. 10 En nu,
waarom beproeven jullie God door een juk
op de nek van de leerlingen te leggen die
zelfs onze vaders niet konden dragen?
11 Maar door de genade van onze Heer Yešúʿ
Mšíḥā geloven we dat wij, en ook zij worden
gered. 12 De hele vergadering zweeg terwijl
ze Pawlos en Barnaba hoorden, toen ze elk
ding vertelden hoe God door hun handen
tekenen en wonderen onder de natiën had
gedaan. 13 Nadat ze zwegen, stond Yaʿqúb
op en zei: "Mannen, broeders, hoor mij aan.
14 Šemʿún heeft jullie verteld hoe God is
begonnen om uit de volken één volk voor zijn
naam te kiezen. 15 Dit komt overeen met de
woorden van de profeten zoals er staat
geschreven: 16 [Amos 9:11, 12] 'Na deze
dingen zal ik terugkeren en de vervallen
tabernakel van Dawid oprichten, en ik zal
wat er van af is gevallen weer oprichten,
17 zodat de overige mensen en alle natiën,
over wie mijn naam is uitgeroepen, de HEER
zoeken', zegt de HEER, die al deze dingen
doet. 18 De werken van God zijn vanaf de
eeuwigheid bekend. 19 Daarom zeg ik; kwel
degenen uit de natiën die zich tot God keren
niet, 20 maar laten we hun een woord
uitzenden, dat ze zich onthouden van
onreinheid door offervlees [aan afgoden],
van hoererij, van verstikte [dieren] en van
bloed463. 21 Want Muše heeft sinds de
vroegere generaties predikers in de synagoge
van elke stad om hem op elke sabbat te
lezen."
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22 Toen kozen de zendelingen en de oudsten
met de hele gemeente mannen uit hun
midden en stuurden hen naar Antiokia met
Pawlos en Barnaba Yihúdā genaamd Baršabā,
en Šílā, mannen die hoofden onder de
broeders waren. 23 En ze schreven met
eigen handen een brief, als volgt: "De
zendelingen, oudsten en de broeders,
aan wie in Antiokia zijn, en in Súríyaʾ en in
Qílíqíya,en aan de broeders die uit de natiën
zijn, vrede! 24 We hebben gehoord dat
sommigen erop uit zijn gegaan en u met
woorden hebben verward en onrust hebben
gebracht door te zeggen: 'Besnijd u en
behoud de Wet'! Dit hebben wij hen niet
opgedragen. 25 Daarom hebben we dit
beschouwd en allen vergaderd, en we kozen
mannen en we sturen ze naar jullie met
Pawlos en Barnaba, onze geliefden,
26 mannen die zichzelf hebben overgeleverd
aan de naam van onze Heer, Yešúʿ Mšíḥā.
27 En we hebben Yihúdā en Šílā met hen
gestuurd, want zij zullen jullie over deze zaak
hetzelfde vertellen. 28 Want het is de wil van
de Heilige Geest, ook die van ons, jullie geen
grotere last op te leggen buiten dat wat
nodig is. 29 Onthoud jullie van het offervlees,
van bloed, van een verstikt [dier] en van
hoererij. Als jullie jezelf van deze dingen
onthouden zal het jullie goed gaan. Blijf
standvastig464 in onze Heer." 30 Diegenen die
nu waren uitgezonden, kwamen in Antiokia,
en vergaderden alle mensen en ze gaven hun
de brief. 31 Toen ze [het] hadden gelezen
waren ze verheugd en getroost. 32 En Yihúdā
en Šílā, die zelf ook profeten waren,
bevestigden en versterkten de broeders met
rijkdom in woorden. 33 Toen ze daar een tijd
waren geweest, lieten de broeders hen in
vrede naar de zendelingen gaan.
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34 Šílā echter, wilde daar blijven. 35 Maar
Pawlos en Barnaba bleven in Antiokia en
leerden en verkondigden met vele anderen
het woord van God. 36 Na een paar dagen
zei Pawlos tegen Barnaba: "Laten we
teruggaan en de broeders in elke stad
bezoeken waar we het woord van God
hebben verkondigd, en laten we kijken hoe
het met ze gaat465." 37 Nu wilde Barnaba
Yúḥanān meenemen die Marqos werd
genoemd. 38 Maar Pawlos wilde hem niet
meenemen omdat hij hen had verlaten toen
ze in Pamfúlíya waren en niet met hen
meeging. 39 Ze scheidden zich van elkaar af
vanwege deze strijd. Barnaba nam Marqos
mee en reisde over de zee en ging naar
Kypros. 40 Pawlos koos Šílā en vertrok nadat
hij door de broeders aan de genade van God
was toevertrouwd. 41 En hij reisde door
Súríyaʾ en Qílíqíya en versterkte de
gemeenten.
Hoofdstuk 16
1 Toen hij aankwam bij de stad Derbe en
Lystra was er een leerling met de naam
Timoteos, de zoon van een gelovige
Yihúdische en van wie de vader een
Arameeër466 was. 2 En alle leerlingen uit
Lystra en Ikonion gaven een goed bericht
over hem. 3 Pawlos wilde hem met zich
meenemen dus nam hij hem en besneed
hem omdat de Yihúdi's in die plaats wisten
dat zijn vader een Arameeër was. 4 Toen ze
de steden rondgingen om te verkondigden,
leerden ze hun ook de decreten die de
zendelingen en de oudsten in ʾÚrišlem
hadden geschreven, te behouden.
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5 Daardoor werden de gemeenten versterkt
in het geloof en namen ze dagelijks in getal
toe. 6 Toen ze door de gebieden van Frigíya
en Galaṭía liepen, verbood de Heilige Geest
hen om het woord van God in Asíya te
spreken. 7 Toen ze in Misía waren
aangekomen, wilden ze van daaruit naar
Bítunía gaan, maar dat stond de Geest van
Yešúʿ467 hen niet toe. 8 Dus verlieten ze Misía
en daalden ze af naar het gebied van Troas.
9 In de nacht verscheen aan Pawlos in een
visioen iemand uit Maqedonía, die stond en
hem een verzoek deed toen hij zei: "Kom
naar Maqedonía en help me!" 10 Nadat
Pawlos dit visioen had gezien wilden we
onmiddellijk naar Maqedonía vertrekken
omdat we hadden begrepen dat onze Heer
ons had geroepen om tot hen te
verkondigen. 11 Toen we uit Ṭroas voeren,
haastten we ons naar Samotracia en van
daaruit kwamen we de volgende dag in de
stad Neapolis, 12 en vandaar naar Filipos,
wat de hoofdstad van Maqedonía en een
kolonie is. We waren enkele dagen in die
stad. 13 Op dag van de sabbat, gingen we
buiten de stadspoort naar de oever van de
rivier omdat we daar een gebedshuis hadden
gezien. Toen we gingen zitten spraken we
met de vrouwen die zich daar hadden
verzameld. 14 Er was een vrouw die purper
verkocht en de God van Isrāʾyel vreesde.
Haar naam was Lydia van de stad Tyatira.
Onze Heer had haar hart geopend en ze
gehoorzaamde wat Pawlos vertelde. 15 Zij en
de haar huishouden werden gedoopt en ze
verzocht ons en zei: "Als jullie in waarheid
overtuigd zijn dat ik in onze Heer geloof, kom
en verblijf in mijn huis!" En ze drong zeer
aan.
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16 Toen we naar het gebedshuis gingen,
ontmoetten we een jonge vrouw die een
geest van waarzeggerij had, en ze leverde
door de waarzeggerij, die ze uitoefende, veel
handel voor haar heren op. 17 En ze volgde
Pawlos en ons, riep en zei: "Deze mensen zijn
dienaren van de allerhoogste God en ze
kondigen u de weg van redding aan!" 18 Dit
deed ze vele dagen. Pawlos raakte kokend
[van woede], dus zei hij tegen die geest: "Ik
beveel je in de naam van Yešúʿ Mšíḥā uit
haar te gaan!" Op dat moment ging het eruit.
19 Zodra haar heren zagen dat het
vertrouwen op hun handel uit haar was
verdwenen, arresteerden ze Pawlos en Šílā
en sloegen hen en brachten hen naar het
plein. 20 En men bracht hen voor de rechters
en het stadsbestuur en zei: "Deze mannen
verwarren onze stad omdat zij Yihúdi's zijn!
21 En zij verkondigen ons gewoonten die niet
zijn toegestaan te aanvaarden en te doen
omdat we Rhumi zijn!" 22 En een grote
menigte verzamelde zich tegen hen. Toen
scheurden de rechters hun kleding af, en
gaven opdracht hen te tuchtigen. 23 Nadat
ze hen hevig hadden getuchtigd, wierpen ze
hen in de gevangenis en gaven de soldaat
opdracht om hen veilig te bewaken.
24 Nadat hij de opdracht had ontvangen,
bracht hij hen naar binnen en sloot hen op in
de binnenste ruimte van de gevangenis, en
zette hun voeten vast in het blok. 25 Midden
in de nacht gingen Pawlos en Šílā tot God
bidden en zingen terwijl de gevangenen hun
hoorden. 26 Vanuit het niets was er een
grote aardbeving zodat de fundamenten van
de gevangenis schudden en onmiddellijk
werden de deuren geopend en de boeien
van allen losgemaakt. 27 Toen het hoofd van
de gevangenis wakker was geworden en zag
dat de deuren van de gevangenis geopend
waren, nam hij een zwaard en probeerde
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zichzelf te doden omdat hij dacht dat de
gevangenen waren gevlucht. 28 Maar Pawlos
riep met een luide stem en zei tegen hem:
"Doe uzelf geen kwaad, want we zijn allen
hier!" 29 Toen stak hij een lamp aan en
sprong naar binnen, beefde en wierp zich
aan de voeten van Pawlos en Šílā. 30 En hij
bracht hen naar buiten en zei: "Mijn heren,
wat moet ik doen om gered te worden?"
31 En ze zeiden tegen hem: "Geloof in onze
Heer Yešúʿ Mšíḥā en zowel u als uw gezin zal
worden gered." 32 Ze vertelden hem en allen
van zijn gezin het woord van de HEER. 33 Op
dat uur van de nacht nam hij hen mee, waste
hun wonden en hij en heel zijn gezin werden
onmiddellijk gedoopt. 34 Toen hij hen naar
zijn huis had meegenomen, zette hij hen
voedsel voor en hij en iedereen in zijn gezin
verblijdde zich in het geloof van God. 35 In
de morgen stuurden de rechters de
stadswachten468 om tegen het hoofd van de
gevangenen te zeggen deze mensen vrij te
laten. 36 Toen het hoofd van de gevangenis
dit hoorde ging hij naar binnen en zei tegen
Pawlos: "De rechters hebben opdracht
gegeven om u vrij te laten, ga in vrede!"
37 Maar Pawlos zei tegen hem: "Terwijl we
geen overtreding hebben begaan, hebben zij
ons, Rhumi's, geslagen voor de ogen van de
wereld, en hebben ons in de gevangenis
geworpen en nu willen ze ons heimelijk laten
gaan? Nee, zeker, laten zij zelf komen en ons
naar buiten brengen! 38 En de stadswacht
ging en vertelde deze woorden die hun
waren gezegd aan de rechters. Toen ze
hoorden dat Pawlos en Šílā Rhumi's waren,
waren ze bevreesd.

468

'stafdragers'.

177

peshitta.nl

Handelingen - Hoofdstuk 16
39 Dus kwamen ze naar hen toe, en
verzochten hen om weg te gaan en de stad
te verlaten. 40 Toen ze de gevangenis
verlieten keerden ze terug naar Lydia waar ze
de broeders zagen. Ze moedigden hen aan
en vertrokken.
Hoofdstuk 17
1 Langs de steden Amfipolis en Apollonia
reisden ze naar Tessaloniqi, waar een
synagoge van de Yihúdi's was. 2 En Pawlos
ging naar binnen bij hen, zoals hij gewend
was. Drie sabbatten sprak hij met hen vanuit
de Geschriften. 3 Hij verklaarde en toonde:
"De Mšíḥā moest lijden en weer uit het
verblijf van de doden opstaan. Hij is Yešúʿ
Mšíḥā die ik u aankondig." 4 Sommigen
gingen geloven en sloten zich bij Pawlos en
Šílā aan. Velen van hen waren Grieken die de
godsvrees hadden en ook niet weinig
voorname vrouwen. 5 Maar de Yihúdi's
werden jaloers en huurden slechte mannen
van het plein van de stad en vormden een
grote menigte die de stad in verwarring
bracht. Ze kwamen en stonden voor het huis
van Íasān en zochten hem sleepten hem naar
buiten om hem aan de menigte uit te
leveren. 6 Toen ze hem daar niet konden
vinden, sleepten ze Íasān en de broeders die
daar waren weg en brachten hen naar het
stadsbestuur en ze riepen: "Dit zijn de
mannen die heel het land verwarren en zie,
ze zijn ook hier gekomen! 7 Íasān is hun
gastheer, en zij allen zijn tegen de wetten
van de keizer opgestaan en zeggen dat er
een andere koning is, Yešúʿ!" 8 Het
stadsbestuur en het volk raakten verward
toen ze deze dingen hadden gehoord. 9 Ze
namen een borg van Íasān en ook van de
andere broeders en lieten hen daarna gaan.

10 Toen stuurden de broeders Pawlos en Šílā
onmiddellijk in de nacht weg, naar de stad
Beroa. Nadat ze daar waren aangekomen
gingen ze de synagoge van de Yihúdi's
binnen, 11 want de Yihúdi's daar waren vrijer
dan de Yihúdi's in Tessaloniqi omdat ze het
woord graag dagelijks hoorden en
onderscheidden door de Geschriften of deze
dingen zo waren. 12 Velen van hen gingen
geloven en van de Grieken daar, waren er
vele mannen en voorname vrouwen.
13 Toen de Yihúdi's van Tessaloniqi te weten
kwamen dat het woord van God door Pawlos
werd verkondigd in de stad Beroa kwamen zij
ook daar en hielden niet op de bevolking te
beroeren en te verwarren. 14 Toen zonden
de broeders Pawlos weg om naar zee te
gaan, maar Šílā en Timoteos bleven in die
stad. 15 En degenen die Pawlos vergezelden
gingen met hem tot de stad Atinos. Toen ze
hem verlieten ontvingen ze van hem een
brief voor Šílā en Timoteos met het verzoek
snel naar hem toe te komen. 16 Terwijl
Pawlos nu in Atinos op hen wachtte, zag hij
dat de stad vol van afgoden was wat hem
bitter van ziel maakte. 17 En hij sprak in de
synagoge met de Yihúdi's en met degenen
die God vreesden en met degenen die
dagelijks op de marktplaats aanwezig waren.
18 Zelfs filosofen van de leer van Epíkārās en
anderen die Stāiqāw469 werden genoemd,
argumenteerden met hem. Sommigen
zeiden: "Wat wil deze babbelaar470?"
Anderen zeiden: "Hij verkondigt
buitenlandse goden!" omdat hij Yešúʿ en zijn
opstanding aan hen verkondigde.
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19 Daarom namen ze hem en brachten hem
bij het gerechtshof genaamd Arios-Pagos en
ze zeiden hem: "Mogen we weten wat deze
nieuwe leer is die u verkondigt? 20 Want u
hebt vreemde woorden in ons gehoor
gezaaid en we willen weten wat ze
betekenen!" 21 Want allen van Atínos en
vreemdelingen die daar komen, maken zich
nergens druk om behalve om iets nieuws te
vertellen of te horen. 22 Toen Pawlos op de
Arios-Pagos stond zei hij: "Mannen van
Atínos. Ik zie dat u in alles speciaal ontzag
hebt voor schimmen. 23 Want toen ik
rondging en uw tempels zag, vond ik een
altaar waar op geschreven stond: 'De
onbekende God'. Terwijl jullie hem niet
kennen, vrezen jullie hem. Deze verkondig ik
jullie! 24 Want God heeft de wereld en alles
wat daarop bestaat gemaakt, en hij is de
Heer van de hemel en van de aarde en hij
woont niet in met handen gebouwde
tempels. 25 Ook wordt hij niet door handen
van mensen bediend en hij heeft niets nodig,
want hij geeft aan iedereen leven en adem.
26 En uit één bloed deed hij alle mensen op
het oppervlak van de gehele aarde wonen,
en heeft hij door zijn gebod de seizoenen
onderscheiden, en de limiet gezet van het
verblijf471 van de mensen, 27 zodat ze naar
God zouden zoeken en vragen472 en hem
door zijn schepselen zouden vinden, want hij
is niet ver van ieder van ons. 28 Want door
hem leven en bewegen we en zijn we zoals
sommige van uw wijze mannen onder u
hebben gezegd: 'Onze afkomst is van hem'.
29 De mens die dus familie van God is, moet
niet denken dat goud,
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zilver en met kennis en vakkundig gehouwen
steen, op de godheid lijkt. 30 Want God
heeft de tijden van overtreding voorbij laten
gaan maar in deze tijd gebiedt hij alle
mensen: 'Overal moet iedereen tot God
terugkeren'. 31 Want hij heeft een dag
bestemd waarop hij de hele aarde in
rechtvaardigheid zal oordelen door een man
die door hem is afgescheiden. Hij zal
iedereen tot het geloof keren in degene die
hij uit het verblijf van de doden heeft
opgewekt. 32 Toen ze van een opstanding uit
het verblijf van de doden hoorden gingen ze
spotten maar anderen zeiden: "Een andere
keer zullen we u hierover horen!" 33 En
Pawlos ging van hen weg. 34 Maar
sommigen van hen sloten zich bij hem aan en
geloofden. Eén van hen was Dionisios, een
van de rechters van de Arios-Pagos en een
ander, een vrouw met de naam Damaris en
nog anderen met hen.
Hoofdstuk 18
1 Toen vertrok Pawlos uit Atinos en kwam in
Qorintos aan. 2 Daar vond hij een Yihúdi met
de naam Aqelos, uit de omgeving van
Pontos, in die tijd met zijn vrouw Priskela uit
Italia gekomen, omdat keizer Claudios alle
Yihúdi's had opgedragen om Rhumi te
verlaten473. Pawlos ging naar hen toe.
3 Omdat hij vakgenoot was, bleef hij bij hen
en werkte met hen in het vak, omdat ze
tentenmakers waren. 4 En hij sprak iedere
sabbat in de synagoge en overtuigde de
Yihúdi's en de heidenen. 5 Toen Šílā en
Timoteos uit Maqedonía waren gekomen,
werd het woord van Pawlos beperkt474,
omdat de Yihúdi's tegen hem opstonden en
hem lasterden zodra hij getuigde dat Yešúʿ
Mšíḥā was.
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6 Dus stofte hij zijn kleding af en zei tegen
hen: "Vanaf nu ben ik rein, ik ga naar de
natiën!" 7 En van daaruit vertrok hij en ging
het huis van een zekere man met de naam
Ṭiṭos binnen, die God vreesde en van wie het
gezin zich bij de synagoge had aangesloten.
8 Krispos, de overste van de synagoge en zijn
hele gezin geloofden in onze Heer. Vele
Korintiërs die hem hoorden gingen in God
geloven en werden gedoopt. 9 Toen zei de
HEER in een visioen tegen Pawlos: "Vrees
niet, maar spreek en zwijg niet! 10 Want ik
ben met je en niemand kan je schaden. Ik
heb veel mensen in deze stad." 11 Want hij
was al anderhalf jaar in Qorintos en had hun
het woord van God geleerd. 12 Toen
Galion475 proconsul van Akaía was,
vergaderden de Yihúdi's zich samen tegen
Pawlos en brachten ze hem voor de
rechterstoel, 13 en ze zeiden: "Deze man
overtuigt mensen om God buiten de Wet
[om] te vrezen!" 14 Nadat Pawlos had
verzocht of hij zijn mond kon openen en
spreken zei Galion tegen de Yihúdi's: "Als uw
beschuldigingen over kwaad, bedrog of iets
ernstigs waren, zou het passend zijn u te
ontvangen o Yihúdi's! 15 Maar als het slechts
een kwestie van woorden, namen en uw Wet
betreft, moet u het onderling maar
bekendmaken, want ik wil geen rechter zijn
over zulke zaken!" 16 En hij stuurde hen van
zijn rechterstoel weg. 17 Toen arresteerden
de heidenen Sostenes, de oudste van de
synagoge, en ze sloegen hem tegenover de
rechterstoel. Maar Galion negeerde deze
dingen.

18 Nadat Pawlos daar lange tijd had
verbleven, gaf hij de broeders een groet en
reisde over de zee naar Súríyaʾ en met hem
waren Priskela en Aqelos terwijl hij zijn hoofd
had geschoren in Qenkreos omdat hij een
eed had afgelegd476. 19 En ze kwamen in
Efesos en Pawlos ging de synagoge binnen en
sprak met de Yihúdi's. 20 Toen ze hem wat
langer bij hen wilden laten blijven, stemde hij
niet toe, 21 en zei: "Want ik moet zeker de
komende viering in ʾÚrišlem steeds doen,
maar ik zal naar jullie terugkeren als God het
wil!" 22 Dus verliet hij Aqelos en Priskela in
Efesos en ging varen. Toen hij in Qesaríya
was aangekomen ging hij verder, na de
gemeenteleden in vrede te hebben gegroet,
en ging door naar Antiokia. 23 Nadat hij daar
een flink aantal dagen was geweest vertrok
hij en reisde door heel het gebied van Frigíya
en Galaṭía terwijl hij alle leerlingen
versterkte. 24 Een man met de naam Apollo,
een Yihúdi, van nationaliteit uit Aleksandria,
voorzien van een grote woordenschat en
bedreven in de Geschriften, kwam naar
Efesos. 25 Hij was onderwezen in de Weg
van de HEER, vurig van geest en sprak en
leerde volledig over Yešúʿ terwijl hij niets
wist behalve de doop van Yúḥanān. 26 Toen
ging hij openlijk in de synagoge spreken.
Nadat Priskela en Aqelos hem echter hadden
gehoord, namen ze hem naar hun huis en
toonden hem de Weg van de HEER volledig.
27 Toen hij naar Akaía wilde gaan, zorgden
de broeders voor hem en schreven aan de
leerlingen om hem te ontvangen. Toen hij
was gegaan hielp hij door genade alle
gelovigen. 28 Want hij argumenteerde
krachtig tegenover de Yihúdi's in het publiek,
en toonde vanuit de Geschriften, dat Yešúʿ
Mšíḥā was.
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1 Toen Apollo in Qorintos was, reisde Pawlos
door de bovenste gebieden en kwam in
Efesos aan en vroeg het volgende aan de
leerlingen die hij daar vond: 2 "Hebben jullie
na jullie bekering de Heilige Geest
ontvangen?" Ze antwoordden en zeiden
hem: "We hebben zelfs niet gehoord dat er
een Heilige Geest is!" 3 Toen zei hij tegen
hen: "In welke doop zijn jullie gedoopt?" Ze
antwoordden en zeiden hem: "In de doop
van Yúḥanān." 4 Toen zei Pawlos: "Yúḥanān
doopte inderdaad de doop van berouw en
zei tegen hen dat ze moesten geloven in de
degene die na hem zou komen, namelijk
Yešúʿ Mšíḥā." 5 Toen ze deze dingen hadden
gehoord werden ze gedoopt in naam van
onze Heer Yešúʿ Mšíḥā. 6 Nadat Pawlos zijn
handen op hen had gelegd kwam de Heilige
Geest over hen en gingen ze in diverse
talen477 spreken en profeteren. 7 En zij
waren daar met twaalf man. 8 Toen ging
Pawlos de synagoge binnen en sprak drie
maanden moedig478 en overtuigde wat
betreft het koninkrijk van God. 9 Maar
sommigen waren verhard479 en betwistten
en scholden De Weg van God uit, in
tegenwoordigheid van de gemeente. Toen
vertrok Pawlos en scheidde hun leerlingen af
en sprak dagelijks met hen op de school van
een man met de naam Turanos. 10 En dit
ging twee jaar lang door totdat allen die in
Asía verbleven, zowel Yihúdi's als Arameeërs,
het woord van de HEER hadden gehoord.
11 En God deed krachtige werken door de
hand van Pawlos,
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12 zodat ze zelfs van de gewaden op zijn
lichaam doeken of lappen brachten om op de
zieken te leggen. Hun ziekten verdwenen en
zelfs de schimmen gingen uit. 13 Zekere
Yihúdi's, die rondgingen om schimmen te
bezweren, bezwoeren de naam van onze
Heer Yešúʿ over de degenen met onreine
schimmen aan en zeiden: "We bezweren u in
naam van Yešúʿ die door Pawlos wordt
verkondigd!" 14 Zo waren er zeven zonen
van overpriester Skeva, een Yihúdi, die dit
deden. 15 De kwade schim antwoordde en
zei tegen hen: "Yešúʿ erken ik, en Pawlos ken
ik, maar wie zijn jullie?" 16 Toen sprong de
man, die een kwade geest had, op hen en
overmeesterde hen en wierp ze neer, zodat
ze ontkleed en gewond uit dat huis moesten
vluchten. 17 En dit werd bekend bij alle
Yihúdi's en Arameeërs die in Efesos
woonden, en ontzag kwam over hen allen en
de naam van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā, werd
verheven. 18 En velen van hen, die
geloofden, kwamen en vertelden hun fouten
en beleden wat ze hadden gedaan. 19 Ook
vele tovenaars verzamelden hun geschriften
en brachten ze en verbrandden ze tegenover
iedereen. En ze berekenden de prijs die
vijftigduizend [zilverstukken] beliep. 20 Zo
zegevierde het geloof van God met grote
kracht werd sterk en nam het toe. 21 Toen
deze dingen waren gebeurd, vatte Pawlos
het idee om door heel Maqedonía en Akaía
te reizen en daarna naar ʾÚrišlem te gaan en
zei: "Nadat ik daar ben geweest, moet ik ook
Rhumi bezoeken." 22 Dus stuurde hij twee
van degenen die met hem hadden gewerkt,
Timoteos en Erastos, maar zelf bleef hij een
tijd in Asía. 23 En in die tijd was er een groot
ophef tegen degenen die De Weg van God
volgden.
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24 Er was daar een zilverwerker met de
naam Dimitrios, die zilveren schrijnen voor
Artemis480 maakte en zo behaalde hij voor
zijn vakgenoten een grote winst. 25 Hij
vergaderde al zijn vakgenoten en degenen
die met ze werken en zei tegen hen:
"Mannen, jullie weten dat geheel onze
handel uit deze dienst bestaat! 26 Jullie
hebben ook gehoord dat Pawlos niet alleen
de Efeziërs, maar ook door heel Asía veel
mensen heeft overtuigd en vele mensen
heeft afgekeerd door eenvoudig te zeggen:
'Goden die door handen van mensen zijn
gemaakt zijn geen goden'. 27 Niet alleen
wordt deze zaak blootgesteld en zal het
eindigen, maar zal ook de tempel van
Artemis, de grootse godin481, als niets
worden gerekend, en zij ook, de godin van
Asía die door alle natiën wordt aanbeden, zal
worden geminacht. 28 Toen ze deze dingen
hadden gehoord, raakten ze vervuld van
woede en riepen uit en zeiden: "Groot is
Artemis van de Efeziërs!" 29 En de hele stad
was opgezweept, en men rende samen en
ging naar het theater, en greep daar en
leidde Gaíos en Aristarchos, mannen uit
Maqedonía, reisgenoten van Pawlos. 30 En
Pawlos wilde het theater binnen gaan, maar
de leerlingen hielden hem tegen. 31 En ook
enige van de bestuurders van Asía
verzochten hem, omdat ze zijn vrienden
waren, zijn leven niet te geven door het
theater binnen te gaan. 32 Nu was de
menigte in het theater erg opgezweept. De
één na de ander riep [iets] want velen wisten
niet [eens] waarom ze daar waren
vergaderd. 33 En de Yihúdi's, die daar waren,
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stelden een Yihúdi met de naam
Aleksandros, aan. En hij stond op en
gebaarde met zijn hand en wilde zich
verontschuldigen tegenover het volk.
34 Toen ze echter begrepen dat hij een
Yihúdi was riepen ze allen twee uur lang als
één stem: "Groot is Artemis van de Efeziërs!"
35 Het hoofd van de stad kalmeerde hen
door te zeggen: "Mannen van Efesos; wie
onder mensen weet niet dat de stad van de
Efeziërs toegewijd is aan de grootse Artemis
en dat haar beeld van de hemel is afgedaald?
36 Omdat niemand dit kan tegenspreken,
moeten jullie rustig blijven en niets
overhaastig doen. 37 Want jullie hebben
deze mannen gebracht, die geen tempels
hebben bestolen, of onze godin hebben
uitgescholden. 38 Maar als Dimitrios en de
mannen van zijn vak een zaak tegen iemand
hebben, zie, er is een proconsul in de stad.
Laten de handwerkslieden naar voren komen
en het met elkaar overeenkomen. 39 Maar
als u iets anders verzoekt, wordt u door de
wet een plaats gegeven voor een
vergadering om het op te lossen. 40 Nu
lopen we het gevaar om te worden
beschuldigd van opstand, want we kunnen
geen antwoord geven wat betreft de gang
van deze dag omdat we zonder reden
hebben vergaderd en zonder oorzaak
opgezweept zijn!" 41 Toen hij deze dingen
had gezegd, hief hij de vergadering op.
Hoofdstuk 20
1 Nadat de ophef was gestopt riep Pawlos de
leerlingen bij zich en moedigde hen aan en
kuste hen, vertrok en ging naar Maqedonía.
2 Toen ze door die gebieden hadden gereisd
en hen met vele woorden had vertroost,
kwam hij in het land van Helas482.
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3 Daar bleef hij drie maanden, maar de
Yihúdi's bedachten een list tegen hem.
Omdat hij klaar stond om naar Súríyaʾ te
gaan besloot hij terug te keren naar
Maqedonía. 4 En daar gingen met hem mee
tot Asía; Sopatros uit de stad Beroa en
Aristarchos en Sakundos die uit Tessaloniqi
[waren] en Gaíos uit de stad Derbe en
Timoteos uit Lystra en uit Asía, Ṭykíkos en
Trofimos. 5 Deze mannen gingen ons vooruit
en wachtten op ons in Troas. 6 Toen we uit
Filipos, een stad van de Maqedoní's, waren
vertrokken, na de dagen van de ongezuurde
broden, reisden we over de zee en kwamen
we in vijf dagen aan bij Ṭroas waar we zeven
dagen verbleven. 7 Op de eerste dag van de
week483, toen de leerlingen vergaderd waren
om de eucharistie te breken, sprak Pawlos
met hen. Omdat hij de volgende dag zou
vertrekken, verlengde hij zijn lezing tot
middernacht. 8 Er brandden vele lampen in
de bovenkamer waar we waren vergaderd.
9 Een jongeman met de naam Eutikos, zat
aan een raam en hoorde het aan, terwijl
Pawlos zijn lezing verlengde, en hij viel in een
diepe slaap. Hij viel vanaf de derde etage op
de grond en werd dood opgenomen. 10 Toen
ging Pawlos naar beneden, boog zich over
hem en omhelsde hem en zei: "Wees niet
ongerust, want zijn ziel is in hem!" 11 Toen
hij naar boven was gegaan, brak hij het
brood en at het en bleef tot de morgen
spreken. Daarna vertrok hij over land. 12 En
ze brachten de jongeman levend weg, en
waren zeer blij om hem. 13 Toen wij aan
boord van het schip gingen, voeren we naar
de haven van Thesos, waar we Pawlos
ontvingen zoals hij ons had opgedragen
omdat hij zelf over land was gegaan. 14 Toen
483
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we hem hadden ontvangen in Thesos namen
we hem aan boord en kwamen in Mitylene.
15 De volgende dag staken we over en
voeren in de richting van het eiland Kios en
weer een dag later kwamen we bij Samos, en
bleven we in Trugeliun en de dag daarna
kwamen we in Militos. 16 Pawlos had
namelijk besloten Efesos te passeren om
vertraging te voorkomen omdat hij haast
had, en zo mogelijk Pentiqosti in ʾÚrišlem te
vieren. 17 En vanuit Militos liet hij de
oudsten van de gemeente van Efesos
roepen. 18 Toen ze naar hem waren
gekomen zei hij tegen hen: "Jullie weten dat
vanaf de eerste dag dat ik Asía was
binnengegaan, en hoe ik altijd met jullie was,
19 terwijl ik God met grote zachtaardigheid
diende en met tranen en tussen de
rechtszaken die over me werden gebracht
door de listen van de Yihúdi's. 20 Ik heb niets
wat nuttig voor jullie zelf was
veronachtzaamd, want ik heb tot jullie
verkondigd en jullie geleerd op
marktplaatsen en in huizen. 21 Dus heb ik
getuigd tot zowel Yihúdi's als Arameeërs over
het berouw tot God en over het geloof in
onze Heer Yešúʿ Mšíḥā. 22 En nu ik op weg
ben naar ʾÚrišlem, gebonden in de geest, en
niet weet484 wat daar met mij zal gebeuren,
23 behalve dat de Heilige Geest in iedere
stad aan mij getuigt dat me boeien en
verdrukking staan te wachten. 24 Maar ik
reken mijzelf als niets; zodat ik mijn
loopbaan en bediening kan voltooien die ik
van onze Heer Yešúʿ heb ontvangen, om te
getuigen van de boodschap van genade van
God.
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25 En ik weet dat jullie, onder wie ik heb
gereisd en het koninkrijk van God heb
verkondigd, mijn gezicht niet meer zullen
zien. 26 Daarom getuig ik jullie deze zelfde
dag, dat ik onschuld heb aan bloedschuld485
van allen. 27 Want ik heb het niet vermeden
om jullie allen de wil van God uit te leggen.
28 Waak over jullie zelf en over de hele
kudde voor wie de Heilige Geest jullie tot
opziener heeft aangesteld om de gemeente
van de Mšíḥā486 te voeden, die hij heeft
gekocht met zijn bloed. 29 Want ik weet dat
nadat ik ben vertrokken, er machtige wolven
onder jullie zullen binnenkomen die de
kudde niet zullen sparen. 30 Ook zullen er
vanuit jullie midden mensen opstaan die
verdraaide dingen zullen zeggen om
leerlingen voor zich te winnen. 31 Zie er
daarom op toe en herinner dat ik drie jaren,
er niet mee ophield dag en nacht, een ieder
van jullie onder tranen te onderrichten.
32 Nu beveel ik jullie aan tot God en tot de
belofte van zijn genade, die jullie kan
opbouwen en een erfgoed met alle heiligen
geeft. 33 Zilver, goud of kleding heb ik niet
begeerd! 34 Jullie weten zelf deze handen
hebben voorzien in mijn behoeften en die
van degenen die met mij waren. 35 Ik heb
jullie in alles laten zien dat het juist is om zich
in te spannen en te zorgen voor de zwakken.
Herinner het woord van onze Heer Yešúʿ
want hij heeft gezegd: 'Het geluk van wie
geeft is groter dan van wie ontvangt'." 36
Toen hij dit had gezegd, knielde hij op zijn
knieën en bad en [zo deden] alle mensen
met hem. 37 En ze huilden bitter en ze

omhelsden en kusten hem. 38 Maar ze
werden buitengewoon gekweld door de
woorden die hij had gesproken;dat ze zijn
gezicht niet meer zouden zien. En ze
vergezelden hem naar de boot.
Hoofdstuk 21
1 Nadat we ons van hen hadden
afgescheiden, voeren we recht op het eiland
Qo487 en de volgende dag kwamen we bij
Rodos en vanaf daar bij Patara. 2 En we
vonden daar een boot die naar Púníqi zou
vertrekken. We gingen aan boord en gingen
op reis. 3 Aangekomen bij het eiland Qypros,
lieten we het links en kwamen we bij Súríyaʾ.
Van daar kwamen we in Ṣúr omdat de boot
haar lading moest lossen. 4 En omdat we
daar leerlingen vonden, bleven we zeven
dagen bij hen. Dagelijks zeiden ze Pawlos in
de Geest dat hij niet naar ʾÚrišlem moest
gaan. 5 Na deze dagen vervolgden we onze
reis en ze vergezelden ons op ons pad, met al
hun vrouwen en kinderen tot buiten de stad.
Toen knielden ze op hun knieën bij de zee
om te bidden. 6 Toen we elkaar vaarwel
hadden gekust gingen we aan boord en zij
gingen terug naar huis. 7 We voeren weg van
Ṣúr en kwamen in de stad Aku488 aan. En we
gaven een groet aan de broeders die daar
waren en verbleven een dag met hen. 8 De
volgende dag vertrokken we en kwamen in
Qesaría. We gingen naar binnen en
verbleven in het huis van de verkondiger
Fílípos die één van de zeven489 was. 9 Hij had
vier maagdelijke [dochters], die
profeteerden. 10 Toen we daar veel dagen
waren, kwam er een profeet uit Yihúd met
de naam Agabos.
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11 Hij ging bij ons naar binnen, nam Pawlos
riem, boeide zijn eigen voeten en handen en
zei: "Dit zegt de Heilige Geest: Zo zullen de
Yihúdi's in ʾÚrišlem degene boeien die deze
riem bezit en ze zullen hem uitleveren aan de
handen van de natiën'." 12 Toen we deze
woorden hadden gehoord, verzochten zowel
wij als degenen uit dat gebied hem om niet
naar ʾÚrišlem te gaan. 13 Toen antwoordde
Pawlos en zei: "Waarom huilen jullie en
breken jullie mijn hart? Want ik ben niet
alleen bereid om te worden geboeid, maar
ook om in ʾÚrišlem voor onze Heer Yešúʿ
Mšíḥā te sterven." 14 Toen hij zich niet door
ons liet overtuigen, hielden we op en we
zeiden: "Laat de wil490 van onze Heer gedaan
worden." 15 Na die dagen, bereidden we ons
voor en trokken op naar ʾÚrišlem.
16 Toen kwamen er met ons enkele
leerlingen uit Qesaríya die een broeder met
zich hadden meegenomen uit de eerste
bekeerlingen. Zijn naam was Mnason en hij
kwam uit Qypros. Hij had ons vroeger bij
hem thuis ontvangen. 17 Toen we in ʾÚrišlem
waren aangekomen, ontvingen de broeders
ons graag. 18 De volgende dag gingen we
met Pawlos bij Yaʿqúb op bezoek toen alle
oudsten bij hem waren. 19 Nadat we hen
hadden begroet, vertelde Pawlos in detail
wat God tijdens zijn bediening voor de natiën
had gedaan. 20 Toen ze dit hadden gehoord,
gaven ze eer aan God en zeiden tegen
Pawlos: "Onze broeder, je ziet hoeveel
tienduizenden er in Yihúd zijn die gelovigen
zijn geworden. Ze zijn allen ijverig voor de
Wet." 21 Maar er wordt hun over jou verteld
dat je alle Yihúdi's die onder de natiën zijn,
leert om Muše te verlaten omdat je hun zegt
hun zonen niet te besnijden en niet naar
490
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gewoonten van de Wet te lopen. 22 Daarom
nu, ze hebben gehoord dat je hier bent
gekomen. 23 Doe daarom wat we je zeggen:
we hebben vier mannen die een eed hebben
afgelegd om zich te reinigen. 24 Neem hen
en reinig jezelf [samen] met hen en vergoed
hun kosten zodat ze hun hoofden kunnen
scheren. Dan zal iedereen weten dat wat
over jou is gezegd onwaar is en dat je zelf de
Wet vervult en haar gehoorzaamt. 25 Want
wat betreft de gelovigen onder de natiën, we
hebben geschreven dat men zich moet
onthouden van het offervlees [aan afgoden],
van hoererij en van wat verstikt is en van
bloed." 26 Daarna nam Pawlos de mannen
de volgende dag en op werd hij [samen] met
hen gereinigd en ging de tempel binnen en
legde hen uit hoe de dagen van reiniging te
vervullen zodat elk van hen een schenking
kon doen. 27 Toen de zevende dag was
aangebroken zagen de Yihúdi's van Asía hem
in de tempel en stookten ze alle mensen
tegen hem op en sloegen de handen aan
hem, 28 en riepen uit en zeiden: "Mannen
van Isrāʾyel, help! Dit is de man die overal
tegen ons leert, tegen onze mensen, tegen
de wet, en tegen deze plaats, en verder heeft
hij Arameeërs491 in de tempel gebracht en dit
heilige gebied verontreinigd!" 29 Want ze
hadden voorheen de Efeziër Trofimos met
hem in de stad gezien en ze dachten dat hij
de tempel met Pawlos was binnengegaan.
30 En de hele stad was opgezweept en alle
mensen verzamelden zich. Ze namen Pawlos
en sleepten hem weg, buiten de tempel en
de deuren werden onmiddellijk gesloten.
31 Toen de menigte hem probeerde te
doden bereikte het nieuws de tribuun van
het cohort, dat de hele stad in tumult was.
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32 Hij nam onmiddellijk een centurio en vele
soldaten, en rende naar beneden. Toen ze de
tribuun en de soldaten zagen stopten ze
Pawlos te slaan. 33 Toen de tribuun bij hem
kwam, greep hij hem en gaf opdracht dat hij
met twee kettingen zou worden geboeid.
Toen vroeg hij: "Wie is hij en wat heeft hij
gedaan?" 34 Sommigen van de menigte
riepen het ene tegen hem, en anderen wat
anders. En vanwege hun geroep kon hij de
waarheid niet te weten komen dus liet hij
hem naar het kamp meenemen. 35 Toen
Pawlos de trap bereikte moesten de soldaten
hem dragen vanwege het geweld van het
volk, 36 dat was omdat er veel mensen
achter hem aankwamen terwijl ze luid riepen
en zeiden: "Weg met hem!" 37 Toen ze het
kamp binnengingen, vroeg Pawlos aan de
tribuun: "Staat u me toe met u te spreken?"
De tribuun zei: "Kunt u Grieks spreken?
38 Bent u niet die Meṣréni die vroeger onrust
had veroorzaakt en vierduizend man,
misdadigers, naar de wildernis had geleid?"
39 Toen zei Pawlos tegen hem: "Ik ben een
Yihúdi uit Tarsos in Qílíqíya, een bekende
stad waar ik ben geboren. Ik verzoek u, sta
me toe met het volk te spreken." 40 Toen hij
hem toestemming had gegeven stond Pawlos
op de trap en zwaaide met zijn hand naar
hen. Toen ze stil werden, sprak hij met hen in
het Hebreeuws en zei tegen hen:
Hoofdstuk 22
1 "Broeders en vaders, hoort u mijn
verdediging tegenover u aan!" 2 Toen ze
hem Hebreeuws hoorden spreken waren ze
nog stiller en hij zei tegen hen: 3 "Ik ben een
Yihúdi, geboren in Tarsos van Qílíqíya. Toch
ben ik in deze stad grootgebracht aan de
voeten van Gamalíʾyel, en ben volmaakt
voorzien van de Wet van onze vaders en was
net zo ijverig voor God als u.

4 Ik was het die De Weg tot de dood
vervolgde, door zowel mannen als vrouwen
te boeien en in de gevangenis te zetten. 5 De
hogepriester en alle oudsten kunnen ook
over mij getuigen. Want ik heb brieven van
hen ontvangen om naar de broeders in
Darmsúq te gaan om degenen die daar
waren geboeid naar ʾÚrišlem te brengen om
te worden gestraft. 6 Toen ik Darmsúq zou
bereiken, scheen midden op de dag vanuit
het niets een groot licht van de hemel over
mij. 7 Ik viel op de grond en hoorde een stem
tegen mij zeggen: 'Šāwāl, Šāwāl, waarom
vervolg je mij?' 8 Ik antwoordde en zei: 'Wie
bent u mijn Heer?' En hij zei tegen mij: 'Ik
ben Yešúʿ de Nāṣreen, die jij vervolgt'. 9 De
mannen die met me waren, zagen het licht,
maar ze begrepen de stem van degene die
met me sprak niet. 10 Dus zei ik: 'Wat moet
ik doen mijn Heer?' Onze Heer zei me: 'Sta
op, en ga naar Darmsúq. Daar zal je alles
verteld worden wat voor jou is bestemd.
11 En omdat ik vanwege de glorie van dat
licht niets kon zien namen degenen die met
me waren me bij de hand en kwam ik in
Darmsúq. 12 Een zekere man, Ḥananyā,
rechtvaardig naar de wet, zoals alle Yihúdi's
over hem hadden getuigd, 13 kwam naar me
toe en zei: 'Mijn broeder Šāwāl, open je
ogen!' Op dat moment werden mijn ogen
geopend en keek ik naar hem. 14 En hij zei
tegen mij: 'De God van onze vaders heeft je
aangesteld om zijn wil te laten kennen en de
Rechtvaardige te zien en om zijn stem te
horen. 15 En je zal een getuige voor hem zijn
voor allen die je hebt gezien of van wie je
hebt gehoord. 16 Waarom talm je nu? Sta
op, laat je dopen en reinig je van zonden
terwijl492 je zijn naam aanroept'.
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17 Toen ik naar ʾÚrišlem was teruggekeerd
was ik aan het bidden in de tempel. 18 En ik
zag hem in een visioen waarin me werd
gezegd: 'Haast je en vertrek uit ʾÚrišlem want
ze zullen jouw getuigenis over mij niet
ontvangen'. 19 Toen zei ik: "Mijn Heer, ze
weten heel goed dat ik degenen die in u
geloofden aan de gevangenis heb uitgeleverd
en dat ik ze in alle synagogen heb getuchtigd.
20 Toen het bloed van uw getuige Esṭefanos
werd vergoten stond ik hen bij door de wens
van zijn moordenaars te vervullen en
bewaakte de mantels van degenen die hem
stenigden'. 21 Toen zei hij me: 'Vertrek, want
ik zal je ver weg sturen om tot natiën te
verkondigen'." 22 Toen ze Pawlos tot dit
woord hadden aangehoord verhieven ze hun
stem en riepen ze uit: "Weg van de aarde
met zo iemand, want hij hoort niet te leven!"
23 Terwijl ze uitriepen deden ze hun mantels
uit en gooiden ze stof in de lucht493. 24 De
tribuun gaf opdracht hem in het kamp te
laten brengen en dat hij met zweepslagen
zou worden ondervraagd, zodat ze te weten
konden komen waarom ze zo luid tegen hem
riepen. 25 Terwijl ze hem met riemen
uitstrekten zei Pawlos tegen de centurio die
over hem heen stond: "Mag u volgens de wet
een niet veroordeelde Rhumi zweepslagen
geven?" 26 Toen de centurio dat had
gehoord ging hij naar de tribuun en zei tegen
hem: "Wat doet u? Deze man is namelijk een
Rhumi." 27 De tribuun benaderde hem en
zei: "Zeg me, bent u een Rhumi?" Pawlos zei:
"Ja." 28 Toen antwoordde de tribuun en zei:
"Ik heb het Rhumi-recht met veel zilver
verkregen." Pawlos zei tegen hem: "Maar ik
ben daarin geboren."
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29 Onmiddellijk gingen degenen die hem
zweepslagen probeerden te geven weg. De
tribuun werd bevreesd toen hij begreep dat
hij een Rhumi was omdat hij hem had
vastgebonden. 30 De volgende dag wilde hij
te weten komen wat waar was van de
beschuldiging die de Yihúdi's tegen Pawlos
hadden ingebracht. Hij gaf de opdracht aan
de overpriesters en alle hoofden van hun
synagogen om te komen. Hij nam Pawlos en
liet hem afdalen en liet hem onder hen
staan.
Hoofdstuk 23
1 Nadat Pawlos naar hun raad had gekeken
zei hij: "Mannen, broeders, ik heb [me] in
alles een [door een] goed geweten laten
leiden tegenover God, tot op vandaag!" 2 En
de hogepriester Ḥananyā gaf opdracht aan
degenen die naast hem stonden om hem op
de mond te slaan. 3 Toen zei Pawlos tegen
hem: "God zal u slaan, gewitte muur! Want u
zit om mij te oordelen naar de Wet, terwijl u
zelf de Wet overtreedt wanneer u opdracht
geeft om mij te laten slaan." 4 Dus zeiden
degenen die naast hem stonden tegen hem:
"Scheldt u de hogepriester van God uit?"
5 Toen zei Pawlos tegen hen: "Broeders, ik
wist niet dat hij priester was, want er staat
geschreven: 'U mag het hoofd van uw volk
niet vervloeken'." 6 Omdat Pawlos wist dat
een deel van het volk zadúqi was en het
andere separatist riep hij uit in de menigte:
"Mannen, broeders, ik ben een separatist, de
zoon van een separatist. Vanwege de hoop
op de opstanding van de doden word ik hier
geoordeeld!" 7 Toen hij dit had gezegd,
vielen de separatisten en de zadúqi's over
elkaar en het volk raakte verdeeld.
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8 Want de zadúqi's zeggen dat de
opstanding, engelen en geesten494 niet
bestaan, maar de separatisten belijden dat
[wel]. 9 Toen ontstond er lawaai en de
schriftgeleerden, die van de zijde van de
separatisten waren, stonden op en streden
met hen en zeiden: "We vinden geen schuld
in deze man, en als een geest of een engel
met hem heeft gesproken; wat is daar
tegen495?" 10 Omdat de ophef onder hen
groot was, vreesde de tribuun dat ze Pawlos
in stukken zouden scheuren. Dus zond hij
Rhumi's uit die hem uit hun midden grepen
en in het kamp brachten. 11 In de nacht
verscheen onze Heer aan Pawlos en zei tegen
hem: "Wees sterk; want zoals je over mij in
ʾÚrišlem hebt getuigd, zo zal je ook getuigen
in Rhumi." 12 Toen het morgen was
geworden vergaderden enkele Yihúdi's en
vervloekten zichzelf om niet te eten of te
drinken tot ze Pawlos hadden gedood.
13 Degenen die deze opstelling met een eed
hadden opgesteld waren met meer dan
veertig mannen. 14 Ze gingen naar de
priesters en de oudsten en zeiden: "We
hebben met verdoeming gezworen niets te
proeven totdat we Pawlos hebben gedood!
15 Vragen u en de hoofden van de Raad nu
aan de tribuun om hem te laten brengen
alsof u zijn gedrag echt wilt onderzoeken,
dan staan wij klaar om hem te doden
voordat hij hier aangekomen zal zijn."
16 Toen de neef496 van Pawlos van dit
complot hoorde ging hij naar het kamp en
vertelde [het] aan Pawlos.
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17 Toen liet Pawlos iemand roepen en vroeg
naar één van de centurio's en zei: "Neem
deze jongeman naar de tribuun want hij
heeft hem iets te zeggen." 18 Dus nam de
centurio de jongeman en bracht hem naar de
tribuun en zei: "Pawlos, de gevangene, riep
me en vroeg me deze jongeman naar u te
brengen want hij heeft u iets te zeggen."
19 Toen nam de tribuun de jongeman bij zijn
hand en nam hem apart en vroeg hem: "Wat
heb je me te zeggen?" 20 Dus zei de
jongeman tegen hem: "De Yihúdi's hebben
gedacht u te vragen Pawlos morgen naar hun
raad te laten afdalen alsof ze benieuwd zijn
om iets van hem te weten te komen. 21 Laat
u niet door hen overtuigen, want zie, meer
dan veertig van hen hebben zich met een
eed gezworen niets te eten of te drinken tot
ze hem hebben gedood en ze wachten op
hem in een hinderlaag en zie, ze staan klaar
en wachten op uw antwoord!" 22 Toen liet
de tribuun hem weggaan en gaf hem de
opdracht: "Laat niemand weten dat je me
deze dingen hebt getoond." 23 En hij riep
twee centurio's en zei: "Ga en bereid
tweehonderd Rhumi's497 voor, zeventig
ruiters en tweehonderd rechtshandige
schutters om naar Qesaríya te gaan om het
derde uur van de nacht, 24 Bereid ook een
dier voor, om door Pawlos te worden
bereden om hem naar Fílíks te laten
ontsnappen. 25 En hij schreef een brief en
gaf het hun. Er stond het volgende in:
26 "Claudios Lusios,
aan zijn excellentie, prefect Fílíks,
Vrede!" 27 Deze man was door de Yihúdi's
gearresteerd om hem te doden. Maar ik
kwam met de Rhumi's498 en heb hem gered
toen ik begreep dat hij een Rhumi was.
497
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28 Omdat ik de reden van hun
beschuldigingen probeerde te weten bracht
ik hem naar hun raad. 29 En ik vond dat hij
werd beschuldigd vanwege hun Wet en een
oorzaak, die de boeien waard was of de
dood, was er niet tegen hem. 30 Nadat ik
werd geïnformeerd over de list van een
hinderlaag die de Yihúdi's tegen hem hadden
gelegd, zond ik hem onmiddellijk naar u toe.
En ik heb zijn aanklagers opgedragen om met
hem tegenover u te spreken.
Gezondheid!" 31 Toen namen de Rhumi's
Pawlos, zoals hun was opgedragen, en
brachten hem die nacht naar de stad
Antipatros. 32 De volgende dag lieten de
ruiters hun medesoldaten naar het kamp
terugkeren. 33 Bij Qesaríya aangekomen
gaven ze de brief aan de prefect en leidden
Pawlos aan hem voor. 34 Toen hij de brief
had gelezen vroeg hij aan Pawlos uit welke
provincie hij kwam waarna hij vernam dat hij
uit Qílíqíya was. 35 Hij zei tegen hem: "Ik zal
u aanhoren zodra uw aanklagers zijn
gekomen." En hij gaf opdracht hem in het
paleis van Herodes vast te houden.
Hoofdstuk 24
1 Na vijf dagen daalden de hogepriester
Ḥananyā en de oudsten af met de redenaar
Ṭertulos en ze maakten de prefect bekend
met Pawlos. 2 Toen hij werd geroepen kwam
Tertulos voor, om hem te beschuldigen en hij
zei: "Door u wonen we in een overvloed aan
rust en door vele hervormingen is de last op
dit volk weggenomen. 3 En wij allen
ontvangen in elke plaats uw begunstiging,
excellentie Fílíks. 4 Maar omdat we u niet
met veel dingen willen vermoeien, verzoeken
we u nederig ons kort aan te horen. 5 We
hebben bevonden dat deze man een
verderver en een verwekker van ophef is
onder de Yihúdi's die in elk land zijn, omdat
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hij het hoofd van de leer van de Nāṣrenen is.
6 Toen hij onze tempel wilde ontheiligen
hebben we hem gearresteerd en probeerden
we hem naar onze wet te oordelen. 7 Maar
de tribuun Lusios kwam en rukte hem met
flink geweld uit onze handen en stuurde hem
naar u toe. 8 Toen gaf hij opdracht aan zijn
aanklagers om naar u te komen. Nu, als u
hem ondervraagt kunt u zelf te weten komen
over al deze dingen waar we hem van
beschuldigen." 9 Maar die Yihúdi's
schreeuwden over hem terwijl ze zeiden:
"Deze dingen zijn waar!" 10 Toen wenkte de
prefect Pawlos om te spreken. Pawlos
antwoordde en zei: "Ik weet dat u vele jaren
voor dit volk de rechter bent geweest.
Daarom voer ik graag de verdediging voor
mijzelf. 11 Zoals u misschien weet, is het niet
meer dan twaalf dagen geleden dat ik naar
ʾÚrišlem ben opgegaan om te aanbidden. 12
Ze hebben mij niet in de tempel gevonden
terwijl ik met iemand in gesprek was of
mensen had vergaderd; niet in hun
synagogen, of in de stad. 13 Ook kunnen ze
niets aantonen waarvan ze mij nu
beschuldigen. 14 Toch geef ik dit toe; dat in
deze leer waarvan ze spreken, ik de God van
mijn vaders dien, omdat ik alle dingen geloof
die in de Wet en de Profeten staan
geschreven. 15 Terwijl ik op God hoop, op
wat zij zelf ook veronderstellen; dat er een
opstanding uit het verblijf van de doden zal
zijn van zowel de rechtvaardigen als van de
onrechtvaardigen. 16 Daarom zwoeg ik ook
steeds om een zuiver geweten te hebben
tegenover God en mensen. 17 Al vele jaren
ben ik naar mijn volk gekomen om
liefdadigheid en schenkingen te doen.
18 Deze mensen hebben mij in de tempel
gevonden toen ik gereinigd was. [Ik was] niet
in een menigte, of in een rel.
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19 De Yihúdi's die uit Asía waren gekomen,
die de mensen hebben opgezweept, zouden
hier met me voor u moeten staan om enige
beschuldiging die ze hebben in te brengen!
20 Of laat anders deze mensen zeggen wat
voor beschuldiging ze tegen me hebben
gevonden toen ik voor hun raad
terechtstond, 21 naast deze bewering die ik
heb geroepen toen ik in hun midden stond:
'Ik word vandaag door u geoordeeld om de
opstanding van de doden'." 22 Maar omdat
Fílíks volledig bekend was met deze Weg
vertraagde hij hen en zei: "Als de tribuun
komt zal ik jullie onderling horen." 23 En hij
gaf een centurio de opdracht om Pawlos
rustig te bewaken en dat niemand van zijn
bekenden mocht worden weerhouden om
hem te bedienen. 24 Na een paar dagen
lieten Fílíks en zijn vrouw Drusilla (een
Yihúdische) Pawlos halen en ze vernamen
van hem over het geloof van de Mšíḥā.
25 Toen hij met hen sprak over
rechtvaardigheid, heiligheid en het komende
oordeel, vervulde het Fílíks met vrees en zei
hij: "Ga nu, en als ik tijd heb, zal ik u roepen."
26 Ook omdat hij had gehoopt dat hem door
Pawlos smeergeld gegeven zou worden liet
hij hem steeds halen en sprak hij met hem.
27 Toen er twee jaar waren voorbijgegaan
was de volgende prefect, genaamd Porqios
Phisṭos, in zijn plaats gekomen. Maar Fílíks
had Pawlos geboeid om de Yihúdi's een
gunst te lenen.
Hoofdstuk 25
1 Nadat Phisṭos in Qesaría was aangekomen
ging hij na drie dagen op naar ʾÚrišlem.
2 Toen maakten de overpriesters en de
hoofden van de Yihúdi's hem bekend met
Pawlos en deden hem een verzoek. 3 Ze
vroegen hem om de volgende gunst; om

Pawlos naar ʾÚrišlem te laten brengen terwijl
zij onderweg een hinderlaag zouden leggen
om hem te doden. 4 Maar Phisṭos gaf het
volgende antwoord: "Pawlos wordt in
Qesaríya gehouden en ik heb haast er naar
toe te reizen. 5 Laten degenen onder u die
het kunnen met ons afdalen en hem
beschuldigen van alle overtredingen die de
man heeft. 6 Toen hij acht of tien dagen in
ʾÚrišlem had verbleven daalde hij af naar
Qesaría. De volgende dag ging hij op de
rechterstoel zitten en gaf opdracht dat
Pawlos gebracht zou worden. 7 Toen hij was
gekomen omsingelden de Yihúdi's die van
ʾÚrišlem waren afgedaald hem en brachten
ernstige beschuldigingen tegen hem in die ze
niet konden aantonen. 8 Maar Pawlos
voerde de verdediging dat hij niets had
overtreden. Niet tegen de Wet van de
Yihúdi's, niet tegen de tempel of tegen de
keizer. 9 Phisṭos die echter aan de Yihúdi's
een gunst wilde verlenen zei tegen Pawlos:
"Bent u bereid om naar ʾÚrišlem op te gaan
om daar tegenover mij geoordeeld te
worden?" 10 Pawlos antwoordde en zei: "Ik
sta voor de rechterstoel van de keizer! Ik heb
het recht hier geoordeeld te worden. Ik heb
geen zonde tegen de Yihúdi's begaan zoals
ook u weet. 11 Als ik een misdaad had
begaan of iets had gedaan dat de dood
waard was, zou ik me niet van de dood
proberen te redden maar als geen van deze
dingen waarvan ze mij beschuldigen over mij
gaan zal niemand mij aan hen als een gave
uitleveren. Ik roep een verschijning voor de
keizer uit!" 12 Phisṭos stemde in nadat hij
had overlegd met zijn raadsleden: "U hebt
een beroep gedaan op de keizer, U zult naar
de keizer gaan!" 13 Enkele dagen later
daalden koning Agrippos en Bernike af naar
Qesaríya om Phisṭos te groeten.
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14 Toen ze enkele dagen met hem waren
geweest vertelde Phisṭos over Pawlos
veroordeling aan de koning en zei: "Er is door
Fílíks een zekere gevangene achtergelaten.
15 Toen ik in ʾÚrišlem was, hebben de
overpriesters en de oudsten van de Yihúdi's
mij met hem bekend gemaakt en verzochten
me om hem voor hen te veroordelen. 16 Ik
vertelde hun dat het geen gewoonte van de
Rhumi's is om iemand als een gave aan
moord over te leveren voordat zijn
aanklagers bij het gerecht zijn gekomen en
hem in zijn gezicht hebben beschuldigd, en
hem de gelegenheid wordt gegeven zich te
verdedigen tegen datgene waarvan hij wordt
beschuldigd. 17 Toen ik zonder vertraging
hier was gekomen, ben ik de volgende dag
op de rechterstoel gaan zitten, en heb ik
opdracht gegeven om de man bij me te
brengen. 18 En zijn aanklagers stonden bij
hem, maar konden geen kwade
beschuldiging tegen hem aantonen, zoals ik
had verwacht. 19 Maar ze hadden
verschillende onderzoeken tegen hem wat
betreft hun vrees [voor God] en over Yešúʿ
die was gestorven, van wie Pawlos zegt dat
hij leeft. 20 En omdat ik niet gewend ben om
zulke zaken te onderzoeken zei ik tegen
Pawlos: Zou je bereid zijn naar ʾÚrišlem te
gaan en daar te worden geoordeeld om deze
dingen? 21 Maar omdat hij heeft verzocht
om te worden bewaakt, voor het oordeel van
de keizer, heb ik de opdracht gegeven hem
te bewaken tot ik hem naar de keizer stuur."
22 Toen zei Agrippos tegen Phisṭos: "Ik zou
deze man zelf willen horen." Dus
antwoordde Phisṭos: "Morgen zult u hem
horen." 23 De volgende dag kwamen
Agrippos en Bernike met veel vertoon en
gingen het gerechtshof binnen met de
legeroversten en het stadsbestuur. Phisṭos
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gaf opdracht en Pawlos kwam. 24 Toen zei
Phisṭos: "Koning Agrippos en alle mannen die
hier met ons in verband met deze man
aanwezig zijn; heel het volk van de Yihúdi's
heeft tegen mij geklaagd, zowel in ʾÚrišlem
als hier terwijl ze riepen dat hij niet langer
behoorde te leven. 25 Ik heb niets ontdekt
wat hij heeft gedaan dat de dood waard is.
Maar omdat hij verzocht voor het oordeel
van de keizer te worden gehouden heb ik
opgedragen dat hij wordt gestuurd. 26 Maar
ik weet niet wat ik de keizer over hem zal
schrijven. Daarom wilde ik hem voor u
brengen en speciaal voor u o koning
Agrippos , zodat als hij wordt ondervraagd ik
iets kan vinden om te schrijven. 27 Want het
is niet juist om een gevangene te sturen
zonder zijn overtredingen op te schrijven."
Hoofdstuk 26
1 Toen zei Agrippos tegen Pawlos: "U hebt
toestemming om voor uzelf te spreken."
Waarop Pawlos zijn hand uitstrekte en een
verdediging voerde en zei: 2 "Ondanks alles
waarvan ik door de Yihúdi's word
beschuldigd, koning Agrippos, beschouw ik
mijzelf gelukkig om tegenover u vandaag een
verdediging te voeren. 3 Zeker omdat ik weet
dat u kundig bent in de zaken van de wetten
van de Yihúdi's. Daarom verzoek ik u mij
geduldig aan te horen. 4 Want de Yihúdi's
zelf, als ze bereid zijn te getuigen, kennen
mijn manier van leven heel goed vanaf mijn
jeugd die eerst begon tussen mijn eigen
mensen in ʾÚrišlem. 5 Want zij zijn een lange
tijd met mij bekend geweest en weten dat ik
leefde naar de officiële leer van de
separatisten. 6 En nu sta ik en word ik
geoordeeld vanwege de hoop op de belofte
die God aan onze vaders maakte.
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7 Vanwege deze hoop, die onze twaalf
stammen hopen te bereiken door ernstige
gebeden, dag en nacht. Het is vanwege deze
hoop dat ik door de Yihúdi's wordt
beschuldigd, koning Agrippos. 8 Hoe zou u
oordelen? Moeten we niet geloven dat God
de doden opwekt? 9 Want ik was vroeger
vastbesloten dat ik vele dingen tegen de
naam moest doen van Yešúʿ uit Nāṣrat.
10 Dit heb ik ook in ʾÚrišlem gedaan; ik wierp
vele heiligen in de gevangenis omdat ik het
gezag van de overpriesters had ontvangen.
Terwijl sommigen ter dood werden
veroordeeld nam ik deel met diegenen die
hen veroordeelden. 11 En ik ondervroeg499
hen in elke synagoge en dwong hen de naam
van Yešúʿ te lasteren. En ik was met grote
gramschap tegen hen vervuld en ging ook
naar andere steden uit om hen te vervolgen.
12 Toen ik om die reden op weg was naar
Darmsúq, met het gezag en een volmacht
van de overpriesters, 13 zag ik in de middag
op de weg, o koning, scheen een licht van de
hemel dat krachtiger was dan de zon, over
mij en over degenen die met me reisden.
14 We vielen allen op de grond en ik hoorde
in het Hebreeuws een stem met me spreken:
"Šāwāl, Šāwāl, waarom vervolg je mij? Het
moet zwaar voor je zijn tegen de stroom in te
roeien!" 15 Ik zei: "Wie bent u Heer?" En
onze Heer zei me: "Ik ben Yešúʿ de Nāṣreen,
die jij vervolgt." 16 Toen zei hij tegen me:
"Ga op je voeten staan, want ik ben aan je
verschenen om je aan te stellen als een
dienaar en een getuige van alle dingen
waarin je mij hebt gezien en van alle dingen
waarin je me opnieuw zult zien." 17 En ik zal
je bevrijden van de Yihúdi's en van de andere
499
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mensen aan wie ik je zal sturen, 18 om hun
ogen te openen zodat ze uit de duisternis tot
het licht mogen keren en van het gezag van
Sāṭānā tot God [keren] en de vergeving van
zonden ontvangen en delen met de heiligen
in het geloof met mij. 19 Hierom, o koning
Agrippos, ben ik niet met het hemelse
visioen de strijd aangegaan. 20 Maar eerst
verkondigde ik aan hen, in Darmsúq en
ʾÚrišlem, en door alle steden van Yihúd. Ik
heb ook tot de natiën verkondigd dat ze
berouw moesten hebben en tot God
terugkeren door werken te doen die berouw
waardig zijn. 21 Om deze redenen hebben de
Yihúdi's me in de tempel gearresteerd en
wilden ze mij doden. 22 Maar God heeft me
tot deze dag geholpen en zie, ik sta en getuig
tot de kleinen en de groten terwijl ik niets
buiten Muše en de Profeten zeg, maar die
dingen waarvan ze hebben gezegd dat ze
moesten gebeuren. 23 [Namelijk] dat de
Mšíḥā moest lijden en dat hij de vroege
oogst500 van de opstanding uit het verblijf
van de doden zou zijn en dat hij licht moest
verkondigen aan het volk en aan de natiën."
24 Terwijl Pawlos zijn verdediging voerde
riep Phisṭos met luide stem: "Pawlos, u bent
mesjogge. Veel boekrollen hebben u
mesjogge gemaakt." 25 Maar Pawlos zei
tegen hem: "Ik ben niet mesjogge,
excellentie Phisṭos, maar ik spreek ware en
integere woorden. 26 En koning Agrippos is
ook bekend met deze dingen. Daarom spreek
ik openlijk tegenover hem omdat ik denk dat
niet één van deze woorden hem is ontgaan,
want ze zijn niet in het geheim gebeurd.
27 Koning Agrippos , gelooft u de Profeten?
Ik weet dat u gelooft."
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28 Toen zei koning Agrippos tegen hem: "U
zou me met weinig moeite overtuigen een
Christen te worden!" 29 Toen zei Pawlos: "Ik
heb het God verzocht dat, min of meer501,
niet alleen u, maar ook al wie me nu
aanhoort, als ik zou zijn, op deze boeien na."
30 Toen stonden de koning en de prefect en
Bernike en degenen die met hen zaten op.
31 Zodra ze waren vertrokken zeiden ze
tegen elkaar: "Deze man heeft niets gedaan
dat de dood of de boeien waard is."
32 Agrippos zei tegen Phisṭos: "Deze man
had vrijgelaten kunnen worden als hij geen
beroep op de keizer had gedaan."
Hoofdstuk 27
1 Toen gaf Phisṭos opdracht dat hij naar de
keizer in Italia gestuurd zou worden en
leverde hij Pawlos met andere gevangenen
uit aan een centurio van het Sebasti cohort,
met de naam Julios. 2 Toen we zouden varen
gingen we aan boord van een schip uit de
stad Adramantos richting Asía, waar
Aristarchos (een Maqedoníër) uit Tessaloniqi
aan boord ging. 3 De volgende dag kwamen
we in Ṣaydān aan. De centurio behandelde
Pawlos vriendelijk en stond hem toe zijn
vrienden te bezoeken en uit te rusten. 4 Van
daar voeren we, omdat we tegenwind
hadden, onder Kypros door. 5 Zodra we de
zeeën van Qílíqíya en Pamfúlíya waren
voorbij gekomen, kwamen we in Mura, stad
van Luqia. 6 Daar vond de centurio een schip
uit Aleksandria dat naar Italia zou gaan, en hij
liet ons aan boord gaan. 7 Omdat het vele
dagen zwaar varen was kwamen we
nauwelijks bij het eiland Knidos aan. Omdat
de wind ons niet toestond in een rechte
koers te varen moesten we onder Qriṭi

richting de stad Salmāni varen. 8 Nadat we
het nauwelijks hadden gerond, kwamen we
bij een plaats genaamd Mooie Haven, bij de
stad met de naam Lasea. 9 Daar bleven we
een lange tijd, zelfs tot de periode van het
vasten van de Yihúdi's voorbij502 was en
vanwege het gevaar voor mensen om over
de zee te reizen, gaf Pawlos raad, 10 en zei:
"Mannen, ik heb gezien dat deze reis met
verdrukking en groot verlies zal zijn. Niet
alleen voor de lading van ons schip maar ook
voor onze ziel." 11 Maar de centurio
gehoorzaamde meer de kapitein en de
eigenaar van het schip dan de woorden van
Pawlos. 12 En omdat de haven niet was
toegerust om te overwinteren wilden velen
van ons daar wegvaren om zo mogelijk een
haven, genaamd Fúniks, te bereiken en te
overwinteren op Qriṭi. Het kijkt uit op het
zuiden. 13 Toen er zuidenwind stond,
hoopten we naar wens aan te komen en we
voeren we rond Qriṭi. 14 Maar kort erna
ontstak er een wervelwind genaamd
'Túfoníkos Euraqlídon503' tegen ons op.
15 Omdat het schip werd gegrepen en niet
tegen de wind kon standhouden gaven we
het eraan over. 16 Toen we langs een eiland,
genaamd Qúda, kwamen, konden we de
sloep nauwelijks handhaven. 17 Nadat we
het hadden opgehaald, hebben we het schip
versterkt en voorbereid. Omdat we bevreesd
waren te zinken in de deining van de zee,
vierden we de fok en zo voeren we verder.
18 Omdat de ruwe storm ons bleef
tegenstaan, wierpen we de volgende dag
vaten in de zee. 19 En op de derde dag
wierpen we met onze eigen handen het
scheepstuig overboord.
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20 Omdat de storm zo lang aanhield, en de
zon, de maan en de sterren niet gezien
werden, was de hoop op redding al met al
afgesneden. 21 Omdat niemand nog kon
volharden504 stond Pawlos in hun midden op
en zei: "Mannen, als u mij had gehoorzaamd,
waren we niet van Qriṭi gaan reizen en zou
dit verlies en deze verdrukking ons bespaard
zijn gebleven. 22 Laat me u de aanraden
geen zorgen te hebben, want geen enkele
ziel van u zal verloren gaan, behalve het
schip. 23 Want vannacht is aan mij de engel
van God verschenen aan wie ik behoor en
wie ik dien, 24 en hij zei tegen mij: 'Vrees
niet Pawlos. Je moet voor de keizer
terechtstaan en zie, God heeft allen die met
u varen in aanmerking genomen'. 25 Schep
daarom moed mannen, want ik vertrouw op
God dat het zal zijn zoals me is verteld. 26 Er
was echter een eiland waarop we geworpen
zullen worden." 27 Na veertien dagen
verdwaald en vermoeid te zijn in de zee van
Hadrios dachten de zeelieden om ongeveer
middernacht, dat ze land naderden. 28 Dus
wierpen ze een anker en bevonden het
twintig qawma505's. Een weinig verder
namen ze de diepte op en bevonden het
vijftien qawma's. 29 Toen wierpen we vier
ankers vanaf het achterschip omdat we vrees
hadden om op een plaats met gesteente
geworpen te worden, en we baden dat het
dag zou worden. 30 De zeelieden
probeerden van het schip te vluchten dus
lieten ze de sloep afdalen onder de pretentie
dat ze er in gingen om het schip aan het land
vast te leggen. 31 Toen Pawlos dit ontdekte
zei hij tegen de centurio en de soldaten: "Als
504
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of 'voeden'.
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deze mannen niet aan boord blijven kunt u
niet worden gered." 32 Toen hakten de
soldaten de touwen van de sloep en lieten
haar wegdrijven. 33 En Pawlos bleef hen tot
de vroege morgen overtuigen om te eten en
zei: "Vandaag is het de veertiende dag dat u
vanwege gevaar niets hebt gegeten.
34 Daarom verzoek ik u om wat voedsel te
nemen tot steun van uw leven, want geen
haar van uw hoofd zal verloren gaan."
35 Toen hij zo had gesproken nam hij brood
en dankte God tegenover allen. Toen hij het
had gebroken gingen ze eten. 36 Allen
werden vertroost en ze ontvingen voedsel.
37 We waren met tweehonderd
zesenzeventig zielen aan boord. 38 Toen ze
verzadigd waren met voedsel verlichtten ze
het schip door het graan te nemen en het in
de zee te gooien. 39 Toen het dag was
geworden herkenden de zeelieden het land
niet maar ze zagen een deel land, een
zeebaai en ze bedachten hoe ze het schip
konden 'duwen'. 40 Dus kapten ze de ankers
van het schip en lieten ze in zee en ze
maakten de banden van het roer los. Toen
hezen ze een klein fok aan de wind die
waaide, en we voeren richting land. 41 Maar
het schip raakte een zandbank tussen twee
geulen in en liep vast. Het voorsteven rustte
er op en was onbeweeglijk maar het
achterdek werd door het geweld van de
golven verslonden. 42 De soldaten
probeerden echter de gevangenen te doden
zodat niemand van hen het idee zou krijgen
om te vluchten door te zwemmen. 43 Maar
de centurio hield hen tegen omdat hij Pawlos
wilde redden, dus gaf hij opdracht dat wie
kon zwemmen het eerst in zee zou springen
om aan land te gaan. 44 De overigen liet hij
op planken en ander hout van het schip
oversteken. Zo hadden allen zich naar het
land gered.
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1 Later kwamen we te weten dat dit eiland
Meliti506 werd genoemd. 2 En de
buitenlanders die het bewoonden
betoonden ons veel barmhartigheid, want ze
ontstaken een vuur en riepen ons allen om
ons te warmen vanwege de hevige regen en
de kou die er was. 3 Toen Pawlos een stapel
twijgen bijeen raapte en ze op het vuur
legde, kwam er een adder vanwege de hitte
van het vuur naar buiten [die] in zijn hand
beet. 4 Toen de buitenlanders het aan zijn
hand zagen hangen zeiden ze: "Misschien is
deze man een moordenaar die wel van de
zee werd gered maar het recht liet hem niet
leven!" 5 Maar Pawlos schudde zijn hand,
wierp de adder in het vuur en er gebeurde
niets ernstigs met hem. 6 Toch verwachtten
de buitenlanders dat het onmiddellijk zou
opzwellen en hij dood op de grond zou vallen
maar nadat ze lang hadden gewacht en
zagen dat hem niets ernstigs overkwam,
veranderden ze hun toon en zeiden: "Hij is
een god!" 7 Er waren daar dorpen in dat
gebied, die aan een man behoorden met de
naam Publios, het hoofd van het eiland. Hij
ontving ons graag drie dagen in zijn huis.
8 Maar de vader van Publios had koorts en
pijn in de onderbuik en was ziek. Dus ging
Pawlos naar binnen waar hij lag en hij bad.
Toen legde hij zijn hand op hem en genas
hem. 9 Toen dit was gedaan kwamen ook de
andere zieken op het eiland naar hem toe en
ze werden genezen. 10 De inwoners
bezwaarden ons met veel eerbied. Toen we
van daar vertrokken voorzagen ze ons [van
het nodige].
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11 Na drie maanden vertrokken we en
voeren op een schip van Aleksandria dat had
overwinterd op het eiland en dat het teken
van de tweeling507 voer. 12 Toen we in de
stad Siraqusa waren gekomen, bleven we
daar drie dagen. 13 Van daar staken we over
en kwamen aan bij de stad Regium. Na een
dag kregen we meewind en kwamen we
binnen twee dagen aan bij Putialos, een
Italiaanse stad. 14 Daar vonden we broeders
die ons verzochten om te blijven en we
bleven zeven dagen bij hen, waarna we naar
Rhumi vertrokken. 15 Toen de broeders het
hoorden kwamen ze ons tegemoet bij het
plein dat 'Apios Foros' heet en bij 'De Drie
Herbergen'. Toen Pawlos hen zag dankte hij
God en was hij gesterkt. 16 Toen kwamen we
in Rhumi. De centurio stond Pawlos toe om
te wonen waar hij wilde, met een soldaat die
hem bewaakte. 17 Na drie dagen liet Pawlos
de hoofden van de Yihúdi's roepen. Toen ze
waren vergaderd zei hij tegen hen: "Mannen
en broeders, hoewel ik niets in de Wet van
mijn vaders tegen het volk in ʾÚrišlem heb
begaan, werd ik geboeid aan de Rhumi's
uitgeleverd. 18 Toen ze me hadden
onderzocht, wilden ze me vrijlaten omdat ze
geen beschuldiging tegen me hadden
gevonden die de doodstraf waard was.
19 Omdat de Yihúdi's mij tegenstonden
moest ik een beroep op de keizer doen,
hoewel ik mijn landgenoten nergens van
beschuldig. 20 Hierom heb ik u verzocht te
komen; om u te zien en deze dingen te
vertellen omdat ik om de hoop van Isrāʾyel
ben geboeid met deze ketting." 21 Ze zeiden
tegen hem: "We hebben geen brief over u
ontvangen uit Yihúd. Ook heeft niemand van
de broeders uit ʾÚrišlem ons iets slechts over
u gezegd.

506

Of ‘kefalonia’. Andere vertalingen hebben
'Malta'.

507

Castor en Pollux. Dit zijn de zonen van Zeus.
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22 Maar we willen horen wat u denkt, omdat
we weten dat deze leer door niemand wordt
aanvaard." 23 Dus spraken zij een dag met
hem af. Velen waren vergaderd en kwamen
waar hij verbleef en hij legde hen uit over het
koninkrijk van God en zo getuigde en
overtuigde hij hen van Yešúʿ, door de Wet
van Muše en de Profeten, van de ochtend tot
de avond. 24 Sommigen geloofden508 zijn
woorden maar anderen geloofden niet.
25 Toen ze vertrokken maar onderling
verdeeld waren zei Pawlos het volgende: "De
Heilige Geest heeft goed gesproken, bij
monde van de profeet ʾEšʿayā met uw
vaders, 26 die zei: "Ga naar dit volk en zeg
tegen hen: 'Hoewel u hoort zult u niet
begrijpen. Hoewel u ziet zult u niet
onderzoeken', 27 want het hart van dit volk
is verhard. Ze hebben hun gehoor
verzwaard en hun ogen gesloten, zodat ze
niet met hun ogen zouden zien en horen
met hun oren en begrijpen met hun hart en
zich tot me keren en ik hen zou vergeven."
28 Weet daarom dit: deze verlossing van God
wordt aan de natiën gestuurd, want ook zij
zullen het gehoorzamen." 29 Toen509 hij deze
woorden had gesproken gingen de Yihúdi's
weg en onderling argumenteren. 30 Toen
huurde Pawlos op eigen kosten een huis en
woonde daar twee jaar, en hij ontving allen
die bij hem kwamen. 31 En hij verkondigde
het koninkrijk van God en leerde openlijk en
ongehinderd, over onze Heer, Yešúʿ Mšíḥā.

Hoofdstuk 1


508
509

of 'waren overtuigd van'
Niet in de khabouris codex.

1 Pawlos, een bediende van Yešúʿ Mšíḥā,
geroepene en zendeling, afgescheiden voor
het goede nieuws van God, 2 dat hij vanaf
het begin heeft beloofd door zijn profeten in
de heilige Schrift, 3 over zijn Zoon die in het
vlees uit het zaad510 van het huis Dawid werd
geboren, 4 bekend als de Zoon van God, in
de kracht en in de Heilige Geest, die onze
Heer Yešúʿ Mšíḥā heeft opgewekt uit het
verblijf van de doden. 5 Want door hem
hebben we genade en zendelingschap
ontvangen onder alle natiën zodat ze het
geloof van zijn naam mogen gehoorzamen.
6 Want ook jullie zijn uit hen geroepen door
Yešúʿ Mšíḥā. 7 Aan allen die in Rhumi zijn,
geliefden van God, heiligen genoemd; vrede
en genade zij met jullie uit God, onze vader
en van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā. 8 Eerst dank
ik mijn God door Yešúʿ Mšíḥā om jullie, want
jullie geloof wordt in de hele wereld
gehoord. 9 Want ik vraag God voor me te
getuigen dat ik hem dien in de geest, in het
goede nieuws van zijn Zoon en dat ik zonder
ophouden, altijd aan jullie word herinnerd in
mijn gebeden. 10 Ik bid al, dat mij een weg
zal worden geopend, als God het wil, die mij
naar jullie brengt. 11 Want ik heb er zeer
naar verlangd jullie te zien, om jullie een
gave van de Geest te geven, zodat jullie in
hem bevestigd kunnen worden. 12 Samen
zullen we worden vertroost in mijn en jullie
geloof. 13 Maar mijn broeders, ik wil jullie
laten weten dat ik vele malen naar jullie toe
wilde komen maar was verhinderd. Mag er
tot nu toe ook in jullie voor mij vrucht zijn
zoals bij anderen van de natiën.
510

of 'nageslacht'
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14 Want aan iedereen, Grieken,
buitenlanders, wijzen en dwazen, ben ik de
verkondiging verschuldigd. 15 Dus ben ik
aangespoord om ook aan te kondigen aan
wie in Rhumi zijn. 16 want ik schaam me niet
voor het goede nieuws omdat het de kracht
van God is tot redding voor allen die erin
geloven, hetzij eerst Yihúdi's of Arameeërs.
17 Want de rechtvaardigheid van God wordt
ermee geopenbaard van geloof tot geloof,
volgens wat geschreven is: [Hab 2:4] "De
rechtvaardige zal leven door geloof."
18 De gramschap van God wordt
geopenbaard van de hemel tegen alle
onrechtvaardigheid en slechtheid van de
mensen die de waarheid als onrecht bezien.
19 Omdat de kennis van God in hen wordt
geopenbaard, want God heeft het [zelf] in
hen geopenbaard. 20 Want het verborgene
van God wordt in zijn schepselen met
intelligentie gezien, vanaf de conceptie van
de wereld, zelfs zijn kracht en eeuwige
godheid, waarop men geen antwoord heeft.
21 Omdat ze God herkenden, maar hem niet
prezen en beleden als God, zijn ze leeg van
gedachten geworden, verduisterd van hart,
zodat ze het niet begrijpen. 22 Terwijl ze in
zichzelf dachten dat ze wijs waren, bleken ze
dwaas. 23 En ze veranderden de glorie van
God die niet bederft, naar iets wat lijkt op de
mens die bederft, en naar iets wat lijkt op
vogels, viervoeters en de kruipende dingen
op aarde. 24 Daarom heeft God hen
overgegeven aan de onreine begeerte van
hun hart, om hun onderlinge lichamen te
onteren. 25 En ze hebben de waarheid van
God veranderd met leugens en ze vreesden
en dienden de schepselen meer dan hun
Schepper aan wie lof en zegen zij, voor altijd
en eeuwig, amen. 26 Daarom heeft God hen
overgeleverd aan schandelijke passies, want
hun vrouwen hebben hun natuurlijke
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behoefte veranderd in iets wat onnatuurlijk
wordt gebruikt. 27 En zo hebben ook hun
mannen de natuurlijke behoefte511 aan hun
vrouwen verlaten en verlangen ze hevig naar
elkaar. Mannen hebben met mannen
schande begaan en ze ontvingen een
terechte vergelding voor hun overtreding in
hun wezen. 28 Zoals ze niet in zichzelf
hebben besloten om God te kennen, heeft
God hen aan een verstand van ijdelheid
onderworpen, zodat ze doen wat onjuist is.
29 [Ze zijn] vervuld van elk soort onrecht en
hoererij, bitterheid, kwaad, hebzucht,
afgunst, moord, strijd, list en slechte
redeneringen, 30 opstand, beschuldiging en
haat voor God, minachting, trots, bluffers,
uitvinders van kwaad, onredelijk en
ongehoorzaam aan ouders.
31 (Mensen) voor wie een verbond niets is.
Ze hebben geen liefde, rust of
barmhartigheid in zich. 32 Degenen die
terwijl ze het oordeel van God kennen, dat
wie zulke dingen doen tot de dood
veroordeeld zijn, doen niet alleen die dingen,
maar zijn ook gehecht aan wie zulke dingen
doet.
Hoofdstuk 2
1 Hierop heb je geen antwoord, o mens die
zijn naaste oordeelt! In dat waar je je naaste
mee oordeelt ben je zelf ook schuldig. Want
degenen die oordelen, zijn zelf betrokken bij
deze zaken. 2 En we weten dat het oordeel
van God in waarheid tegen degenen is die
zich zo gedragen.3 Maar waarom denk je, o
mens die degene oordeelt die zich met deze
zaken bezighoudt terwijl ook jij er bij bent
betrokken, dat je zal vluchten van het
oordeel van God?
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4 Of ga je uit van de rijkdom van zijn
goedheid en zijn geduld en de ruimte die hij
je gaf? Weet je niet dat de goedheid van God
je tot berouw zou brengen? 5 Maar vanwege
de hardheid van je onberouwvolle hart,
stapel je voor jezelf een voorraad gramschap
op, voor de dag van gramschap en voor de
openbaring van het rechtvaardige oordeel
van God. 6 Hij vergoedt iedereen naar diens
werken. 7 Aan degenen die in volharding van
goede daden glorie, eerbied en
onsterfelijkheid zoeken, geeft hij eeuwig
leven. 8 Maar wie opstandig zijn en niet de
waarheid maar de onrechtvaardigheid
gehoorzamen, zal hij vergoeden met
gramschap en woede, 9 en verdrukking en
bezorgdheid aan elk mens die het kwaad
dient. Eerst aan de Yihúdi's en ook aan de
Arameeërs. 10 Maar glorie, eerbied en vrede
zij een ieder die het goede dient, eerst aan
de Yihúdi's en ook aan de Arameeërs.
11 Want God accepteert niet op het uiterlijk.
12 Want wie zonder Wet hebben gezondigd
zullen ook zonder Wet vernietigd worden en
wie zondigden met de Wet zullen worden
geoordeeld door de Wet. 13 Want niet de
hoorders van de Wet zijn voor God
rechtvaardig, maar de doeners van de Wet
worden gerechtvaardigd. 14 Want als de
natiën die Wet niet hebben, van nature de
dingen van de Wet doen, worden ze zelf de
wet hoewel ze geen Wet hebben. 15 En ze
tonen dat de werken van de Wet op hun hart
zijn geschreven. Hun geweten getuigt van
hun gedachten die elkaar beschuldigen of
verontschuldigen, 16 op de dag wanneer God
het verborgene van de mensen oordeelt,
volgens mijn goede nieuws, door Yešúʿ
Mšíḥā. 17 Maar als je een Yihúdi wordt
genoemd, leun je op de Wet en roem je in
God. 18 Je kent zijn wil en onderscheidt wat

passend is omdat je werd geleerd vanuit de
Wet. 19 En je vertrouwt op jezelf, dat je een
blindenbegeleider bent en een licht voor wie
in duisternis zijn, 20 en een leraar van wie
onvoldoende begrip hebben, een leraar van
kinderen, je hebt het voorkomen kennis [te
hebben] van de waarheid in de Wet. 21 Jij
die die anderen leert, leer je niet zelf? Jij die
verkondigt, dat mensen niet moeten stelen,
steel je? 22 Jij die zegt dat mensen geen
overspel moeten plegen, pleeg je overspel?
Jij die afgoden veracht, besteel je512 het
heiligdom? 23 Jij die roemt in de Wet, in dat
waar je de Wet overtreedt, veracht je God
zelf? 24 Want de naam van God wordt
vanwege jou onder de natiën gelasterd, zoals
er staat geschreven513. 25 Want de
besnijdenis profiteert als je de Wet
volbrengt, maar als je de Wet overtreedt, is
je besnijdenis onbesneden. 26 Maar als een
onbesnedene de geboden van de Wet
behoudt; zie, wordt onbesnedenheid dan
niet gerekend als besnijdenis? 27 De
onbesnedenheid die van nature de Wet
volbrengt zal jou, die met de Schriftplaats en
met besnijdenis de Wet overtreedt,
oordelen! 28 Want het is niet dat iemand
aan de buitenkant Yihúdi is, zelfs niet wat in
het vlees gezien kan worden, de besnijdenis.
29 Maar wie een Yihúdi is, is het in het
verborgene. De besnijdenis is die van het
hart; in de geest en niet door de
Schriftplaats. Zijn lof is niet van mensen maar
van God.
Hoofdstuk 3
1 Wat is dan de superioriteit van de Yihúdi's
of wat is het voordeel van de besnijdenis?
2 Veel in alles en eerst omdat aan hen de
woorden van God werden toevertrouwd.
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3 Als sommigen van hen niet hebben
geloofd; zouden ze de getrouwheid van God
beëindigen door niet te geloven? 4 Niets
daarvan! Want God is waarheid, terwijl elk
mens onwaar is, zoals er staat geschreven:
[Ps. 51:4.] U zult rechtvaardig zijn in uw
woorden en overwinnen wanneer men u
oordeelt. 5 Maar als ons onrecht de
rechtvaardigheid van God bevestigt, wat
zullen we dan zeggen? Waarom is God
onrechtvaardig als hij gramschap
voortbrengt? Ik spreek [als] een mens.
6 Niets daarvan! Want hoe kan God anders
het universum oordelen? 7 Want als de
waarheid van God door mijn leugen voordeel
had, tot zijn glorie; waarom word ik dan als
een zondaar geoordeeld? 8 Of is het zoals
sommigen (hun oordeel514 worde bewaard
voor het gerecht) die ons vals hebben
beschuldigd dat we zeiden: "Laten we het
kwaad doen zodat het goede mag komen!"
9 Wat dan? Waarom zijn we dan beter terwijl
we eerder hebben besloten wat betreft
Yihúdi's als heidenen dat zij allen onder de
zonde staan? 10 Zoals staat geschreven: [Ps.
14:1-3; 53:1-3] "Niemand is rechtvaardig, nee,
niemand, 11 niemand begrijpt of zoekt God.
12 Allen hebben zich afgewend,
Samen zijn ze verworpen,
niemand doet goed, nee, zelfs niet één.
13 [Ps. 140:4] Hun kelen zijn geopende
tomben
en hun tongen zijn listig,
en het venijn van de adder staat op hun
lippen. 14 Hun mond is vol van vervloeking
en bitterheid, 15 en hun voeten zijn vlug om
bloed te vergieten.
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16 Kwelling en ellende zijn op hun wegen,
17 en de weg van vrede hebben ze niet
gekend. 18 Godsvrees staat hen niet voor
ogen." 19 Maar we weten wat de Wet heeft
gezegd. Aan degenen die in de Wet zijn heeft
het gezegd: "Dat iedere mond mag zwijgen
en het hele universum schuldig mag zijn
tegenover God." 20 Want door de werken
van de Wet zal geen vlees voor hem worden
gerechtvaardigd, want door de Wet wordt de
zonde herkend. 21 Maar nu wordt de
rechtvaardigheid van God zonder Wet
geopenbaard, terwijl de Wet en de profeten
erover getuigen. 22 Maar de
rechtvaardigheid van God is door geloof van
Yešúʿ Mšíḥā voor iedereen en ook over
iedereen die in hem gelooft, want er bestaat
geen onderscheid. 23 Want allen hebben
gezondigd en hebben gebrek aan de glorie
van God. 24 En ze worden gratis
gerechtvaardigd door genade en door de
verlossing die door Yešúʿ Mšíḥā is, 25 die
door God als een verzoening is voorbestemd,
door het geloof in zijn bloed, vanwege onze
zonden die we vroeger hebben begaan.
26 De ruimte die God ons in zijn geduld heeft
gegeven, tot demonstratie van zijn
rechtvaardigheid in deze tijd; dat hij de
rechtvaardige zou zijn en tot rechtvaardiging
van degene die in het geloof is van onze Heer
Yešúʿ Mšíḥā. 27 Waar is dan de trots? Het is
beëindigd. Door welke werken van de Wet?
Geen één maar door de Wet van het geloof!
28 We stellen daarom dat een mens door
geloof wordt gerechtvaardigd en niet door
werken van de Wet. 29 Want is God alleen
van de Yihúdi's en niet van de natiën? Ja, ook
van de natiën! 30 Omdat God één is die de
besnijdenis door geloof goedkeurt, en
daardoor ook de onbesnedenheid door
geloof.
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31 Beëindigen we dan de Wet door geloof?
Niets daarvan! Maar wij houden de Wet in
stand.
Hoofdstuk 4
1 Wat kunnen we daarom over de voorvader
ʾAbrāhām zeggen die hij in het vlees vond?
2 Want als ʾAbrāhām door werken werd
gerechtvaardigd, zou hij reden tot trots
hebben, maar niet voor God. 3 Want wat
zegt de Schriftplaats? ʾAbrāhām geloofde
God en dat werd hem als rechtvaardigheid
gerekend. 4 De beloning van degene die
werkt, wordt niet als een gunst gerekend,
maar als iets wat hem verschuldigd is. 5
Maar aan iemand die geen werken doet,
maar slechts gelooft in de Ene die zondaars
rechtvaardigt, wordt zijn geloof hem als
rechtvaardigheid gerekend. 6 Zoals ook
Dawid heeft gezegd over het geluk van
iemand zonder werken, aan wie God
rechtvaardigheid toerekent. Hij zei:
7 [Ps. 32:1,2] "Gelukkig zijn degenen van wie
hun onrechtvaardigheid is vergeven en van
wie hun zonden zijn bedekt. 8 Gelukkig is de
man, van wie God hem zijn zonden niet zal
aanrekenen." 9 Dit geluk, is dat nu vanwege
de besnijdenis of vanwege de
onbesnedenheid? Want als we zeggen: "Het
geloof van ʾAbrāhām werd hem als
rechtvaardigheid gerekend." 10 Hoe werd
het hem dan gerekend? In besnijdenis of in
onbesnedenheid? Het was niet toen hij
besneden was, maar onbesneden. 11 Want
hij droeg de besnijdenis tot een teken, en het
zegel van rechtvaardigheid door zijn geloof
toen hij onbesneden was, zodat hij de vader
van allen zou zijn die geloven maar toch
onbesneden zijn, en het zal hun ook als
rechtvaardigheid gerekend worden.

12 En hij is de vader van de besnijdenis; niet
alleen voor degenen die besneden zijn maar
ook voor degenen die de voetstappen van
geloof van onbesnedenheid van onze vader
ʾAbrāhām volgen. 13 Want het was niet door
de Wet dat de belofte tot ʾAbrāhām en zijn
nageslacht kwam, dat hij de erfgenaam van
het universum zou worden, maar door de
rechtvaardigheid van zijn geloof. 14 Want als
wie van de Wet zijn, de erfgenamen zijn, dan
zou het geloof zinloos zijn en de belofte
eindig blijken. 15 Want de Wet is een werker
van de gramschap en waar er geen Wet is,
bestaat ook geen overtreding van de Wet.
16 Daarom wordt men gerechtvaardigd door
geloof dat door genade is. De belofte zou
waar blijken voor geheel zijn zaad, niet alleen
voor wie van de Wet is, maar ook voor
degene die van het geloof van ʾAbrāhām is,
die de vader van ons allen is. 17 Zoals is
geschreven: [Gen 17:4,5] "Ik heb je
aangesteld als de vader van een menigte uit
de natiën voor God." Dezelfde in wie je
gelooft, degene die leven geeft aan de
doden, en hij roept degenen die niet zijn,
alsof ze er zijn515. 18 En zonder hoop,
geloofde hij dat hij de vader van een menigte
van natiën zou zijn, want er staat
geschreven: [Gen 15:5,6] "Zo zal jouw zaad
zijn." 19 En zijn geloof was niet zwak toen hij
zijn lichaam als dood beschouwde, want hij
was een man van honderd jaar, en Sara's
schoot was gestorven. 20 Maar hij was niet
verdeeld bij de belofte van God door gebrek
aan geloof maar hij was versterkt in het
geloof en hij gaf God de glorie. 21 En hij was
overtuigd dat God kon volbrengen wat hij
had beloofd. 22 Daarom werd het hem als
rechtvaardigheid gerekend.
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23 Want het was niet alleen voor hem
geschreven dat zijn geloof hem als
rechtvaardigheid werd gerekend, 24 maar
ook aan ons, want hij zal ons ook
[rechtvaardigheid] rekenen, die geloven in
degene die onze Heer Yešúʿ Mšíḥā uit het
verblijf van de doden heeft opgewekt. 25 Hij
die werd uitgeleverd vanwege onze zonden,
is opgestaan zodat hij ons zou
rechtvaardigen.
Hoofdstuk 5
1 Omdat we zijn gerechtvaardigd zullen we
door geloof vrede bij God hebben, in onze
Heer Yešúʿ Mšíḥā. 2 Want door hem zijn we
door geloof in deze genade gebracht waarin
we staan, en we verheugen ons in de hoop
van de glorie van God. 3 En niet alleen zo
maar we roemen ook onder verdrukking
want we weten dat verdrukking in ons
volharding volbrengt, 4 volharding, ervaring
en ervaring, hoop. 5 Hoop beschaamt niet,
omdat de liefde van God over onze harten
wordt uitgeschonken, door de Heilige Geest
die ons is gegeven. 6 Maar in onze tijd is de
Mšíḥā gestorven voor de slechten, vanwege
onze zwakte. 7 Want nauwelijks zal iemand
voor de slechten516 sterven, maar voor de
goeden zal iemand misschien durven te
sterven. 8 Hier toont God zijn liefde voor ons,
want terwijl we zondaars waren is de Mšíḥā
voor ons gestorven. 9 Dus hoeveel meer zijn
we nu dan gerechtvaardigd door zijn bloed,
en door hem bevrijd van de gramschap?
10 Want toen we vijanden waren, werd God
met ons herenigd door de dood van zijn
Zoon. Hoeveel meer zullen we door zijn
hereniging gered worden door zijn leven?
11 En niet alleen zo, ook roemen we in God
516
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door onze Heer Yešúʿ Mšíḥā, door wie we nu
de hereniging hebben ontvangen. 12 Want
zoals door één mens zonde de wereld is
binnengekomen en door de zonde de dood,
werd zo de dood aan alle mensen
doorgegeven die allen hebben gezondigd.
13 Want tot de Wet op de wereld kwam
werd het niet als zonde gerekend, omdat er
geen Wet was. 14 Toch heeft de dood vanaf
ʾĀdām tot Muše geregeerd, zelfs over
degenen die niet hadden gezondigd zoals de
overtreding van de wet door ʾĀdām, die op
de komende leek. 15 Maar de overtreding
was niet zoals de gave. Als daarom vanwege
de overtreding van één, velen zijn gestorven,
hoeveel meer zal de genade van God en de
gave door één mens, Yešúʿ Mšíḥā, voor velen
overvloedig zijn! 16 De overtreding van één
is niet zoals de gave want het oordeel was
een veroordeling vanwege één. De gave was
echter rechtvaardigheid, ondanks vele
zonden. 17 Want als door de overtreding van
één, de dood heeft geregeerd, hoeveel meer
zullen degenen die overvloedige genade en
de gave en rechtvaardigheid hebben
ontvangen, geregeerd worden in leven, door
één, Yešúʿ Mšíḥā. 18 Net zoals daarom door
de overtreding van één, de veroordeling over
alle mensen kwam, zal ook door de
rechtvaardigheid van één, de overwinning
tot leven zijn voor alle mensen. 19 Zoals door
de ongehoorzaamheid van één mens, velen
zondaars zijn geworden, zijn zo ook door de
gehoorzaamheid van één, velen rechtvaardig
geworden. 20 Door de invoering van de Wet
nam de zonde toe; waar zonde toenam,
werd de genade overvloedig. 21 Zoals zonde
heeft geregeerd door dood, zo zal genade
regeren door rechtvaardigheid tot eeuwig
leven door onze Heer Yešúʿ Mšíḥā.

201

peshitta.nl

Romeinen - Hoofdstuk 6
1 Wat? Zullen we dan zeggen: "Laten we in
de zonde verblijven zodat genade
overvloedig kan zijn!" 2 Niets daarvan! Want
als we dood in de zonde zijn, hoe kunnen we
er dan opnieuw in leven? 3 Of weten jullie
niet dat degenen van ons die gedoopt zijn in
Yešúʿ Mšíḥā, in zijn dood zijn gedoopt? 4 We
zijn met hem in de doop tot de dood
begraven, omdat Yešúʿ Mšíḥā uit het verblijf
van de doden is opgestaan in de glorie van
zijn Vader. Zo zullen ook wij in een nieuw
leven lopen. 5 Want als we samen met hem
zijn geplant naar de wijze van zijn dood, zo
zullen we ook in zijn opstanding zijn. 6 Want
we weten dat onze vroegere mens met hem
is opgehangen zodat het zondige lichaam
eindigt en we zullen de zonde daarom niet
opnieuw dienen. 7 Maar wie is gestorven, is
vrijgemaakt van zonde. 8 Als we daarom met
de Mšíḥā zijn gestorven, laten we dan
geloven dat we met de Mšíḥā zullen leven.
9 Want we weten dat de Mšíḥā uit het
verblijf van de doden is opgestaan en hij zal
niet opnieuw sterven en de dood heeft geen
gezag over hem. 10 Door te sterven stierf hij
één keer voor de zonde. In het leven leeft hij
voor God. 11 Zo rekenen ook jullie je dood
voor de zonde en leven jullie voor God, in
onze Heer Yešúʿ Mšíḥā. 12 Laat daarom niet
de zonde in je dode lichaam regeren, zodat je
aan zijn lusten gehoorzaamt. 13 Ook
bereiden jullie je leden niet voor als
wapenrusting tot zonde, maar bereid jullie
voor, voor God, als mensen die van de dood
zijn gered, en jullie leden zullen de
wapenrusting van de rechtvaardigheid van
God zijn. 14 En zonde heeft geen gezag over
jullie, omdat jullie niet onder de Wet staan
maar onder de genade. 15 Wat? Zullen we
dan zeggen: "Omdat we niet onder de Wet
staan maar onder de genade,

zullen we zondigen!" Niets daarvan!
16 Weten jullie niet dat aan wie jullie jezelf
geven om te gehoorzamen in dienst, dat
jullie bedienden zijn die gehoorzamen, of het
nu aan de zonde is of als een horend oor517
aan de rechtvaardigheid? 17 De dank zij aan
God dat jullie bedienden zijn geweest van
zonde. Nu gehoorzamen jullie vanuit het hart
die vorm van leer die aan jullie gegeven is.
18 Toen jullie vrijgemaakt werden van de
zonde zijn jullie bedienden van de
rechtvaardigheid geworden. 19 Ik spreek als
een mens, vanwege de zwakte van het vlees,
die de leden van het lichaam heeft bereid in
dienst van onreinheid en de
onrechtvaardigheid. Nu bereiden jullie je
leden in dienst van rechtvaardigheid en van
heiligheid. 20 Toen jullie bedienden van de
zonde waren, waren jullie vrij voor de
rechtvaardigheid. 21 En wat voor vrucht
hadden jullie toen, waarvoor jullie je
vandaag schamen? Want haar einde is de
dood. 22 Omdat jullie nu zijn vrijgemaakt van
zonde, zijn jullie bedienden van God en nu is
jullie vrucht heilig waarvan het einde eeuwig
leven is. 23 De zonde is echter in ruil voor de
dood. De gave van God is eeuwig leven door
onze Heer, Yešúʿ Mšíḥā.
Hoofdstuk 7
1 Of weten jullie niet, mijn broeders,
degenen die de Wet kennen, dat een wet
gezag over iemand heeft zolang hij leeft?
2 Zoals een vrouw die door de Wet aan haar
heer is gebonden zolang hij leeft maar als
haar echtgenoot sterft is ze vrijgemaakt van
de wet van haar echtgenoot.
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3 Maar als ze haar heer zou verlaten voor
een andere man, was ze voor hem een
overspeelster. Als haar heer zou sterven was
ze vrijgemaakt van de Wet en was ze geen
overspeelster als ze van een andere man zou
worden. 4 En nu mijn broeders, ook jullie zijn
gestorven voor de Wet door het lichaam van
de Mšíḥā zodat jullie voor een ander zijn,
degene die uit het verblijf van de doden is
opgestaan, zodat jullie vrucht opbrengen
voor God. 5 Toen we in het vlees waren,
werkten de pijnen van de zonde, (die door de
Wet bestond) in onze leden om vruchten te
geven tot dood. 6 Maar omdat we bevrijd
zijn van de Wet zijn we gestorven voor dat
wat ons vasthield, zodat we van nu af in de
nieuwheid van geest dienen en niet in de
ouderdom van de Schriftplaats. 7 Wat?
Zullen we dan zeggen dat de Wet zonde is?
Dat nooit! Ik had zonde niet geleerd zonder
de Wet, want ik had begeerte niet herkend
als de Wet niet had gezegd: "Begeer niet."
8 Door dit gebod werd er voor zonde
gelegenheid gevonden en volbracht het in
mij alle begeerte. Want zonder de Wet, was
de zonde gestorven. 9 Vroeger leefde ik
zonder de Wet. Toen het gebod kwam,
kwam de zonde tot leven terwijl ik stierf.
10 En dat gebod van leven werd door mij
bevonden tot de dood te zijn. 11 Want zonde
heeft de gelegenheid gevonden door het
gebod, het heeft me misleid en heeft me
ermee gedood. 12 De Wet is daarom heilig
en het gebod is heilig, rechtvaardig en goed.
13 Is dan dat wat goed was voor mij, de
dood? Niets daarvan maar zonde, dat wordt
gezien wat zonde is. Het goede vervulde in
mij de dood, zodat de zonde nog meer door
het gebod wordt veroordeeld518. 14 Want we
518
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weten dat de Wet van de Geest is, maar ik
ben van het vlees, verkocht aan de zonde.
15 Want ik weet niet wat ik doe. En wat ik
wil, doe ik niet. Ik doe echter wat ik haat.
16 En wat ik ook niet wilde, deed ik toch. Ik
getuig dat de Wet goed is. 17 Nu zondig niet
ik, maar de zonde die in mij woont. 18 Want
ik weet dat in mij (dat is dus in mijn vlees)
het goede niet woont. Het goede wensen is
eenvoudig, maar om het te doen, lukt me
niet. 19 Want het goede wat ik wil doen, doe
ik niet, maar het slechte wat ik niet wil, dat
doe ik. 20 Als ik datgene doe wat ik niet wil
doen, dan ben ik het niet maar de zonde die
in me woont. 21 Daarom zoek ik een wet die
met mijn geweten overeenkomt, dat het
goede wil doen, omdat het kwaad nabij is.
22 Want ik verheug me innerlijk in de Wet
van God. 23 Maar ik zag een andere wet in
mijn leden die oorlog voert tegen de wet van
mijn geweten die me in gevangenschap
brengt aan de wet van zonde die in mijn
leden is. 24 Ellendig mens dat ik ben! Wie zal
me bevrijden van dit lichaam van de dood?
25 Ik dank God door onze Heer Yešúʿ Mšíḥā,
omdat ik nu in mijn geweten een bediende
van de wet van God ben, maar in mijn vlees
ben ik een dienaar van de wet van zonde.
Hoofdstuk 8
1 Daarom is er geen veroordeling voor
degenen die niet in het vlees lopen, in Yešúʿ
Mšíḥā. 2 Want de wet van de geest van leven
die in Yešúʿ Mšíḥā is, heeft je vrijgemaakt van
de wet van zonde en van dood. 3 Want de
Wet was zwak vanwege zwakte van het
vlees. God heeft zijn Zoon gestuurd in de
gelijkenis van het vlees van zonde, vanwege
zonde, zodat hij de zonde door zijn vlees zou
veroordelen,
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4 zodat de rechtvaardigheid van de Wet in
ons vervuld wordt want we lopen niet in het
vlees, maar in de Geest. 5 Want degenen die
in het vlees zijn, bedenken het lichaam. Maar
wie in de geest zijn bedenken de Geest.
6 Want de overweging van het vlees is dood,
maar de overweging van de Geest [is] leven
en vrede. 7 Omdat de overweging van het
vlees vijandschap tot God is, kan het niet aan
de Wet van God onderworpen zijn. 8 En
degenen die in het vlees zijn, kunnen God
niet behagen. 9 Jullie zijn echter niet in het
vlees, maar in de geest als de Geest van God
echt in jullie woont. Als iemand de Geest van
de Mšíḥā niet heeft, dan behoort hij niet aan
hem.10 En als de Mšíḥā in jullie is, dan is het
lichaam dood vanwege zonde, maar de Geest
is leven vanwege rechtvaardigheid. 11 Als de
Geest van degene die onze Heer Yešúʿ Mšíḥā
uit het verblijf van de doden heeft opgewekt
in jullie verblijft, zal hij die Yešúʿ Mšíḥā uit
het verblijf van de doden heeft opgewekt
ook leven geven aan jullie dode lichamen
door zijn Geest die in jullie verblijft. 12 Nu
mijn broeders, we hebben verplichtingen;
niet aan het vlees alsof we in het vlees
moeten lopen. 13 Want als jullie in het vlees
leven, moeten jullie sterven. In de Geest
echter, als jullie het gedrag van het lichaam
doden, zullen jullie leven. 14 Want wie door
de Geest van God worden geleid zijn de
kinderen van God. 15 Want jullie hebben niet
de geest van slavernij opnieuw tot vrees
ontvangen, maar jullie hebben de geest van
adoptie519 ontvangen, waardoor we roepen:
"Vader, onze Vader!" 16 En die Geest getuigt
aan onze geest dat we kinderen van God zijn.

17 En als we kinderen [zijn], dan ook
erfgenamen; erfgenamen van God en medeerfgenamen520 met Yešúʿ Mšíḥā. Want als we
met hem lijden zullen we ook met hem glorie
ontvangen. 18 Ik denk dat het lijden van deze
tijd niet gelijk staat met de glorie die ons
geopenbaard gaat worden. 19 Want de hele
schepping hoopt op en verwacht de
openbaring van de zonen van God. 20 Want
de schepping werd aan ijdelheid
onderworpen, niet uit eigen keuze, maar
door hem die haar onderwierp aan de hoop.
21 Ook de schepping zal vrijgemaakt worden
van de dienst aan het bederf, in de vrijheid
van de glorie van de kinderen van God.
22 Want we weten dat alle schepselen
zuchten en zwoegen tot op deze dag. 23 En
niet alleen zij, maar ook wij die de vroege
oogst van de Geest zijn. We zuchten in
onszelf en we zien uit naar de adoptie en de
verlossing van ons lichaam. 24 Daarom leven
we in de hoop; maar hoop die uitkomt is
geen hoop, want als we het zien, wat
verwachten we dan? 25 Als we hopen op het
onzichtbare, wachten we er op met
volharding. 26 Zo helpt ook de Geest onze
zwakte. Want waarom bidden als we niet
weten wanneer het nodig is? Maar die Geest
bidt voor ons met niet gesproken
verzuchtingen. 27 Maar degene die harten
onderzoekt kent de overweging van de
Geest, die naar de wil van God voor de
heiligen bidt. 28 Maar we weten dat wie God
liefhebben, in alle dingen door hem worden
geholpen voor het goede (degenen die hij
had voorbestemd voor de roeping). 29 Hij
kende hen eerst, en heeft hen bestemd521
naar de gelijkenis van zijn Zoon, zodat hij de
Eerstgeborene van vele broeders kon zijn.
520
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30 Wie hij tevoren heeft gegraveerd, heeft
hij geroepen. Wie hij heeft geroepen, heeft
hij gerechtvaardigd en glorie gegeven.
31 Wat kunnen we daarom over deze dingen
zeggen? Als God voor ons is, wie is dan tegen
ons? 32 En als hij zijn Zoon niet heeft
gespaard maar hem voor ons heeft
uitgeleverd, waarom zou hij niet alles wat hij
heeft, aan ons geven? 33 Wie zal de
verkozenen van God beschuldigen? God
rechtvaardigt. 34 Wie veroordeelt? De Mšíḥā
is gestorven en opgestaan; hij is rechts van
God en hij bidt voor ons. 35 Wat zal mij522
scheiden van de liefde van de Mšíḥā?
Verdrukking, opsluiting, vervolging, honger,
naaktheid, gevaar of de dolk? 36 Er staat
geschreven: [Ps 44:22] "Voor u worden we
dagelijks gedood en worden we als schapen
voor de slachting gerekend." 37 Maar we
overwinnen al deze dingen door hem die ons
heeft liefgehad. 38 En ik ben overtuigd dat
noch dood, noch leven, noch engel, noch
gezaghebbers, noch krachten, noch heden of
toekomst, 39 noch hoogte, noch diepte of
een of ander schepsel ons kan scheiden van
de liefde van God die in onze Heer Yešúʿ
Mšíḥā is.
Hoofdstuk 9
1 Ik zeg de waarheid in de Mšíḥā en lieg niet
en mijn geweten getuigt aan mij in de Heilige
Geest, 2 dat mijn grote droefheid en de pijn
van mijn hart niet ophouden. 3 Ik heb
gebeden dat mijn wezen verdoemd zou
worden vanwege de Mšíḥā voor mijn
broeders en verwanten van het vlees, 4 die
zonen van Isrāʾyel zijn, die de adoptie en de
glorie hadden, van wie de verbonden en de
Wet en de bediening die erin besloten zit en
522
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de beloften en de vaders. 5 Uit hen
verscheen de Mšíḥā in het vlees, die God523
over allen is, aan hem lof en zegen; voor
altijd en eeuwig, amen. 6 Het is niet alsof het
woord van God heeft gefaald. Want niet
allen die Isrāʾyel zijn, waren van Isrāʾyel. 7 Ze
zijn ook niet zijn nageslacht omdat ze uit het
zaad524 van ʾAbrāhām zijn want er werd
gezegd: "Naar ʾÍsḥāq zal uw zaad worden
genoemd." 8 Dus is het niet dat kinderen van
het vlees de kinderen van God zijn, maar de
kinderen van de belofte worden tot het zaad
gerekend. 9 Want dit is het woord van de
belofte: "Rond deze tijd zal ik komen en zal
Sara een zoon hebben." 10 En niet alleen dit;
toen Rapqā525 gemeenschap met onze vader
ʾÍsḥāq had, 11 voordat haar kinderen waren
verwekt en goed of kwaad konden doen,
werd de keuze van God bekend gemaakt, dat
deze niet in stand zou blijven door werken,
maar door degene526 de roeping deed.
12 Want er werd gezegd: "De oudere zal de
bediende van de jongere zijn." 13 Want er
staat geschreven: [Mal 1:2,3] "Ik heb Yaʿqúb
liefgehad maar Isú heb ik gehaat527." 14 Wat
zullen we dan zeggen? Dat God
onrechtvaardig is? Dat nooit! 15 Zie, ook
tegen Muše zei hij: "Ik zal genade betonen
wie ik genade zal betonen en ik zal
mededogen betonen wie ik mededogen zal
betonen." 16 Het hangt daarom niet af van
degene die het wenst, of binnen de grenzen
van iemand die streeft, maar het ligt in de
handen van de genadevolle God.
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17 Want volgens de Schriftplaats zei hij tegen
Ferʿún: "Voor dit doel heb ik u doen
opstaan; dat ik door u mijn kracht kan
tonen, zodat mijn naam verkondigd kan
worden over de hele aarde." 18 Hij betoont
dus genade aan wie hij wil, en hij verhardt
zich tegen wie hij wil. 19 Misschien zeg je:
"Waarom maakt hij dan verwijten, want wie
kan tegen zijn wil ingaan?" 20 Wie ben jij
dan, o mens, die een uitspraak tegen God
doet? Zegt de klei tegen degene die vorm
geeft: 'Waarom hebt u mij zo gevormd?'
21 Of heeft een pottenbakker geen gezag om
uit klei enkele dingen te maken? Hij zal een
eervol en een oneervol vat maken. 22 Maar
als God zijn gramschap en zijn kracht wilde
openbaren, bracht hij na een overvloedige
lange adem, gramschap tegen vaten van
gramschap die voor de ondergang werden
geperfectioneerd. 23 En hij schonk zijn liefde
uit in vaten van barmhartigheid die
voorbereid waren tot glorie van God.
24 Want we zijn geroepen. Het is niet alleen
uit de Yihúdi's maar ook uit de natiën.
25 Want zoals er in Húšāʿ wordt gezegd:
[Hos 2:23] "Ik zal degenen die niet mijn volk
waren mijn volk noemen en wie niet geliefd
waren, mijn geliefden." 26 En het zal
gebeuren dat daar, waar ze niet mijn volk
werden genoemd, kinderen van de levende
God, genoemd zullen worden. 27 ʾEšʿayā
verkondigde over de zonen van Isrāʾyel dat
wanneer het tal van de zonen van Isrāʾyel als
het zand van de zee zou zijn een overblijfsel
van hen zou worden gered. 28 [Jes. 10:23] Het
woord is besloten en afgesloten en de HEER
zal het uitvoeren over de aarde.

29 En zoals ʾEšʿayā daarvoor had gezegd: [Jes.
10:23] "Als de HEER van de legers528 ons
geen overlevenden had gelaten, waren we
als Sadúm en ʿAmúrā geweest." 30 Wat
zullen we dan zeggen? Dat de natiën die de
rechtvaardigheid niet hebben nagestreefd,
de rechtvaardigheid hebben behaald; echter,
de rechtvaardigheid die uit geloof is.
31 Hoewel Isrāʾyel de Wet van
rechtvaardigheid heeft nagestreeft, heeft het
de Wet van rechtvaardigheid niet behaald.
32 Waarom dan? Omdat het niet uit geloof
was (maar door de werken van de Wet) zijn
ze over de Rots van struikeling gestruikeld.
33 Zoals er staat geschreven: [Jes. 28:16; 8:14]
"Zie, ik plaats een Rots van struikeling, een
Rots van schande in Ṣehyún. Wie in hem
geloven, zullen niet beschaamd staan."
Hoofdstuk 10
1 Mijn broeders, de wens van mijn hart is
mijn verzoek aan God voor hen; dat ze529
gered mogen worden. 2 Want ik getuig van
hen dat ze ijver voor God hebben, maar
zonder kennis. 3 Want ze kennen de
rechtvaardigheid van God niet maar ze
proberen hun eigen rechtvaardigheid te
bevestigen. Daardoor onderwerpen ze zich
niet aan de rechtvaardigheid van God.
4 Want het [eind]doel530 van de Wet is de
Mšíḥā, tot rechtvaardigheid aan iedereen die
gelooft. 5 Want Muše schreef zo over de
rechtvaardigheid in de Wet: [Deut. 4:40; 5;33;
30:16] "Wie deze dingen doet, zal leven."
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6 Maar de rechtvaardigheid van het geloof
zegt het zo: Zeg niet in je hart: "Wie is
naar531 de hemel opgestegen en wie deed
de Mšíḥā afdalen? 7 Wie is naar de afgrond
van het dodenrijk532 afgedaald en heeft de
Mšíḥā uit het verblijf van de doden
opgewekt?" 8 Maar wat zegt ze? Het
antwoord ligt op je tong en in je hart. Dit is
het woord van geloof dat we verkondigen!
9 En als je met je mond onze Heer Yešúʿ
belijdt, en in je hart gelooft dat God hem uit
het verblijf van de doden heeft opgewekt, zal
je gered worden. 10 Want het hart dat in
hem gelooft wordt gerechtvaardigd en de
mond die hem belijdt zal leven. 11 Want de
Schriftplaats zegt: [Jes. 28:16; Ps. 25:3]
"Iedereen die in hem gelooft, zal niet
beschaamd raken." 12 Hierin maakt hij geen
onderscheid; niet tussen Yihúdi's of
Arameeërs, want er is één HEER van allen,
die rijk is in iedereen die hem aanroept. 13
Want iedereen die de naam van de HEER533
aanroept, zal worden gered. 14 Hoe zullen
ze degene aanroepen in wie ze niet hebben
geloofd? Of hoe zullen ze degene geloven die
ze niet hebben gehoord? Of hoe zullen ze
horen zonder een prediker? 15 Of hoe zullen
ze verkondigen als ze niet uitgezonden
worden? Zoals er staat geschreven: [Jes 52:7]
"Hoe sierlijk zijn de voeten van wie vrede
verkondigen, en van wie het goede
verkondigen. " 16 Maar niet allen hebben de
boodschap van het goede nieuws gehoord534
want ʾEšʿayā zei:
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Targoem, Codex Neofiti
Grieks heeft 'diepte'.
Joël 2:32. Māryā, Jahweh. Johannes 17:3,11b
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[Jes 53:1] "Mijn Heer, wie heeft onze echo535

geloofd?" 17 Daarom is geloof vanuit de
gehoorzaamheid van het oor en de
gehoorzaamheid van het oor is vanuit het
woord van God. 18 Maar ik zeg: "Hebben ze
niet gehoorzaamd? Zie, hun echo is
uitgegaan over de hele aarde en hun
woorden tot de einden536 van de bewoonde
wereld." 19 Maar ik zeg: "Heeft Isrāʾyel het
niet geweten? Zo sprak Muše eerst: "Ik zal
jullie537 jaloers maken met een volk dat
geen volk is en door een volk dat niet
gehoorzaamt538 zal ik jullie tergen." 20 Maar
ʾEšʿayā was gedurfd toen hij zei: [Jes. 65:1] "Ik
verscheen aan degenen die mij niet hebben
gezocht, en ik werd gevonden door degenen
die niet naar me hebben gevraagd." 21
Maar tegen Isrāʾyel zei hij: "Ik heb de hele
dag mijn handen uitgestoken naar een volk
dat redetwist en niet gehoorzaamt."
Hoofdstuk 11
1 Maar ik zeg: "Heeft God zijn volk dan
verworpen?" Dat nooit! Want ook ik ben uit
Isrāʾyel, uit het zaad van ʾAbrāhām, uit de
stam Benyāmín. 2 God heeft zijn volk niet
verworpen dat hij vanaf het begin kende of
hebben jullie niet in de Schriftplaats gelezen
wat ʾElíā had gezegd toen hij tegen God over
Isrāʾyel klaagde en zei: 3 "Mijn Heer, uw
profeten hebben ze vermoord, uw altaren
hebben ze omver geworpen en ik ben alleen
overgebleven en ze zijn op mijn leven uit!"
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Letterlijk 'dochter van onze stem'
Handelingen 2:5-11
Deuteronomium 32:21
of 'niet overtuigd' is.
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4 Er werd hem door een openbaring539
gezegd: "Zie, ik heb zevenduizend540
mensen over die hun knieën niet voor Baäl
hebben gebogen of Baäl niet hebben
aanbeden." 5 Zo is er ook in deze tijd een
overblijfsel door de verkiezing van genade.
6 En als het door genade is, dan is het niet
door werken. Anders is genade geen genade.
Maar als het door werken was, dan is het
niet door genade, anders is een werk geen
werk. 7 Wat nu? Isrāʾyel heeft niet gevonden
wat het zocht, maar de verkozenen hebben
het verkregen en de overigen waren blind
van hart. 8 Zo staat er geschreven dat God
hun een twistzieke541 geest gaf, ogen die
niet onderzoeken oren die niet horen, tot de
dag van vandaag. 9 Opnieuw; Dawid zei:
"Dat hun tafel een strik zal zijn, en hun
vergoeding een struikelblok. 10 Laat hun
ogen verduisterd zijn, zodat ze niet zullen
zien, en hun rug zal altijd krom zijn."
11 Maar ik zeg: "Zijn ze gestruikeld omdat ze
moesten vallen?" Dat nooit! Maar door hun
struikeling, kregen de natiën redding om
[hun] jaloezie [op te wekken]. 12 En als hun
struikeling rijkdom voor de wereld was en
hun veroordeling542 rijkdom voor de natiën,
hoeveel zal hun volheid dan zijn? 13 En ik
spreek tot de natiën, omdat ik namelijk de
zendeling van de natiën ben en ik mijn
bediening eer. 14 Misschien maak ik mijn
landgenoten543 jaloers en kan ik sommigen
van hen redden. 15 Want als hun verwerping
de hereniging van de wereld zou zijn,
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Grieks heeft 'uitspraak' (van een Orakel).
1 Koningen 19:18
Jesaja 29:10; Deuteronomium 29:4
Grieks heeft 'falen'.
letterlijk 'zonen van mijn vlees'

hoeveel meer dan hun bekering, maar dan
[door] redding uit het verblijf van de doden?
16 Maar als de vroege oogst heilig is, dan ook
de hele massa. En als de wortel heilig is, dan
ook de takken. 17 En als sommige takken zijn
gesnoeid, zijn jullie als een wilde olijf, en
jullie zijn geënt op hun plaats en jullie zijn
partner geworden in de wortels en in de
vetheid van de olijf. 18 Roem niet tegenover
de takken. Want als je roemt; niet jij draagt
de wortel, maar de wortel draagt jou.
19 Misschien zou je zeggen: "De takken
werden gesnoeid zodat ik in hun plaats kon
worden geënt!" 20 Goed, dat was zo omdat
ze niet geloofden en werden gesnoeid. Maar
jij stond door geloof. Wees dus niet
hoogmoedig maar vrees. 21 Want als God de
natuurlijke takken niet heeft gespaard, zou
hij ook jou niet sparen544.
22 Zie dan! De vriendelijkheid en strengheid
van God; over degenen die vielen;
strengheid, maar over jou vriendelijkheid. Als
je in hem verblijft; vriendelijkheid, zo niet,
dan zal ook jij worden gesnoeid. 23 En
degenen die niet voortgaan in hun gebrek
aan geloof; ook zij zullen opnieuw geënt
worden, want God kan hen opnieuw enten.
24 En als jullie van nature een wilde olijf
waren en werden gesnoeid, wat niet
natuurlijk is, en jullie zijn op de goede olijf
geënt, hoeveel meer als zij op hun
natuurlijke olijf werden geënt? 25 Want ik
wil jullie dit mysterie laten weten, mijn
broeders, zodat jullie niet in jullie eigen
begrip wijs zijn. [Namelijk] dat de blindheid
van het hart (vanwege weinig ruimte) een
korte tijd tot Isrāʾyel is gekomen, tot de
volheid545 van de natiën is binnengegaan.
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26 Daarna zal heel Isrāʾyel gered worden,
zoals er staat geschreven: [Jes 59:20] "Uit
Ṣehyún zal de Bevrijder komen, en hij zal de
onrechtvaardigheid keren van Yaʿqúb."
27 [Jer. 31:33] Daarna zullen ze mijn verbond
hebben, wanneer ik hun zonden zal hebben
vergeven546. 28 In het goede nieuws zijn ze
vijanden, maar in de verkiezing547 zijn ze
geliefd om de vaders. 29 Want God komt
niet terug548 van zijn gave en van zijn
roeping. 30 Want zoals ook jullie God
vroeger niet hebben gehoorzaamd, zijn jullie
nu begunstigd vanwege hun
ongehoorzaamheid. 31 Zo zijn ze ook nu niet
overtuigd van de barmhartigheid die over
jullie is, zodat er ook over hen
barmhartigheid zou zijn. 32 Want God heeft
iedereen in de ongehoorzaamheid
ingesloten, zodat hij aan de hele mensheid
genade kon tonen. 33 [Job 11:7] O, de diepte
van de rijkdom en de wijsheid en kennis van
God! Want niemand heeft zijn oordelen
onderzocht en zijn wegen worden niet
nagegaan. 34 [Jes 40:13] Want wie heeft de
gedachten van de HEER gekend of wie is zijn
raadsheer geweest? 35 [Job 41:11] Wie heeft
hem eerst [iets] gegeven om achteraf [iets]
te ontvangen? 36 Want alles is van hem549,
alles is in hem en alles is door zijn hand. Aan
hem zij de glorie, eeuwige zegen, voor altijd
en eeuwig, amen.
Hoofdstuk 12
1 Ik verzoek jullie daarom, mijn broeders, in
de barmhartigheid van God, dat jullie je
lichaam levend, heilig en aanvaardbaar aan
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God aanbieden door een bediening met de
rede. 2 Wees niet als deze wereld, maar
verander, door de vernieuwing550 van jullie
begrip, en jullie zullen de wil van God en wat
goed, aanvaardbaar en volmaakt is,
onderscheiden. 3 Maar ik zeg, door de
genade die aan mij en aan jullie allen is
gegeven: denk niet meer van jezelf dan wat
juist is maar denk bescheiden, omdat God
aan een ieder toedeelt naar de maat van
geloof. 4 Want zoals we in één lichaam vele
leden hebben, hebben die leden niet allen
hetzelfde werk. 5 Zo zijn ook wij één lichaam
in de Mšíḥā maar elk van ons is een lid van
de ander. 6 Maar we hebben verschillende
gaven naar de genade die ons is gegeven. Er
is die van profetie, naar de maat van zijn
geloof. 7 Er is die van de bediening vanwege
zijn dienst, en die van leraar vanwege zijn
leer. 8 En er is een trooster in zijn troost, [er
is] iemand die oprecht geeft, [er is] een
hoofd van vasthoudendheid en iemand die in
vreugde genade betoont. 9 Zorg dat jullie
liefde niet bedriegt; haat echter het kwade
en houd vast aan het goede. 10 Toon
genegenheid aan jullie broeders, heb elkaar
lief, geef er voorkeur aan anderen te eren.
11 Wees aangespoord, niet lui, vurig van
geest, werk voor jullie Heer. 12 Verheug jullie
in de hoop, verduur onder verdrukking, wees
voortdurend in gebed. 13 Wees deelnemers
in de noden van de heiligen, betoon liefde
voor vreemdelingen. 14 Zegen551 jullie
vervolgers, zegen en vervloek niet.
15 Verheug jullie met wie zich verheugt, en
huil met wie huilt. 16 Denk over jullie
broeders zoals jullie over jullie zelf denken.
Denk niet hoogmoedig maar ga om met wie
bescheiden is en wees niet eigenwijs.
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17 Vergeld niemand kwaad met kwaad, maar
zorg ervoor om het goede voor alle mensen
te doen. 18 En als het mogelijk is naar wat in
je is, maak met iedereen vrede. 19 Wreek552
jullie zelf niet geliefden, maar pas voor
gramschap, want er staat geschreven: "Als
jullie553 het oordeel niet zelf uitvoeren zal ik
jullie oordeel uitvoeren." zei God. 20 En
als554 je vijand honger heeft, voed hem. En
als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Als
je dit doet, zal je de kolen van vuur, op zijn
hoofd, begraven555. 21 Laat het kwaad niet
overwinnen, maar overwin het kwade met
het goede.
Hoofdstuk 13
1 Laat iedereen aan de gezaghebbers van de
grootsheid onderworpen556 zijn, want er is
geen gezag dat niet uit God is. De
gezaghebbers die er zijn worden door God
bevolen. 2 Wie daarom tegen het gezag
opstaat, staat het decreet van God tegen. En
wie ertegen opstaat, zal geoordeeld worden.
3 Want rechters zijn geen bedreiging557
geweest voor wie goed doet, maar voor wie
slecht doet. Wil je daarom zijn gezag niet
vrezen? Doe dan het goede en je zal zijn
achting hebben. 4 Want hij is een dienaar
van God voor jou voor het goede. Maar als je
kwaad hebt gedaan, vrees dan, want hij
draagt het zwaard niet tevergeefs en hij is
een dienaar van God, een wreker van
gramschap voor degenen die kwaad doen.
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Deuteronomium 32:35.
PNT heeft een vrij OT citaat.
Spreuken 25:21
Grieks heeft 'stapelen'.
1 Petrus 2:17
letterlijk 'angst'

5 Dit dwingt ons te gehoorzaam te zijn, niet
alleen vanwege de gramschap, maar ook om
het geweten. 6 Daarom geven jullie ook
hoofdgeld, want ze zijn dienaren van God en
ze zijn voor deze zaken aangesteld.
7 Vergoed daarom degene aan wie men het
schuldig is. Hoofdgeld aan wie hoofdgeld
toekomt, belasting aan wie belasting
toekomt, ontzag aan wie ontzag toekomt en
eerbied aan wie eerbied toekomt. 8 Wees
aan niemand iets schuldig behalve lief te
hebben. Want wie zijn naaste liefheeft,
vervult de Wet. 9 Ook dit; want het zegt: "U
zult geen overspel plegen, niet moorden,
niet stelen en niet begeren." En als er een
ander gebod in deze zaak is, wordt het
voltooid met: "U moet uw naaste liefhebben
als uzelf." 10 Wie zijn naaste liefheeft,
begaat geen kwaad, omdat liefde de
vervulling van de Wet is. 11 Weet ook dit;
dat het tijd is en het uur om vanaf nu te
ontwaken, want onze redding is dichter bij
dan we dachten. 12 Vanaf nu, is de nacht
voorbij en de dag is aangekomen, laten we
daarom de werken van de duisternis
beëindigen, en laten we de wapenrusting van
het licht aandoen. 13 Laten we, zoals
overdag, fatsoenlijk lopen, niet in gelal,
dronkenschap of in onreinheid van bed558 of
in afgunst en strijd. 14 Wees echter gekleed
met onze Heer Yešúʿ Mšíḥā en niet gericht op
het vlees, voor de begeerten.
Hoofdstuk 14
1 Maar geef aan degene die zwak in geloof is
de hand, en wees niet verdeeld in jullie
gedachten. 2 Want er is degene die gelooft
dat hij alles mag eten terwijl de zwakke
alleen groenten eet.
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3 Maar laat degene die eet, degene die niet
eet niet verachten. En laat degene die niet
eet, niet degene oordelen die eet. Want ook
hij is tot God genaderd. 4 Wie zijn jullie om
de bediende van een ander te oordelen?
Want als hij staat559, staat hij voor zijn heer,
maar als hij valt, valt hij tegenover zijn heer.
Het ligt in de handen van zijn heer om te
bereiken dat hij staat. 5 Er is iemand die
oordeelt dat de ene dag boven andere dag
staat. Een ander oordeelt dat alle dagen
gelijk zijn. Maar laat iedereen in zijn eigen
begrip overtuigd zijn. 6 Wie een dag gedenkt,
gedenkt het voor zijn Heer. Maar wie een
dag niet gedenkt; gedenkt het niet voor zijn
Heer. En wie eet560, eet het voor zijn Heer,
toch dankt561 hij God. En wie niet eet; voor
zijn Heer eet hij het niet en hij dankt God.
7 Want er is niemand van ons, die voor
zichzelf leeft, en er is niemand van ons die
voor zichzelf sterft. 8 Want als we leven,
leven we voor onze Heer. Als we sterven,
sterven we voor onze Heer. Dus of we nu
leven of sterven, behoren we onze Heer toe.
9 Om deze reden was de Mšíḥā gestorven,
ging hij leven en stond hij op, zodat hij de
HEER zou zijn voor de doden en de levenden.
10 Maar waarom oordeel je je broeder of
waarom veracht je zelfs je broeder? Want wij
allen zullen voor de rechterstoel van de
Mšíḥā moeten staan. 11 Zoals er staat
geschreven: "Zowaar ik leef", zegt de HEER,
"elke knie zal zich voor me buigen en elke
tong562 zal me belijden563."
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12 Laat dan564 elk mens een uitspraak tot
God doen voor zichzelf. 13 Oordeel elkaar
daarom niet, maar oordeel eerder dit, dat
jullie geen struikelblok voor je broeder
plaatsen. 14 Want ik weet het en ik ben
overtuigd in de HEER Yešúʿ dat er niets in zijn
ogen onrein is, maar alleen voor degene die
iets als onrein beschouwt, het alleen voor
deze zelf onrein is. 15 Maar als jullie
vanwege voedsel je broeder grieven, hebben
jullie niet in liefde gelopen. Verlies niemand,
voor wie de Mšíḥā is gestorven, vanwege
voedsel. 16 Laat onze goede [dingen] niet
belasterd worden. 17 Want het koninkrijk
van God, is niet 'eten en drinken', maar
rechtvaardigheid en de vrede en de vreugde
in de Heilige Geest. 18 Wie in deze dingen is,
dient de Mšíḥā en behaagt God en wordt
door mensen onderzocht. 19 Laten we nu de
vrede nastreven565, en elkaar opbouwen.
20 En laten we het werk van God niet
verwerpen om voedsel want alles is rein. Het
is echter slecht voor degene die het met
struikeling eet. 21 Het is goed dat we geen
vlees zullen eten of wijn zullen drinken of iets
waar onze broeder over struikelt. 22 Heb je
een overtuiging? Houd dat voor jezelf
tegenover God. Gelukkig is wie zichzelf niet
veroordeelt om iets wat hij heeft
onderscheiden. 23 Wie daarom verdeeld is
en eet, is veroordeeld, omdat het niet in
geloof is. Alles wat niet uit geloof is geweest
is zonde.
Hoofdstuk 15
1 Wij die sterk zijn, moeten de ziekten van de
zwakken dragen en niet onszelf te behagen.
2 Laat ieder van ons zijn naaste met het
goede behagen, tot opbouw.
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3 Daarom behaagde de Mšíḥā ook niet
zichzelf, maar zoals er staat geschreven: "Het
verwijt566 van degenen die u verwijten is op
mij gevallen." 4 Want alles wat vroeger is
geschreven is ons tot leer geschreven, zodat
wij door volharding en door troost van de
Geschriften hoop zullen hebben. 5 Dat de
God van geduld en troost jullie mag geven
dat jullie elkaar gelijkwaardig rekenen in
Yešúʿ Mšíḥā. 6 Dat jullie met één gemoed en
één mond aan God glorie mogen geven, de
Vader van onze Heer, Yešúʿ Mšíḥā. 7 Daarom
moeten jullie tot elkaar komen en elkaar
dragen, zoals ook de Mšíḥā tot jullie is
gekomen, tot glorie van God. 8 Maar ik zag
dat Yešúʿ Mšíḥā de besnedenen heeft
bediend voor de waarheid van God om de
belofte van de vaders te bevestigen. 9 En de
natiën zullen God loven vanwege de
barmhartigheid die over hen is geweest,
zoals er staat geschreven: "Ik zal jullie567 met
de natiën danken en tot uw naam zal ik lof
zingen." 10 En opnieuw; het zegt: "Wees
verheugd568 jullie natiën, met zijn natie."
11 Verder zegt het: "Prijs de HEER569, alle
natiën, prijs hem, alle gemeenschappen!"
12 Verder zei ʾEšʿayā: "Er zal570 een wortel
van ʾÍšay zijn, uit wie het hoofd van de natiën
zal opstaan. Op hem zullen de natiën hopen."
13 Maar de God van hoop zal jullie vullen
met alle vreugde en vrede. Door geloof
zullen jullie overvloed in zijn hoop hebben
door de kracht van de Heilige Geest. 14 Maar
ook ik ben over jullie overtuigd,
566
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Psalmen 69:10
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mijn broeders, dat ook jullie vervuld zijn met
het goede en [dat] jullie vervuld zijn met alle
kennis, en jullie kunnen ook anderen
onderrichten. 15 Maar ik heb wat vrijmoedig
aan jullie geschreven, mijn broeders, om
jullie te herinneren aan de genade die me is
gegeven door God. 16 Dat ik een
volksdienaar mag zijn van Yešúʿ Mšíḥā, en
dat ik mag dienen571 voor het goede nieuws
van God, dat het offer van de natiën is
aanvaard en geheiligd door de Heilige Geest.
17 Ik ben daarom trots in Yešúʿ Mšíḥā tot
God.
18 Want ik durf niets te zeggen wat de Mšíḥā
niet door mij heeft gedaan voor het gehoor
van de natiën, in woorden en daden. 19 Door
de kracht van tekenen en wonderen en de
kracht van de Geest van God, ben ik zover
rondgegaan van ʾÚrišlem tot Ilirikon en heb
ik de boodschap van de Mšíḥā vervuld.
20 Terwijl ik er voor zorgde niets aan te
kondigen waar de naam van de Mšíḥā al
wordt aangeroepen zodat ik niet bouw op
het fundament van een ander. 21 Maar zoals
staat geschreven: "Degenen aan572 wie niet
over hem was verteld zullen hem zien, en
degenen die niet hebben gehoord, zullen
overtuigd raken." 22 Vanwege dit was ik vele
keren verhinderd naar jullie toe te komen.
23 Nu echter, omdat er geen plaats voor mij
in deze gebieden is en ik vele jaren ernaar
verlang naar jullie toe te komen, 24 hoop ik
te komen en jullie te zien, wanneer ik naar
Espanía ga. Sommigen van jullie kunnen me
daar vergezellen, nadat ik me min of meer
heb verheugd met het jullie verschijning.
25 Maar nu ga ik naar ʾÚrišlem om de
heiligen te bedienen.
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26 Want zij die in Maqedonía en Akaía zijn,
wilden dat er een deelname573 zou zijn met
de arme heiligen die in ʾÚrišlem zijn. 27 Ze
wilden dat omdat ze het verschuldigd waren.
Want als de natiën hun deelgenoten in de
Geest zijn geworden, zijn ze het ook
verschuldigd hen in het vlees te bedienen.
28 Wanneer ik hiermee klaar ben en deze
opbrengst voor hen heb verzekerd kom ik bij
jullie langs, richting Espanía. 29 Maar ik weet
dat wanneer ik naar jullie toe kom, dat ik in
de volheid van de zegen van het goede
nieuws van de Mšíḥā zal komen. 30 Ik
verzoek jullie, mijn broeders, in onze Heer
Yešúʿ Mšíḥā en in de liefde van de Geest, dat
jullie je met mij inspannen in het gebed voor
mij tot God,
31 dat ik bevrijd mag zijn van degenen in
Yihúd die ongelovig zijn en dat de bediening
die ik naar de heiligen in ʾÚrišlem zal
brengen, goed zal worden ontvangen. 32 En
ik zal graag naar jullie toe komen. In de wil
van God zal ik bij jullie tot rust komen. 33 De
God van vrede zij met jullie allen! Amen.
Hoofdstuk 16
1 Ik vertrouw onze zuster Febe aan jullie toe
die een dienares van de gemeente uit de
Qenkreos is. 2 Dat jullie haar ontvangen in
onze Heer, zoals het gepast is voor heiligen.
Help haar in alles waarin ze jullie hulp zoekt,
want ook zij was voor velen een hulp, ook
voor mij. 3 Wens de vrede574 van Priskela en
Aqelos, medewerkers in Yešúʿ Mšíḥā. 4 Want
zij hebben hun eigen nek voor me
uitgestoken voor mijn leven, en ik dank niet
alleen hen, maar ook alle gemeenten uit de
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natiën. 5 Geef de gemeente, die in hun huis
is, een groet en wens mijn geliefde Epenetos
vrede, die [één van] de vroege oogst van
Akaía in de Mšíḥā is. 6 Wens de vrede van
Mariya, die zich veel met jullie heeft
ingespand. 7 Wens de vrede van Andronikos
en Junia, mijn verwanten die medegevangen
waren en bekend zijn bij de zendelingen en al
voor mij in de Mšíḥā waren. 8 Wens de vrede
van Amplios, mijn geliefde in onze Heer.
9 Wens de vrede van Urbanos, onze
medewerker in de Mšíḥā en mijn geliefde
Estakos. 10 Wens de vrede van Apelli,
verkozen in onze Heer. Wens de vrede van
zonen van het huis van Aristobulos. 11 Wens
de vrede van mijn verwant Herodion, wens
de vrede zonen van het huis van Narkisos,
die in onze Heer zijn. 12 Wens de vrede van
Trúfena en Trúfāsa, die zich in onze Heer
hebben ingespand. Wens de vrede van mijn
geliefde Persis, die zich veel in onze Heer
heeft ingespand. 13 Wens de vrede van
Rufus, verkozene in onze Heer en zijn
moeder, ze was als mijn moeder. 14 Wens de
vrede van Asynkritos, Plegun en de broeders
die met hen zijn, Arma, Patroba en Herma.
15 Wens de vrede van Filologos en Julia,
Niros en zijn zus, Olumpa, en alle heiligen die
met hen zijn. 16 Wens elkaar vrede met een
heilige kus. Alle gemeenten van de Mšíḥā
wensen jullie vrede. 17 Maar ik verzoek
jullie, mijn broeders, op te passen voor
degenen die verdeeldheid en schandalen
maken wat buiten de leer is die jullie hebben
geleerd en blijf van hen weg. 18 Want zij die
zo zijn, dienen niet onze Heer Yešúʿ Mšíḥā,
maar hun buik. Ze misleiden met zoete
woorden en zegeningen de harten van de
eenvoudigen. 19 Maar jullie gehoorzaamheid
is bij alle mensen bekend. Daarom verheug ik
me in jullie en wens ik dat jullie wijs zullen
zijn in het goede en onschuldig voor het
kwade.
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20 De God van vrede zal Sāṭānā spoedig
onder jullie voeten breken en de genade van
onze Heer Yešúʿ Mšíḥā, zij met jullie!
21 Timoteos, mijn medewerker en Lúkios,
Íasān en Sāsípatros, mijn verwanten, wensen
jullie vrede. 22 Ik, Tertios die deze brief heb
geschreven wens jullie vrede, in onze Heer.
23 Gaíos, die voor mij en de hele gemeente
gastheer is, Erastos, een beheerder van de
stad en broeder Quartos, groeten jullie.
24 Aan God die jullie kan bevestigen in mijn
goede nieuws dat is verkondigd, over Yešúʿ
Mšíḥā, door de openbaring van het mysterie
dat eeuwenlang verborgen is geweest.
25 Maar het is in deze tijd geopenbaard door
de Geschriften van de profeten en door de
geboden van de God van de eeuwigheid. Het
is aan alle natiën bekend gemaakt tot
gehoorzaamheid in geloof. 26 Van hem die
de enige Wijze is, is de glorie door Yešúʿ
Mšíḥā, voor altijd en eeuwig, amen. 27 De
genade van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā zij met
jullie allen! Amen.


1 Korintiërs
Hoofdstuk 1
1 Pawlos, een geroepene en zendeling van
Yešúʿ Mšíḥā door de wil van God, en broeder
Sostenes575. 2 Aan de gemeente van God in
Qorintos, geroepen en heilig, die in Yešúʿ
Mšíḥā zijn geheiligd, en aan allen die waar
dan ook (bij hen of bij ons) de naam van onze
Heer Yešúʿ Mšíḥā aanroepen. 3 Genade en
vrede zij met jullie allen van God,
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onze Vader en van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā.
4 Ik dank altijd mijn God voor jullie wat
betreft de genade van God die jullie is
gegeven in Yešúʿ Mšíḥā. 5 Want jullie zijn
door hem in alle dingen rijk gemaakt door elk
woord en alle kennis, 6 omdat het getuigenis
van de Mšíḥā in jullie is bevestigd. 7 Omdat
het jullie aan geen enkele van zijn gaven
ontbreekt, verwachten jullie de openbaring
van onze Heer, Yešúʿ Mšíḥā. 8 Want hij zal
jullie bevestigen tot aan het einde zodat jullie
onberispelijk zullen zijn op de dag van onze
Heer Yešúʿ Mšíḥā. 9 God is getrouw want
door hem werden jullie geroepen tot de
deelname van zijn Zoon, onze Heer Yešúʿ
Mšíḥā. 10 Maar ik verzoek jullie, mijn
broeders, in de naam van onze Heer Yešúʿ
Mšíḥā, dat er één woord zal zijn en dat jullie
geen verdeeldheid hebben maar
geperfectioneerd één in overweging en in
begrip zullen zijn. 11 Want men heeft mij
over jullie bericht, mijn broeders, uit het huis
van Klāe, dat er strijd onder jullie bestaat.
12 Ik zeg dat er sommigen van jullie zijn die
zeggen: "Ik ben van Pawlos!" en er zijn er die
zeggen: "Ik ben van Apollo!" en er zijn er die
zeggen: "Ik ben van Kiʾfā!" en er zijn er die
zeggen: "Ik ben van de Mšíḥā!" 13 Heeft de
Mšíḥā zichzelf verdeeld? Of was Pawlos voor
jullie opgehangen? Of werden jullie in de
naam van Pawlos gedoopt? 14 Ik dank mijn
God dat ik niemand van jullie heb gedoopt
behalve Krispos en Gaíos, 15 zodat niemand
zou zeggen dat ik in mijn naam heb gedoopt!
16 Ik heb ook het gezin van Esṭefana gedoopt
maar ik weet niet of ik enkele anderen heb
gedoopt. 17 Want de Mšíḥā heeft me niet
gestuurd om te dopen maar om aan te
kondigen, niet met wijze woorden, want
anders zou het kruis van de Mšíḥā zinloos
zijn.
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18 Want het woord van het kruis is
dwaasheid voor wie vergaan, maar voor ons
die redding hebben, is het de kracht van
God. 19 Want er staat geschreven: "Ik zal de
wijsheid van de wijzen doen vergaan, en ik
zal de intelligentie van de intellectuelen
wegnemen." 20 Waar is de wijze, of waar is
de schriftgeleerde, of waar is de
debatvoerder van deze wereld? Heeft God
de dwaasheid van de wijsheid van deze
wereld niet aangetoond? 21 Hierom; om de
wijsheid van God; de wereld heeft niet door
wijsheid God gekend. God wilde door de
dwaasheid van de aankondiging degenen die
geloven redden. 22 Want de Yihúdi's vragen
om tekenen en de Arameeërs576 zoeken
wijsheid. 23 Maar we verkondigen de
gehangen Mšíḥā, een struikelblok voor de
Yihúdi's en dwaasheid voor de Arameeërs.
24 Maar voor de geroepen Yihúdi's en
Arameeërs is de Mšíḥā de kracht en de
wijsheid577 van God, 25 omdat de dwaasheid
van God wijzer dan mensen is, en de zwakte
van God sterker is dan mensen. 26 Kijk ook
naar jullie roeping, broeders. Niet velen van
jullie zijn wijs naar het vlees en ook zijn niet
velen van jullie zijn machtig, en ook zijn niet
velen van jullie uit een belangrijke familie.
27 Maar God heeft de dwazen van de wereld
verkozen om de wijzen te beschamen. En hij
heeft de zwakken van de wereld gekozen om
de machtigen te beschamen. 28 En hij heeft
degenen uit mindere en verachte families in
de wereld gekozen om degenen die iets zijn
tot niets te brengen, 29 zodat geen vlees
tegenover hem zal roemen.

30 Maar ook jullie zijn van hem, in Yešúʿ
Mšíḥā, hij die voor ons de wijsheid van God is
geworden, de rechtvaardigheid, de heiliging
en de verlossing. 31 Omdat er staat
geschreven: "Laat wie roemt, in de HEER
roemen!"
Hoofdstuk 2
1 En ik, mijn broeders, toen ik bij jullie kwam,
was ik was niet met grootspraak of met
wijsheid gekomen, waarmee ik het mysterie
van God heb verkondigd. 2 En ik beoordeelde
mijzelf niet onder jullie als iemand die iets
wist behalve [over] hem, Yešúʿ Mšíḥā, en
zelfs nadat hij was opgehangen578. 3 Ook ik
was bij jullie met veel vrees en beven. 4 Mijn
boodschap en mijn aankondiging waren niet
met overtuiging van wijze579 woorden, maar
met de demonstratie van de Geest en van
kracht, 5 zodat jullie geloof niet in de
wijsheid van mensen zou zijn maar in de
kracht van God. 6 Maar we spreken wijsheid
onder wie rijp zijn, maar niet de wijsheid van
deze wereld of van de regeerders van deze
wereld, die zullen eindigen. 7 Maar we
bespreken de wijsheid van God in een
mysterie, het is verborgen. Het is echter door
God voorbestemd afgescheiden te zijn voor
de wereld [er was], tot onze glorie. 8 Dat,
waarin de regeerders van deze wereld het
niet kenden, want als zij het hadden gekend,
hadden zij de Heer van glorie niet
opgehangen. 9 Maar zoals er staat
geschreven: "Het oog580 heeft niet gezien en
het oor heeft niet gehoord, en in het hart
van de mens is niets opgekomen wat God
heeft bereid voor wie hem liefhebben."
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10 Maar aan ons heeft God door zijn Geest
geopenbaard, want de Geest onderzoekt
alles, zelfs de diepten van God. 11 Wie is de
mens die het innerlijk kent, behalve de geest
van een mens die in hem is? Zo ook kent
niemand God innerlijk behalve de Geest van
God. 12 Maar we hebben niet de geest van
de wereld ontvangen, maar de Geest die van
God is, zodat we de gave van God kennen,
die door God aan ons is gegeven. 13 Die
dingen die ook wij bespreken, waren niet in
de leer van woorden van wijsheid van
mensen, maar in de leer van de Geest en we
overwegen581 het geestelijke voor wie
geestelijk zijn. 14 Want de materiële mens,
aanvaardt geen spiritualiteit, want dat is hem
dwaasheid en hij kan ze niet begrijpen, en in
de Geest wordt het beoordeeld.15 Maar een
geestelijk mens onderscheidt582 alles, en hij
wordt door niemand geoordeeld. 16 Want
wie heeft het begrip van de HEER gekend om
het te leren? Maar wij hebben het begrip van
de Mšíḥā.
Hoofdstuk 3
1 Mijn broeders, ik kon niet met jullie
spreken als met wie geestelijk zijn, maar als
met wie vleselijk zijn, als baby's in de Mšíḥā.
2 Ik gaf jullie melk te drinken en ik gaf jullie
geen stevige kost wat jullie tot nu toe niet
aankonden, en zelfs nu niet aankunnen.
3 Toch zijn jullie aards wanneer er onder
jullie afgunst, spanning en verdeeldheid is?
Zien jullie niet dat jullie vleselijk zijn en in het
vlees lopen? 4 Wanneer de één van jullie
zegt: "Ik ben van Pawlos!" en een ander zegt:
"Ik ben van Apollo!" zien jullie dan niet dat
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Of 'uitleggen', 'vergelijken'.
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jullie vleselijk zijn? 5 Want wie zijn Pawlos of
Apollo behalve dienaren door wie elk van
jullie zijn gaan geloven naar wat de HEER
hem heeft gegeven? 6 Ik heb geplant, Apollo
heeft begoten, maar God deed het
opgroeien. 7 Daarom is niet degene die plant
of iemand die begiet iets, maar God die het
doet opgroeien! 8 Maar wie planten en
begieten zijn één en iemand ontvangt een
beloning naar zijn werk. 9 Want we werken
met God en jullie zijn het werk en het
gebouw van God. 10 Naar de genade van
God die me is gegeven, heb ik een
fundament gelegd als een wijze architect en
een ander heeft erop gebouwd. Maar laat
iedereen kijken hoe hij er op bouwt. 11 Want
een ander fundament dan deze die Yešúʿ
Mšíḥā is, kan niemand leggen583. 12 Als
iemand op dit fundament met goud, zilver of
kostbare stenen, hout, hooi of stoppels
bouwt; 13 het werk van iedereen zal worden
geopenbaard, want die dag zal het
openbaren. Want in vuur zal het werk van
iedereen geopenbaard worden, zoals het is,
zal het vuur onderscheiden. 14 Degene van
wie het werk dat hij heeft opgebouwd,
blijvend is, zal zijn beloning ontvangen. 15 En
degene van wie het werk zal verbranden, zal
verlies lijden, maar [zelf] gered worden, als
van het vuur. 16 Weten jullie niet dat jullie
de tempel van God zijn en dat de Geest van
God in jullie woont? 17 God vernietigt
degenen die de tempel van God vernietigen,
want de tempel (die jullie zijn) van God is
heilig. 18 Laat niemand van jullie zichzelf
misleiden. Wie bij zichzelf denkt dat hij in
deze wereld wijs is, laat hij dwaas zijn zodat
hij wijs mag zijn.
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19 Want de wijsheid van deze wereld is
dwaasheid voor God; er staat namelijk
geschreven: "Hij heeft de wijzen op hun
eigen sluwheid gepakt." 20 En ook: "De
HEER weet hoe leeg de redeneringen van de
wijzen zijn." 21 Laat niemand daarom
roemen want alles wat in mensen is, hebben
jullie ook. 22 Of dat Pawlos is, Apollo, Kiʾfā,
de wereld, leven, dood, tegenwoordigheid of
toekomst is; alles is van jullie. 23 Maar jullie
zelf zijn van de Mšíḥā en de Mšíḥā is van
God.
Hoofdstuk 4
1 Laat ons door jullie worden beschouwd als
dienaren van de Mšíḥā en als bedienden van
de mysteries van God. 2 Daarom wordt nu
van elke beheerder verwacht dat hij getrouw
is. 3 Maar ik heb deze kleinigheid; dat ik door
jullie of door iemand word veroordeeld,
maar ik oordeel zelfs niet mijzelf. 4 Want ik
ben me niet bewust van iets [slechts] bij
mijzelf, maar word hierdoor niet
gerechtvaardigd, want de HEER is mijn
rechter. 5 Daarom moeten jullie niets
voortijdig veroordelen, tot de HEER komt, die
licht zal brengen in het duistere verborgene
en hij zal de redeneringen van harten
openbaren. Daarna zal er voor iedereen lof
van God zijn. 6 Het is in jullie belang, mijn
broeders, dat ik deze dingen over mijn
persoon en die van Apollo heb bevestigd,
zodat jullie door ons mogen leren niet meer
te veronderstellen dan wat is geschreven. En
niemand mag zich, in naam van iemand,
boven zijn naaste verheffen.7 Want wie
onderzoekt jullie of wat is er dat jullie niet
hebben ontvangen? En als jullie hebben
ontvangen, waarom roemen jullie dan alsof
jullie het niet hebben ontvangen? 8 Nu zijn
jullie verzadigd en rijk geworden en jullie
hebben zonder ons geregeerd. Hadden jullie
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maar geregeerd waarbij ook wij met jullie
regeerden! 9 Ik denk dat God ons
zendelingen uiteindelijk heeft aangesteld om
tot de dood een theater voor het universum
te zijn; voor engelen en voor mensen. 10 Wij
zijn dwaas vanwege de Mšíḥā, maar jullie zijn
wijs in de Mšíḥā. En wij zijn zwak, maar jullie
zijn machtig. Jullie zijn geprezen en wij zijn
geminacht. 11 Tot dit uur584 hebben we
honger en dorst, zijn we naakt, geslagen, en
we hebben geen vast verblijf. 12 Wij
vermoeien ons door met onze handen te
werken, maar zij minachten ons maar wij
zegenen, zij vervolgen ons maar wij verduren
het. 13 Zij schelden ons uit maar wij bidden
voor hen; als het afval van de wereld en het
vuilnis van allen zijn we geweest, tot nu toe.
14 Ik heb deze dingen niet aan jullie
geschreven om jullie te beschamen, maar ik
onderricht jullie als geliefde kinderen.
15 Hoewel jullie tienduizend leermeesters in
Mšíḥā hebben, hebben jullie niet veel vaders;
want in Yešúʿ Mšíḥā heb ik jullie verwekt
door de boodschap. 16 Ik verzoek jullie
daarom dat jullie als ik zijn. 17 Daarom heb ik
jullie Timoteos gestuurd, die mijn geliefde
zoon is, en getrouw in de HEER, zodat hij
jullie mijn wegen die in de Mšíḥā zijn kan
doen herinneren, zoals de dingen die ik alle
gemeenten leer. 18 "Alsof ik niet naar jullie
toe kom" hebben sommigen van jullie
hardop gedacht. 19 Maar als de HEER wil, zal
ik spoedig naar jullie toe komen. Dan zal ik
niet de woorden van degenen die zichzelf
verheffen kennen, maar hun kracht. 20 Want
het koninkrijk van God is niet in woord, maar
in kracht. 21 Hoe willen jullie het hebben?
Zal ik met een stok komen of met liefde en
een zachtaardige geest?
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1 Samengevat: er wordt gehoord van
hoererij in jullie midden. Hoererij zoals het
zelfs niet onder de heidenen wordt
genoemd; dat een zoon de echtgenote van
zijn vader neemt! 2 En jullie zijn opgeblazen,
in plaats dat jullie in speciaal rouw zijn gaan
zitten om degene die deze daad heeft
begaan uit jullie midden weg te doen.
3 Hoewel mijn lichaam op een afstand is ben
ik in de geest nabij. En nu heb ik degene die
dit heeft begaan als volgt geoordeeld; 4 Dat
jullie allen in de naam van onze Heer, Yešúʿ
Mšíḥā, en in de geest met mij en met de
kracht van onze Heer, Yešúʿ Mšíḥā
vergaderen! 5 En jullie moeten hem aan
Sāṭānā uitleveren voor de ondergang van zijn
lichaam, zodat [zijn] geest mag leven op de
dag van onze Heer, Yešúʿ Mšíḥā.6 Jullie
roemen is niet goed. Weten jullie niet dat
een weinig zuurdesem, het hele deeg
verzuurt? 7 Doe dan de oude zuurdesem van
jullie weg, zodat jullie een nieuw deeg zullen
zijn, zoals jullie ongezuurd deeg zijn voor het
Peṣḥā van de Mšíḥā die voor ons was
geslacht. 8 Laten we de viering daarom niet
doen met de oude zuurdesem of met de
zuurdesem van slechtheid en bitterheid,
maar met de zuurdesem van zuiverheid en
heiligheid. 9 Ik heb jullie in een brief
geschreven om niet met hoereerders om te
gaan. 10 Ik spreek niet over hoereerders die
in deze wereld zijn of over de hebzuchtigen,
over afpersers of over aanbidders van
afgoden; anders moesten jullie uit deze
wereld vertrekken. 11 Maar dit heb ik
geschreven; heb geen omgang met degene
die een broeder wordt genoemd, maar een
hoereerder blijkt, of een hebzuchtig man of
een aanbidder van afgoden, of een
misbruiker, een dronkaard, of een dief; met
zo iemand moeten jullie zelfs geen brood

eten. 12 Wie ben ik om wie buiten zijn te
oordelen? Oordelen jullie wie binnen zijn!
13 Wie buiten zijn worden door God
geoordeeld; maar verwijder het kwaad uit
jullie midden.
Hoofdstuk 6
1 Durft iemand van jullie, wanneer hij een
rechtszaak met zijn broeder heeft, deze te
oordelen tegenover de onrechtvaardigen en
niet tegenover de heiligen? 2 Of weten jullie
niet dat de heiligen het universum zullen
oordelen? En als het universum door jullie
geoordeeld zal worden, zijn jullie niet
waardig om kleine geschillen te oordelen?
3 Weten jullie niet dat jullie engelen zullen
oordelen? Hoeveel meer dan degenen die
van deze wereld zijn? 4 Maar als jullie een
wereldse rechtszaak hebben, oordelen
degenen die worden veronachtzaamd door
de gemeente, jullie! 5 Tot jullie schande zeg
ik het tegen jullie; Is er onder jullie zelfs niet
één wijs man, die kan bemiddelen tussen een
broeder en zijn broeder? 6 Maar een broeder
heeft een rechtszaak met zijn broeder, en
nog wel tegenover degenen die niet geloven!
7 Daarom veroordelen jullie je in wezen
omdat jullie rechtszaken tegen elkaar
hebben. Waarom dragen jullie het nadeel
niet? Waarom lijden585 jullie het verlies niet?
8 Maar jullie benadelen en lichten zelfs jullie
broeders op! 9 Of weten jullie niet dat
onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet
zullen beërven? Vergis jullie niet. Zowel
hoereerders, aanbidders van afgoden,
overspelers, aanranders of mannen die met
mannen liggen586,
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10 of hebzuchtigen, dieven, dronkaards,
lasteraars of afpersers zullen het koninkrijk
van God niet beërven. 11 En deze dingen zijn
in sommigen van jullie geweest maar jullie
zijn gewassen, jullie zijn geheiligd en
gerechtvaardigd in naam van onze Heer,
Yešúʿ Mšíḥā en door de Geest van onze God.
12 Alles is me toegestaan maar niet alles is
nuttig voor mij. Alles is me toegestaan maar
geen mens zal macht over me hebben.
13 Voedsel voor de buik, en de buik voor
voedsel, maar God brengt beiden tot niets.
Het lichaam is niet [bedoeld] voor hoererij,
maar voor onze Heer en onze Heer is voor
het lichaam. 14 Maar God heeft onze Heer
opgewekt en zal ons opwekken door zijn
kracht. 15 Weten jullie niet dat jullie
lichamen deel uitmaken van de Mšíḥā? Zal
iemand een lid van de Mšíḥā nemen om het
een lid te maken van een hoer? Dat nooit!
16 Of weten jullie niet dat wie zich met een
hoer verenigt één lichaam587 is? Want er
staat geschreven dat de twee, één lichaam
zullen zijn. 17 Wie zich echter met onze Heer
heeft verenigd, is een geest met hem
geworden. 18 Ontvlucht de hoererij, en elke
zonde die een mens begaat is buiten zijn
lichaam. Maar wie hoereert, zondigt tegen
zijn eigen lichaam. 19 Of weten jullie niet dat
jullie lichaam de tempel van de Heilige Geest
is die in jullie woont, die jullie hebben
ontvangen van God, en jullie zijn niet bezit
van jullie zelf geweest. 20 Want jullie zijn
gekocht met een prijs, geef daarom glorie
aan God met jullie lichaam en geest, die van
God zijn.

1 Wat betreft de dingen waarover jullie me
hebben geschreven; het is goed voor een
man geen vrouw aan te raken. 2 Maar laat
vanwege hoererij een man zijn vrouw nemen
en een vrouw haar echtgenoot nemen.
3 Laat een man zijn vrouw de verschuldigde
liefde betonen en zo ook de vrouw aan haar
echtgenoot. 4 Een vrouw heeft niet het
gezag over haar lichaam, maar haar
echtgenoot. Zo heeft ook een man niet het
gezag over zijn lichaam, maar zijn vrouw.
5 Onthoud [het] elkaar daarom niet, behalve
wanneer jullie beiden een tijd overeenkomen
die jullie besteden aan vasten en gebed. Keer
daarna opnieuw terug naar 'het'588, zodat
Sāṭānā jullie niet zal beproeven vanwege de
lust van het lichaam. 6 Dit zeg ik slechts aan
de zwakkeren589, het is geen decreet. 7 Want
ik wenste dat alle mensen als ik waren in
zuiverheid. Maar elk mens heeft een gave
van God. De één zo, een ander zo. 8 En ik zeg
aan degenen die geen vrouw hebben, en aan
weduwen dat ze blijven zoals ik. 9 Maar als
ze niet kunnen volharden, laten ze dan
huwen, want het is beter te huwen dan te
branden van begeerte. 10 Degenen die
vrouwen590 hebben, gebied niet ik, maar mijn
Heer, dat een vrouw niet van haar
echtgenoot mag scheiden. 11 En als ze
scheidt, laat ze zonder man blijven, of zich
verenigen met haar echtgenoot en laat de
man zijn vrouw niet verlaten! 12 Aan
anderen zeg niet ik maar mijn Heer, als er
een broeder is die een ongelovige vrouw
heeft en ze wil bij hem blijven, laat hij haar
niet verlaten.
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13 En als een vrouw een echtgenoot heeft
die niet gelooft, en bij haar wil blijven, laat zij
haar echtgenoot dan niet verlaten. 14 Want
die man die ongelovig is, wordt geheiligd
door de vrouw die gelooft, en die vrouw die
niet gelooft, wordt geheiligd door de
echtgenoot die gelooft. En als hun kinderen
onrein waren, dan zijn ze nu gereinigd.
15 Maar als degene die niet gelooft scheidt,
laat hij scheiden. In zo'n geval is een broeder
of zuster niet gebonden en heeft God ons tot
vrede geroepen. 16 Want weten jullie
vrouwen of jullie je echtgenoot zullen
redden? Of jullie mannen of jullie je vrouw
zullen redden? 17 Maar laat elk mens lopen
zoals de HEER het aan hem heeft verdeeld en
zoals God hem heeft geroepen. Zo gebied ik
ook alle gemeenten. 18 En als een man was
geroepen als besnedene, laat hij niet
terugkeren naar onbesnedenheid, en als hij
in onbesnedenheid was geroepen, laat hij
niet besneden worden. 19 Want
besnedenheid is niets geweest; ook
onbesnedenheid niet, behalve de
waarnemingen van de geboden van God.
20 Laat iedereen doorgaan in de roeping
waarmee hij werd geroepen. 21 Als je werd
geroepen als bediende, wees er niet bezorgd
over. Kies het, zelfs als je vrijgemaakt kan
worden, om te bedienen. 22 Want wie als
bediende is geroepen voor onze Heer is een
vrij man van God. Zo is ook degene die een
vrij man wordt genoemd, een bediende van
de Mšíḥā. 23 Met een prijs zijn jullie gekocht;
jullie mogen geen bedienden van mensen
zijn. 24 Laat iedereen, broeders, blijven in
dat waarin hij werd geroepen, met God.
25 Wat betreft maagdelijkheid, heb ik geen
decreet van God ontvangen, maar ik geef
raad als iemand die genade van God heeft
ontvangen om getrouw te zijn.

26 En ik denk dat dit redelijk is vanwege de
noodzaak van de tijd, dat het nuttig voor
iemand is zo te zijn. 27 Ben je aan een vrouw
gebonden? Zoek geen scheiding. Ben je
gescheiden? Zoek geen vrouw. 28 En als je
een vrouw neemt, heb je niet gezondigd. En
als een maagd bij een echtgenoot zal zijn,
heeft ze niet gezondigd. Maar er is
verdrukking in het lichaam voor wie zo zijn.
Ik probeer jullie te sparen. 29 En dit zeg ik
tegen de broeders, dat we nu weinig tijd
hebben. Degenen die vrouwen hebben,
zullen zijn alsof ze zonder zijn, 30 en degenen
die huilen alsof ze niet huilen, en degenen
die zich verheugen, alsof ze zich niet
verheugen, en degenen die kopen alsof ze
niet verkrijgen. 31 En laat degenen die deze
wereld benutten dat niet buiten de gepaste
behoefte doen want de vorm van deze
wereld gaat voorbij. 32 Daarom wil ik dat
jullie zonder zorgen zullen zijn. Want wie
geen vrouw heeft, denkt aan wat van zijn
Heer is en hoe hij zijn Heer kan behagen.
33 Maar wie een vrouw heeft, maakt zich
zorgen over wat van de wereld is en hoe hij
zijn vrouw kan behagen. 34 Er is ook een
verschil tussen een echtgenote en een
maagd. Zij die nooit een echtgenoot heeft
gehad denkt aan haar Heer en hoe ze heilig
in haar lichaam en geest kan zijn. Maar zij die
een echtgenoot heeft, denkt aan wat van de
wereld is, zodat ze haar echtgenoot kan
behagen. 35 Maar ik zeg dit in jullie belang,
ik leg geen strik voor jullie, maar dat jullie
voortdurend op de goede manier getrouw
aan jullie Heer zullen zijn, terwijl jullie de
wereld niet bedenken. 36 Als iemand zich
uitgelachen voelt voor het gedrag van zijn
maagdelijke [dochter], omdat deze voorbij
de huwbare leeftijd is en het juist is [haar] te
geven, laat hij doen zoals hij wil, hij zondigt
niet. Laat haar huwen.
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37 Maar wie echt vastbesloten is in zichzelf,
niets dwingt hem, uit vrije wil en zo in zijn
hart heeft besloten om zijn maagdelijke
[dochter] te houden, doet goed. 38 Degene
die zijn maagdelijke591 [dochter] geeft, doet
goed. Maar degene die zijn maagdelijke
[dochter] niet geeft, doet zeer goed. 39 Een
vrouw is zolang haar echtgenoot leeft, door
de Wet gebonden. Maar als haar man zou
ontslapen is ze vrijgemaakt voor degene die
zij wil, maar alleen in onze Heer. 40 Ze is
gelukkig als ze zo zal blijven, zoals ik bedoel.
Ik denk dat ook ik de Geest van God in mij
heb.
Hoofdstuk 8
1 Over offers, (behalve aan afgoden) weten
we allen dat we kennis hebben. Kennis blaast
echter op maar liefde bouwt op. 2 Als
iemand denkt dat hij iets weet, weet hij niets
van wat hij moet weten. 3 Maar als iemand
God liefheeft is deze met hem bekend.
4 Over voedsel dat aan afgoden is geofferd
weten we dat een afgod in het universum
niets is, en dat er geen andere God is behalve
één592. 5 Hoewel er zijn die goden worden
genoemd, in de hemel of op aarde, omdat er
vele goden en vele heerschappen zijn, 6
hebben wij echter één God, de Vader, van
wie alles is en wij zijn in hem, en één HEER,
Yešúʿ Mšíḥā, door wie alles is en wij zijn er
door zijn hand. 7 Maar niet iedereen heeft
[deze] kennis, want er zijn tot nu toe
sommigen, die met hun geweten wat betreft
afgoden, het als offervlees eten. Maar omdat
hun geweten zwak is, is het besmeurd.
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Handelingen 21:9
Deuteronium 6:4
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8 Maar voedsel brengt ons niet bij God.
Want we worden niet meer of minder door
wel of niet te eten. 9 Maar wees voorzichtig,
anders zal jullie gezag een struikelblok voor
de zwakken zijn. 10 Want men jullie ziet
aanliggen, die kennis hebben, in het huis van
de afgoden, zie, zal zijn zwakke geweten dan
niet bevestigd worden om het offervlees
[aan afgoden] te eten? 11 En degene die
zwak is, voor wie de Mšíḥā is gestorven,
wordt vernietigd door jullie kennis. 12 En als
jullie zo tegen jullie broeders zondigen en
hun zwakke geweten slaan, zondigen jullie
tegen de Mšíḥā. 13 Als voedsel daarom mijn
broeder aanstoot geeft, zal ik nooit vlees
eten om mijn broeder geen aanstoot te
geven.
Hoofdstuk 9
1 Ben ik geen vrij man? Ben ik geen
zendeling? Heb ik onze Heer Yešúʿ Mšíḥā niet
gezien? Zijn jullie niet mijn werk in mijn
Heer? 2 En als ik voor anderen geen
zendeling was ben ik het voor jullie wel. En
jullie zijn voor mij het zegel van mijn
zendelingschap. 3 En ik antwoord degenen
die mij veroordelen met het volgende;
4 Waarom is het ons niet toegestaan om te
eten en te drinken? 5 Of is het ons niet
toegestaan een zuster als vrouw met ons
mee te laten reizen zoals anderen van de
zendelingen en de broeders van onze Heer
zoals Kiʾfā? 6 Of hebben alleen Barnaba en ik
geen gezag om niet te [hoeven] werken? 7 Is
er iemand die op eigen kosten in een oorlog
vecht? Of is er iemand die een wijngaard
plant en niet van haar vrucht eet? Of is er
iemand die schapen hoedt, maar die zich niet
met melk van zijn kudde voedt? 8 Ik zeg deze
dingen als een mens. Zie, ook de Wet zegt
deze dingen.
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9 Want er staat geschreven in de Wet van
Muše: "Muilkorf een dorsende os niet." Is
God bezorgd om een os? 10 Maar het is
bekend dat hij het voor ons heeft gezegd, en
het werd voor ons geschreven want de
ploeger moet ploegen vanwege de hoop en
de dorser vanwege de hoop op oogst. 11 En
als we [dingen] van de geest onder jullie
hebben gezaaid, is het iets groots als we
materiële dingen van jullie oogsten? 12 En
als anderen dit gezag over jullie hebben,
waarom past het dan niet juist meer bij ons?
We hebben dit gezag echter niet benut, maar
we hebben alles verduurd zodat we in niets
de boodschap van de Mšíḥā hinderen.
13 Weten jullie niet dat er voor degenen die
in de tempel werken wordt gezorgd en dat
degenen die het altaar bedienen met het
altaar delen? 14 Zo heeft onze Heer ook
geboden dat degenen die zijn boodschap
verkondigen, van zijn boodschap moeten
leven593. 15 Maar ook ik ben aan geen van
deze dingen gewend. Ik heb ook niet
geschreven dat het zo voor mij gedaan moest
worden, want ik zou liever sterven dan dat
iemand mijn glorie zinloos maakt. 16 Zelfs als
ik aankondig heb ik geen reden tot roemen,
want ik moet het doen. Wee mij als ik niet
zou aankondigen! 17 Als ik dit uit vrije wil
doe heb ik een beloning. Maar als het niet uit
vrije wil is, is mij een beheer toevertrouwd.
18 Wat is dan mijn beloning? Terwijl ik
verkondig maak ik geen kosten voor de
boodschap van de Mšíḥā. Ik benut het aan
mij gegeven gezag in het goede nieuws niet!
19 Terwijl ik van alles vrijgemaakt ben,
onderwerp ik me aan iedereen594 om velen

te winnen. 20 En ik was bij de Yihúdi's een
Yihúdi zodat ik de Yihúdi's kon winnen. Bij
degenen die onder de Wet staan was ik als
wie onder de Wet staan, zodat ik degenen
die onder de Wet staan kon winnen. 21 En
voor wie geen Wet hebben, was ik als
iemand zonder Wet (terwijl ik voor God niet
zonder Wet ben, maar in de Wet van de
Mšíḥā) zodat ik ook degenen die zonder Wet
zijn, kon winnen. 22 En ik was bij de zwakken
zwak, zodat ik de zwakken kon winnen. Voor
iedereen595 was ik alles om iedereen te
redden. 23 Dit doe ik om een partner in de
boodschap te zijn. 24 Weten jullie niet dat
wie in het stadion rennen dat allen rennen,
maar er is er één die de overwinning
behaalt? Ren zo dat jullie die behalen. 25
Maar elke man die de wedstrijd doet, sluit
zijn gedachten van alles af. Hij loopt hard om
een krans te ontvangen die vergaat, maar wij
[ontvangen er] een die niet vergaat. 26 Ik ren
daarom zo; niet voor iets wat onbekend is en
ik strijd zo; niet als iemand die tegen de lucht
strijdt. 27 Ik overwin mijn lichaam en
onderwerp het zodat ik niet na tot anderen
te hebben verkondigd, in wezen zou worden
verworpen.
Hoofdstuk 10
1 Ik wil dat jullie weten, mijn broeders, dat al
onze vaders onder een wolk waren en allen
gingen door de zee. 2 Allen werden door
Muše in de wolk en in de zee gedoopt. 3 En
allen aten één geestelijk voedsel. 4 En allen
dronken596 één geestelijke drank, want ze
dronken van de geestelijke Rots die met hen
was; die Rots was de Mšíḥā.
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5 Maar God was niet blij met velen van hen
want ze zijn gevallen in de wildernis. 6 Deze
dingen zijn ons tot voorbeeld, dat we het
kwaad niet zouden begeren zoals zij dat
hebben begeerd. 7 Ook moeten we geen
aanbidders van afgoden zijn, net als
sommigen van hen deden, volgens wat er
staat geschreven: [Ex 17:6] Het volk zat om te
eten en te drinken en stond op om te
spelen. 8 Ook mogen we niet hoereren, zoals
sommigen van hen hoereerden. Er vielen er
op één dag drieëntwintigduizend. 9 Ook
mogen we de Mšíḥā niet beproeven zoals
sommigen dat hebben gedaan en ze gingen
door slangen verloren. 10 Ook mogen we
niet mopperen, zoals sommigen van hen
hebben gemopperd en ze zijn verloren
gegaan door de vernietiger. 11 Maar al die
dingen die met hen waren gebeurd dienden
ons tot voorbeeld en het werd geschreven
tot onze vermaning, over wie het einde van
de eeuwen597 is gekomen. 12 Laat van nu af
degene die denkt te staan, oppassen niet te
vallen. 13 Geen enkele beproeving die
mensen overkomt, is jullie onbekend. Maar
God, die getrouw is, zal niet toestaan dat
jullie meer worden beproefd dan jullie
kunnen dragen, en zal voor jullie beproeving
een uitweg vinden zodat jullie het kunnen
dragen. 14 Daarom, mijn geliefden, ontvlucht
de dienst van afgoden. 15 Ik spreek als met
de wijzen. Jullie kunnen oordelen wat ik zeg.
16 Die beker van dankzegging die we
zegenen; is het niet de deelname in het
bloed van de Mšíḥā? Ons breken van brood;
is het niet in de deelname van het lichaam
van de Mšíḥā?

17 Zoals het brood één is, zo zijn we allen
één lichaam, want we ontvangen allen van
één brood. 18 Zie het Isrāʾyel dat van het
vlees is! Waren niet degenen die van de
offers aten ook de deelnemers aan het
altaar? 19 Wat bedoel ik dan? Dat een afgod
iets is of dat een offer aan een afgod iets is?
Nee! 20 Maar wat de heidenen offeren is aan
schimmen, niet aan God, want ik wil niet dat
jullie partners van schimmen zijn. 21 Jullie
kunnen niet drinken van de beker van onze
Heer en van de beker van schimmen en jullie
kunnen niet deelnemen aan de tafel van
onze Heer en aan de tafel van schimmen.
22 Of wekken we de jaloezie van onze Heer
op? Zijn we sterker dan hij? 23 Alles is me
toegestaan, maar niet alles is nuttig. Alles is
me toegestaan, maar niet alles bouwt op.
24 Laat iemand niet [alleen] wat van zichzelf
is zoeken, maar ook alles voor zijn naaste.
25 Alles wat bij de slager598 wordt verkocht,
mogen jullie eten, zonder onderzoek om het
geweten. 26 Want de aarde is volledig599
van de HEER. 27 Als iemand uit de heidenen
jullie uitnodigt en jullie willen gaan; eet dan
alles wat jullie wordt voorgezet zonder
onderzoek om het geweten. 28 Maar als
iemand jullie zou zeggen: "Dit is offervlees",
dan mogen jullie niet eten om wat hij jullie
had gezegd, en om het geweten. 29 Het
geweten? Ik zeg: niet dat van jezelf maar dat
van degene die het je heeft verteld! Waarom
wordt mijn ongebondenheid beoordeeld
door het geweten van anderen? 30 Als ik
[hieraan] deelneem met respect, waarom
word ik dan belasterd voor iets waar ik voor
dank? 31 Als jullie daarom eten en drinken,
en als jullie iets doen, behoren jullie alles tot
glorie van God te doen.
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of 'werelden'. Payne Smith p. 415. Of
'maatschappij'
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of 'vlees-markt'.
lett. 'in haar volheid'.
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32 Wees geen struikelblok voor de Yihúdi's
en voor de Arameeërs of voor de gemeente
van God, 33 omdat ook ik in alle dingen
iedereen behaag en niet wat van mij is zoek,
maar dat wat voor velen nuttig is, zodat ze
het leven kunnen hebben.
Hoofdstuk 11
1 Doe me na zoals ook ik de Mšíḥā [nadoe].
2 Ik prijs jullie, mijn broeders, dat jullie mij in
alles hebben herinnerd. Zoals ik aan jullie de
geboden600 heb aangereikt, zo behouden
jullie hen. 3 Want ik wil dat jullie weten dat
de Mšíḥā het hoofd601 van iedere man is. En
de man is het hoofd van de vrouw. En God is
het hoofd van de Mšíḥā. 4 Elke man die bidt
of profeteert terwijl zijn hoofd bedekt is,
onteert zijn hoofd. 5 Elke vrouw die bidt of
profeteert terwijl haar hoofd onthuld602 is,
beschaamt haar hoofd want ze is [dan] als
iemand met geschoren hoofd. 6 Want als
een vrouw onbedekt is; laat ze ook het haar
afknippen, maar als het voor een vrouw
afschuwelijk is om afgeknipt of geschoren te
zijn, laat ze dan haar hoofd bedekken.
7 Want een man moet niet zijn hoofd
bedekken omdat hij naar de gelijkenis en de
glorie van God is, maar de vrouw is de glorie
van de man. 8 Want een man is niet uit de
vrouw, maar de vrouw is uit de man. 9 Ook is
de man niet voor de vrouw gemaakt, maar
de vrouw voor de man. 10 Hierom moet een
vrouw gezag603 over haar hoofd hebben
vanwege de engelen.

11 Er is echter geen man zonder vrouw of
een vrouw zonder man in onze Heer.
12 Want zoals de vrouw van de man is, is ook
de man van de vrouw maar van God is alles.
13 Oordeel daarom bij jullie zelf. Is het
gepast voor een vrouw om tot God te bidden
terwijl ze haar hoofd onthult? 14 Leert zelfs
de natuur jullie niet dat wanneer het haar
van een man lang is, dat het hem tot oneer
is? 15 En als een vrouw het haar laat groeien
is het haar schoonheid omdat het aan haar is
gegeven tot bedekking. 16 Maar als iemand
deze dingen betwist: wij hebben een
gewoonte als deze niet, ook de gemeente
van God niet. 17 Maar ik draag jullie dit niet
op om jullie te prijzen, want jullie zijn niet
vooruit gekomen maar tot een gebrek
afgedaald. 18 Ik heb namelijk gehoord dat
wanneer jullie met de gemeente vergaderen,
dat er onderlinge verdeeldheid is, wat ik
deels geloof. 19 Verwacht ook onderlinge
strijd zodat degenen die onder jullie zijn
onderzocht, bekend mogen zijn.
20 Wanneer604 jullie vergaderen, eten en
drinken jullie de dag van onze Heer niet zoals
het past. 21 De een eet echter zijn maaltijd
thuis terwijl een ander hongerig is, en een
ander is dronken. 22 Hebben jullie geen
huizen waar jullie eten en drinken of
veronachtzamen jullie de gemeente van God
en hebben jullie degenen die niets hebben
beschaamd? Wat zal ik tegen jullie zeggen?
Prijs ik jullie? Dat doe ik niet! 23 Want wat ik
van onze Heer heb ontvangen, heb ik jullie
aangereikt; dat onze Heer Yešúʿ in de nacht
waarin hij werd verraden het brood nam,
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als in Mattheus 5:19. Sommige vertalingen
hebben 'overleveringen'.
601 of 'oorsprong'.
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603 Strongs H7981. Lamsa en Murdock hebben
hier 'bedekking op'.
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24 en hij bad en brak het en hij zei: "Neem
en eet; dit is mijn lichaam dat voor jullie is
gebroken. Doe het zo tot herdenking van
mij." 25 [Net] zo, nadat ze de maaltijd
hadden gehad, gaf hij ook de beker en hij zei:
"Deze beker605 is het nieuwe verbond in mijn
bloed. Doe het zo vaak als jullie het drinken
tot herdenking van mij." 26 Want zo vaak als
jullie dit brood eten en deze beker drinken,
gedenken jullie de dood van onze Heer tot
zijn komst606! 27 Wie daarom van het brood
van de HEER eet, en van zijn beker drinkt
maar er niet waardig voor is, is schuldig aan
het bloed en het lichaam van de HEER.
28 Laat iemand zichzelf daarom onderzoeken
en daarna eten van het brood en drinken van
deze beker. 29 Wie er ooit van eet en drinkt
maar er niet waardig voor is, drinkt en eet
zichzelf een veroordeling door niet het
lichaam van de HEER te onderscheiden.
30 Daarom zijn velen onder jullie ziek en
zwak en velen slapen. 31 Want als we onszelf
oordelen, worden we niet geoordeeld.
32 Maar wanneer we door onze Heer
worden geoordeeld, worden we gecorrigeerd
zodat we niet met de wereld veroordeeld
worden. 33 Van nu af, mijn broeders,
wanneer jullie vergaderen moeten jullie op
elkaar wachten om te eten. 34 Maar laat wie
honger heeft thuis eten zodat jullie niet tot
veroordeling vergaderen. Overige
opdrachten zal ik geven als ik kom.
Hoofdstuk 12
1 Maar over het geestelijke, mijn broeders,
wil ik dat jullie weten, 2 dat jullie heidenen
zijn geweest, en dat jullie zonder
onderscheid naar stemloze afgoden werden
605
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geleid. 3 Daarom maak ik jullie bekend dat er
niemand is die door de Geest van God
spreekt en zegt dat Yešúʿ verdoemd is. Ook
kan niemand zeggen dat Yešúʿ de HEER607 is,
behalve door de Heilige Geest. 4 Nu zijn er
verschillen in gaven, maar de Geest is één.
5 Er zijn verschillen in bediening, maar de
HEER is één. 6 Er zijn verschillen in krachtige
werken, maar God is één, die alles in
iedereen bewerkt. 7 Aan een ieder is tot nut
van hem de openbaring van de Geest
gegeven. 8 Aan de één is door de Geest een
wijs woord gegeven, maar aan een ander is
door die zelfde Geest een woord van kennis
gegeven. 9 Aan een ander geloof door de
Geest, een ander heeft de gaven van
genezing door de Geest. 10 Aan een ander
krachtige werken en aan een ander profetie,
een ander onderscheid tussen geesten, aan
een ander soorten van talen, aan een ander
de vertaling van talen. 11 Maar al deze
dingen worden door één Geest gedaan en hij
verdeelt zich aan een ieder zoals hij wenst.
12 Want net zoals het lichaam één is, en uit
vele leden bestaat, zijn alle leden van het
lichaam. Hoewel er vele [leden] zijn, is er
maar één lichaam en zo is ook de Mšíḥā.
13 Ook wij allen zijn door één geest tot één
lichaam gedoopt; of het nu Yihúdi's,
Arameeërs, knechten of ongebondenen zijn;
een ieder heeft van één geest gedronken.
14 Want het lichaam is ook niet één lid, maar
vele. 15 Als een voet zou zeggen: "Omdat ik
geen hand ben, ben ik geen deel van het
lichaam!" Zou het dan niet van het lichaam
zijn? 16 En als een oor zou zeggen en
inbrengen: "Omdat ik geen oog ben, ben ik
niet van het lichaam!" Zou het dan niet van
het lichaam zijn?

607

di Māryā hu Yešúʿ.
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17 Want als heel het lichaam een oog zou
zijn, waar zou dan het gehoor zijn? Maar als
alles het gehoor was, waar was dan de reuk?
18 Nu heeft God namelijk elk van de leden in
het lichaam geplaatst, zoals hij het heeft
gewild. 19 Maar als allen één lid waren, waar
zou dan het lichaam zijn? 20 Nu zijn er vele
leden, maar er is één lichaam. 21 Het oog
kan niet tegen de hand zeggen: "Ik heb je
niet nodig." Ook kan het hoofd niet tegen de
voeten zeggen: "Ik heb jullie niet nodig!"
22 Maar hoe zwakker die leden zijn, hoe
meer ze nodig zijn. 23 Aan wat we minachten
in het lichaam, vermeerderen we
buitengewone eerbied en aan wat
bescheiden is, geven we een beter figuur.
24 Want onze eerbiedige leden zoeken geen
eerbied want God heeft het lichaam
samengesteld en hij heeft meer eerbied
gegeven aan de kleinste leden, 25 zodat er
geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn,
maar alle leden moeten gelijkmatig voor
elkaar zorgen. 26 Wanneer nu één lid lijdt,
zullen allen het voelen. En als één lid zich
verheugt zullen allen zich verheugen.
27 Jullie zijn nu het lichaam van de Mšíḥā en
de leden op hun plaats. 28 Want God heeft
in de gemeente eerst zendelingen
aangesteld, na hen profeten en na hen
leraren, na hen wie krachtige werken doen,
na hen gaven van genezing, helpers, gidsen
en soorten van talen. 29 Zijn allen
zendelingen? Zijn allen profeten? Zijn allen
leraren? Doen allen krachtige werken?
30 Hebben allen gaven van genezing?
Spreken allen in talen of vertalen allen?
31 Maar als jullie ijverig zijn voor grote gaven
zal ik jullie opnieuw een betere weg tonen.

1 Al zou ik alle talen van mensen en van
engelen spreken, maar geen liefde hebben,
zou ik als een rinkelende bel608 of schallende
cimbaal zijn. 2 En als ik [de gave van] profetie
zou hebben, en alle mysteries zou kennen,
en alle kennis zou hebben en als ik al het
geloof zou hebben waarmee ik bergen609 kan
verwijderen, maar ik heb geen liefde, zou ik
niets zijn. 3 En al zou ik de armen voeden van
alles wat ik heb, of zou ik mijn lichaam als
brandoffer610 geven, maar ik heb geen liefde,
heb ik niets bereikt. 4 Liefde heeft een lange
adem en is aangenaam. Liefde is niet jaloers.
Liefde zweept niet op en is niet opgeblazen.
5 Liefde begaat geen schande, is niet
egoïstisch611, kookt niet [van woede] en
bedenkt geen kwaad, 6 verheugt zich niet
over onrecht, maar verheugt zich in
waarheid, 7 verdraagt alles, gelooft alles,
hoopt alles en verduurt alles. 8 Liefde zal
nooit vallen. Want profetieën zullen
eindigen, tongen zullen zwijgen, en kennis zal
eindigen. 9 Want het is weinig wat we weten
van veel en we profeteren weinig van veel.
10 Maar wanneer de perfectie is gekomen
zal wat gedeeltelijk is eindigen. 11 Toen ik
een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik
als een kind en redeneerde ik als een kind.
Toen ik een man werd, eindigden deze
kinderlijke dingen. 12 Als in een spiegel zien
we nu een gelijkenis, dan van gezicht tot
gezicht. Nu weet ik het gedeeltelijk, maar
dan zal ik het weten zoals ik bekend sta.
13 Want deze drie dingen blijven: geloof,
hoop en liefde. Maar de grootste van deze is
liefde.
608
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klinkend koper.
Matteüs 17:20; Lucas 17:6
Exodus 29:18
letterlijk: 'zoekt niet zichzelf'.
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1 Streef naar liefde en ijver naar de gaven
van de Geest, maar vooral zodat jullie
kunnen profeteren. 2 Want wie in een taal
spreekt, spreekt niet met mensen maar met
God omdat niemand begrijpt wat hij zegt. In
de Geest spreekt hij echter een mysterie.
3 Maar wie profeteert, spreekt tot opbouw,
hartelijkheid en tot troost. 4 Degene die in
een taal spreekt, bouwt zichzelf op, en
degene die profeteert bouwt de gemeente
op. 5 Ik wenste dat jullie allen in talen
konden spreken maar nog meer dat jullie
profeteren, want wie profeteert is groter dan
degene die in talen spreekt, behalve als hij
vertaalt, en als hij vertaalt, bouwt hij de
gemeente op. 6 En nu, broeders, als ik naar
jullie toe zou komen en in talen zou spreken,
wat hebben jullie aan mij, tenzij ik met jullie
spreek door een openbaring, door kennis,
door een profetie of een leer? 7 Want zelfs
onbezielde dingen die geluid maken zoals
een fluit of een harp; als men geen
onderscheid maakt tussen de ene en de
andere toon, hoe kan iets dat wordt
gespeeld of getokkeld dan herkend worden?
8 En als de bazuin een niet te onderscheiden
geluid blaast, wie zal dan voor het gevecht
voorbereid zijn? 9 Als ook jullie woorden in
een taal spreken, maar niet vertalen, hoe zal
dan iets wat jullie zeggen begrepen worden?
Jullie spreken dan als iemand die in de lucht
spreekt. 10 Want zie, er zijn vele soorten
talen in de wereld, maar geen van hen is
stemloos612! 11 En als ik de uitwerking van
de stem niet ken, ben ik een buitenlander613
voor wie spreekt, en ook hijzelf die spreekt,
is voor mij een buitenlander.

612
613

Grieks: "Er zijn geen geluidloze geluiden."
Bar-baria, 'zoon van buiten'.
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12 Omdat ook jullie ijverig zijn voor de gaven
van de Geest, probeer dan uit te blinken tot
opbouw van de gemeente. 13 Laat wie een
taal spreekt, bidden om te vertalen. 14 Want
als ik in een taal zou bidden, bidt mijn geest
terwijl mijn begrip vruchteloos is. 15 Wat zal
ik daarom doen? Ik zal bidden met mijn geest
en ik zal ook met begrip bidden, en ik zal
zingen met mijn geest en ik zal ook met
begrip zingen. 16 Als jullie anders zegenen in
de geest, hoe zal dan degene die de plaats
van de onwetende bezet 'amen' zeggen voor
jullie dankzegging? Want hij begrijpt niet wat
jullie zeggen. 17 Hoewel jullie goed zijn
gezegend is je naaste niet opgebouwd. 18 Ik
dank God dat ik meer in talen dan jullie allen
spreek. 19 Maar in de gemeente wil ik liever
vijf woorden met mijn verstand spreken,
zodat ik anderen kan leren, dan tienduizend
woorden in een taal614. 20 Mijn broeders,
wees geen jongeren in jullie begrip, wees
kleuters wat betreft het kwaad maar wees
geperfectioneerd in begrip. 21 In de Wet
staat geschreven: 'Met een buitenlandse
spraak en een andere taal zal ik met dit volk
spreken. Ze zullen mij zo zelfs niet meer
horen', zegt de HEER. 22 Talen zijn dus niet
tot een teken gesteld voor gelovigen, maar
voor ongelovigen. Profetie is niet voor
ongelovigen maar voor wie geloven. 23 En
als de gemeente vergaderd was en allen in
talen spraken, en de onwetenden of
ongelovigen komen binnen; zouden ze niet
zeggen dat [mensen] als zij mesjogge zijn?

614

of 'tong'; idioom.
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24 Maar als allen profeteren, en er komt een
onwetende of ongelovige binnen, dan wordt
hij door jullie overtuigd615 en is hij door jullie
allen terechtgewezen. 25 En wanneer het
verborgene van het hart zal zijn
geopenbaard, pas dan zal hij op zijn
aangezicht vallen en God aanbidden en hij
zal zeggen: "Echt, God is onder jullie!"
26 Daarom zeg ik, mijn broeders, laat
wanneer jullie vergaderen iemand die een
psalm heeft uitspreken. Laat, voor wie een
lering heeft of wie een openbaring heeft en
voor wie een taal heeft en voor wie een
vertaling heeft, alles tot opbouw zijn. 27 En
als iemand in een taal spreekt, zullen er twee
spreken, op zijn meest drie, en ieder om de
beurt, en één vertaalt. 28 En als er niemand
is die vertaalt, laat degene die een taal
spreekt zwijgen in de gemeente, en laat hij
met zichzelf en met God spreken. 29 Wat
profeten betreft, laat er twee of drie
spreken, en laat anderen het onderscheiden.
30 En als iets aan iemand anders wordt
geopenbaard terwijl de eerste is gaan zitten,
laat hij dan zwijgen. 31 Want jullie kunnen
allen één voor één profeteren, zodat
iedereen leert en wordt vertroost.
32 Want de Geest is onderworpen aan de
profeten. 33 Omdat God niet van ophef is
maar van rust, zoals in alle gemeenten van
de heiligen. 34 Laat jullie vrouwen in de
gemeente zwijgen, want het is hen niet
toegestaan te spreken maar om
onderworpen te zijn zoals ook de wet616 zegt.

35 Maar laten ze als ze iets willen leren, het
thuis aan hun echtgenoten vragen want het
is een schande617 voor een vrouw om in de
gemeente te spreken. 36 Of is het woord van
God door jullie of slechts naar jullie
gekomen? 37 Want als iemand van jullie
denkt dat hij een profeet is, of dat hij in de
Geest is, laat hij weten dat wat ik jullie schrijf
de geboden van onze Heer zijn. 38 Laat
iemand die het niet wil weten het niet
weten. 39 IJver dus mijn broeders, om te
profeteren, maar verbied niet het spreken in
talen. 40 Laat alles fatsoenlijk en ordelijk
gebeuren.
Hoofdstuk 15
1 Ik maak jullie het goede nieuws bekend dat
ik jullie heb verkondigd en jullie hebben het
ontvangen en staan er voor. 2 Door die
woorden die ik jullie heb verkondigd worden
jullie gered als jullie het herinneren, anders
hebben jullie het tevergeefs geloofd. 3 Want
ik heb het jullie vroeger aangereikt zoals ik
het heb ontvangen, namelijk dat de Mšíḥā
voor onze zonden is gestorven, zoals het
staat geschreven. 4 En hij werd begraven en
is op de derde dag opgestaan volgens wat er
geschreven staat. 5 En hij is door Kiʾfā gezien
en na hem aan de twaalf. 6 Daarna is hij door
meer dan vijfhonderd broeders samen gezien
van wie er velen vandaag nog resterend zijn
maar sommigen van hen zijn ontslapen. 7 En
na deze dingen is hij door Yaʿqúb gezien, en
na hem door alle zendelingen. 8 Als aan de
laatste van allen, is hij ook door mij, iemand
die nat achter618 de oren was, gezien.

617
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of 'onderzocht'
De mondelinge wet.

Strongs H1322
idioom. letterlijk 'een te vroeg geborene' of
'misgeboorte'.
618

peshitta.nl
1 Korintiërs - Hoofdstuk 15
9 Want ik ben de minste van de zendelingen,
en ik ben het niet waard om een zendeling te
worden genoemd omdat ik de gemeente van
God heb vervolgd. 10 Maar door de genade
van God ben ik wat ik ben. En zijn genade die
in me is, is niet zinloos geweest, want ik heb
me meer dan zij allen ingespand; niet ikzelf,
maar zijn genade die in me is. 11 Of het nu
vanwege mij of hen is; zo verkondigen we en
zo zijn jullie gaan geloven. 12 Maar als de
Mšíḥā, die van het verblijf van de doden is
opgestaan, wordt verkondigd; hoe kan het
zijn dat er mensen onder jullie zijn die
zeggen dat er geen opstanding619 van de
doden is? 13 En als er geen redding voor de
doden is, dan is zelfs de Mšíḥā niet
opgestaan. 14 En als de Mšíḥā niet is
opgestaan, dan is onze aankondiging zinloos
en ook jullie geloof zinloos. 15 We worden
dan ook liegende getuigen van God
bevonden, want we getuigden van God dat
hij de Mšíḥā heeft opgewekt, terwijl hij hem
niet heeft opgewekt. 16 En als zij die zijn
gestorven niet zullen opstaan, dan is zelfs de
Mšíḥā niet opgestaan! 17 En als de Mšíḥā
niet is opgestaan, dan is jullie geloof zinloos
en zijn jullie nog in jullie zonden. 18 En [dan]
zijn ook degenen die in de Mšíḥā zijn
ontslapen al vergaan. 19 En als alleen wij in
dit leven op de Mšíḥā vertrouwen, zijn we
het meest ellendig van alle mensen. 20 Maar
omdat de Mšíḥā nu uit het verblijf van de
doden is opgestaan, is hij de vroege oogst uit
degenen die slapen. 21 En zoals door één
mens de dood is gekomen, is door één mens
de opstanding van de doden. 22 Want zoals
door ʾĀdām alle mensen sterven, zullen ook
allen door de Mšíḥā leven.

23 Iedereen op zijn volgorde; De Mšíḥā was
de vroege oogst. Na hem degenen die van de
Mšíḥā zijn bij zijn komst620. 24 En dan zal het
einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan
God, de Vader zal overleveren, wanneer hij
elk hoofd en elk gezag en alle krachten
beëindigd zal hebben. 25 Want hij zal gaan
regeren tot al zijn vijanden onder zijn voeten
geplaatst zullen zijn. 26 En als laatste vijand
zal de dood worden beëindigd. 27 Want hij
heeft alles onder zijn voeten onderworpen.
Maar omdat er wordt gezegd: "Alle dingen
worden aan hem onderworpen" is het
bekend dat het behalve degene is, die alles
aan hem onderwierp. 28 En wanneer alles
aan hem is onderworpen zal de Zoon aan
degene onderworpen zijn die alles aan hem
onderwierp, zodat God in allen alles kan zijn.
29 Wat zullen degenen die voor de doden
gedoopt zijn anders doen als de doden niet
opstaan? Waarom worden zij voor de doden
gedoopt? 30 Waarom lopen ook wij elk uur
gevaar? 31 Ik zweer op jullie trots, mijn
broeders, die ik in onze Heer Yešúʿ Mšíḥā
heb, dat ik dagelijks sterf. 32 Als ik als een
burger voor de wilde beesten ben geworpen
in Efesos; wat heb ik geprofiteerd als de
doden niet opstaan? Laten we eten en
drinken want morgen zullen we sterven!
33 Vergis jullie niet. Slechte verhalen621
bederven goede gedachten. 34 Ontwaak
jullie hart waardig, zondig niet. Er zijn
sommigen die geen kennis van God in zich
hebben, tot jullie schande zeg ik dit.
35 Sommigen van jullie zeggen: "Hoe staan
de doden op? In wat voor lichaam komen zij
[terug]?"

620

of 'advent'
Of 'fabels'. Grieks heeft 'omgang'. Matteüs
15:11
621
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Matteüs 22:23.
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36 Dwaas! Het zaadje dat jullie planten zal
niet leven tenzij het sterft. 37 Dat wat jullie
zaaien is niet het lichaam dat gezaaid zal
worden, maar een kale graan- of gerstkorrel
of een ander zaad, 38 Maar God geeft het
een lichaam zoals hij wil, en aan ieder van de
zaden een lichaam van eigen natuur.
39 Want niet ieder lichaam is gelijk, want er
is het lichaam van de mens, en een ander
van een dier, en een ander van de vogel, en
een ander van de vis. 40 Er zijn hemelse
lichamen, en er zijn aardse lichamen, er is
een hemelse glorie en een andere, de
aardse. 41 Er is de glorie van de zon, en een
andere glorie van de maan, en de glorie van
de ene ster overtreft de glorie van de ander.
42 En zo is ook het leven voor degenen die
sterven. Ze zijn in bederf gezaaid, maar staan
op in zonder bederf. 43 Ze worden oneervol
gezaaid, en staan op in glorie. Ze zijn in
zwakte gezaaid en staan in kracht op. 44 Het
is gezaaid met een natuurlijk lichaam, het
staat op met een geestelijk lichaam. Want er
is een stoffelijk622 lichaam en een lichaam
van geest. 45 Ook staat er geschreven;
"ʾĀdām, de eerste mens, werd een levende
ziel." De laatste ʾĀdām werd een
levengevende geest. 46 Maar het geestelijke
was niet het eerst, maar het stoffelijke, en
daarna het geestelijke. 47 De eerste mens623
was uit het stof van de aarde, de tweede
mens was de HEER van de hemel. 48 Zoals hij
stof was, zo zijn ook zij stof. En zoals hij van
de hemel is, zo zijn ook zij hemels. 49 En
zoals we de gelijkenis hebben aangedaan van
degene die van stof is, zo zullen we de
gelijkenis aandoen van degene die van de
622
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letterlijk 'van levensadem'. Genesis 2:7
Barnāšā. Exodus 15:3

hemel is.50 Maar ik zeg dit, mijn broeders,
vlees en bloed kunnen het koninkrijk van de
hemel niet beërven, noch kan bederf
onbederfelijkheid erven. 51 Zie, ik vertel
jullie een mysterie, we zullen niet allen
ontslapen, maar allen zullen veranderd
worden. 52 Ineens, als in een oogwenk,
wanneer de laatste bazuin624 klinkt zullen de
doden opstaan zonder bederf, en zullen we
veranderen. 53 Want dat wat bederft zal
onbederfelijkheid aandoen. En dat wat sterft,
zal onsterfelijkheid aandoen. 54 En wanneer
dat wat bederft onbederfelijkheid aandoet,
en dat wat sterft onsterfelijkheid, dan zal het
woord dat is geschreven blijken: [Jes. 25:8]
"De dood is in de overwinning opgeslokt!"
55 [Hos. 13:14] Waar is uw angel, o dood? En
waar is uw overwinning, o dodenrijk?
56 Maar de angel van de dood is zonde. En
de kracht van de zonde is de Wet. 57 Maar
dank God, die ons de overwinning heeft
gegeven door onze Heer, Yešúʿ Mšíḥā.
58 Daarom, mijn broeders, mijn geliefden,
wees standvastig, onwrikbaar, heb volop te
doen in het werk van de HEER en weet dat
jullie werk in de HEER niet zinloos is.
Hoofdstuk 16
1 Wat betreft de collecte voor de heiligen,
heb ik de gemeenten van Galaṭía
geïnformeerd, doen jullie ook zo. 2 Laat een
ieder van jullie op elke eerste [dag] van de
week thuis iets bewaren naar vermogen625,
zodat er, als ik kom, geen collectes komen.
3 En wanneer ik kom zal ik degene die jullie
kiezen met een brief sturen om jullie gift
naar ʾÚrišlem te brengen.
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Openbaring 11:15
of 'wat iemand kan bereiken'.
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4 Maar als het de zaak waardig is dat ik ook
ga, zullen ze met mij gaan. 5 En ik zal naar
jullie toe komen na Maqedonía te zijn
gepasseerd, want ik zal Maqedonía passeren.
6 Misschien kan ik bij jullie blijven, of
overwinteren, zodat jullie me kunnen
vergezellen naar de plaats waar ik naar toe
ga. 7 Want ik wens jullie niet te zien als ik
onderweg ben, omdat ik hoop een tijd bij
jullie te talmen, als mijn Heer het me
toestaat. 8 Want ik zal tot Pentiqosti in
Efesos blijven. 9 Want er is een grote deur
voor me geopend gevuld met werken, en [er
zijn] veel tegen. 10 En als Timoteos naar jullie
toe komt, zorg er voor dat hij zonder vrees
bij jullie is, want hij doet het werk van de
HEER, zoals ik doe. 11 Laat niemand daarom
op hem neerkijken, maar hem in vrede
vergezellen, zodat hij bij me komt want ik
verwacht hem bij de broeders. 12 Wat Apollo
betreft, mijn broeders, ik heb dringend
verzocht om met de broeders naar jullie te
gaan. Hij wilde niet nu naar jullie toe gaan,
maar wanneer hij mogelijkheid ziet, zal hij
komen. 13 Waak, sta in het geloof, wees als
mannen en wees sterk! 14 Laat jullie zaken in
liefde gedaan worden. 15 Maar ik verzoek
jullie, mijn broeders, voor het gezin van
Esṭefana, want jullie weten dat zij de vroege
oogst van Akaía zijn, en ze hebben zichzelf
ingezet voor de bediening aan de heiligen. 16
Wees gehoorzaam aan wie als zij zijn, en aan
iedereen die zich met ons inspant en heeft
geholpen. 17 En ik verheug me vanwege de
komst van Esṭefana, Fortunatos en van
Akaíakos, want ze hebben aangevuld, wat
jullie ontbrak naar mij. 18 Want zij hebben
mijn geest en die van jullie verfrist. Erken wie
als zij zijn. 19 Alle gemeenten die in Asía zijn,
wensen jullie vrede. Aqelos en Priskela
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en de gemeente in hun huis, wensen jullie
veel vrede in onze Heer. 20 Alle broeders
wensen jullie vrede. Wens elkaar vrede met
een heilige kus. 21 Een groet in mijn eigen
handschrift, van Pawlos. 22 Laat wie onze
Heer, Yešúʿ Mšíḥā niet liefheeft verdoemd
zijn. Onze Heer is gekomen626! 23 De genade
van onze Heer, Yešúʿ Mšíḥā zij met jullie!
24 Mijn liefde zij met jullie allen, in de Mšíḥā
Yešúʿ! Amen627.


2 Korintiërs
Hoofdstuk 1
1 Pawlos, in de wil van God een zendeling
van Yešúʿ Mšíḥā, en broeder Timoteos; aan
de gemeente van God in Qorintos, aan alle
heiligen die in Akaía zijn. 2 Genade met jullie
en vrede van God, onze Vader en van onze
Heer Yešúʿ Mšíḥā. 3 Gezegend zij God, de
Vader van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā, de
barmhartige Vader en de God van elke
troost. 4 Hij troost ons in al onze
verdrukkingen zodat ook wij hen kunnen
troosten die in onze verdrukkingen delen.
Door die troost worden we door God
getroost. 5 Want zoals het lijden van Yešúʿ in
ons overvloedig is, zo is ook in de Mšíḥā onze
troost overvloedig. 6 Maar ook al hadden we
verdrukking is het tot jullie troost en voor
jullie redding dat wij verdrukking hebben. Als
wij worden getroost, is dat om ook jullie te
troosten en zodat er in jullie de
vasthoudendheid mag zijn om het lijden dat
ook wij lijden te verduren.

626

'Māran ʾetā', of ‘Onze Heer zal komen’.
1 Johannes 4:2.
627 Alleen Khabouris.

231

peshitta.nl

2 Korintiërs - Hoofdstuk 1
7 Onze hoop voor jullie is standvastig want
we weten dat als jullie deelnemen in het
lijden, dat jullie ook deelnemen in de troost.
8 We willen dat jullie weten, broeders, wat
betreft de verdrukking die we in Asía
hadden, dat we [zo] boven onze macht
werden getroffen, dat we voor onze levens
vreesden! 9 We hadden bijna een ter dood
veroordeling ontvangen, zodat ons
vertrouwen niet op onszelf zou zijn, maar op
God die de doden opwekt. 10 Hij heeft ons
van een gewelddadige dood bevrijd; en we
hopen dat hij ons opnieuw zal bevrijden.
11 Mag door jullie verzoeken voor ons, zijn
gave aan ons een gunst zijn voor velen, zodat
velen hem door ons belijden. 12 Want dit is
onze roem; het getuigenis van ons geweten
dat we in eenvoud en in zuiverheid, met de
genade van God ons hebben gedragen in de
wereld (maar niet door vleselijke wijsheid)
en vooral met jullie en voor jullie. 13 We
hebben jullie niets anders geschreven dan
dingen die jullie weten en erkennen. Ik
vertrouw erop dat jullie het tot in het laatste
zullen erkennen. 14 Jullie weten ook wel dat
wij jullie trots en vreugde zijn, zoals jullie die
van ons zijn, in de dag van onze Heer Yešúʿ
Mšíḥā. 15 Met dit vertrouwen wilde ik eerst
naar jullie toe komen, zodat jullie dubbele
genade konden ontvangen. 16 Ik zal bij jullie
langskomen [als ik] richting Maqedonía [ga],
daarna zal ik vanaf Maqedonía naar jullie toe
komen en jullie kunnen me richting Yihúd
vergezellen. 17 Was deze gedachte een
haastige gedachte of anders een gedachte
van het vlees? Of moest het 'ja' - 'ja'
blijken628 en het 'nee' - 'nee'? 18 God is
getrouw, zodat ons 'ja'-woord dat jullie
628

Matteüs 5:37.

hebben, niet 'nee' blijkt. 19 Want de Zoon
van God, Yešúʿ Mšíḥā, die door ons aan jullie
was verkondigd, (door mij en Silwanos en
Timoteos) was niet een 'ja' [die] 'nee' bleek,
maar 'ja' was in hem. 20 Want alle beloften
van God zijn in hem, in de Mšíḥā dus, 'ja'
geworden. Daarom zeggen we 'amen' door
hem, tot glorie van God. 21 Maar God
bevestigt ons met jullie in de Mšíḥā die ons
heeft gezalfd. 22 En hij heeft ons verzegeld
en hij heeft ons in ons hart de borg van zijn
Geest gegeven. 23 Maar ik getuig aan God op
mijn ziel, dat ik om jullie te sparen niet naar
Qorintos ben gekomen. 24 Niet omdat we
heer over jullie geloof zijn, maar we zijn
helpers tot jullie vreugde. Want door geloof
houden jullie stand.
Hoofdstuk 2
1 Maar ik heb dit in mijzelf besloten, dat ik
niet opnieuw in droefheid naar jullie toe zou
komen. 2 Want als ik jullie bedroef, wie zal
mij dan vrolijk maken behalve degene die ik
heb bedroefd? 3 Ik heb jullie dit geschreven;
dat degenen die me vreugde moesten geven
me geen droefheid zouden geven. Maar ik
vertrouw op jullie allen dat mijn vreugde
[ook] van jullie is. 4 Ik heb deze dingen aan
jullie geschreven in veel tranen vanwege
grote verdrukking en beklemming van het
hart; niet om jullie te bedroeven maar om
jullie te laten weten dat ik een overvloed aan
liefde voor jullie heb. 5 Maar als iemand me
heeft bedroefd, heeft hij niet alleen mij
bedroefd, maar in zekere zin, jullie allen. Laat
deze zaak jullie niet bezwaren. 6 Voor zo
iemand is een berisping door velen
voldoende. 7 Aan de andere kant is het juist
hem te vergeven en hem te troosten omdat
zo iemand anders door bovenmatige
droefheid zou worden getroffen. 8 Daarom
verzoek ik jullie om jullie liefde aan hem te
bevestigen.
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9 Ook hierom heb ik geschreven; zodat ik
door een [steek]proef te weten kom of jullie
me in alles gehoorzamen. 10 Degene die
jullie vergeven, vergeef ik ook. Alles wat ik
iemand heb vergeven heb ik voor jullie
vergeven in het gezicht van de Mšíḥā,
11 Zodat Sāṭānā ons niet overwint, want we
kennen629 zijn bedoelingen. 12 Toen ik in
Ṭroas met de boodschap van de Mšíḥā was
gekomen, werd er door de HEER een deur
voor mij geopend. 13 Ik had geen rust in mijn
geest omdat ik mijn broeder Ṭiṭos niet had
gevonden. Daarom verliet ik hen en vertrok
naar Maqedonía. 14 Maar ik dank God die
ons altijd een spektakel630 in de Mšíḥā heeft
gemaakt, en hij openbaart door ons overal
de aroma van zijn kennis. 15 Want we zijn
voor God het zoete aroma in de Mšíḥā voor
degenen die zijn gered en voor degenen die
vergaan. 16 Voor de laatsten als een geur
van de dood, en voor de eersten een geur
van het leven tot redding. Wie zijn deze
dingen waardig? 17 Want we zijn niet als
anderen die de woorden van God
verdunnen, maar naar de waarheid volgens
God. We spreken in de Mšíḥā voor God.
Hoofdstuk 3
1 Moeten we onszelf opnieuw aan jullie
tonen wie we zijn? Of hebben we net als
anderen aan jullie geschreven
aanbevelingsbrieven voor ons nodig? Of
moeten jullie ons aanbevelen? 2 Jullie zijn
echter onze brief, geschreven in ons hart en
bekend en gelezen door iedereen! 3 Want
jullie weten dat jullie de brief van de Mšíḥā
zijn die door ons wordt bediend; niet met
inkt geschreven, maar door de Geest van de

levende God. Niet op stenen tafelen, maar
op de tafelen van het fysieke hart. 4 Maar zo
is het vertrouwen dat we hebben in de Mšíḥā
tot God. 5 We zijn niet voldoende om iets
van onszelf te denken want onze kracht is
van God. 6 Hij heeft ons waardig gemaakt
om dienaren van het nieuwe verbond te zijn.
Niet in de Schriftplaats maar in de Geest,
want de Schriftplaats doodt631 maar de Geest
doet leven. 7 Maar als de bediening van de
dood die volgens de Schriftplaats in steen
werd gegraveerd met glorie was, zodat de
zonen van Isrāʾyel het gezicht van Muše niet
zouden zien, vanwege de glorie op zijn
gezicht, die verdween, 8 hoeveel meer zal
dan de bediening van de Geest niet in glorie
zijn? 9 Want als er glorie was in de bediening
van het oordeel, hoeveel meer zal dan de
bediening van rechtvaardigheid in glorie zijn?
10 Want dat wat glorie werd gegeven, had
zelfs geen glorie in vergelijking met die
schitterende glorie. 11 Want als iets wat is
geëindigd in glorie was, hoeveel meer zal wat
blijvend is in glorie zijn? 12 Omdat we zien
dat we deze hoop hebben, gedragen we ons
nog openlijker632, 13 en niet zoals Muše die
een sluier over zijn gezicht plaatste, zodat de
zonen van Isrāʾyel de voltooiing van wat zou
verdwijnen niet zagen. 14 Ze waren echter
verblind in hun verstand tot vandaag aan
toe. Wanneer het Oude Verbond633 wordt
gelezen, blijft die sluier over hen en wordt
niet geopenbaard dat hij634 door de Mšíḥā is
beëindigd. 15 En tot vandaag wanneer Muše
wordt gelezen, is de sluier over hun hart
gelegd.

631

Romeinen 8:3
of 'vrijmoediger'.
633 Oude Testament
634 Doelend op 'de sluier'.
632

629
630

Grieks heeft 'we zijn niet onwetend van'.
Grieks heeft 'overwinning'.
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16 Maar wanneer iemand van hen tot de
HEER wordt gekeerd, wordt de sluier van
hem weggenomen. 17 Maar de HEER is die
Geest en er is ongebondenheid waar de
Geest van de HEER is. 18 Wij zien allen
echter de glorie van de HEER met
ongesluierde gezichten, als in een spiegel. En
we zullen naar dezelfde gelijkenis
veranderen, van glorie tot glorie, als door de
HEER de Geest.
Hoofdstuk 4
1 Daarom is deze bediening die we hebben
niet vermoeiend, vanwege de
barmhartigheid die met ons is. 2 Maar wij
hebben de verborgen dingen van schande
veracht en we hebben niet in sluwheid
gelopen, ook hebben we het woord van God
niet bedrogen, maar in de openbaring van de
waarheid tonen we ons voor God aan het
geweten van alle mensen. 3 Maar als ons
goede nieuws verborgen zou zijn, is het
verborgen voor wie verloren gaan, 4 voor
degenen van wie de god van deze wereld
hun verstand heeft verblind zodat ze niet
geloven en het licht van het goede nieuws
van de glorie van de Mšíḥā, die de
gelijkenis635 van God is, aan hen zou
verschijnen. 5 Niet wijzelf hebben
verkondigd, maar de Mšíḥā Yešúʿ, onze Heer!
Wij zijn slechts jullie bedienden om Yešúʿ. 6
Omdat God heeft gezegd: [Gen. 1:3] "Laat er
uit de duisternis licht verschijnen", is hij in
onze harten verschenen om de kennis van de
glorie van God te belichten in het gezicht van
Yešúʿ Mšíḥā. 7 Maar we hebben deze schat in
aarden vaten, zodat de grootsheid van de
kracht van God, niet uit ons zou zijn.

635

Of 'het beeld'.

8 Want in alles worden we beperkt, niet
verstikt. Hoewel onschuldig, worden we
geslagen. 9 Hoewel vervolgd, zijn we niet
verlaten. Hoewel neergeworpen, vergaan we
niet. 10 We dragen altijd de sterfelijkheid
van Yešúʿ in onze lichamen, zodat ook de
redding van Yešúʿ in onze lichamen
geopenbaard mag worden. 11 Want als wij
levenden tot de dood worden uitgeleverd
vanwege Yešúʿ, zal zo ook het leven van
Yešúʿ in ons worden geopenbaard in dit
stervende lichaam. 12 Nu werkt de dood in
ons, maar het leven636 in jullie. 13 We
hebben dan ook één geest van geloof, zoals
is geschreven: [Ps. 110:16] "Ik heb geloofd, en
heb daarom ook gesproken." We geloven en
spreken daarom ook. 14 En we weten dat hij
die onze Heer Yešúʿ heeft opgewekt, door
Yešúʿ ook ons zal opwekken en ons met jullie
bij zichzelf zal ontvangen. 15 Want alles is
voor jullie wanneer genade voor velen
overvloedig is. Mag dankzegging tot glorie
van God vermeerderen. 16 Daarom is het
niet vermoeiend voor ons, want hoewel onze
uiterlijke mens vergaat wordt het innerlijk
van dag tot dag vernieuwd. 17 Want hoewel
de verdrukking van deze tijd klein en weinig
is, is de glorie, eindeloos, altijd en eeuwig
voor ons bereid. 18 We verheugen ons niet
in zichtbare dingen, maar in onzichtbare
dingen. Want het zichtbare is tijdelijk, maar
het onzichtbare is eeuwig.
Hoofdstuk 5
1 Want we weten dat als ons verblijf van de
aarde, van dit lichaam verloren zou gaan, dat
we een eeuwig gebouw van God hebben,
een niet door handen gebouwd huis in de
hemel.

636

of 'redding'
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2 Wat dit betreft, zuchten we verlangend ons
te kleden met ons huis van de hemel. 3 Als
we ook gekleed zijn, zullen we niet naakt
bevonden worden. 4 Wanneer we nu in dit
huis tot zuchten zijn gemaakt vanwege haar
last, en we willen die niet uitkleden, maar
kleden, zodat haar sterfelijkheid door het
leven wordt opgeslokt. 5 En degene die ons
hiervoor heeft voorbereid is God, die ons de
borg van zijn Geest heeft gegeven. 6 Omdat
we daarom weten en overtuigd zijn dat
zolang we in het lichaam verblijven, we
afwezig zijn bij onze Heer. 7 Want we lopen
in geloof, niet door zicht. 8 Daarom hebben
we het vertrouwen en verlangen we het om
uit het lichaam vertrekken en bij onze Heer
te zijn. 9 We zijn aangespoord, of we nu
afwezig zijn of thuis637, hem te behagen.
10 Want we moeten allen voor de
rechterstoel van de Mšíḥā staan, zodat
iedereen vergoed zal worden in het lichaam
[voor] wat hij ermee heeft gedaan, of het nu
goed of slecht was. 11 Omdat we daarom het
ontzag voor onze Heer kennen, proberen we
mensen te overtuigen. Daarom worden we
goed begrepen bij God en ik hoop we ook
door jullie worden begrepen. 12 Want we
bevelen niet onszelf bij jullie aan, maar we
geven jullie een reden om trots op ons te
zijn, tegenover degenen die in [hun]
voorkomen roemen, maar niet in het hart.
13 Want als we dwaas zijn, [verantwoorden
we het] aan God, maar als we correct zijn,
aan jullie. 14 Want de liefde voor de Mšíḥā
dwingt ons zo te redeneren; dat één voor
allen is gestorven, dus waren allen
gestorven. 15 En hij is voor allen gestorven,
zodat de levenden niet voor zichzelf leven,

maar voor hem die voor hen is gestorven en
opgestaan. 16 Daarom kennen we niemand
in het vlees en als we de Mšíḥā in het vlees
hebben gekend; toch kennen we hem nu niet
meer zo. 17 En alles wat in de Mšíḥā is, is
daarom een nieuwe schepping638. Het oude
is daarmee voorbijgegaan. 18 Alle dingen
worden door God vernieuwd die ons met
zichzelf door de Mšíḥā heeft herenigd en hij
heeft ons de bediening van de hereniging
gegeven. 19 Want God was in de Mšíḥā, die
de wereld heeft herenigd met zijn
grootsheid. En hij heeft hun zonden niet
aangerekend en in ons het woord van de
hereniging geplaatst. 20 Wij zijn daarom
gezanten voor de Mšíḥā, het is alsof God
jullie door ons heeft verzocht. Voor Yešúʿ
verzoeken we jullie daarom; wees met God
herenigd! 21 Want hij heeft hem die geen
zonde kende, voor jullie zonde gemaakt639,
zodat wij door hem rechtvaardig voor God
worden.
Hoofdstuk 6
1 En als helpers vragen we jullie dat de
genade die jullie van God in jullie hebben
ontvangen, niet leeg wordt. 2 Want hij heeft
gezegd: [Jes. 49:8] "In een tijd van
aanvaarding, heb ik jullie geantwoord. Op
de dag van redding, heb ik jullie geholpen,
zie, nu is de tijd van aanvaarding en zie, nu
is de dag van redding!" 3 Waarom iemand in
iets een reden tot aanstoot geven zodat er
smet op onze bediening zou komen? 4 Maar
in alle dingen betonen we ons dat we
dienaren van God zijn, door veel volharding,
lijden, noden en opsluitingen, 5 in tuchtiging,
in boeien, in rellen, in arbeid, in
slapeloosheid en in vasten,

638
637

of 'buitenlander of inwoner'.

234

639

Openbaring 21:5
Numeri 6:14
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6 door zuiverheid, kennis, door een lange
adem, door vriendelijkheid, door de Heilige
Geest, door liefde zonder list. 7 Door de
boodschap van de waarheid, door de kracht
van God, door de wapenrusting van
rechtvaardigheid, voor de rechter[hand] en
de linker[hand], 8 door eer en oneer, door lof
en berisping, alsof we misleiders maar toch
waar waren. 9 Als onbekenden terwijl we
bekend zijn; alsof we sterven en zie, we
leven! Als gestraften, hoewel we niet
sterven, 10 bedroefd, maar toch altijd
verheugd, arm hoewel we velen verrijken.
Alsof we niets hebben terwijl we alles
bezitten. 11 We spreken met jullie,
Korintiërs, en ons hart is groot. 12 Jullie
worden niet door ons gedwongen maar door
jullie barmhartigheid. 13 Maar ik zeg als
tegen kinderen: 'Vergoed mij de rente die
jullie hebben, en verruim jullie liefde voor
mij'. 14 Wees geen jukgenoot met
ongelovigen. Want wat voor deelname heeft
rechtvaardigheid met de
onrechtvaardigheid? Wat voor vermenging
heeft het licht met duister? 15 Of, wat voor
harmonie640 heeft de Mšíḥā met Sāṭānā641?
Of wat voor deel heeft een gelovige met een
ongelovige? 16 Wat voor harmonie heeft de
tempel van God met schimmen642? Maar
jullie zijn de tempel van de levende God,
zoals er werd gezegd: [Lev 26:11] "Ik zal bij
hen wonen en ik zal met hen lopen, en ik zal
hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn."
17 [Zef 3:19,20, Jes 52:11] "'Ga daarom van
hen uit, en scheid jullie van hen af'. zegt de
HEER. 'Raak het onreine niet aan en dan zal

ik jullie ontvangen. 18 Ik zal jullie Vader643
zijn en jullie zullen mijn zonen en dochters
zijn' - zegt de HEER die alles handhaaft644'."
Hoofdstuk 7
1 Daarom hebben we deze beloften,
geliefden, laten we ons reinigen, van alle
onreinheid van het vlees en van de geest en
laten we heiligheid in godsvrees te
bewerken. 2 Verdraag ons, broeders; we
hebben niemand kwaad gedaan, niemand
bedorven en van niemand geprofiteerd.
3 Wat ik voorheen zei, was niet om jullie te
veroordelen, want ik zei dat jullie samen in
ons hart sterven en leven. 4 Groot is de
vrijmoedigheid van spreken die ik bij jullie
heb, en ik ben erg trots op jullie en ik ben
vervuld met troost, en ik heb een
overvloedige hoeveelheid vreugde in me, in
al mijn verdrukking. 5 Ook, toen we in
Maqedonía waren gekomen, hadden we
geen rust voor ons lichaam maar werden we
in alle dingen beperkt; behalve het gevecht,
was er van binnen de vrees. 6 Maar God, die
de zachtaardigen troost, heeft ons getroost
met de komst van Ṭiṭos. 7 Niet alleen door
zijn komst maar ook door zijn rust waarmee
hij door jullie was uitgerust. Want hij heeft
ons over jullie liefde voor ons verteld, over
jullie droefheid en jullie ijver om ons645. Toen
ik dat hoorde was ik zeer verheugd!
8 Hoewel ik jullie door een brief heb
bedroefd, heb ikzelf geen spijt, hoewel ik het
me speet dat dezelfde brief jullie een korte
tijd heeft bedroefd.

643
640
641
642

of 'vrede'.
Grieks heeft 'Belial' (Beliar).
Grieks heeft 'afgoden'.

o.a. Jesaja 43:6.
Ar. d'kul aḥíd, Grieks 'Pantokrater', Latijn
'Omnipotent'. De Almachtige.
645 Grieks heeft 'voor mij'
644
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9 Aan de andere kant heeft het me grote
vreugde gegeven. Niet omdat jullie droefheid
om jullie zelf hadden maar omdat jullie
droefheid berouw heeft gebracht. Jullie
hebben droefheid om jullie zelf gehad door
wat van God is, zodat jullie door ons in niets
schade oplopen. 10 Want de droefheid van
God bewerkt een niet omkeerbaar berouw
van de ziel en een bekering tot leven.
Droefheid van de wereld echter, bewerkt de
dood. 11 Want zie, in dit geval waren jullie
vanwege God bedroefd, wat in jullie
vasthoudendheid, verontschuldiging, ontzag,
liefde, ijver en rechtvaardiging heeft
bewerkt. Jullie hebben in alle dingen getoond
dat jullie in deze zaak zuiver zijn. 12 Dit wat
ik jullie heb geschreven is niet om de
overtreder of om degene die kwaad heeft
ondergaan, maar dat jullie tegenover God
onze vasthoudendheid mogen kennen.
13 Daarom zijn we getroost. Met onze646
troost hebben we ons buitengewoon
verheugd in de vreugde van Ṭiṭos die met
jullie allen in de Geest verfrist was. 14 Over
datgene waarover ik tegen hem wat jullie
betreft heb geroemd ben ik niet beschaamd.
Maar zoals we in alles met jullie de waarheid
hebben gesproken; werd ook ons roemen
tegen Ṭiṭos de waarheid bevonden. 15 Zijn
liefde voor jullie is nog meer toegenomen,
zoals hij zich de gehoorzaamheid van jullie
allen herinnert, en dat jullie hem in vrees en
beven hebben ontvangen. 16 Ik ben
verheugd dat ik jullie in alles vertrouw.
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beproeving van hun verdrukking een
overvloed is geweest van hun vreugde. En de
diepte van hun armoede is overtroffen door
de rijkdom van hun eenvoud647. 3 Want ik
getuig dat ze naar hun kracht, en nog meer in
de kracht van de wil van hun ziel, 4 ons
dringend hadden verzocht of ze konden
delen in de genade van de bediening van de
heiligen. 5 En niet zoals wij hadden verwacht,
maar ze gaven zichzelf eerst aan onze Heer
en ook aan ons in de wil van God, 6 Zodat we
Ṭiṭos hebben verzocht zoals hij is begonnen,
dat hij ook deze genade in jullie zou
vervullen. 7 Maar zoals jullie in alles
overvloedig zijn geweest; in geloof en in het
woord, in kennis en alle vasthoudendheid, en
door onze liefde die we voor jullie hebben,
kunnen ook jullie zo overvloedig zijn in deze
genade. 8 Niet dat ik jullie iets nadrukkelijk
opdraag, maar ik probeer de echtheid van
jullie liefde uit, vanwege de vasthoudendheid
van jullie naasten. 9 Want jullie kennen de
genade van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā, die voor
jullie arm was geworden hoewel hij rijk was,
zodat jullie door zijn armoede verrijkt
worden. 10 Ik raad jullie echter nadrukkelijk
aan wat jullie helpt, omdat jullie vanaf vorig
jaar niet alleen woorden maar ook daden
gingen doen. 11 Maar voltooi nu in werken
wat jullie wat jullie hebben gewild. Zoals
jullie gretig waren het te willen, voltooi het
werk vanuit datgene wat jullie hebben.
12 Want als er de wil is; naar wat men heeft,
zo wordt het aanvaard en niet naar wat men
niet heeft. 13 Niet dat anderen het makkelijk
hebben maar jullie verdrukking.

Hoofdstuk 8
1 We maken jullie bekend, broeders, de
genade van God die aan de gemeente van
Maqedonía is gegeven. 2 Dat er in de grote
646

Grieks heeft 'jullie troost'

647

of 'vrijmoedigheid'.
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14 Maar dat jullie overvloed in deze tijd
samenkomt met hun gebrek aan deze
dingen, zodat hun overvloed van die dingen
ook voor jullie gebrek eraan zou zijn en dat
er gelijkheid zal zijn. 15 Zoals staat
geschreven: [Ex. 16:18] "Hij die veel had
verzameld, had niets over maar aan degene
die weinig had verzameld, ontbrak niets."
16 Maar dank God die deze vasthoudendheid
voor jullie in het hart van Ṭiṭos heeft gelegd.
17 Want hij heeft ons verzoek aanvaard, en
omdat hij zeer bezorgd was, komt hij uit
zichzelf naar jullie toe. 18 Maar we sturen
onze broeder met hem mee wiens lof in het
goede nieuws in alle gemeenten is. 19 Hij is
zo ook nadrukkelijk gekozen uit de
gemeenten om met ons voort te gaan in de
genade van deze bediening door ons, tot
glorie van God zelf en tot onze hartelijkheid.
20 Maar we zijn voorzichtig zodat niemand
ons iets kan verwijten in deze belangrijke
[zaak] die door ons wordt beheerd. 21 Want
we zorgen voor de goede [dingen]; niet
alleen tegenover God, maar ook tegenover
mensen. 22 We sturen ook onze broeder
mee, die zich vaak en in veel dingen voor ons
heeft bewezen, maar nu [is hij] speciaal
aangespoord om het grote vertrouwen op
jullie. 23 Als Ṭiṭos daarom mijn partner en
helper onder jullie is en als onze andere
broeders zendelingen van de gemeenten zijn,
van de glorie van de Mšíḥā, 24 wees dan
voortaan voor hen tegenover alle gemeenten
een demonstratie van jullie liefde en onze
roem die wij in jullie hebben.
Hoofdstuk 9
1 Wat betreft de bediening van de heiligen
doe ik meer dan ik schrijf. 2 Want ik ken de
bereidheid van jullie gemoed; die ik heb
geprezen bij de Maqedoníërs; dat Akaía sinds
vorig jaar klaar stond. Jullie ijver heeft velen

aangestoken. 3 Maar ik stuur jullie de
broeders zodat ons roemen over jullie in
deze zaak geen lege roem blijkt en dat jullie,
zoals ik heb aangekondigd, gereed zijn,
4 zodat als de Maqedoníërs met mij komen
terwijl jullie onvoorbereid zijn, wij (ik zeg niet
'jullie') ons niet schamen om de roem
waarmee we hebben geroemd. 5 Daarom
heb ik ervoor gezorgd om mijn broeders te
vragen mij vooruit te gaan, om die zegen
waarvan jullie van hebben gehoord voor te
bereiden, tot een zegen, niet als [zaak van]
hebzucht. 6 Maar [weet] dit; wie spaarzaam
zaait, zal spaarzaam oogsten. En wie
gezegend648 zaait, zal gezegend oogsten.
7 Iedereen zoals hij het zelf in gedachten
heeft, niet in droefheid of onder druk, want
God heeft een vreugdevolle gever lief. 8 God
kan elke gave in jullie doen toenemen, zodat
jullie voldoende zullen hebben, en toenemen
in elk goed werk. 9 Zoals er staat geschreven:
[Ps 112:9] "Hij heeft uitgedeeld en aan de
armen gegeven, en zijn rechtvaardigheid is
eeuwig blijvend." 10 Omdat hij zaad aan de
zaaier geeft en brood tot voedsel maakt, mag
hij jullie zaad doen vermeerderen en de
vrucht van jullie rechtvaardigheid doen
opgroeien! 11 Zodat jullie in alle dingen
verrijkt zijn met het erfrecht649, wat onze
dankzegging aan God volbrengt. 12 Omdat
het werk van deze bediening niet alleen de
behoefte van de heiligen vervult, maar het
doet ook veel dankzeggingen tot God
overvloedig zijn. 13 Vanwege de ervaring van
deze bediening prijzen we God, dat jullie je
hebben onderworpen aan de belijdenis van
de boodschap van de Mšíḥā. Jullie hebben
eenvoudig deelgenomen aan het erfrecht
met hen en iedereen.
648
649

of 'rijkelijk'.
volgens 'Jastrows targum dictionary'.
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14 En ze zullen met veel liefde voor jullie
bidden, vanwege de overvloed van de
genade van God die jullie hebben. 15 Breng
daarom dank aan God voor zijn
onuitsprekelijke gave.
Hoofdstuk 10
1 Maar ik, Pawlos, verzoek jullie in de rust en
de zachtaardigheid van de Mšíḥā wanneer
we oog in oog staan, dat ik mild tegen jullie
zal zijn, maar wanneer ik ver ben, ben ik
streng voor jullie. 2 Maar ik verzoek jullie dat
ik, als ik kom, niet genoodzaakt wordt in de
zekerheid die ik heb gedurfd te zijn, zoals ik
denk over mensen die menen dat we in het
vlees lopen. 3 Zelfs als we in het vlees lopen
dienen we niet in het vlees. 4 Want de
wapenrusting van onze oorlog is niet van het
vlees, maar bestaat uit de kracht van God en
daarmee onderwerpen we opstandige
vestingen. 5 We halen redeneringen neer, en
alles wat tegen de kennis van God wordt
uitgeroepen. En we nemen alle
overwegingen in gevangenschap tot
gehoorzaamheid aan de Mšíḥā. 6 We zijn
bereid om het recht uit te voeren voor
degenen die niet gehoorzaam blijken,
wanneer jullie gehoorzaamheid vervuld zal
zijn. 7 Kijken wij naar het uiterlijk? Als
iemand erop vertrouwt dat hij van de Mšíḥā
is, laat hij van zichzelf weten; zoals hij van de
Mšíḥā is, zijn wij dat ook. 8 Want als ik meer
roem vanwege het gezag dat onze Heer mij
heeft gegeven, schaam ik me niet omdat hij
het aan ons tot jullie opbouw heeft gegeven,
niet tot afbraak. 9 Maar ik vermijd het zodat
ik niet wordt beschouwd als iemand die jullie
bevreesd [wil maken] met mijn brieven,
10 omdat er mensen zijn die zeggen: "De
brieven zijn gewichtig en krachtig, maar zijn
fysieke aanwezigheid is zwak en zijn woord is
verachtelijk."
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11 Maar laat wie zo praat, bedenken dat wij
in de boodschap van onze brieven, wanneer
we ver zijn, ook zo in daden zijn wanneer we
dichtbij zijn. 12 Want we durven ons niet te
beschouwen als of te vergelijken met
degenen die zichzelf roemen. Maar omdat zij
zich onderling vergelijken begrijpen ze het
niet. 13 Maar we roemen niet buiten onze
maat, maar in de maat van de grens die God
ons heeft toegedeeld om zo ver als tot jullie
te reiken. 14 Want het is niet alsof jullie
onbereikbaar zijn. We hebben onszelf tot
jullie uitgestrekt en zijn met de boodschap
van de Mšíḥā gekomen. 15 En we roemen
niet buiten onze maat, met het werk van
anderen, maar we hopen dat wanneer jullie
geloof groeit, dat we door jullie groots
gemaakt zullen worden, naar onze behaalde
maat. 16 Zelfs verder dan het aankondigen
aan jullie zullen we niet roemen in de al
bevestigde dingen, in de maat van anderen.
17 Maar laat wie roemt, roemen in de HEER!
18 Niet degene die zichzelf aanbeveelt wordt
beschouwd, maar degene die door de HEER
wordt aanbevolen.
Hoofdstuk 11
1 Ik wenste dat jullie me wat verdroegen, en
dat doen jullie, als ik dwaas zou spreken.
2 Want ik ijver voor jullie met de ijver van
God, want ik heb jullie, een zuivere maagd,
met een man verloofd om aan de Mšíḥā aan
te bieden. 3 Maar ik vrees dat zoals de slang
Ḥawā met zijn listigheid heeft misleid, dat
jullie begrip van de eenvoud die in de Mšíḥā
is, zo zal bederven. 4 Want als degene die
naar jullie komt een andere Yešúʿ aan jullie
zou verkondigen dan wij hebben verkondigd,
of als jullie een andere geest ontvangen die
jullie niet hebben ontvangen, of een andere
boodschap die jullie niet hebben ontvangen,
wees dan goed overtuigd!
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5 Want ik denk dat ik in niets te kort schiet in
opzicht van de 'uitmuntende' zendelingen.
6 Zelfs als ik onbekwaam in woord ben, ben
ik dat niet in kennis want we zijn jullie in alles
openbaar geweest. 7 Of heb ik fout
gehandeld mijzelf te vernederen en jullie te
verheffen door de boodschap van God gratis
te verkondigen? 8 En ik heb andere
gemeenten 'bestolen' en kosten vergoed
gekregen voor de bediening aan jullie. 9 Toen
ik naar jullie kwam, had ik behoeften, heb ik
niemand van jullie bezwaard omdat broeders
die uit Maqedonía kwamen gekomen me in
mijn behoeften hebben voorzien. Ik
onderhoud mijzelf in alles en blijf dat doen
om jullie niet te bezwaren. 10 Omdat de
waarheid van de Mšíḥā in me is, zal niemand
dit roemen van mij in de omgeving van Akaía
beëindigen. 11 Waarom? Heb ik jullie niet
lief? God weet het! 12 Wat ik doe, zal ik
blijven doen; ik zal de aanleiding verbreken
voor wie een aanleiding zoeken, zodat in
datgene waarin zij roemen, net als wij
bevonden zullen worden. 13 Want zij zijn
valse zendelingen, listige werkers, en zij
vergelijken zichzelf met zendelingen van de
Mšíḥā. 14 Wees niet verbaasd, want Sāṭānā
lijkt op een engel van het licht. 15 Het is niet
vreemd als ook zijn dienaren rechtvaardige
dienaren nadoen, van wie hun einde zal zijn
zoals hun werken. 16 Opnieuw zeg ik dat
niemand me als dwaas beschouwt. Ontvang
me anders zelfs als dwaas zodat ik wat kan
roemen. 17 Wat ik [nu] zeg is niet door onze
Heer, maar ik spreek als in dwaasheid bij
deze gelegenheid van roemen. 18 Omdat
velen zich in het vlees roemen, zal ik ook ik
roemen. 19 Want jullie horen degenen die
onverstandig zijn met voldoening aan, terwijl
jullie zelf wijs zijn. 20 Jullie gehoorzamen
degene die jullie onderwerpt en die jullie

verslindt650. Hij is degene die jullie voor
zichzelf neemt en zichzelf door jullie
verhoogt, en aan degene die jullie op de
wang slaat. 21 Tot schande spreek ik, alsof
we onvermogend zijn vanwege een gebrek
aan verstand: alles wat zij durven, durf ook
ik. 22 Als zij Hebreeën zijn, ben ik dat ook. Als
zij Isrāʾyeli's zijn, ben ik dat ook. Als zij het
zaad van ʾAbrāhām zijn, ben ik dat ook. 23 En
als zij dienaren van de Mšíḥā zijn (ik zeg dit
bij gebrek aan verstand), dat ik groter ben
dan zij; in arbeid meer dan zij, in slagen meer
dan zij, in boeien meer dan zij, in de dood
vele malen meer. 24 Door de Yihúdi's ben ik
vijf keer met vierenveertig min één
zweepslagen geslagen. 25 Drie keer ben ik
met stokken getuchtigd. Eén keer werd ik
gestenigd, drie keer heb ik schipbreuk
geleden, een dag en een nacht ben ik zonder
schip651 op zee geweest. 26 Op vele reizen in
gevaren van rivieren, in gevaren van rovers,
in gevaren van mijn soort, in gevaren van de
natiën. Ik was in gevaar in de stad, ik was in
gevaar van de wildernis, in gevaar op zee en
in gevaar van onware broeders. 27 In arbeid,
vermoeidheid, in vele nachtwaken, honger,
dorst, veel vasten, in kou en in naaktheid.
28 Naast veel andere dingen en de
vergadering dagelijks rondom mij en mijn
zorg voor alle gemeenten. 29 Wie is ziek en
ik ben niet ziek? Wie struikelt, terwijl [mijn
hart] niet brandt652? 30 Als het juist is om te
roemen in mijn ziekten, zal ik roemen.
31 God de Vader van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā,
[hij zij] voor altijd en eeuwig gezegend, weet
dat ik niet lieg! 32 In Darmsúq bewaakte het
hoofd van het leger van koning Aretos, de
stad van de Darmsúqen om me op te pakken.

650
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of 'beschuldigt'.
Niet in Griekse Tekst.
duidt op 'sympathie'.
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33 En vanuit een raam in een mand, liet men
mij vanaf de muur afdalen en ik ontvluchtte
hun handen.
Hoofdstuk 12
1 Ik moest roemen hoewel het niet nuttig is,
dus kom ik bij visioenen en openbaringen
van onze Heer. 2 Ik kende veertien jaar
geleden een man in de Mšíḥā die naar de
derde hemel653 was gegrepen (of het nu met
of zonder het lichaam was weet ik niet, God
weet het). 3 En ik kende deze mens met of
zonder lichaam, ik weet het niet, God weet
het. 4 Hij werd naar het paradijs gegrepen en
hoorde onuitsprekelijke woorden omdat het
niemand is toegestaan ze te spreken. 5 Over
deze man zal ik roemen, maar over mijzelf
roem ik niet behalve in mijn ziekten. 6 Als ik
wil roemen ben ik geen dwaas (want ik
spreek de waarheid), maar ik onthoud me
daarvan, zodat niemand meer van me denkt
dan wat hij in mij ziet en van me hoort.
7 Opdat ik niet verheven wordt vanwege de
overvloed van openbaringen, werd me een
splinter in het vlees gegeven om me te slaan,
een engel van Sāṭānā, zodat ik me niet
verhef. 8 Ik heb mijn Heer wat dit betreft
drie keer verzocht om me hiervan te
verlossen. 9 Maar hij zei tegen mij: "Mijn
genade is voldoende voor jou. Want mijn
kracht wordt in zwakte geperfectioneerd." Ik
zal hierom graag roemen in mijn lijden zodat
de kracht van de Mšíḥā op me zal rusten.
10 Daarom wens ik zwakten, schande,
verdrukking, vervolging en opsluiting wat
voor het aangezicht van de Mšíḥā is. Want
wanneer ik zwak ben, ben ik sterk. 11 Zie, ik
maak me belachelijk in mijn roemen, maar
jullie hebben me gedwongen.

653

2 Petrus 3:13

240

Want jullie hadden van mij moeten getuigen,
want ik was in niets minder dan die
'uitmuntende' zendelingen hoewel ik
niemand was. 12 Ik heb de tekenen van de
zendelingen onder jullie gegeven; met alle
volharding, machtige daden, wonderen en
krachtige werken. 13 Want wat ontbreekt
jullie in vergelijking met andere gemeenten
behalve dat ik jullie niet heb bezwaard?
Vergeef me deze fout. 14 Zie, dit is de derde
keer dat ik klaar sta om naar jullie te toe te
komen. Ik zal jullie niet bezwaren omdat ik
niet wat van jullie is zoek maar jullie zelf.
Want kinderen hoeven geen voorraden654 te
stapelen voor hun ouders maar ouders voor
hun kinderen. 15 Maar ik zal graag alle
kosten maken en ook geef ik mijn wezen
voor jullie zielen. Echter; hoe meer ik jullie
liefheb, hoe minder jullie mij liefhebben.
16 Misschien heb ik jullie niet bezwaard,
maar heb ik jullie als een sluw man door een
list bestolen? 17 Of heb ik door iemand
anders die ik in mijn voordeel naar jullie toe
heb gestuurd? 18 Toen ik Ṭiṭos dringend had
verzocht en de broeders met hem mee
stuurde; heeft Ṭiṭos zich in iets door jullie
bevoordeeld? Hebben we niet in dezelfde
geest en dezelfde voetstappen gelopen?
19 Denken jullie opnieuw dat we ons
verontschuldigen? We spreken tegenover
God in de Mšíḥā en al deze dingen mijn
geliefden, zijn jullie tot opbouw. 20 Want ik
vrees dat ik wanneer ik naar jullie toe kom en
jullie niet vind zoals ik wil, en jullie mij niet
vinden zoals jullie willen, zodat er strijd,
afgunst, woede, weerspannigheid,
beschuldiging, gemopper, opschepperij en
ophef zou zijn.

654

of 'schatten'.
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21 Zodat het niet is dat wanneer ik naar jullie
toe kom, mijn God me zal vernederen, en ik
zou rouwen over velen die hebben
gezondigd, omdat ze niet zijn teruggekeerd
van onreinheid, hoererij en de wellustigheid
die ze hebben gedaan.
Hoofdstuk 13
1 Dit is de derde keer dat ik naar jullie toe zal
komen. [Deut 19:15] "Op de mond van twee
of drie getuigen zal elk woord worden
bevestigd." 2 Ik heb jullie voorheen gezegd,
en opnieuw zeg ik het tevoren (net als ik
jullie een tweede keer vertelde toen ik bij
jullie was, nu ook, terwijl ik afwezig ben,
schrijf ik aan degenen die hebben gezondigd
en aan de anderen) dat als ik kom ik niets zal
sparen. 3 Omdat jullie bewijs zoeken dat de
Mšíḥā in mij spreekt. Terwijl hij niet zwak
onder jullie is, maar hij is machtig onder
jullie. 4 Hoewel hij in onvermogen werd
opgehangen, leeft hij toch door de kracht
van God. Ook wij zijn onvermogend met
hem, maar we leven met hem door de kracht
van God die in jullie is. 5 Onderzoek jullie
zelf, of jullie in het geloof standhouden;
beproef jullie zelf. Weten jullie niet dat Yešúʿ
Mšíḥā in jullie is, en als dat niet zo is dan zijn
jullie verworpen. 6 Maar ik hoop dat jullie
weten dat we niet zijn verworpen. 7 Maar ik
verzoek God dat er niets slechts in jullie
blijkt, zodat ons bewijs wordt gezien, maar
dat jullie het goede doen, zelfs als wij
verworpen blijken te zijn. 8 Want we kunnen
niets tegen de waarheid doen maar wel voor
de waarheid. 9 Maar we verheugen ons
wanneer wij zwak zijn maar jullie sterk zijn.
Want we bidden er ook voor dat jullie
geperfectioneerd mogen worden. 10 Daarom
schrijf ik deze dingen terwijl ik afwezig ben,
zodat wanneer ik kom, ik niet streng omga

met het gezag dat mijn Heer me heeft
gegeven tot jullie opbouw, niet tot afbraak.
11 Van nu af, mijn broeders, wees verheugd,
geperfectioneerd, getroost en laat er
harmonie en rust bij jullie zijn dan zal de God
van liefde en vrede met jullie zijn. 12 Wens
elkaar vrede met een heilige kus. 13 Alle
heiligen wensen jullie vrede. 14 De vrede van
onze Heer Yešúʿ Mšíḥā, en de liefde van God,
en de deelname van de Heilige Geest zij met
jullie allen! Amen.


Galaten
Hoofdstuk 1
1 Pawlos, een zendeling, niet van mensen of
door een mens, maar door Yešúʿ Mšíḥā en
zijn Vader God, die hem uit het verblijf van
de doden heeft opgewekt, 2 en alle broeders
die bij me zijn, aan de gemeenten van
Galatía. 3 Genade zij met jullie en vrede van
God, de Vader en onze Heer, Yešúʿ Mšíḥā.
4 Hij heeft zijn ziel gegeven voor onze
zonden om ons te bevrijden van deze slechte
wereld, naar de wil van God, onze Vader.
5 Aan hem zij de glorie, voor altijd en
eeuwig, amen. 6 Ik ben verbaasd hoe snel
jullie van de Mšíḥā zijn afgekeerd, die jullie in
zijn genade heeft geroepen, en tot een
andere boodschap zijn gegaan, 7 die niet
bestaat, maar er zijn er die jullie verwarren
en de boodschap van de Mšíḥā willen
veranderen. 8 Want zelfs als wij of een engel
van de hemel iets zouden aankondigen
buiten datgene wat wij hebben verkondigd;
hij zij verdoemd655!
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(Ar.) ḥram. Bestemd voor vernietiging'.
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9 Zoals ik vroeger heb gezegd en opnieuw
zeg: als iemand jullie iets verkondigt buiten
dat wat jullie hebben ontvangen; hij zij
verdoemd! 10 Probeer ik nu God of mensen
te overtuigen? Of probeer ik mensen te
behagen? Als ik mensen probeerde te
behagen moet ik geen bediende van de
Mšíḥā zijn. 11 Weet, mijn broeders, dat de
boodschap die ik aan jullie heb verkondigd
niet van een mens was. 12 Ook ik heb het
niet van een mens ontvangen en geleerd
maar door een openbaring van Yešúʿ Mšíḥā.
13 Want jullie hebben van mijn vroegere
gedrag in het Judaïsme gehoord en dat ik de
gemeente van God ernstig vervolgde en
verwoestte. 14 Ik streefde velen voorbij in
het Judaïsme omdat ik onder de
leeftijdgenoten van nationaliteit
buitengewoon ijverde in de leer van mijn
vaders. 15 Toch heeft het hem656 behaagd
om mij vanaf de moederschoot af te
scheiden en me tot zijn genade te roepen,
16 om zijn Zoon in mij te openbaren die ik
verkondig onder de natiën. Ik heb dit niet
onmiddellijk aan vlees en bloed
geopenbaard. 17 Ik ging niet naar ʾÚrišlem,
naar de zendelingen die er eerder waren dan
ik, maar ik ging naar Arabíya en ik ging
opnieuw naar Darmsúq. 18 Na drie jaar ging
ik naar ʾÚrišlem om Kiʾfā te zien en ik
verbleef daar vijftien dagen bij hem. 19 Ik zag
daar geen andere zendelingen behalve
Yaʿqúb, de broer van onze Heer657. 20 Deze
dingen die ik jullie schrijf; zie, tegenover God,
ik lieg niet! 21 Daarna ging ik naar de
gebieden van Súríyaʾ en van Qílíqíya.

22 Maar ik was een onbekend gezicht in de
gemeenten in Yihúd die in de Mšíḥā zijn.
23 Slechts dit werd gehoord; 'degene die ons
vroeger vervolgde, zie, nu verkondigt hij het
geloof dat hij vroeger omver wierp!' 24 En ze
prezen God om mij!
Hoofdstuk 2
1 Na veertien jaar ging ik opnieuw met
Barnaba op naar ʾÚrišlem en ik bracht Ṭiṭos
met me mee. 2 Maar ik ging met een
openbaring en ik heb hen de boodschap
geopenbaard die ik onder de natiën
verkondig. En ik heb getoond aan degenen
die men [heel] wat vindt, tussen mij en hen,
of ik tevergeefs had gerend of [nog] moest
rennen658. 3 Zelfs Ṭiṭos, die met me was en
Arameeër659 is, werd niet gedwongen om
zich te laten besnijden, 4 Maar omdat er
valse broeders zijn binnengebracht, die onze
ongebondenheid in Yešúʿ Mšíḥā
onderzoeken om ons te onderwerpen,
5 stonden we zelfs geen vol uur
onderwerping toe, zodat de waarheid van de
boodschap bij jullie kan blijven. 6 Zij die als
belangrijk660 worden bezien (om wie ze
waren maak ik me niet druk. God accepteert
niet op het uiterlijk) voegden niets aan me
toe. 7 Het was eerder zo dat ze zagen dat de
boodschap aan de onbesnedenen aan mij
werd toevertrouwd zoals Kiʾfā werd
toevertrouwd aan de besnedenen. 8 Want
hij die Kiʾfā aanspoort in zendelingschap tot
de besnedenen, spoort mij aan in het
zendelingschap tot de natiën.

658
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Grieks heeft 'God'
Grieks heeft 'de Heer'.
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In het Aramees is 'rennen' zowel 'streven', hard
werken, als 'rennen'.
659 Grieks heeft alle verwijzingen naar Syriërs als
'Grieks'.
660 Letterlijk 'iets zijnde'
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9 Toen zij, Yaʿqúb, Kiʾfā en Yúḥanān (die
pilaren worden gevonden) erkenden dat mij
genade was gegeven, gaven ze de
rechterhand van deelname aan mij en
Barnaba. Wij dus naar de natiën, en zij naar
de besnedenen! 10 Alleen [wilden ze] dat we
de armen niet zouden vergeten. En dit heeft
mijn aandacht gehad om te doen. 11 Toen
Kiʾfā in Antiokia kwam, heb ik hem recht in
zijn gezicht beschuldigd, omdat ze over hem
waren gestruikeld. 12 Voordat sommigen van
Yaʿqúb waren gekomen, at hij met wie uit de
natiën zijn. Maar toen ze waren gekomen,
trok hij zich terug en separeerde661 zich,
omdat hij de besnedenen vreesde.
13 Andere Yihúdi's sloten zich bij hem in
deze aan, zodat zelfs Barnaba door hun
toneel werd geleid. 14 Toen ik zag dat ze niet
recht in de waarheid van het goede nieuws
gingen, zei ik tegen Kiʾfā voor het oog van
allen: "Als jullie, die Yihúdi's zijn leven als
Arameeërs maar niet als Yihúdi's, hoe
kunnen jullie de natiën dwingen te leven als
Yihúdi's?" 15 Want we zijn van nature
Yihúdi's en niet uit de zondaars van de
natiën. 16 want we weten dat de mens niet
wordt gerechtvaardigd door de werken van
de Wet, maar door het geloof van Yešúʿ662
Mšíḥā. Ook wij geloven in Yešúʿ Mšíḥā, dat
we gerechtvaardigd worden door het geloof
van de Mšíḥā en niet door de werken van de
Wet. Want door de werken van de Wet zal
geen vlees gerechtvaardigd worden.
17 Terwijl wij ons echter proberen te
rechtvaardigen door de Mšíḥā, worden ook
wij zondaars bevonden. Is Yešúʿ Mšíḥā dan
dienaar van de zonde! Niets daarvan!
661
662

Handelingen 15:5
Efeziërs 2:8,9

18 Als ik de dingen die ik heb afgebroken
weer opbouw, betoon ik mij zelf een
overtreder van het gebod. 19 Want door de
Wet ben ik dood voor de Wet, zodat ik kan
leven voor God. 20 En ik ben gehangen met
de Mšíḥā zodat niet ik leef, maar de Mšíḥā in
mij leeft. En het leven dat ik nu in het vlees
leef, is door het geloof van de Zoon van God,
die van me houdt en zichzelf voor mij heeft
gegeven. 21 Ik verwerp niet de genade van
God, want als rechtvaardigheid door de Wet
komt, dan is de Mšíḥā voor niets gestorven.
Hoofdstuk 3
1 O, onverstandige Galaten! Wie heeft jullie
jaloers gemaakt? Want zie, Yešúʿ Mšíḥā is,
uitgetekend zoals in een tekening voor jullie
ogen, gekruisigd. 2 Slechts dit zou ik van jullie
willen weten: Hebben jullie de Geest
ontvangen door werken van de Wet of door
gehoorzaamheid door geloof? 3 Zijn jullie zo
dwaas dat jullie in de Geest waren begonnen
maar nu in het vlees eindigen? 4 Hebben
jullie dit alles zonder reden verduurd? Zou
dat zonder reden zijn? 5 Degene die jullie
daarom de Geest geeft, en onder jullie
krachtige werken doet, doet hij die dingen
vanwege de werken van de Wet of vanwege
gehoorzaamheid in geloof? 6 Want ʾAbrāhām
geloofde God en het werd hem als
rechtvaardigheid gerekend. 7 Weet daarom
dat wie uit geloof zijn, zonen van ʾAbrāhām
zijn. 8 Want God wist van tevoren dat de
natiën door geloof gerechtvaardigd zouden
worden, wat hij aan ʾAbrāhām verkondigde
zoals gezegd in de heilige Schrift: "In u zullen
alle natiën gezegend worden." 9 Gelovigen
zijn dus gezegend door het geloof van
ʾAbrāhām.
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10 Want wie van de werken van de Wet is,
staat onder de vloek, want er staat
geschreven: [Deut. 27:26] "Vervloekt is
degene die niet alles doet wat in deze Wet
is beschreven." 11 Maar dat de mens niet
wordt gerechtvaardigd door de Wet voor
God want dit is geopenbaard; er staat
geschreven: [Hab. 2:4] "De rechtvaardige zal
leven door geloof." 12 De Wet is dus niet
door geloof, maar degene die de dingen die
erin geschreven staan doet, moet ernaar
leven. 13 De Mšíḥā heeft ons echter verlost
van de vloek van de Wet door zelf een vloek
voor ons te worden, want er staat
geschreven: [Deut. 21:23] "Vervloekt is
iedereen die aan een hout663 hangt."
14 Hierdoor is de zegen van ʾAbrāhām over
de natiën in Yešúʿ Mšíḥā, zodat we de belofte
van de Geest door geloof ontvangen.
15 Broeders, ik spreek als met [meerdere]
mensen. Een bevestigd verbond van een
mens kan men niet weigeren of veranderen.
16 Aan ʾAbrāhām en zijn zaad664 werd de
belofte665 [voor een koning] beloofd. Hij zei
tegen hem niet: "Aan jullie zaden", alsof het
er velen waren, maar "aan jouw zaad" als tot
één die de Mšíḥā is. 17 Nu zeg ik dit: dat het
verbond vroeger door God in de Mšíḥā werd
bevestigd. De Wet die van vierhonderd
dertig jaar later was, kan de belofte niet
verwerpen of beëindigen. 18 Maar als de
erfenis door de Wet zou zijn, dan is het niet
door de belofte aan ʾAbrāhām. Maar God gaf
het door de belofte. 19 Waarom [is er] dan
de Wet? Hierdoor nam de overtreding toe,
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tot het zaad666 zou komen aan wie de belofte
was. En de Wet is door engelen667 aan een
bemiddelaar gegeven. 20 Een bemiddelaar is
niet één; God is echter één. 21 Is de Wet dan
tegen de belofte van God? Niets daarvan!
Want als er een wet was gegeven die kon
redden, zou er uit de Wet in waarheid
rechtvaardigheid zijn. 22 De Schrift heeft
echter alles in de zonde ingesloten, zodat de
belofte door het geloof van Yešúʿ Mšíḥā aan
gelovigen gegeven zou worden. 23 Voordat
geloof echter was gekomen, heeft de Wet
ons bewaakt terwijl we afgesloten waren van
het geloof dat klaar stond om te worden
geopenbaard. 24 De Wet was ons dus als
leermeester tot de Mšíḥā zodat we door
geloof gerechtvaardigd zouden worden. 25
Nu het geloof echter is gekomen staan we
niet onder de leermeester. 26 Want jullie zijn
allen kinderen van God door het geloof van
Yešúʿ Mšíḥā. 27 Want degenen die zich in de
Mšíḥā hebben gedoopt hebben zich met de
Mšíḥā gekleed668. 28 Er is geen Yihúdi of
Arameeër, geen bediende of vrij man, of
mannelijke of vrouwelijke; want jullie zijn
allen één in Yešúʿ Mšíḥā. 29 En als jullie van
de Mšíḥā zijn, dan zijn jullie het zaad van
ʾAbrāhām en erfgenamen van de belofte.
Hoofdstuk 4
1 Maar ik zeg dat zolang de erfgenaam kind
is, hij niet te onderscheiden is van de
bedienden hoewel hij de heer van alles is.
2 Hij staat echter onder opzichters en
huismeesters tot de tijd die zijn vader heeft
bepaald.

663

of 'balk', of 'boom'.
of nageslacht.
665 Aramese woordspeling waar zowel het woord
'koning' als 'belofte op belofte' in verwerkt zit.
664
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Genesis 3:15
Handelingen 7:53
of 'hebben Mšíḥā aangedaan'. Efeziërs 6:11
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3 Dat was ook met ons; toen we kinderen
waren, waren we onderworpen669 aan de
elementen van deze wereld. 4 Toen de
voltooiing van de tijd was gekomen, zond
God zijn Zoon die uit een vrouw was en hij
was onder de Wet, 5 om degenen die onder
de Wet zijn te kopen en wij de adoptie
zouden ontvangen. 6 Omdat jullie zonen zijn,
heeft God de Geest van zijn Zoon gestuurd in
jullie hart, die uitroept: "Vader670, onze
Vader!" 7 Daarom zijn jullie geen bedienden
maar zonen. Wanneer zonen; dan ook
erfgenamen van God door Yešúʿ Mšíḥā.
8 Toen jullie God niet kenden hebben jullie
degenen gediend die in wezen geen goden
waren. 9 Nu jullie met God bekend zijn
geworden, beter nog, jullie worden door God
gekend, zijn jullie teruggekeerd naar die
zieke en arme elementen en willen jullie
opnieuw eraan onderworpen zijn! 10 Jullie
behouden dagen, maanden, tijden en jaren.
11 Ik vrees dat ik me tevergeefs onder jullie
heb ingespand. 12 Wees als ik, want ook ik
ben zoals jullie geweest, mijn broeders! Ik
verzoek het slechts, jullie hebben me niets
verkeerd aangedaan. 13 Want jullie weten
dat ik vroeger in mijn zwakte van het vlees
tot jullie heb verkondigd. 14 Jullie hebben
mijn beproeving van het vlees niet
geminacht of gegruwd, maar hebben me als
een boodschapper van God ontvangen, alsof
ik Yešúʿ Mšíḥā was. 15 Waar is jullie geluk
dan? Want ik getuig over jullie dat jullie als
dat kon, jullie ogen hadden uitgeplukt en ze
aan mij gegeven. 16 Ben ik jullie vijand
geworden omdat ik de waarheid aan jullie
heb verkondigd?

17 Ze benijden jullie niet in de goede zin,
maar om jullie te beperken zodat jullie hen
zullen benijden. 18 Het is goed om altijd in
goede zin te benijden, en niet slechts
wanneer ik bij jullie ben. 19 Mijn kinderen;
voor jullie zwoeg671 ik weer, tot de Mšíḥā
zich volledig in jullie heeft gevormd672. 20 Ik
wenste wel onder jullie te zijn en de toon van
mijn woorden te veranderen, omdat ik
verbaasd over jullie ben. 21 Vertel me; jullie
die onder de Wet willen zijn, gehoorzamen
jullie de Wet niet? 22 Want er staat
geschreven dat ʾAbrāhām twee zonen had.
Eén van een dienstmeid en één van een vrije
vrouw. 23 Maar degene die uit de
dienstmeid was, is door het vlees en degene
die uit de vrije vrouw was, is door de belofte.
24 Dit zijn vergelijkingen tussen de twee
verbonden. De ene van de berg Sínay die in
slavernij was verwekt, dat is Hāgār. 25 Want
Hāgār is de berg Sínay673 in ʾArabía, die
overeenkomt met dit ʾÚrišlem. Zij en haar
kinderen dienen in slavernij. 26 Maar het
verheven ʾÚrišlem, is vrij, dat is onze moeder.
27 Want er staat geschreven: "Wees blij674,
onvruchtbare [vrouw] die niet heeft
verwekt, verheug u en roep het uit, u die
geen weeën heeft gehad, want de kinderen
van de verlaten [vrouw] zijn toegenomen,
meer dan de kinderen van de getrouwde
vrouw." 28 Wij, broeders, zijn nu net als
ʾÍsḥāq, zonen van de belofte. 29 En zoals
toen, vervolgde degene die in het vlees was
geboren degene die in de Geest was
geboren, zo is het nu ook.

671
672
669
670

Strongs, H5647
Ar. 'Abba'. ie. vader!

673
674

Als in barensnood.
of 'uitgetekend'.
Jebel al Lawz.
Jesaja 54:1
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30 Maar wat zegt de Schriftplaats?
[Gen. 21:10] "Verwerp de slavin675 en haar
zoon, omdat de zoon van de slavin niet zal
beërven met de zoon van de vrije [vrouw]."
31 Wij, mijn broeders, zijn daarom geen
zonen van de slavin, maar zonen van de vrije
[vrouw].
Hoofdstuk 5
1 Blijf daarom in de ongebondenheid
waarmee de Mšíḥā ons heeft ontbonden en
wees niet opnieuw gejukt met het juk van
slavernij. 2 Zie, ik, Pawlos, zeg dat als jullie je
laten besnijden, dat jullie niet profiteren van
de Mšíḥā. 3 Ik getuig nu opnieuw dat elke
besneden man, de hele Wet moet vervullen!
4 Wie zich rechtvaardigt met de Wet, is niet
meer van de Mšíḥā en daarom zijn jullie uit
de genade gevallen. 5 Want wij verwachten
de hoop van rechtvaardigheid door de Geest
die uit geloof is. 6 Want in de Mšíḥā Yešúʿ
zijn zowel besnedenheid als onbesnedenheid
niets, behalve geloof wat in liefde wordt
volbracht. 7 Jullie liepen goed. Wie heeft
jullie verontrust, zodat jullie niet overtuigd
zijn van de waarheid? 8 Want jullie
overtuiging was niet uit degene die jullie
heeft geroepen. 9 Een weinig zuurdesem
verzuurt het hele deeg. 10 Ik vertrouw op
jullie in onze Heer, dat jullie je met niets
anders zullen bezighouden, en dat degene
die jullie hebben verward, zijn oordeel zal
dragen, wie hij ook is. 11 Mijn broeders, als
ik jullie de besnijdenis verkondigde, waarom
word ik dan vervolgd? Is de aanstoot van het
kruis beëindigd? 12 O, laat degenen die jullie
bewust verwarren zelfs afgesneden worden!

675

Letterlijk "bondvrouw", woordspeling met
vrouw van de Wet
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13 Broeders, jullie die tot ongebondenheid
zijn geroepen, gebruik jullie ongebondenheid
niet als gelegenheid voor het vlees, maar
dien elkaar in liefde. 14 Want de hele Wet
wordt hiermee vervuld: [Lev. 19:18] "U moet
uw naaste liefhebben als uzelf." 15 Maar als
jullie elkaar blijven bijten en verslinden, kijk
uit! Straks verteren jullie elkaar nog! 16 Ik
zeg jullie echter: loop in de Geest; dan zullen
de begeertes van het vlees niet werken.
17 Want het vlees begeert dat wat de Geest
tegenstaat, en de Geest begeert dat wat het
vlees tegenstaat. Beiden zijn tegen elkaar,
zodat jullie uiteindelijk niets kunnen doen
wat jullie willen. 18 Maar als jullie door de
Geest worden geleid, zijn jullie niet onder de
Wet. 19 Want de werken van het vlees zijn
bekend. Deze zijn: hoererij, onreinheid,
losbandigheid, 20 dienst van afgoden, magie,
vijandschap, strijd, jaloezie, woede,
weerspannigheid, verdeeldheid en
scheuringen, 21 afgunst, moord,
dronkenschap, gelal en dat soort dingen.
Degenen die deze dingen beoefenen, ik heb
het vroeger gezegd en zeg het weer, dat ze
het koninkrijk van God niet zullen beërven.
22 De vruchten van de Geest zijn echter
deze: liefde, vreugde, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, geloof,
23 zachtaardigheid, volharding. Tegen deze
dingen bestaat geen wet. 24 Degenen die
van de Mšíḥā zijn hebben hun vlees met alle
ziekelijke begeerten opgehangen. 25 Leef
daarom in de Geest, geef je over aan de
Geest, 26 en niet in holle glorie, waarbij we
elkaar minachten of benijden.
Hoofdstuk 6
1 Mijn broeders, als iemand onder jullie in de
fout gaat, kunnen degenen die in de Geest
zijn hem bevestigen in een zachtaardige
geest. Maar wees voorzichtig, anders zullen
jullie ook worden beproefd.
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2 En draag elkaars last, want zo vervullen
jullie de Wet676 van de Mšíḥā. 3 Want wie
zichzelf als 'heel wat' beziet, terwijl hij dat
niet is, misleidt zichzelf. 4 Maar laat een
mens zijn [eigen] werk onderzoeken en
daarna roem hebben van zichzelf, niet van
anderen. 5 Want iedereen moet zijn eigen
vracht opnemen. 6 Laat degene die het
woord hoort, deelnemen met degene van
wie hij het heeft gehoord, in alle goede
dingen. 7 Vergis jullie niet; God laat zich niet
uitlachen. Wat een mens zaait zal hij ook
oogsten. 8 Want wie in het vlees zaait zal van
het vlees bederf oogsten. Maar wie in de
Geest zaait zal van de Geest eeuwig leven
oogsten. 9 Laten we terwijl we het goede
doen niet vermoeid worden, want de tijd
komt dat we oogsten en dan zal het ons niet
vermoeien. 10 Laten we nu we nog tijd
hebben veel voor iedereen werken677, vooral
voor medegelovigen678. 11 Jullie kunnen aan
het handschrift zien wat ik met eigen hand
heb geschreven! 12 Degenen die in het vlees
willen roemen zijn degenen die jullie
dwingen je te laten besnijden; alleen om niet
om het kruis van de Mšíḥā vervolgd te
worden. 13 Want zelfs die besnedenen
behouden de Wet niet [volledig], maar zij
willen dat jullie je laten besnijden zodat ze
over jullie vlees kunnen roemen. 14 Maar
laat ik niet over mijzelf maar over het kruis
van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā roemen. Want
door hem heb ik de wereld opgehangen, en
de wereld heeft mij opgehangen.
15 Besnedenheid en onbesnedenheid

betekenen niets, maar een nieuwe schepping
[wel]. 16 En degenen die deze Weg679 volgen;
vrede zij op hen en barmhartigheid, en over
het Isrāʾyel van God. 17 Laat men mij daarom
geen moeite opleggen, want ik draag de
littekens van onze Heer Yešúʿ in mijn
lichaam. 18 De genade van onze Heer Yešúʿ
Mšíḥā zij met jullie geest, mijn broeders!
Amen.


Efeziërs
Hoofdstuk 1
1 Pawlos, naar de wil van God een zendeling
van Yešúʿ Mšíḥā, aan wie in Efesos heilig en
getrouw in Yešúʿ Mšíḥā zijn. 2 Vrede en
genade van God, onze Vader en van onze
Heer Yešúʿ Mšíḥā. 3 Gezegend is God, de
Vader van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā die ons
heeft gezegend met alle zegeningen van de
Geest in de hemel door de Mšíḥā. 4 Zoals hij
vroeger, voor de conceptie van de wereld,
ons in hem heeft verkozen zodat we heilig en
vlekkeloos tegenover hem zullen zijn en ons
tevoren in liefde aan zichzelf heeft
gegraveerd, 5 en ons [als] zonen heeft
geplaatst680 in Yešúʿ Mšíḥā, zoals het zijn wil
heeft behaagd. 6 Zodat de glorie van zijn
genade geprezen mag worden, die hij over
ons heeft uitgeschonken door zijn Geliefde,
7 in wie we verlossing hebben en door zijn
bloed de vergeving van zonden, naar de
rijkdom van zijn genade, 8 die overvloedig in
ons is, in alle wijsheid en alle onderscheid
van de Geest.

676

1 Korintiërs 9:21
of 'telen'. Woordspeling met oogsten in vers 9.
678 Kinderen van het gelovige gezin of
'huishouden'.
677
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Andere Bijbels hebben 'regel'. Handelingen
18:25
680 of 'geadopteerd'.
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9 En hij heeft ons het mysterie van zijn wil
doen kennen, dat hij had voorbestemd om
[het] door zichzelf te volbrengen, 10 zodat bij
de uitreiking van de volheid681 van de tijden,
alle dingen die in de hemel en op aarde zijn,
vanaf het begin vernieuwd682 zouden worden
door de Mšíḥā. 11 En we zijn in hem gekozen
zoals hij tevoren heeft gegraveerd en gewild,
zodat hij alles zou doen naar de overweging
van zijn wil, 12 zodat wij, degenen die als
eersten op de Mšíḥā hoopten, tot eer van
zijn glorie zouden zijn, 13 zodat ook jullie
door hem het woord van waarheid hebben
gehoord, wat de boodschap van jullie
redding is. En jullie hebben in hem geloofd
en jullie zijn verzegeld met de beloofde
Heilige Geest, 14 die de borg van onze
erfenis is, tot verlossing van wie leven en tot
glorie van zijn eer. 15 Daarom ook ik; zie,
toen ik van jullie geloof in onze Heer Yešúʿ
Mšíḥā hoorde en van jullie liefde voor de
heiligen, 16 ben ik niet gestopt voor jullie te
danken en jullie te gedenken in mijn
gebeden. 17 Zodat de God van onze Heer
Yešúʿ Mšíḥā, de Vader van glorie, jullie de
geest van wijsheid zou geven en openbaring
van zijn kennis. 18 En de ogen van jullie
hart683 zullen worden verlicht zodat jullie
zullen weten wat de hoop van zijn roeping is
en wat de rijkdom van de glorie van zijn
erfenis in de heiligen is. 19 En wat is dan de
overvloed van de grootsheid van zijn kracht
in ons, die geloven naar het effect van de
macht van zijn kracht, 20 die hij uitvoerde in
de Mšíḥā en hij deed hem uit het verblijf van
de doden opstaan en heeft hem aan zijn

681
682
683

Johannes 1:16.
Grieks heeft 'bijeenvergaderd'.
of 'begrip'.
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rechterzijde laten zitten in de hemel.
21 Hoger dan al de overheden en de
gezaghebbers, de machten en
heerschappijen en boven elke naam die
genoemd is, niet alleen in deze wereld, maar
ook in de komende. 22 En hij heeft alles
onder zijn voeten onderworpen. Hij heeft
hem, degene die hoger is dan allen, gegeven
als het hoofd van de gemeente, 23 die zijn
lichaam is en de volheid684 van degene die
allen in alles vervult.
Hoofdstuk 2
1 Ook jullie waren dood in jullie zonden en
jullie fouten. 2 In deze dingen hebben jullie
vroeger gelopen naar het gewone leven van
deze wereld, naar de wil van het hoofdgezag
van de lucht, de geest die de zonen van
ongehoorzaamheid aanspoort. 3 Met die
werken waren we vroeger ook bezig, in de
begeerten van ons vlees. We deden de wil
van het vlees en van onze overweging en we
waren net zo kwaadaardig685 als de overigen.
4 Maar God is rijk in zijn barmhartigheid
vanwege zijn grootse liefde waarmee hij ons
heeft liefgehad. 5 Toen we dood waren in
onze zonden, gaf hij ons met de Mšíḥā leven,
en door zijn genade heeft hij ons gered. 6 En
hij heeft ons met hem doen opstaan en ons
met zichzelf doen zitten in de hemel, in Yešúʿ
Mšíḥā, 7 om aan de komende eeuwen de
grootsheid van de rijkdom van zijn genade en
goedheid te tonen, die over ons is gekomen
door Yešúʿ Mšíḥā. 8 Want we zijn door zijn
genade bevrijd door geloof. Dit is niet uit
jullie maar het is de gave van God. 9 Niet
door werken, want anders zou iemand zich
roemen.

684
685

Johannes 1:16.
idioom; 'zonen van gramschap'.
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10 Want zijn schepping zijn wij die in Yešúʿ
Mšíḥā werden gemaakt voor goede werken,
die God vroeger heeft voorbereid zodat we
in deze zouden lopen. 11 Bedenk hierom dat
jullie natiën vroeger van het vlees waren,
maar jullie werden onbesneden genoemd
door de besnijdenis, wat het werk van
handen is. 12 Jullie waren in die tijd zonder
de Mšíḥā en vreemd van de manieren van
Isrāʾyel en buitenlanders voor het verbond
van de belofte686. Jullie waren zonder hoop
en zonder God in de wereld. 13 Maar nu zijn
jullie die ver af stonden, door Yešúʿ Mšíḥā
naasten geworden door het bloed van Mšíḥā.
14 Want hij is onze rust. Hij maakte die twee
tot één en hij heeft het hek687 dat in het
midden stond verwijderd, 15 En hij heeft de
vijandschap beëindigd (door zijn vlees en de
Wet, vanwege de geboden op geboden). De
twee heeft hij in zijn wezen een nieuwe
mens gemaakt en rust gebracht. 16 Hij heeft
de twee herenigd in één lichaam met God en
heeft door zijn kruis de vijandschap gedood.
17 Toen hij was gekomen heeft hij vrede
verkondigd tot wie ver en tot wie nabij
waren. 18 Zodat er door hem voor ons
beiden toegang is ontstaan door één geest
tot de Vader. 19 Daarom zijn jullie geen
vreemdelingen of kolonisten, maar inwoners
van de heilige stad 688en van het huis van
God. 20 En jullie zijn gebouwd op het
fundament van de zendelingen en van de
profeten. Hij is de hoofdhoeksteen van het
gebouw, Yešúʿ Mšíḥā. 21 Door hem is het
gehele gebouw samengesteld en groeit het

op tot de heilige tempel in de HEER,
22 terwijl jullie ook door hem worden
gebouwd tot het verblijf van God in de
Geest.
Hoofdstuk 3
1 Daarom ben ik, Pawlos, een gevangene van
Yešúʿ Mšíḥā voor jullie natiën, 2 als jullie
hebben gehoord van de uitreiking689 van
genade van God die me onder jullie is
gegeven. 3 Want door openbaring is me het
mysterie geleerd, zoals ik jullie in het kort
heb geschreven. 4 Daardoor kunnen jullie
terwijl jullie lezen een beroep doen op mijn
kennis van het mysterie van de Mšíḥā. 5 Dit,
zoals het nu door de Geest aan zijn heilige
zendelingen en zijn profeten is geopenbaard,
was in andere generaties onbekend voor de
mensen. 6 Namelijk dat de natiën
erfgenamen zouden zijn en deelnemers van
zijn lichaam en van de belofte die hij door
het goede nieuws heeft gegeven. 7 Daarvan
ben ik een dienaar geworden naar de gave
van genade van God, die me is gegeven door
het effect van zijn kracht. 8 Aan mij, de
minste van alle heiligen, is deze genade
gegeven; de verkondiging aan de natiën,
waar niet-gezochte rijkdom van de Mšíḥā
bleek. 9 En ik mag iedereen verlichten door
die uitreiking690 van het mysterie dat
verborgen was voor eeuwen, in God, de
Schepper van alles. 10 Zodat door de
gemeente de volle onderscheidende wijsheid
van God, bekend zou worden aan de
overheden en de gezaghebbers die in de
hemel zijn. 11 Dat wat hij in de vroegere
eeuwen691 had voorbereid, heeft hij
uitgevoerd in onze Heer, Yešúʿ Mšíḥā,
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Genesis 22:18.
Lev. 25:40; Ex. 12:43; Deu. 14:21; Hand.
10:34,35.
688 Hebreeën 12:22
687

689

beleid, regeling
volgens Grieks 'gemeenschap'.
691 of 'wereld'.
690

peshitta.nl
Efeziërs - Hoofdstuk 3
12 door wie we de vrijmoedigheid en
toegang hebben tot het vertrouwen van dit
geloof. 13 Daarom bid ik dat jullie je niet
vermoeien om mijn verdrukking, want die is
er voor jullie, wat tot jullie glorie is. 14 En ik
buig mijn knieën tot de Vader van onze Heer
Yešúʿ Mšíḥā. 15 Naar hem wordt elk
vaderschap genoemd dat in de hemel en op
aarde bestaat. 16 Zodat hij jullie zou geven
naar de rijkdom van zijn glorie en jullie door
kracht worden bevestigd door zijn Geest in
jullie innerlijk. 17 Mag de Mšíḥā door geloof
in jullie hart wonen in liefde terwijl jullie
wortels en fundament standvastig worden,
18 zodat jullie met alle heiligen de hoogte,
de diepte, de lengte en de breedte kunnen
bereiken. 19 Ook kennen jullie de
grootsheid692 van de kennis van de liefde van
de Mšíḥā en zijn jullie vervuld met de gehele
volheid van God. 20 Maar voor hem die in
zijn buitengewone kracht meer voor ons kan
doen dan we zelfs vragen of bedenken, naar
zijn kracht die in ons werkt; 21 voor hem is
de glorie in de gemeente, in Yešúʿ Mšíḥā, in
alle generaties, voor altijd en eeuwig, amen.
Hoofdstuk 4
1 Ik (gevangene van onze Heer) verzoek jullie
daarom, dat jullie lopen zoals het gepast is
naar de roeping waarin jullie werden
geroepen. 2 In alle zachtaardigheid, rust en
met een lange adem en dat jullie elkaar in
liefde verduren. 3 En moedig aan tot het
bewaken van de harmonie van de Geest in
de band van vrede. 4 Zodat jullie in één
lichaam zouden zijn en in één geest zoals
toen jullie werden geroepen tot één hoop
van jullie roeping.

5 Want er is één HEER, één geloof en één
doop, 6 en één God, de Vader van ons allen
en over allen, met allen en in ons allen. 7 Aan
elk van ons is genade gegeven naar de maat
van de gave van de Mšíḥā.8 Daarom wordt
dit gezegd: "Hij steeg op693 naar de hoogte
en heeft gevangenschap gevangen694
[genomen] en hij heeft gaven aan de mensen
gegeven695." 9 Wat betekent het dat hij is
opgestegen, behalve dat hij eerst ook was
afgedaald tot het onderste van de aarde?
10 Hij die is afgedaald, is dezelfde die hoog
boven de hemel696 is opgestegen om alles te
herstellen. 11 Hij gaf sommigen die zendeling
zijn, sommigen die profeet zijn, sommigen
die verkondiger zijn en sommigen die herder
zijn terwijl anderen leraar zijn, 12 tot
perfectie van de heiligen, voor het werk van
de bediening, voor de opbouw van het
lichaam van de Mšíḥā. 13 Tot we allen één in
geloof en in kennis zullen zijn van de Zoon
van God en een perfect mens met de
omvang van de gestalte van de volheid van
de Mšíḥā. 14 Ook zullen we niet als kinderen
zijn, die worden aangewakkerd en
weggedragen met elke wind, door doctrines
van sluwe mensen die listig beramen om te
misleiden. 15 Maar we waren standvastig in
onze liefde, zodat al onze zaken in de Mšíḥā
die het Hoofd is, vermeerderen697. 16 En
door hem wordt het hele lichaam
samengesteld en verenigd in alle gewrichten
volgens de gave naar maat van elk lidmaat,
voor de groei van zijn eigen lichaam zodat
zijn gebouw in liefde voltooid kan worden.

693
694
695

692

Grieks heeft 'voorbijstreeft' (ie. De liefde
streeft kennis voorbij).
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Psalmen 68:18
Galaten 5:1; Lucas 4:18.
Grieks heeft 'gegeven' de LXX heeft 'genomen'.
of 'hemelen'.
Matteüs 25:15.
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Hoofdstuk 5

17 Maar dit zeg ik en getuig ik in de HEER,
van nu af moeten jullie niet zoals de anderen
van de natiën lopen, die in de leegheid van
hun aard lopen. 18 En ze zijn verduisterd van
verstand en vreemd van de redding van God
omdat zij geen kennis hebben en vanwege
de blindheid van hun hart. 19 Ze zijn van hun
hoop afgesneden en hebben zichzelf
overgeleverd aan wellustigheid en aan alle
onreinheid en hebzucht. 20 Maar jullie
hebben de Mšíḥā niet zo geleerd, 21 als jullie
hem echt gehoord hebben en jullie hebben
door hem geleerd zoals de waarheid in Yešúʿ
is. 22 Beëindig echter het gedrag van eerst;
de vroegere mens die door begeerten van
dwaling bedorven is. 23 Wees vernieuwd in
de geest van jullie verstand. 24 En jullie
dienen de nieuwe mens aan te doen die in
God is gemaakt, in rechtvaardigheid en in
ware heiligheid. 25 Doe daarom leugens van
jullie weg en laat iemand de waarheid
spreken met zijn naaste. Want we zijn
elkaars leden. 26 Wees getergd, maar zondig
niet en laat de zon niet ondergaan over je
gramschap. 27 Ook moeten jullie geen plaats
geven aan de Lasteraar. 28 En laat wie steelt
voortaan niet stelen, maar laat hij zich met
zijn handen inspannen en veel werken om
iets te geven aan wie het nodig heeft.
29 Laat geen hatelijk woord uit jullie mond
komen, maar wat goed en nuttig is tot
opbouw, zodat het genade verleent aan wie
het hoort. 30 Bedroef ook de Heilige Geest
van God niet waarmee jullie zijn verzegeld
tot de dag van verlossing. 31 Laat alle
bitterheid, venijn, gramschap, geschreeuw
en laster met alle slechtheid van jullie
weggenomen worden. 32 Wees aangenaam
en genadevol voor elkaar. Vergeef elkaar
zoals God ons in de Mšíḥā heeft vergeven.

1 Wees daarom zoals God, als geliefde
kinderen. 2 En loop in liefde zoals ook de
Mšíḥā ons heeft liefgehad en zichzelf voor
ons heeft overgeleverd als offer, een gave
aan God tot een zoet aroma. 3 Maar laat
hoererij en alle onreinheid en hebzucht zelfs
niet onder jullie genoemd worden, zoals het
gepast is onder de heiligen, 4 ook geen grove
taal, dwaze woorden, bespotting of
schunnigheid wat niet nodig is, maar in
plaats daarvan dankzegging. 5 Jullie weten
echter dat wie een hoereerder, onrein of
hebzuchtig is, of een aanbidder van
afgoden698 is, geen erfenis in het koninkrijk
van de Mšíḥā en van God heeft. 6 Laat
niemand jullie met zinloze woorden
misleiden omdat vanwege deze dingen de
gramschap van God over de zonen van
ongehoorzaamheid komt. 7 Wees daarom
niet hun partners. 8 Want jullie waren
vroeger in de duisternis, maar nu zijn jullie
licht in onze Heer. Loop daarom zo als
kinderen van het licht. 9 Want de vruchten
van het licht699 zijn in alle goedheid,
rechtvaardigheid en waarheid.
10 Onderscheid wat goed is tegenover onze
Heer. 11 Neem geen deel in de werken van
de duisternis, want zij hebben geen vruchten
in zich, maar jullie moeten ze terechtwijzen.
12 Wat zij in het geheim doen, is te gruwelijk
om er over te spreken 13 Want alle dingen
worden terechtgewezen en geopenbaard
vanwege het licht en alles wat openbaart, is
het licht.

698

Sanskriet 'pratikrita'. Tekening, beeltenis,
namaak.
699 Grieks heeft 'geest'. Vers 13 en Matteüs 6:22.
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14 Daarom wordt gezegd: [Jes. 60:1,2]
"Ontwaak, [al] wie slaapt! Sta op uit het
verblijf van de doden en de Mšíḥā zal jullie
verlichten." 15 Let erop dat jullie eerbaar
lopen, niet als dwazen maar als wijzen,
16 die hun gelegenheid kopen omdat de
dagen slecht zijn. 17 Wees daarom niet
onverstandig, maar begrijp wat de wil van
God is. 18 Wees ook niet bedronken aan de
wijn, waarin onmatigheid is, maar wees
vervuld met geest. 19 Spreek in je ziel met
Psalmen en met lofzang; zing met je hart
liederen van de Geest tot de HEER. 20 En
dank altijd God de Vader, voor iedereen, in
naam van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā. 21 Wees
aan elkaar onderworpen in de liefde van de
Mšíḥā700. 22 Vrouwen, wees onderworpen
aan jullie echtgenoten zoals aan onze Heer.
23 Want de man is het hoofd van de vrouw,
zoals de Mšíḥā het hoofd van de gemeente
is, dus de Levengever van het lichaam.
24 Laten vrouwen aan hun echtgenoten
onderworpen zijn in alle dingen, zoals ook de
gemeente aan de Mšíḥā [onderworpen is].
25 Mannen, heb jullie vrouw lief zoals ook de
Mšíḥā zijn gemeente heeft liefgehad en
zichzelf voor haar heeft gegeven, 26 om haar
te heiligen en te reinigen met de wassing en
met het woord. 27 En hij zal de gemeente
voor zichzelf oprichten wanneer ze geprezen
en smetteloos is, zonder rimpel of iets
anders is, maar het zal heilig en vlekkeloos
zijn. 28 Zo moeten mannen hun vrouw
liefhebben, zoals hun lichaam. Wie zijn
vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. 29 Want
een man haat zijn lichaam niet maar voedt
het en zorgt voor zichzelf zoals ook de Mšíḥā
zijn gemeente liefheeft,

30 omdat we leden van zijn lichaam zijn, van
zijn vlees en van zijn botten zijn. 31 [Gen.
2:24] Daarom zal een man zijn vader en zijn
moeder verlaten en zich aan zijn vrouw
hechten en ze zullen één vlees zijn. 32 Dit
mysterie is groot maar ik spreek over de
Mšíḥā en over zijn gemeente. 33 Maar laten
jullie allen je echtgenote zo liefhebben als
jezelf, maar laat de echtgenote achting voor
haar echtgenoot hebben.
Hoofdstuk 6
1 Kinderen, wees gehoorzaam aan jullie
ouders in onze Heer, want dit is terecht. 2 En
dit is het eerste gebod met een belofte:
[Ex. 20:12] "Eer je vader en je moeder,
3 zodat het goed met je gaat en je leven, op
aarde, lang zal zijn. 4 Ouders, terg jullie
kinderen niet maar voed hen op in de
vermaning en in de leer van onze Heer.
5 Bedienden, gehoorzaam jullie lijfheren in
vrees en beven en met een oprecht701 hart
zoals dat van de Mšíḥā. 6 Niet voor het oog
alsof je mensen behaagt, maar als bedienden
van de Mšíḥā die God behagen. 7 Dien ze
met heel jullie ziel702 met liefde als voor onze
Heer en niet als voor mensen. 8 Zoals jullie
weten dat als iemand iets doet wat goed is,
dat hij vergoed zal worden door onze Heer;
of hij nu een bediende is of een vrij man.
9 Doen ook jullie zo heren, met jullie
bedienden, vergeef hun fouten, want jullie
weten dat ook jullie eigen Heer in de hemel
is en hij accepteert niet op het uiterlijk.
10 Daarom, mijn broeders, wees gesterkt in
onze Heer, in de energie van zijn kracht.

701
700

Grieks heeft 'godsvrees'.
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702

of 'eenvoudig'.
Niet in Grieks.
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11 Doe de hele wapenrusting van God aan
zodat jullie kunnen standhouden tegen de
strategieën van degene die de beschuldiging
voedt703. 12 Omdat onze worsteling niet
tegen vlees en bloed is, maar tegen
overheden, tegen regeerders, tegen de
eigenaren van deze duistere wereld en tegen
kwade geesten die onder de hemel704 zijn.
13 Doe daarom de hele wapenrusting van
God aan zodat jullie het kwaad kunnen
ontmoeten en wanneer jullie in alles klaar
staan, zullen jullie standhouden. 14 Sta
daarom en omgord jullie middel met
waarheid en doe het maliënkolder van
rechtvaardigheid aan. 15 Schoei jullie voeten
met de bereidheid voor het goede nieuws
van vrede. 16 Neem daarbij het schild van
geloof zodat jullie daarmee de kracht hebben
om alle brandende pijlen van het kwaad te
doven. 17 Zet de helm van verlossing705 op
en neem de dolk van de Geest wat het
woord van God is. 18 Bid met alle gebeden
en met alle verzoeken altijd in de Geest en
waak in dat gebed terwijl jullie steeds bidden
en smeken voor alle heiligen, 19 ook voor het
woord dat me in de opening van mijn mond
is gegeven, zodat ik het mysterie van de
boodschap moedig706 zal verkondigen.
20 Dat waarvan ik een gezant in boeien ben;
dat ik het in vrijmoedigheid mag spreken
zoals het juist is te spreken! 21 Dat jullie
weten hoe het met me gaat en wat ik doe,
zie, geliefde broeder Ṭykíkos, een getrouwe
dienaar in onze Heer, zal het jullie
bekendmaken!
703
704
705
706

of 'beschuldiger'.
Grieks heeft 'in hemelse plaatsen'.
of redding.
of openlijk, met 'open ogen'.

22 Want ik zal hem om deze reden naar jullie
sturen; dat jullie weten hoe het met me gaat
en hij zal jullie hart troosten. 23 Vrede, liefde
en geloof met onze broeders van God de
Vader en van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā.
24 Genade met allen die onze Heer Yešúʿ
Mšíḥā zonder corruptie liefhebben.


Filippenzen
Hoofdstuk 1
1 Pawlos en Timoteos, dienaren van Yešúʿ
Mšíḥā, aan alle heiligen die in Yešúʿ Mšíḥā
zijn in Filipos met de oudsten en dienaren.
2 Genade met jullie en vrede van God, onze
Vader en van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā. 3 Ik
dank mijn God om de voortdurende
herinnering aan jullie. 4 Want in al mijn
verzoeken doe ik smekingen voor jullie,
terwijl ik me verheug. 5 Want jullie deelname
in het goede nieuws is vanaf het begin tot
nu. 6 Want ik vertrouw erop wat dit betreft,
dat hij die goede werken in jullie is
begonnen, ze zal blijven doen tot de dag van
onze Heer, Yešúʿ Mšíḥā. 7 Want daarom is
het gepast voor mij om aan jullie allen te
denken omdat jullie in mijn hart zijn en in
mijn boeien en in de geest van de
verdediging van de waarheid van het goede
nieuws. Jullie zijn met mij partners in genade.
8 God is mijn getuige hoeveel ik jullie liefheb,
met de barmhartigheid van Yešúʿ Mšíḥā. 9 En
ik bid er voor dat jullie liefde verder
toeneemt en overvloedig is in kennis en elk
geestelijk onderscheid, 10 zodat jullie de
dingen die geschikt zijn onderscheiden en
jullie op de dag van de Mšíḥā gereinigd en
geen struikelblok zullen zijn. 11 Wees vervuld
met de vrucht van rechtvaardigheid die in
Yešúʿ Mšíḥā is vanwege de glorie en de eer
van God.
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12 Maar ik wil dat jullie weten, mijn
broeders, dat mijn werk vooral door het
goede nieuws is bereikt. 13 Daar werden ook
mijn boeien geopenbaard door de Mšíḥā in
het hele paleis707 van de prefect, aan alle
overigen. 14 Een menigte broeders die in
onze Heer is, heeft vertrouwen gekregen
vanwege mijn boeien en durft het woord van
God nog onbevreesder te spreken.
15 Sommigen verkondigen de Mšíḥā uit
afgunst en strijd, maar anderen uit goede wil
en liefde. 16 Want ze weten dat ik ben
aangesteld om het goede nieuws te
verdedigen. 17 Maar degenen die de Mšíḥā
vanwege strijd verkondigen, doen dat niet
van zuiverheid want zij hopen verdrukking
aan mijn boeien toe te voegen. 18 Daarom
ben ik verheugd geweest en verheug ik me
dat de Mšíḥā op elke manier, of het nu in
pretentie is of in waarheid, wordt
verkondigd. 19 Want ik weet dat dit soort
dingen in mijn leven zouden gebeuren door
jullie verzoeken en de gave van de Geest van
Yešúʿ Mšíḥā. 20 Zoals ik hoop en verwacht
dat ik in niets zal worden beschaamd, maar
zoals altijd ook nu openlijk708, dat de Mšíḥā
door mij groot zal worden gemaakt, of het nu
door leven of dood is. 21 Want mijn leven is
de Mšíḥā en als ik sterf is dat winst voor mij.
22 Maar ook al is er in dit leven van het vlees
vrucht van mijn werk, dan weet ik niet wat ik
moet kiezen. 23 Want deze twee [dingen]
beperken me; ik begeer het heen te gaan en
met de Mšíḥā te zijn, wat veel beter voor mij
zou zijn. 24 Maar ik moet voor jullie in mijn
lichaam blijven.

707
708

Handelingen 25:12
letterlijk 'onbedekt hoofd'
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25 En dit weet ik zeker, dat ik zal blijven en
verblijven voor jullie vreugde en de groei van
jullie geloof. 26 En wanneer ik opnieuw naar
jullie toe kom, zal door mij, jullie roemen in
alleen Yešúʿ Mšíḥā, overvloedig zijn! 27 Zoals
het gepast is bij de boodschap van de Mšíḥā;
zorg ervoor dat als ik kom om jullie te zien, of
als ik afwezig ben, dat ik over jullie mag
horen dat jullie één in geest en ziel staan, en
dat jullie samen in het geloof van het goede
nieuws bekendstaan709.28 Wees in niets
geschokt vanwege degenen die ons
tegenstaan, tot demonstratie van hun
ondergang en onze eigen redding. 29 En dit
hebben jullie van God gekregen, dat jullie
niet alleen geloven, jullie dienen in hem te
geloven, maar jullie dienen ook voor hem te
lijden. 30 En jullie dienen strijd te verduren,
zoals jullie hebben gezien bij mij en nu over
mij horen.
Hoofdstuk 2
1 Als jullie dan vertroosting in de Mšíḥā
hebben, troost van hart in liefde, of
deelname van de geest, in tederheid en
barmhartigheid, 2 vervul dan mijn vreugde,
zodat jullie één van begrip zijn, één in liefde,
één van ziel en één van gemoed zijn. 3 Doe
niets uit wedijver, of zinloze glorie, maar laat
iedereen in zachtaardigheid zijn naaste beter
rekenen dan zichzelf. 4 Laat iemand niet
[alleen] bezorgd zijn voor zichzelf, maar ook
voor zijn naaste. 5 En heb dezelfde houding
als Yešúʿ Mšíḥā had.
6 Terwijl hij in de gelijkenis710 van God was,
beschouwde hij dit niet als roof; de gelijke te
zijn van God.

709
710

of 'gevierd zijn'. Grieks heeft 'samen strijden'.
of 'beeld', 'vorm'.
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7 Toch heeft hij zichzelf ontledigd en nam de
gelijkenis aan van een bediende. Hij werd in
gelijkenis en in gedrag een mens bevonden.
8 En hij heeft zich vernederd en was
gehoorzaam tot zelfs de dood aan het kruis.
9 Daarom heeft God hem ook zeer verheven,
en heeft hem de naam711 gegeven die meer
is dan alle namen; 10 zodat in de naam van
Yešúʿ, iedere knie zich in de hemel en op
aarde en onder de aarde zal buigen. 11 En
elke tong zal belijden dat Yešúʿ Mšíḥā, de
HEER is, tot glorie van God, zijn Vader.
12 Daarom geliefden, zoals jullie altijd
hebben gehoorzaamd, niet alleen toen ik
dichtbij was, maar ook nu ik ver van jullie
weg ben; dien het werk712 van jullie leven
speciaal in vrees en beven. 13 Want God
spoort jullie aan tot zowel willen als doen
wat jullie willen713. 14 Doe alles zonder
klagen en zonder verdeeldheid. 15 Zodat
jullie onschuldig en vlekkeloos zijn als
gereinigde kinderen van God die in een
moeilijke en verdraaide generatie wonen, en
ze worden onder hen gezien als lichten in de
wereld. 16 Want jullie zijn voor hen op de
plaats van leven, voor mij om te roemen op
de dag van de Mšíḥā want ik heb niet zonder
reden gerend of tevergeefs gezwoegd.
17 Maar zelfs al zou ik worden
uitgeschonken bij het slachtoffer en de
bediening van jullie geloof, dan verheug en
verblijd ik me met jullie allen. 18 Wees ook
verheugd en verblijd jullie met mij. 19 Maar
ik hoop in onze Heer Yešúʿ, om jullie spoedig
Timoteos te sturen zodat het ook voor mij
verfrissend is over jullie te horen.
711
712
713

vers 11. Henoch 48:2
Grieks heeft 'bewerk jullie eigen redding'.
Grieks heeft 'Hij wil'.

20 Ik heb hier niemand anders die net als ik
zo ijverig voor jullie zorgt. 21 Want allen
zoeken naar wat van zichzelf is en niet wat
van Yešúʿ Mšíḥā is. 22 Maar zijn ervaring
kennen jullie, dat hij zoals een zoon met zijn
vader met mij in de boodschap heeft
gewerkt. 23 Ik hoop hem spoedig naar jullie
te sturen zodra ik weet wat er met me gaat
gebeuren714. 24 Ik vertrouw op mijn Heer dat
ook ik spoedig naar jullie toe kom. 25 Maar
nu heeft een zaak me gedwongen om
Epafrodíṭos naar jullie toe te sturen, een
broeder die een helper en een werker bij me
is, maar jullie zendeling, en een dienaar in
mijn behoeften. 26 Want hij verlangde
ernaar om jullie allen te zien, en hij was
bedroefd te weten dat jullie hebben gehoord
dat hij ziek was. 27 Hij was ook doodziek,
maar God betoonde hem barmhartigheid715,
niet alleen met hem maar ook met mij, zodat
ik geen droefheid op droefheid zou hebben.
28 Ik stuur [hem] daarom graag, zodat
wanneer jullie hem opnieuw zien, jullie
verheugd zullen zijn en dan heb ik wat
verlichting. 29 Ontvang hem daarom in de
HEER met alle vreugde en houd wie zo zijn in
eer. 30 Vanwege het werk voor de Mšíḥā
heeft hij de dood genaderd en zijn leven
gewaagd om aan te vullen wat jullie ontbrak
in de bediening aan mij.
Hoofdstuk 3
1 Daarom mijn broeders, verheug jullie in
onze Heer, terwijl die dingen waarover ik
schrijf, niet vermoeiend voor me zijn, omdat
ze jullie beschermen.

714
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letterlijk 'zodra ik heb gezien wat ik heb'.
Grieks heeft soms 'verontwaardigd'.
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2 Pas op voor honden, pas op voor werkers
van het kwaad, pas op voor verminking716 in
het vlees. 3 Want wij zijn717 de besnijdenis,
degenen die God in de geest dienen en we
roemen in Yešúʿ Mšíḥā en vertrouwen niet
op het vlees. 4 Toch kan ook ik het
vertrouwen op het vlees hebben, want als
iemand zijn vertrouwen op het vlees denkt te
hebben, ik dan meer dan hij! 5 Besneden op
de achtste dag, uit de familie van Isrāʾyel, uit
de stam van Benyāmín, een Hebreeër uit de
Hebreeën, naar de Wet een separatist, 6 in
de ijver een vervolger van de gemeente. In
de rechtvaardigheid van de Wet was ik
onberispelijk. 7 Maar deze voordelen
rekende ik als verlies voor de Mšíḥā. 8 Ik
reken deze dingen ook als een verlies
vanwege de grootsheid van de kennis van
mijn Heer Yešúʿ Mšíḥā, voor wie ik alles heb
verloren en ik beschouw het als mest, zodat
ik Mšíḥā mag winnen. 9 En ik kan in hem
gevonden worden terwijl ik geen eigen
rechtvaardigheid heb (die uit de Wet is) maar
wat uit het geloof van de Mšíḥā is, de
rechtvaardigheid van God. 10 Daardoor kan
ik de kracht van zijn opstanding kennen,
deelnemen aan zijn lijden en me vergelijken
met zijn dood, 11 hoe dan ook, kan ik tot de
opstanding uit het verblijf van de doden
komen. 12 Niet dat ik het al heb ontvangen,
of dat ik voldoende geperfectioneerd ben,
maar ik ren zo dat ik datgene waarvoor Yešúʿ
Mšíḥā me heeft aangesteld, mag behalen.
13 Mijn broeders, ik denk niet voor mijzelf
dat ik het heb behaald, maar ik weet één
ding: ik heb wat achter me ligt vergeten en ik
strek me uit naar wat voor me ligt.

14 Ik ren naar het vaandel718, om de
overwinning te behalen van de roeping van
boven van God in Yešúʿ Mšíḥā. 15 Laat wie
geperfectioneerd zijn, zo over deze dingen
denken, en als jullie anders denken; God zal
dit ook aan jullie openbaren. 16 Laten we
toch dit bereiken; dat we in harmonie één
weg volgen. 17 Wees als ik, mijn broeders,
en beschouw degenen die zo lopen naar het
model dat jullie in ons hebben gezien. 18
Want er zijn er velen die anders lopen, die
vele keren dat ik het jullie heb gezegd, en nu
zeg ik het met tranen, dat ze vijanden van
het kruis van de Mšíḥā zijn. 19 Want hun
einde is de ondergang, hun god is hun buik
en hun glorie is in hun schande, hun
overweging is aards. 20 Ons werk719 is echter
in de hemel, en van daar verwachten we
onze Levengever720, onze Heer Yešúʿ Mšíḥā.
21 Want hij zal ons nederige lichaam
veranderen in de gelijkenis van zijn lichaam
van glorie, naar zijn grote kracht, waardoor
alles aan hem onderworpen zal zijn.
Hoofdstuk 4
1 Daarom, mijn geliefde en kostbare
broeders, mijn vreugde en mijn kroon, sta
vast in onze Heer, mijn geliefden! 2 Ehodía
en Súnṭíka verzoek ik dat zij één van gemoed
zullen zijn, in onze Heer. 3 Ook jou verzoek
ik, mijn loyale jukgenoot721, dat je hen helpt
die zich met mij inspannen voor het goede
nieuws, met Qlimis en mijn andere helpers,
van wie hun namen in het geschrift van het
leven geschreven staan.

718
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of 'snijding'.
Genesis 17:12
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Matteüs 24:30; Jesaja 11:10, 12
Grieks heeft 'burgerschap'.
of 'redder', 'beschermer'.
idioom 'zoon van het juk'.
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4 Wees altijd verheugd in onze Heer en ik zeg
het opnieuw, wees verheugd! 5 En laat jullie
zachtaardigheid bij iedereen bekend zijn,
onze Heer is nabij722! 6 Wees over niets
bezorgd, maar maak altijd723 door gebed en
verzoeken met dankzegging, jullie beden bij
God bekend. 7 En de vrede van God, die alle
begrip overstijgt, zal jullie hart en jullie
gedachten bewaken door Yešúʿ Mšíḥā.
8 Voortaan, mijn broeders; wat waar is, wat
bescheiden is, wat terechtwijst, wat reinigt,
wat liefheeft, wat prijzenswaardig is, wat
werken van lof en aanbeveling zijn; bedenk
dat. 9 Deze dingen die jullie hebben geleerd,
ontvangen, gehoorzaamd en gezien in mij,
doe deze dingen. Dan zal de God van vrede
met jullie zijn. 10 Maar ik heb mij in onze
Heer zeer verheugd, dat jullie bezorgd om
mij werden, jullie waren zo bezorgd maar
konden niets doen. 11 Ik zeg dit echter niet
omdat me iets ontbreekt, want ik heb
geleerd dat wat ik heb voldoende is voor mij.
12 Ik weet wat het is om vernederd te
worden, ook om in alles overvloed te
hebben, en in alle dingen leer ik, ook in
verzadigdheid of in honger, in overvloed en
in armoede. 13 Voor alle dingen vind ik de
kracht door de Mšíḥā die me sterkt. 14 Toch
hebben jullie er goed aan gedaan door te
delen in mijn verdrukking. 15 Jullie weten
ook, Fillipenzen, dat in het begin van de
boodschap, toen ik uit Maqedonía was
gekomen, zelfs niet één gemeente heeft
deelgenomen in de rekenschap van
ontvangst en gave, behalve jullie. 16 Zelfs zo
dat jullie meerdere keren in mijn behoeften
in Tessaloniqi hebben voorzien.
722
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Maran Qarib
Grieks heeft 'bij alles'.

17 Niet dat ik giften nastreef, maar ik streef
na dat jullie vrucht mag toenemen. 18 Ik heb
alles ontvangen en ik heb voldoende en ben
verzadigd. Ik nam alles wat jullie me hebben
gestuurd met Epafrodíṭos; een zoet aroma,
een aanvaardbaar offer dat God behaagt.
19 En mijn God zal al jullie noden voldoen
naar zijn rijkdom en in de glorie van Yešúʿ
Mšíḥā. 20 Maar aan God, onze Vader, zij de
glorie en de eer voor altijd en eeuwig, amen.
21 Wens de vrede van alle heiligen, die in
Yešúʿ Mšíḥā zijn. Alle broeders die bij me zijn,
wensen jullie vrede. 22 Alle heiligen wensen
jullie vrede, vooral die van het huis724 van de
keizer zijn. 23 De genade van onze Heer
Yešúʿ Mšíḥā zij met jullie allen! Amen.


Kolossenzen
Hoofdstuk 1
1 Pawlos, door de wil van God een zendeling
van Yešúʿ Mšíḥā, en broeder Timoteos. 2 Aan
wie in Qúlosos zijn, heilige broeders en
gelovigen in Yešúʿ Mšíḥā, vrede gewenst en
genade van onze Vader, God. 3 We danken
God, de Vader van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā
altijd en we bidden voor jullie. 4 Zie, we
hebben van jullie geloof in Yešúʿ Mšíḥā
gehoord en van jullie liefde voor alle heiligen,
5 vanwege de hoop die voor jullie in de
hemel is bewaard; waarvan jullie vroeger
hebben gehoord in het ware woord van de
boodschap. 6 Wat aan jullie en aan de hele
wereld werd verkondigd, groeit op en brengt
vrucht op, zoals bij jullie, vanaf de dag dat
jullie in waarheid met de genade van God
bekend werden.

724

Lucas 2:4. Idioom voor 'familie'.
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7 Dit hebben jullie van onze geliefde
medebediende Epafra geleerd die een
getrouwe dienaar van de Mšíḥā is. 8 Hij heeft
ons jullie liefde in de Geest bekend gemaakt.
9 Daarom zijn we ook vanaf de dag dat we
dit hadden gehoord niet opgehouden voor
jullie te bidden en te vragen dat jullie vervuld
worden met kennis en de vreugde van God in
alle wijsheid en al het onderscheid van de
geest. 10 Zodat jullie lopen naar wat gepast
is en God mogen behagen in alle goede
werken en dat jullie vrucht geven en
opgroeien in de kennis van God, 11 wees in
alle kracht versterkt naar de grootsheid725
van zijn glorie, met alle volharding, lange
adem en vreugde. 12 Dank God, de Vader die
ons geschikt heeft gemaakt voor een erfdeel
in het licht van de heiligen. 13 En hij heeft
ons bevrijd van de macht van duisternis en
heeft ons in het koninkrijk van zijn geliefde
Zoon gebracht, 14 door wie726 we verlossing
en vergeving van zonden hebben. 15 Hij is de
gelijkenis van de onzichtbare God en de
Eerstgeborene727 van alle schepselen. 16 En
door hem was alles wat in de hemel en op
aarde is, gemaakt. Alles wat wordt gezien en
niet wordt gezien, of het tronen zijn,
heerschappijen, overheden of gezaghebbers,
alles was door zijn hand en door hem
gemaakt. 17 Hij is de Ene die voor allen is, en
alle dingen bestaan door hem. 18 Hij is het
hoofd van het lichaam van de gemeente,
want hij is het hoofd en Eerstgeborene uit
het verblijf van de doden, zodat hij de eerste
in alles zou zijn. 19 Want in hem, heeft het
[de Vader] behaagd alle vervulling te laten
wonen.
725
726
727

Grieks heeft 'regering' of 'macht'
Grieks heeft 'door wiens bloed'
Openbaring 1:5
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20 Door hem heeft hij alle dingen met
zichzelf herenigd en hij heeft vrede gesticht
door het bloed van het kruis. Zowel voor
[degenen] op aarde als in de hemel. 21 Ook
aan jullie, die in het begin vreemdelingen en
innerlijk vijandig waren vanwege jullie
slechte werken, heeft hij nu vrede [gegeven],
22 door zijn lichaam van zijn vlees en door
zijn dood om jullie heiligen, voor hem te
doen staan, vlekkeloos en onberispelijk.
23 Als jullie voortgaan in jullie geloof, terwijl
jullie fundament standvastig is en jullie niet
afdwalen van de hoop van het goede nieuws
dat jullie hebben gehoord, dat was
verkondigd onder de gehele schepping die
onder de hemel is, dat waarvan ik, Pawlos
haar dienaar ben geworden. 24 En ik verheug
me in mijn verdrukkingen voor jullie, en
vervul de behoefte van de verdrukking van
de Mšíḥā in mijn vlees, voor zijn lichaam, dat
de gemeente vormt. 25 Dat waarvan ik
haar728 dienaar ben geworden naar de
uitreiking van God die me onder jullie is
gegeven, zodat ik het woord van God vervul.
26 Het mysterie dat verborgen was voor de
wereld en voor generaties, is nu aan zijn
heiligen geopenbaard. 27 Aan wie heeft God
willen bekendmaken wat de rijkdom is van
de glorie van het mysterie onder de natiën?
Het is de Mšíḥā die in jullie is, de hoop van
onze glorie. 28 We verkondigen hem en we
leren en maken iedereen bekend met alle
wijsheid, zodat we elk mens perfect mogen
standhouden in Yešúʿ Mšíḥā. 29 Ik span me
dus voor hem in, en ik strijd met hulp van de
kracht die me is gegeven.

728

verwijzend naar 'gemeente'
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1 Maar ik wil dat jullie weten welke strijd ik
voor jullie heb en voor wie in Laidiqia zijn en
anderen die mijn persoon niet hebben
gezien, 2 zodat zij in hun hart getroost
mogen worden en door de liefde mogen
komen tot de rijkdom van overtuiging,
onderscheid en kennis van het mysterie van
de Vader God en van de Mšíḥā, 3 in wie alle
schatten van wijsheid en kennis zijn
verborgen. 4 Maar ik zeg dit; laat niemand
jullie met de overtuiging van woorden
misleiden. 5 Hoewel ik niet fysiek maar in de
geest bij jullie ben, verheug ik me dat ik jullie
ordelijkheid en standvastigheid van jullie
geloof in de Mšíḥā zie. 6 Loop in onze Heer
zoals jullie daarom Yešúʿ Mšíḥā hebben
aanvaard. 7 Terwijl jullie je wortels
versterken en opgebouwd worden in hem en
bevestigd worden in geloof dat jullie hebben
geleerd, waarmee jullie overvloedig in
dankzegging kunnen zijn. 8 Pas op voor
mensen die jullie bestelen met filosofie, door
holle misleiding, naar de leer van mensen, en
naar de elementen van de wereld, die niet in
de Mšíḥā zijn. 9 Want in hem woont de
volheid van de godheid lichamelijk. 10 In
hem zijn ook jullie volledig omdat hij het
hoofd is van alle overheden en de
gezaghebbers. 11 In hem zijn jullie besneden
in een besnijdenis niet door handen, maar
door het zondige vlees af te leggen, door de
besnijdenis van de Mšíḥā. 12 En jullie werden
met hem begraven in de doop, en jullie zijn
met hem opgestaan omdat jullie in de kracht
van God hebben geloofd, die hem uit het
verblijf van de doden heeft opgewekt. 13 En
jullie waren dood door jullie zonden en de
onbesnedenheid van jullie vlees. Hij heeft
jullie met hem leven gegeven en al onze
zonden vergeven.

14 Hij heeft zijn mandaten gebruikt om de
handtekening onder onze schulden tegen
ons, uit te wissen. Hij nam het uit ons
midden en nagelde het aan het kruis. 15
Door zijn lichaam af te leggen729, heeft hij
openlijk het gezag en regeerders
blootgesteld en beschaamd door zijn
wezen730. 16 Laat niemand jullie daarom
verontrusten over voedsel of drank of
onderscheid tussen vieringen, of het begin
van de maand of over sabbatten. 17 Want ze
zijn een schaduw van de komende dingen.
Het lichaam is echter de Mšíḥā. 18 Laat
niemand, door 'bescheidenheid', jullie
geweten misleiden, alsof jullie werk aan
engelen verschuldigd zijn. Hij laat zich in met
iets aan wat hij niet heeft gezien. Tevergeefs
is hij opgeblazen in zijn gedachte van het
vlees, 19 en houdt niet het hoofd, van
waaruit het hele lichaam wordt bestuurd, dat
uit gewrichten en leden bestaat, en opgroeit
met de groei van God. 20 Want als jullie met
de Mšíḥā zijn gestorven voor de elementen
van de wereld, waarom worden jullie dan
geoordeeld alsof jullie in de wereld leven?
21 Namelijk; niet aanraken, proeven of
vasthouden. 22 Want dit zijn gebruiken die
veranderen. Het zijn geboden en leringen
van mensen. 23 Ze schijnen wijze woorden te
hebben, met het uiterlijk van zachtaardigheid
en godsvrees, zonder het lichaam te sparen,
echter, niet in eervolle dingen maar in de
behoeften van het vlees.
Hoofdstuk 3
1 Als jullie dan met de Mšíḥā zijn opgestaan,
zoek het dan hogerop, waar de Mšíḥā aan de
rechterhand van God zit.

729

Alleen in PNT.
Qnoma (Johannes 5:26; Efeziërs 2:15;
Hebreeën 9:28;10:1)
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2 Overdenk wat van boven is, niet wat van de
aarde is. 3 Want jullie zijn gestorven, en jullie
leven is met de Mšíḥā in God geborgen.
4 Wanneer de Mšíḥā die onze redding is
wordt geopenbaard, zullen ook jullie met
hem in glorie geopenbaard worden. 5 Dood
daarom jullie leden op aarde; hoererij,
onreinheid, ziekelijke begeerte en kwaad en
hebzucht, wat ontzag voor afgoden is.
6 Want vanwege deze dingen komt de
gramschap van God over de zonen van
ongehoorzaamheid. 7 Jullie hebben vroeger
ook in deze dingen gelopen en hielden jullie
daarmee bezig. 8 Maar nu zijn jullie met deze
dingen gestopt; gramschap, woede, kwaad,
laster en onreine spraak. 9 Lieg niet tegen
elkaar, maar doe de vroegere mens met
geheel zijn gedrag uit, 10 en doe het nieuwe
aan wat is vernieuwd in de kennis, naar de
gelijkenis van zijn Schepper. 11 Er is geen
Yihúdi of Arameeër, geen besnijdenis of
onbesnedenheid, geen Griek of
buitenlander731, geen bediende of een vrij
man, maar de Mšíḥā is alles in iedereen732.
12 Bekleed jullie daarom als de verkozenen
van God, geliefde heiligen, met
barmhartigheid, tederheid, vriendelijkheid,
zachtaardigheid, rust en een lange adem.
13 Verdraag en vergeef elkaar. En als iemand
een klacht over zijn naaste heeft; vergeef
elkaar dan zoals ook de Mšíḥā jullie heeft
vergeven. 14 En met al deze, liefde, wat de
band733 van perfectie is. 15 Dan zal de vrede
van de Mšíḥā jullie hart leiden. Daarvoor zijn
jullie tot één lichaam geroepen en dank de
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Mšíḥā. 16 Laat zijn woord rijkelijk met alle
wijsheid in jullie verblijven. Leer en vermaan
elkaar met Psalmen, lof en liederen van de
Geest en zing met genade in jullie hart tot
God. 17 En alles wat jullie doen in woorden
en daden in de naam van onze Heer Yešúʿ
Mšíḥā, dank door hem de Vader, God.
18 Vrouwen, wees onderworpen aan jullie
echtgenoten, zoals dat gepast is in de Mšíḥā.
19 Echtgenoten, heb jullie vrouwen lief en
wees niet bitter tegen hen. 20 Kinderen,
gehoorzaam jullie ouders in alle dingen, want
dit is goed tegenover onze Heer. 21 Ouders,
terg jullie kinderen niet; anders raken ze
ontmoedigd. 22 Bedienden, gehoorzaam
jullie heren in alle dingen. Niet voor het oog,
zoals het mensen bevalt, maar met een
oprecht734 hart met ontzag voor de HEER.
23 En alles wat jullie doen, doe dat met jullie
hele ziel; doe het als voor onze Heer, en niet
als voor mensen. 24 En weet dat jullie van
onze Heer een vergoeding in de erfenis
zullen ontvangen. Want jullie dienen de
HEER, de Mšíḥā. 25 Maar de overtreder
wordt naar overtreding vergolden zonder
acceptatie van toneel.
Hoofdstuk 4
1 Heren, doe recht aan jullie bedienden en
weet dat ook jullie een Heer in de hemel
hebben. 2 Volhard in gebed en wees er
wakker in, ook in het danken. 3 Bid ook voor
ons dat God voor ons de deur van het woord
zal openen om het mysterie van de Mšíḥā te
spreken, voor wie ik een gevangene ben,
4 zodat ik het kan openbaren en het juist kan
spreken. 5 Loop in wijsheid tegenover de
buiten[wereld], koop jullie gelegenheid.

731

Het Grieks heeft 'barbaar en Scyth'.
Grieks heeft 'Christus is alle dingen en in alle
dingen'. ie. Panteïsme vs. universalisme.
733 of 'gordel'
732

734

of 'eenvoudig'.
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1 Tessalonicenzen

6 Laat jullie woord altijd vriendelijk zijn, zoals
met zout op smaak gebracht, en weet elk
mens een juist antwoord te geven. 7 Hoe het
met mij is, zal Ṭykíkos, geliefde broeder en
getrouwe dienaar, en medebediende in de
HEER jullie bekendmaken. 8 Hem heb ik jullie
om de volgende redenen gestuurd; om te
weten wat er bij jullie leeft en om jullie hart
te troosten, 9 met de getrouwe en geliefde
broeder Onesimos, één van jullie. Ze zullen
jullie [alles] over ons laten weten.
10 Aristarchos, mijn medegevangene, wenst
jullie vrede en [ook] Marqos, de neef van
Barnaba, over wie jullie opdracht hebben dat
als hij komt dat jullie hem ontvangen. 11 En
Yešúʿ genaamd Yustos. Zij zijn uit de
besnedenen en ze hebben me speciaal
geholpen in het koninkrijk van God en ze
waren een troost voor mij. 12 Epafra wenst
jullie vrede. Hij is een van jullie, een
bediende van de Mšíḥā terwijl hij zich altijd
voor jullie inspant in gebed dat jullie perfect
standhouden en volledig zijn in de gehele wil
van God. 13 Want ik getuig over hem dat hij
zeer ijverig voor jullie is en voor degenen in
Laidiqia en in Irapolis. 14 Luqā, de geliefde
dokter, en onze geliefde Dima wensen jullie
vrede. 15 Wens de vrede van de broeders
van Laidiqia en van Nymfa van de gemeente
die in zijn huis is. 16 Wanneer deze brief aan
jullie wordt voorgelezen, zorg dat het ook in
de gemeente Laidiqia wordt gelezen en dat
jullie de van Laidiqia geschreven brief lezen.
17 En zeg tegen Arkepos: "Bewaak de
bediening die je in onze Heer hebt
ontvangen, zodat je het zal voltooien!"
18 Deze groet is van mijn hand, van Pawlos.
Gedenken jullie mijn gevangenzetting? Ik
wens jullie genade! Amen.

Hoofdstuk 1



1 Pawlos, Silwanos en Timoteos, aan de
gemeente van de Tessaloniqi's, in de Vader
God en in onze Heer Yešúʿ Mšíḥā, genade en
vrede zij met jullie! 2 We danken God altijd
voor jullie allen en we denken steeds aan
jullie in onze gebeden. 3 We gedenken voor
God de Vader de werken van jullie geloof,
het werk van jullie liefde, de volharding van
jullie hoop in onze Heer Yešúʿ Mšíḥā. 4 Want
we kennen jullie verkiezing, mijn door God
geliefde broeders! 5 Want onze verkondiging
was niet alleen in woorden, maar ook in de
kracht van de Heilige Geest, in ware
overtuiging. Jullie weten ook hoe we er voor
jullie waren. 6 En jullie hebben ons en onze
Heer geïmiteerd want jullie hebben het
woord met grote bewogenheid en in vreugde
van de Heilige Geest aanvaard. 7 En jullie
waren een model voor alle gelovigen die in
Maqedonía en in Akaía zijn. 8 Want van jullie
wordt het woord van onze Heer gehoord.
Niet alleen in Maqedonía en Akaía, maar
overal. Jullie geloof in God wordt gehoord,
dus hoeven we over jullie niets te zeggen.
9 Want men vertelt wat voor ontvangst we
bij jullie hadden, en hoe jullie je tot God
keerden in plaats van de vrees voor afgoden,
zodat jullie de levende en ware God gingen
dienen. 10 Terwijl jullie zijn Zoon van de
hemel verwachten, Yešúʿ, die door hem uit
het verblijf van de doden werd opgewekt. Hij
is degene die ons van de komende
gramschap zal bevrijden.
Hoofdstuk 2
1 En jullie weten, mijn broeders, dat de
ontvangst die we bij jullie hadden niet
tevergeefs is geweest.
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2 Omdat we eerst hadden geleden en we
werden veracht in Filipos, zoals jullie weten.
Daarna hadden we grote moeite om met de
vrijmoedigheid van God met jullie te spreken
over de boodschap van de Mšíḥā. 3 Onze
troost bestond niet uit overtreding,
onreinheid of list. 4 Omdat we door God
werden toevertrouwd aan zijn boodschap,
spreken we zo, niet om mensen te behagen
maar God die ons hart onderzoekt. 5 Want
we hebben ons nooit van vleiende rede
bediend zoals jullie weten, ook niet tot een
gelegenheid voor hebzucht. God getuigt!
6 Ook zoeken we niet de eer van mensen,
niet van jullie of van anderen terwijl we
gewichtig hadden kunnen zijn, als
zendelingen van de Mšíḥā. 7 Maar we waren
zachtaardig onder jullie en als een
opvoedster735 die haar kinderen liefheeft.
8 Dus hadden we jullie ook lief, en
verlangden we niet alleen de boodschap van
God met jullie te delen, maar ook onze eigen
levens, omdat jullie onze geliefden zijn.
9 Want herinner, broeders, dat we ons dag
en nacht inspanden en met onze handen
werkten, zodat we jullie niet zouden
bezwaren. 10 Jullie en God zijn getuigen hoe
we tot jullie de boodschap van God in
zuiverheid en oprechtheid hebben
verkondigd en we waren onberispelijk
tegenover alle gelovigen. 11 Zo weten jullie
ook dat we elk van jullie, als een vader met
kinderen, hebben gezocht en we hebben
jullie hart bevestigd. 12 En we dragen jullie
op om gepast tot God te lopen, die jullie tot
zijn koninkrijk en zijn glorie heeft geroepen.
13 Daarom danken we God ook steeds, zodat
het woord van God dat jullie van ons hebben
735

Handelingen 13:1
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ontvangen niet het woord van mensen was,
maar jullie hebben het ontvangen zoals het
echt het woord van God is dat door daden
onder jullie werkt, in degenen die geloven.
14 Maar jullie, mijn broeders, zijn als de
gemeenten van God geworden die in Yihúd
zijn, die in Yešúʿ Mšíḥā zijn, omdat ook jullie
lijden vanwege jullie landgenoten, net als zij
vanwege de Yihúdi's. 15 Degenen die onze
Heer Yešúʿ Mšíḥā en de profeten hebben
vermoord die uit hen waren, hebben ons
vervolgd. En zij hebben God niet behaagd
maar zijn alle mensen vijandig geworden.
16 Want ze verbieden ons met de natiën te
spreken, zodat zij kunnen leven om altijd hun
zonden te vervullen. Maar de gramschap is
over hen gekomen tot het einde. 17 Maar
wij, mijn broeders, zijn een korte tijd van
jullie verstoken. [Jullie zijn] wel uit het oog
maar niet uit het hart. Daarom hebben we
nog meer moeite gedaan om jullie met veel
liefde te zien. 18 En we wilden naar jullie toe
komen, en ik Pawlos één en [zelfs] twee
keer, maar tegenstand heeft [het]
verhinderd. 19 Want wat is onze hoop en
onze vreugde, de kroon van onze glorie,
behalve jullie, voor onze Heer Yešúʿ bij zijn
komst? 20 Want jullie zijn onze glorie en
onze vreugde!
Hoofdstuk 3
1 En omdat we het niet konden weerstaan,
hebben we besloten om zelf in Atinos te
blijven. 2 En we sturen jullie onze broeder
Timoteos, een dienaar van God en onze
helper in de boodschap van de Mšíḥā, zodat
hij jullie kan bevestigen en naar jullie geloof
kan vragen, 3 zodat niemand van jullie
ontmoedigd zou raken door deze
verdrukking. Want jullie weten dat we
hiervoor zijn aangesteld.

263

peshitta.nl

1 Tessalonicenzen - Hoofdstuk 3
4 Toen ook wij bij jullie waren hebben we
jullie van tevoren gezegd dat we vervolgd
zouden worden, zoals jullie weten dat het
gebeurd is. 5 Ook daarom kon ik het niet
houden tot ik iemand stuur om jullie geloof
te kennen. Anders zou de Verleider jullie
beproeven en zou ons werk zinloos zijn
geweest. 6 Maar nu, omdat Timoteos van
jullie bij ons is gekomen, heeft hij ons over
jullie geloof en over jullie liefde verkondigd,
en dat jullie overal een goede herinnering
aan ons hebben en dat jullie ons willen zien,
zoals wij jullie! 7 Daarom zijn we door jullie
getroost, broeders, vanwege jullie geloof,
ondanks al onze spanning en verdrukking.
8 Nu is het alsof we leven als jullie in onze
Heer verblijven. 9 Met wat voor dankzegging
kunnen we voor jullie vergoeden aan God?
Want elke vreugde die we beleven is
vanwege jullie. 10 Behalve dat, smeken we
dag en nacht overvloedig tot God of we jullie
kunnen zien, zodat we kunnen
perfectioneren wat er afwezig is in jullie
geloof. 11 Maar hij, onze Vader en onze Heer
Yešúʿ Mšíḥā onze weg, naar jullie, voor ons
effenen. 12 Mag hij aan elk van jullie, jullie
liefde tot elkaar doen vermeerderen en
toenemen zoals wij ook jullie liefhebben.
13 Bevestig jullie hart onberispelijk in
heiligheid voor onze God onze Vader, bij de
komst van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā met al zijn
heiligen.
Hoofdstuk 4
1 Daarom mijn broeders, vragen we jullie en
bidden we voor jullie in onze Heer Yešúʿ,
zoals jullie van ons hebben ontvangen om
juist te lopen en om God te behagen, zodat
jullie nog meer mogen toenemen. 2 Want
jullie kennen die geboden die we jullie
hebben gegeven door onze Heer Yešúʿ.

3 Want dit is de wil van God, dat jullie heilig
zijn en dat jullie je onthouden van alle
hoererij. 4 Dus zal elk van jullie zijn eigen
partner736 in heiligheid en eer weten te
verkrijgen. 5 Niet in de passie voor begeerte,
zoals anderen van de natiën die God niet
kennen. 6 Heb de moed niet om [de grens] te
overschrijden en iemand van zijn naasten737
te bedriegen in deze zaak; want onze Heer is
de wreker van allen als zij, zoals ook wij
eerder aan jullie hebben gezegd en getuigd.
7 Want God heeft jullie niet tot onreinheid
maar tot heiligheid geroepen. 8 Laat degene
die nu benadeelt niet denken dat hij een
mens benadeelt, maar God die zijn Heilige
Geest onder jullie heeft gegeven. 9 Wat
betreft broederlijke liefde hoeft jullie niets
geschreven te worden, want jullie zijn in
wezen door God geleerd om elkaar lief te
hebben. 10 Jullie doen ook zo voor alle
broeders die in Maqedonía zijn. Maar ik
verzoek jullie, mijn broeders, dat jullie
overvloedig zijn. 11 Probeer rustig te zijn en
druk met jullie eigen zaken. Werk met jullie
handen zoals we jullie hebben opgedragen,
12 waardoor jullie fatsoenlijk zullen lopen
tegenover wie buiten zijn en jullie van
niemand afhankelijk zullen zijn. 13 Maar ik
wil dat jullie weten738, mijn broeders, dat
jullie niet bedroefd hoeven te zijn, zoals de
rest van de mensen die geen hoop hebben
voor degenen die zijn ontslapen. 14 Want als
we geloven dat Yešúʿ is gestorven en
opgestaan; zo zal God ook degenen die in
Yešúʿ zijn ontslapen bij hem brengen.

736

Idioom. 'vat', 'mantel', 'bak' of 'instrument'.
of 'broeders'
738 Grieks heeft 'ik wil dat jullie niet onwetend
zijn'.
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15 Maar dit zeggen we jullie door het woord
van onze Heer, dat wij levenden, degenen
die overblijven bij de komst van onze Heer,
degenen die zijn ontslapen niet zullen
voorgaan. 16 Omdat onze Heer zelf van de
hemel zal afdalen739 met het gebod en met
de stem van het hoofd over engelen en met
de bazuin van God, zullen de doden die in de
Mšíḥā zijn het eerst opstaan. 17 Dan zullen
wij die overblijven en leven, samen met hen
naar de wolken gegrepen740 worden naar
een ontmoeting in de lucht741 met onze
Heer. En zo zullen we altijd met onze Heer
zijn. 18 Troost elkaar daarom met deze
woorden.
Hoofdstuk 5
1 Over de seizoenen en de tijden, mijn
broeders, hoeft jullie niets geschreven te
worden. 2 Want jullie weten echt dat de dag
van onze Heer als een dief in de nacht komt.
3 Wanneer ze zeggen: "Er is vrede742 en
rust!", dan zal vanuit het niets de ondergang
over hen komen zoals de weeën over een
zwangere vrouw en ze zullen niet
ontsnappen. 4 Maar jullie, mijn broeders, zijn
niet in de duisternis waardoor die dag jullie
als een dief zou overvallen. 5 Want jullie
allen zijn kinderen van het licht en van de
dag, maar geen kinderen van de nacht of van
de duisternis. 6 Laten we daarom niet slapen
zoals de overigen, maar laten we wakker en
nuchter zijn. 7 Want degenen die slapen,
slapen in de nacht, en wie zich bedrinken,
zijn bedronken in de nacht. 8 Maar laten wij
die kinderen van de dag zijn, wakker van

739

Handelingen 1:11 en Matteüs 24:30
of 'opgenomen'. Zoals het Latijn ‘rapiemur’
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aard zijn en het maliënkolder743 van geloof
en liefde aandoen en laten we de helm van
geloof in redding opzetten. 9 Zodat God ons
niet heeft bestemd voor gramschap, maar
tot het bezit van redding in onze Heer Yešúʿ
Mšíḥā. 10 Hij stierf voor ons, zodat we, of we
nu ontwaken of slapen, samen met hem
zullen leven. 11 Troost elkaar daarom en
bouw elkaar op zoals jullie ook hebben
gedaan. 12 Maar we verzoeken jullie, mijn
broeders, dat jullie degenen erkennen die
zich onder jullie inspannen en jullie
voorstaan in onze Heer en jullie leren.
13 Zodat ze door jullie met meer liefde
worden gewaardeerd. En heb vrede met hen
vanwege hun werk. 14 Maar we vragen jullie,
mijn broeders, corrigeer de overtreders,
moedig zwakke zielen aan, draag de lasten
van de zwakken en heb een lange adem met
iedereen. 15 En pas ervoor op om iemands
kwaad met kwaad te vergelden, maar streef
altijd naar het goede voor elk en iedereen.
16 Verheug je altijd. 17 Bid zonder
ophouden. 18 Dank in alles, want dat is de
wens van God voor jullie, in Yešúʿ Mšíḥā.
19 Doof de Geest niet uit. 20 Verwerp
profetie niet. 21 Onderzoek alles en behoud
het goede. 22 Ontvlucht elke slechte zaak,
23 maar de God van vrede zal jullie allen
volmaakt heiligen en jullie gehele geest, ziel,
en lichaam onberispelijk behouden tot de
komst van onze Heer, Yešúʿ Mšíḥā.
24 Getrouw is degene die jullie heeft
geroepen. Hij is degene die het zal uitvoeren.
25 Mijn broeders, bid voor ons. 26 Wens de
vrede van al onze broeders, met een heilige
kus. 27 Ik roep een eed uit in onze Heer, dat
deze brief aan alle heilige broeders zal
worden voorgelezen. 28 De genade van onze
Heer, Yešúʿ Mšíḥā met jullie! Amen.
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2 Tessalonicenzen
Hoofdstuk 1
1 Pawlos, Silwanos en Timoteos aan de
gemeente van de Tessaloniqi's die in God
onze Vader en in onze Heer Yešúʿ Mšíḥā is.
2 Genade zij met jullie en vrede van God,
onze Vader en van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā.
3 We zijn God altijd om jullie dank
verschuldigd, mijn broeders, wat juist is.
Want jullie geloof groeit buitengewoon en de
liefde van jullie allen naar zijn naaste neemt
toe. 4 Omdat we ook om jullie roemen in de
gemeenten van God vanwege jullie geloof en
jullie volharding in al jullie vervolgingen en
verdrukkingen die jullie verduren, 5 tot een
demonstratie van het rechtvaardige oordeel
van God, zodat jullie zijn koninkrijk waardig
mogen zijn, waarvoor jullie lijden. 6 En
omdat het rechtvaardig is voor God om de
verdrukking te vergelden aan jullie
onderdrukkers; 7 zal hij jullie, die onderdrukt
worden, met ons redden744 bij de openbaring
van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā die van de hemel
is met zijn legers engelen. 8 Wanneer hij
vurige wraak uitoefent over degenen die God
niet kenden en over degenen die de
boodschap van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā niet
hebben herkend. 9 Want ze zullen in het
oordeel worden vergoed met het eeuwige
verlies van het aanzicht van onze Heer en
van de glorie van zijn macht. 10 En wanneer
hij komt om met zijn heiligen te worden
geprezen, en zijn wonderen zal tonen door
zijn gelovigen omdat jullie ons getuigenis
hebben geloofd, dat voor jullie was op die

dag. 11 Daarom bidden we altijd voor jullie
dat God jullie geschikt voor jullie roeping zal
maken en jullie zal vervullen met alle goede
wil, werken van geloof door kracht. 12 Zodat
door jullie de naam van onze Heer Yešúʿ
Mšíḥā mag worden geprezen, en ook jullie
door hem naar de genade van onze God en
onze Heer Yešúʿ Mšíḥā.
Hoofdstuk 2
1 Maar we vragen jullie, mijn broeders, wat
betreft de komst van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā
en wat betreft onze vergadering tot hem;
2 dat jullie niet snel geschokt of verbaasd
raken, niet door een woord, niet door een
geest745 of door een brief, alsof die van ons
komt, die klinkt als: 'Zie, de dag van onze
Heer is gekomen!' 3 Laat niemand jullie op
één van de manieren misleiden, want de
rebellie746 zal niet komen voordat de mens
van zonde zal worden geopenbaard, de zoon
van het bederf747. 4 Hij is tegenstander en
verheft zich boven alles748 wat God en
religie749 wordt genoemd. Zelfs als God in de
tempel en als God zal hij zitten en als God zal
hij zichzelf tonen750. 5 Herinneren jullie niet
dat toen ik bij jullie was dat ik deze dingen
heb gezegd? 6 En nu weten jullie wat het
heeft verhinderd dat hij in deze tijd
geopenbaard zou worden. 7 Want het
mysterie van onrechtvaardigheid is al
begonnen te werken, totdat degene die nu
handhaaft uit de weg wordt genomen,
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2 Tessalonicenzen - Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

8 dan zal de onrechtvaardige worden
geopenbaard die door onze Heer Yešúʿ zal
worden verteerd751 met de adem van zijn
mond en hij zal hem beëindigen bij de
openbaring van zijn komst. 9 Want de komst
van die ene is het effect van Sāṭānā, met alle
macht, tekenen en onware wonderen. 10 En
met alle onrechtvaardige misleiding die door
degenen die vergaan wordt gedaan, omdat
ze de liefde van de waarheid tot redding niet
hebben aanvaard. 11 Daarom zal God hun
het effect752 van misleiding sturen, zodat ze
leugens gaan geloven. 12 Allen die de
waarheid niet hebben geloofd maar het
kwaad verkozen, zullen worden geoordeeld.
13 Maar we zijn God altijd dank verschuldigd
vanwege jullie, geliefde broeders van onze
Heer, want God heeft jullie vanaf het begin
gekozen voor redding in de heiliging van de
geest en in de overtuiging van de waarheid.
14 Want hij heeft jullie voor deze dingen
geroepen door onze verkondiging, zodat
jullie de glorie zouden zijn voor onze Heer,
Yešúʿ Mšíḥā. 15 Daarom, mijn broeders,
houd stand, behoud de geboden die jullie
hebben geleerd, of door het woord of door
onze brief. 16 Maar hij, onze Heer Yešúʿ
Mšíḥā en God onze Vader, hij heeft ons lief
en hij heeft ons eeuwige troost gegeven en
goede hoop door zijn genade. 17 [Hij zal]
jullie hart troosten en jullie doen
standhouden in elk goed woord en werk.

1 Broeders, bid voortaan voor ons, dat het
woord van onze Heer zal rennen753 en in elke
plaats geprezen zal worden zoals bij jullie.
2 En dat we bevrijd worden van slechte en
perverse mensen, want niet iedereen heeft
geloof. 3 Maar de HEER is getrouw en zal
jullie behouden en van het kwaad
bevrijden754. 4 Maar we vertrouwen jullie
wat onze Heer betreft, dat wat wij hebben
opdragen, jullie hebben gedaan en ook
blijven doen. 5 Dan zal onze Heer jullie hart
richten tot de liefde van God en de
verkondiging van de Mšíḥā. 6 We dragen
jullie op, mijn broeders, in naam van onze
Heer Yešúʿ Mšíḥā, dat jullie weggaan van elke
broeder die van kwaad tot erger loopt en
niet naar de decreten die hij van ons heeft
ontvangen. 7 Want jullie weten hoe juist het
is om ons na te doen, want we hebben niet
bewust in het kwaad onder jullie gelopen.
8 We hebben ook niet gratis van iemand van
jullie gegeten, maar door arbeid en moeite,
hebben we dag en nacht gezorgd dat we
niemand van jullie hebben bezwaard. 9 Niet
omdat we geen gezag hadden, maar dat we
jullie in onszelf een voorbeeld hebben
gegeven om te volgen. 10 Ook, toen we bij
jullie waren hebben we hierom geboden dat
wie niet wil werken, ook niet zal eten.
11 Want we hebben gehoord dat er onder
jullie sommigen zijn die van kwaad tot erger
lopen, en nergens aan werken behalve aan
zinloze [dingen]. 12 Aan wie als zij zijn
dragen we op en vragen we in onze Heer
Yešúʿ Mšíḥā, dat zij in rust moeten werken en
hun eigen brood eten.
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13 Maar jullie mijn broeders, houd niet terug
van het doen wat goed is. 14 Als iemand
deze woorden die in deze brief staan niet
gehoorzaamt, scheid hem dan van jullie af,
en heb geen omgang met hem zodat hij
beschaamd mag raken. 15 Houd hem niet
voor vijand, maar onderricht hem als een
broeder. 16 Maar de Heer van vrede755 zal
jullie vrede geven. Laat altijd in alles onze
Heer met jullie zijn. 17 Een groet in mijn
eigen handschrift! Ik, Pawlos heb
geschreven, wat het teken is in al mijn
brieven. Zo schrijf ik. 18 De genade van onze
Heer Yešúʿ Mšíḥā zij met jullie allen, mijn
broeders! Amen.


1 Timoteüs
Hoofdstuk 1
1 Pawlos, een zendeling van Yešúʿ Mšíḥā, bij
decreet van God, onze Levengever en die van
Mšíḥā onze hoop Yešúʿ. 2 Aan Timoteos, een
ware zoon in het geloof, in goedheid,
barmhartigheid en vrede van God, onze
Vader en van de Mšíḥā Yešúʿ, onze Heer.
3 Toen ik naar Maqedonía ging, heb ik je
verzocht om in Efesos te blijven, en dat je
sommige mensen zal gebieden dat ze niet
verschillende leringen leren. 4 En zij moeten
geen plaats geven aan fabels en verhalen van
eindeloze generaties, die zorgen voor strijd
en niet tot opbouw zijn in het geloof van
God. 5 Maar het totaal van het gebod is:
liefde uit een zuiver hart, een goed geweten
en een echt geloof. 6 Sommigen van hen
hebben door deze dingen mensen doen

dwalen; ze zijn tot holle woorden gekeerd.
7 Daarmee proberen ze leraren van de Wet
te zijn, terwijl ze niets begrijpen van wat ze
zeggen, of waarover zij redetwisten. 8 Maar
we weten dat de Wet goed is als iemand
erdoor wordt geleid, naar de Wet. 9 terwijl
men weet dat de Wet niet voor de
rechtvaardigen is ingesteld, maar voor de
onrechtvaardigen en opstandigen, voor de
misdadigen en voor zondaars, voor de
perversen en voor degenen die onrein zijn en
degenen die hun vader en hun moeder
slaan756, en voor moordenaars, 10 voor
hoereerders, en voor mannen757 die met
mannen liggen, voor vrijheidsberovers758 van
mensen, voor leugenaars, eedbrekers, en
voor alle dingen die tegen de gezonde leer
zijn, 11 van het goede nieuws van glorie van
God de Gezegende, waar ik aan ben
toevertrouwd. 12 En ik dank hem die mij
heeft versterkt, onze Heer Yešúʿ Mšíḥā die
me als een getrouwe heeft gerekend, en hij
heeft me in zijn bediening aangesteld.
13 Vroeger was ik een lasteraar en was ik
een vervolger en een minachter, maar ik heb
mededogen ontvangen omdat ik het niet
wist en zonder geloof handelde. 14 Maar de
genade van onze Heer was overvloedig in
mij759, en geloof en liefde die in Yešúʿ Mšíḥā
zijn. 15 Dit woord is getrouw en het waard
om te aanvaarden, dat Yešúʿ Mšíḥā naar de
wereld is gekomen om zondaars te redden,
van wie ik de eerste ben. 16 Maar hierom
heeft hij me genade betoond; omdat Yešúʿ
Mšíḥā mij vroeger geheel zijn lange adem
heeft betoond, tot een demonstratie voor
wie in hem gaan geloven, tot eeuwig leven.
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17 Maar aan de koning die eeuwig is, die niet
bederft en onzichtbaar is, die één God is760;
hem zij eer en glorie, voor altijd en eeuwig,
amen. 18 Dit gebod beveel ik je aan, mijn
zoon Timoteos! Volgens de oude profetieën
die jou aangaan, dat je er een goede strijd
mee kunt voeren, 19 in geloof en met een
goed geweten, voor wie dit hebben
verworpen en leeg van geloof zijn geworden,
20 zoals Hymeneos en Aleksandros die ik aan
Sāṭānā heb uitgeleverd, zodat ze leren dat ze
niet mogen lasteren.
Hoofdstuk 2
1 Ik verzoek je daarom dat je boven alle
dingen verzoeken, gebed, voorspraak en
dankzegging aan God aanbiedt voor alle
mensen. 2 [En] voor koningen en de groten,
zodat we een rustig en vredig verblijf mogen
hebben in alle ontzag en zuiverheid voor
God. 3 Want dit is goed en aanvaardbaar
voor God, onze Levengever. 4 Hij wil dat alle
mensen worden gered, en dat zij terugkeren
naar de kennis van de waarheid. 5 Want God
is één, en de bemiddelaar tussen God en de
mens is één; de mens, Yešúʿ Mšíḥā. 6 Hij gaf
zichzelf als verlossing voor de hele mensheid
een getuigenis dat op tijd is gekomen,
7 waarvan ik tot prediker en zendeling ben
aangesteld, (ik spreek de waarheid en ik lieg
niet) om leraar van de natiën te zijn, in het
geloof van de waarheid. 8 Ik wens daarom
dat men overal bidt terwijl men de handen in
zuiverheid verheft, zonder gramschap of
gedachten. 9 Laten ook de vrouwen zo op
bescheiden manier van kleding zijn;
eerbiedig en bescheiden met versiering; niet
met vlechtingen, goud, parels of mooie
gewaden, 10 maar met goede daden, zoals

het gepast is voor vrouwen die godsvrees
betuigen. 11 Laat een vrouw in stilte en in
alle onderwerping leren. 12 Want ik sta een
vrouw niet toe te leren en bazig761 over een
man te zijn maar [laat ze] in stilte zijn.
13 Want ʾĀdām werd eerst gevormd en
daarna Ḥawā. 14 Niet ʾĀdām was misleid
maar de vrouw was misleid en overtrad het
gebod. 15 Ze leeft echter door haar
nakomelingen als zij voortgaan in geloof en
liefde, in heiligheid en bescheidenheid.
Hoofdstuk 3
1 Het is een vertrouwd gezegde, dat als een
man het ambt van oudste verlangt, hij een
goed werk verlangt. 2 De oudste moet zo
zijn: vlekkeloos, de echtgenoot van zijn één
vrouw, behoedzaam, bescheiden, ordelijk,
betoont liefde voor vreemdelingen en hij is
een leraar, 3 [hij] passeert niet [de grens] in
verband met wijn en is niet iemand met losse
handjes, maar hij is zachtaardig, niet
strijdlustig en hij heeft het zilver niet lief.
4 Hij leidt zijn gezin goed, en heeft zijn
kinderen in onderworpenheid, met alle
zuiverheid. 5 Want als hij zijn eigen gezin niet
goed weet te leiden, hoe kan hij dan de
gemeente van God leiden? 6 Hij mag niet
jong van leerlingschap762 zijn, zodat hij zich
niet verheft en in het oordeel [als] van
Sāṭānā zou vallen. 7 Hij moet ook een goed
getuigenis hebben van wie buiten zijn, zodat
hij niet in het verwijt en in de strik van
Sāṭānā zou vallen. 8 Ook zo moeten dienaren
zuiver zijn, en niet tweeslachtig spreken, ook
moeten ze niet gericht zijn op veel wijn of de
onzuivere winsten liefhebben.
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9 Zij dienen het mysterie van het geloof met
een zuiver geweten te behouden. 10 Ze
moeten eerst worden onderzocht en laat ze
daarna dienen wanneer ze onberispelijk zijn.
11 Ook zo moeten vrouwen bescheiden zijn
en waken, in alles getrouw zijn en ze mogen
geen beschuldigingen voeden. 12 Dienaren
moeten één vrouw hebben en hun kinderen
en hun gezin goed leiden. 13 Want degenen
die goed dienen, verkrijgen een goede
positie voor zichzelf en veel vrijmoedigheid
in het geloof van Yešúʿ Mšíḥā. 14 Deze
dingen heb ik je geschreven terwijl ik hoop
dat ik spoedig naar je toe zal komen.
15 Maar als ik ben vertraagd, dan weten
jullie hoe men zich moet gedragen in het
gezin van God, wat de gemeente is van de
levende God, de pilaar en het fundament van
de waarheid. 16 Waarlijk groots, is dit
rechtvaardige763 mysterie!
Geopenbaard764 in het vlees,
gerechtvaardigd in de Geest,
gezien door engelen,
verkondigd onder de natiën,
geloofd in de wereld
en opgestegen tot de glorie!
Hoofdstuk 4
1 Maar de Geest heeft duidelijk gezegd dat
sommigen in de eindtijd van het geloof zullen
weggaan en dwalende geesten en de leer
van schimmen achterna zullen gaan.
2 Degenen die met een vals voorkomen765
misleiden, leugens spreken en hun geweten
verdoven.

3 En ze verbieden om te huwen, en
[gebieden zich te] onthouden van voedsel
dat God heeft gemaakt tot nut en
dankzegging, door degenen die geloven en
de waarheid kennen. 4 Want elke schepping
van God is goed, en er is niets dat verworpen
is als het wordt ontvangen onder
dankzegging. 5 Want het is geheiligd door
het woord van God en door gebed. 6 Als je
deze dingen aan je broeders leert766 zal je
een goede dienaar van Yešúʿ Mšíḥā zijn, zoals
je bent opgevoed door woorden van geloof
en door de goede leer die je is geleerd.
7 Maar onthoud je van dwaze fabels van
oude wijven en oefen jezelf in
rechtvaardigheid. 8 Want lichamelijke
oefening heeft een kleine tijd voordeel maar
rechtvaardigheid heeft altijd voordeel en
heeft de belofte van leven in deze tijd en de
komende. 9 Dit woord is getrouw en het
waard om te aanvaarden. 10 Hierom
spannen we ons in en wordt ons verwijten767
gemaakt; omdat we hopen op de levende
God, die de Levengever is van alle mensen,
vooral van gelovigen. 11 Leer en gebied deze
dingen. 12 Laat niemand je jeugd
veronachtzamen, maar wees een model voor
gelovigen in woord en gedrag, in liefde,
geloof en zuiverheid. 13 Wees toegewijd aan
de lezing768, gebed en de leer tot ik kom.
14 Veronachtzaam de gave die je hebt niet;
welke aan jou is gegeven in profetie en
handoplegging van het ambt van oudste.
15 Mediteer over deze dingen, geef je eraan
zodat je vooruitgang aan allen bekend staat.
16 Waak over jezelf en over je leer en
volhard daarin. Als je dat doet zal je zowel
jezelf als degenen die je horen redden.
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1 Verwijt oudere [mannen] niets, maar
verzoek hen [iets] als [aan] een vader, en de
jongeren als je broers, 2 en oudere vrouwen
als moeders, en de jonge vrouwen als je
zusters in alle zuiverheid. 3 Geef eer aan
weduwen die echt weduwe zijn. 4 En als er
een weduwe is die kinderen of kleinkinderen
heeft, leer hun eerst het gepaste te doen
voor hun familie en hun ouders rente te
vergoeden want dit is aanvaardbaar voor
God. 5 Maar zij die echt een weduwe is en
eenzaam is; laat zij haar hoop op God stellen
en in voortdurend gebeden en in verzoeken;
dag en nacht. 6 Maar zij die de luxe769 dient,
is dood terwijl ze leeft. 7 Draag hun deze
dingen op zodat ze onberispelijk zijn. 8 Want
als iemand niet voor de zijnen zorgt, en
vooral voor degenen die uit een gelovig gezin
zijn, dan heeft hij het geloof ontkend en is
[hij] erger dan ongelovigen. 9 Kies daarom
een weduwe die niet jonger dan zestig jaar
is, die één en dezelfde echtgenoot heeft
gehad, 10 en een getuigenis van goede
daden heeft, of ze kinderen heeft opgevoed,
of ze heeft gasten ontvangen, of ze de
voeten van heiligen heeft gewassen, of ze de
zieken heeft verlicht en of ze in elk goed
werk heeft gelopen. 11 Maar vermijd en
onderscheid de jongere weduwen die zonder
de Mšíḥā een echtgenoot zoeken. 12 Hun
oordeel is bepaald omdat ze hun vroegere
geloof hebben verworpen. 13 Want ze leren
luiheid terwijl ze langs de huizen rondgaan
en niet uit alleen luiheid, maar hun spraak
neemt toe, ze volgen het zinloze en ze
spreken over dingen die niet juist zijn.

14 Ik wil daarom dat die jonge vrouwen770
huwen en kinderen baren en hun gezin
leiden, en aan de vijand zelfs niet één
aanleiding geven tot laster. 15 Want tot nu
toe, zijn ze één voor één achter Sāṭānā aan
gaan lopen. 16 Als [mannelijke] gelovigen of
[vrouwelijke] gelovigen weduwen [in de
familie] hebben, laten ze hen ondersteunen
en de gemeente niet bezwaren, zodat
degenen die echt weduwen zijn voldoende
zullen hebben. 17 Oudsten die goed leiding
geven zijn dubbele eer waard, vooral
degenen die zich inspannen voor het woord
en in de leer. 18 Want de Schriftplaats zegt:
[Deut. 25:4] "Muilband de os niet tijdens het
dorsen." De werker771 is zijn beloning waard.
19 Aanvaard geen beschuldiging tegen een
oudste behalve op de mond van twee of drie
getuigen. 20 Berisp tegenover allen degenen
die zondigen, zodat de rest van de mensen
zal vrezen. 21 Ik getuig je tegenover God en
onze Heer Yešúʿ Mšíḥā, en zijn verkozen
engelen, dat je deze dingen zal behouden
zonder vooroordeel, doe niets met
acceptatie van toneel. 22 Leg iemand niet
snel de handen op en deel niet in de zonden
van anderen. Bewaar jezelf in zuiverheid.
23 Drink van nu af geen water, maar drink
wat wijn vanwege je maag en je
voortdurende ziekte. 24 Er zijn mensen van
wie hun zonden bekend zijn, en zij zullen
voorgaan in het gerechtshof, en er zijn er die
hen volgen. 25 Zo worden ook goede daden
herkend maar als het anders blijkt, kunnen zij
niet verborgen blijven.
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1 Laten zij die onder het juk van slavernij zijn
in alles hun heren in eerbied houden zodat
de naam van God en zijn leer niet worden
belasterd. 2 Laten wie gelovige heren
hebben hen niet veronachtzamen, omdat zij
hun broeders zijn, maar in plaats daarvan
hen meer dienen omdat ze gelovigen en
geliefden zijn in wiens bediening ze rust
genieten. Leer hun en vraag deze dingen van
hen. 3 Maar als er iemand is die een andere
leer leert en niet uitreikt naar de gezonde
woorden van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā en de
leer van godsvrees, 4 is hij trots terwijl hij
niets weet, twistziek in uitleg van woorden
waardoor er afgunst, strijd, laster en een
slecht gemoed ontstaat, 5 en kwelling
vanwege mensen met een verdorven
geweten, verstoken van de waarheid. Ze
denken dat godsvrees uit winst [bestaat].
Blijf van zulke [mensen] op afstand. 6 Want
onze winst is groot. Het is godsvrees met het
gebruik van ons vermogen. 7 Want we
hebben niets in de wereld gebracht en weten
dat we er ook niets uit kunnen meenemen.
8 Daarom zijn voedsel en kleding voor ons
voldoende. 9 Wie rijk wil worden, valt in
beproevingen en in strikken en in vele dwaze
en schadelijke begeerten. En ze doen
mensen zinken in de corruptie en de
ondergang. 10 Maar de wortel van al het
kwaad is de liefde voor het zilver772. En er
zijn sommigen het hebben begeerd, die het
geloof hebben vergeten en zichzelf in veel
ellende hebben gestort. 11 Maar jij, o mens
van God, ontvlucht deze dingen en streef
naar rechtvaardigheid en redelijkheid,
geloof, liefde, volharding en zachtaardigheid.

12 Vecht in de goede strijd van geloof en
behaal het eeuwige leven, waartoe je bent
geroepen. En je hebt voor vele getuigen een
goede belijdenis uitgedragen. 13 Ik getuig tot
jou, tegenover God die allen leven geeft en
tegenover Yešúʿ Mšíḥā die een goed
getuigenis aan Pontius Pilatos gaf; 14 dat je
[dit] decreet zonder smet of vlek behoudt,
tot de openbaring van onze Heer Yešúʿ
Mšíḥā. 15 Hij die op zijn bestemde tijd zal
tonen; God de Gezegende773, de Machtige,
de enige koning van koningen, de Heer van
de heerschappijen. 16 Hij, die de enige niet
bederft, woont in licht dat niemand kan
naderen, en niemand heeft gezien of kan
zien. Aan hem zij de eer en het gezag, voor
altijd en eeuwig, amen. 17 Beveel de rijken
van deze wereld aan dat zij niet hoogmoedig
worden en dat zij niet vertrouwen op de
rijkdom waarin geen vertrouwen bestaat,
maar wel op de levende God, hij die ons
rijkelijk geeft tot onze troost. 18 En ze
zouden goede werken moeten doen, rijk zijn
in goede daden en bereid zijn om te geven
en te delen, 19 en voor zichzelf een goed
fundament leggen voor wat gaat komen,
zodat ze het echte leven kunnen behalen.
20 O Timoteos! Bewaak wat aan jou is
toevertrouwd en ontvlucht de holle echo's774
en de tegenwerpingen van valse kennis775.
21 Want zij die het navolgen, zijn verdwaald
geraakt van de waarheid.
Genade zij met jou! Amen.



773
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of 'geld'.
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Alāhā Mbarkā, Hayltānā
idioom 'de dochters van zinloze stemmen'.
Grieks heeft 'vals genoemde kennis'.
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Hoofdstuk 1
1 Pawlos, een zendeling van Yešúʿ Mšíḥā
door de wil van God en door de belofte van
leven die in Yešúʿ Mšíḥā is. 2 Aan Timoteos,
een geliefde zoon, goedheid, barmhartigheid
en vrede van de Vader God en van onze Heer
Yešúʿ Mšíḥā. 3 Ik dank God die ik met een
zuiver geweten dien door mijn vaders. Ik
gedenk je steeds in mijn gebeden, dag en
nacht, 4 verlangend je te zien (en ik herinner
je tranen) zodat ik met vreugde vervuld mag
zijn, 5 aan de herinnering die ik heb aan jouw
echte geloof dat eerst bij je grootmoeder
Loïs en je moeder Eunike is begonnen en ik
ben ervan overtuigd dat het ook in jou is.
6 Daarom herinner ik je eraan om de gave
van God wakker te houden, die je in jezelf
hebt door mijn handoplegging. 7 Want God
heeft ons niet een geest van vrees gegeven,
maar één van kracht, liefde en vermaning776.
8 Schaam je daarom niet voor het getuigenis
van onze Heer, ook niet voor mij als zijn
gevangene, maar draag het kwaad met het
goede nieuws door de kracht van God.
9 Hij heeft ons gered en ons geroepen met
een heilige roeping. Niet naar onze eigen
werken, maar naar zijn wil en genade die ons
is gegeven, in Yešúʿ Mšíḥā, voor de tijd van
de wereld777, 10 welke [genade] nu is
geopenbaard door de openbaring van onze
Levengever Yešúʿ Mšíḥā, die de dood heeft
beëindigd en onsterfelijk leven heeft
getoond door het goede nieuws. 11 Door
hem ben ik aangesteld als een prediker,
zendeling en een leraar van de natiën.

776
777

Grieks heeft gezond verstand
Grieks heeft vóór eeuwige tijden.
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12 Daarom verduur ik deze dingen en
schaam ik me niet. Want ik weet in wie ik
heb geloofd en ik ben overtuigd dat hij de
macht heeft om mijn investering778 tot die
dag te bewaken. 13 Laat het patroon van
gezonde woorden dat je van me hebt
gehoord bij jou blijven, met geloof en liefde
die in Yešúʿ Mšíḥā zijn. 14 Bewaak die goede
investering door de Heilige Geest die in ons
woont. 15 Je weet dat allen die in Asía zijn,
onder andere Pugelos en Hermogenes, zich
van me hebben afgekeerd. 16 Dat onze Heer
barmhartigheid mag betonen aan het gezin
van Onesiforos, die me vele keren heeft
verfrist, en hij schaamde zich niet voor de
kettingen van mijn boeien. 17 Maar hij zocht
me ook met vasthoudendheid en had me
gevonden toen hij naar Rhumi kwam. 18 Dat
onze Heer hem toestaat barmhartigheid te
vinden bij onze Heer op die dag en hoe hij
zoals je goed weet, me heeft bediend in
Efesos.
Hoofdstuk 2
1 Mijn zoon, versterk je vooral in de genade
van Yešúʿ Mšíḥā. 2 En die dingen die je van
mij met vele getuigen hebt gehoord;
vertrouw ze aan getrouwe mannen toe die in
staat zijn anderen te leren. 3 Verduur het
kwaad als een goede soldaat van Yešúʿ
Mšíḥā. 4 Niemand die soldaat wordt, houdt
zich bezig met wereldse zaken, zo kan hij
degene die hem heeft gekozen779 behagen.
5 En als iemand een wedstrijd speelt, wordt
hij niet gekroond als hij niet volgens de
regels speelt. 6 Het is juist voor een
akkerbouwer die zich inspant, om als eerste
van zijn vrucht te worden gevoed.

778
779

(guwlani) 'saldo' of 'deposito'. PS 65.
Grieks heeft aangemeld
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7 Begrijp wat ik zeg. Mag onze Heer je in alle
dingen wijsheid geven! 8 Gedenk Yešúʿ
Mšíḥā die uit het verblijf van de doden is
opgestaan. Hij was uit het zaad van Dawid
volgens mijn goede nieuws, 9 waardoor mij
slechte dingen overkomen alsof ik slecht ben,
zelfs tot de boeien. Maar het woord van God
laat zich niet [in de] boeien [slaan].
10 Daarom verduur ik alles vanwege de
verkozenen, zodat ze ook de redding in Yešúʿ
Mšíḥā kunnen vinden met eeuwige glorie.
11 Dit gezegde is waar: want als we met
hem780 zijn gestorven zullen we ook met hem
leven. 12 En als we volharden zullen ook wij
met hem regeren, maar als we hem
ontkennen zal hij ook ons ontkennen. 13 En
als we hem niet vertrouwen, blijft hij in zijn
getrouwheid, want hij kan zichzelf niet
ontkennen. 14 Herinner hen aan deze dingen
en draag hen voor onze Heer op niet te
redetwisten over zinloze woorden tot
afbraak van degenen die ze horen. 15 Zorg
ervoor dat je zelf volledig staat tegenover
God, als een werker die zonder schaamte het
woord van waarheid recht verkondigt781.
16 Heb niets met zinloze woorden die geen
nut verlenen, want ze voegen veel meer toe
aan de slechtheid van degenen die ermee
bezig zijn. 17 En hun woord zal als een
gangreen velen ontsteken. Eén van hen is
Hymeneos, een ander is Filetos. 18 Ze zijn
van de waarheid afgeweken en zeggen dat
de opstanding van de doden al heeft
plaatsgevonden782. En ze hebben het geloof
van sommigen afgekeerd.

19 Maar het fundament van God is blijvend
en het heeft dit zegel: De HEER kent degenen
die van hem zijn. Laat iedereen die de naam
van de HEER aanroept zich van de
onrechtvaardigheid afscheiden. 20 Maar in
een groot gezin783 zijn niet alleen vaten van
goud of van zilver, maar ook van hout. Ook
van het aardewerk zijn sommigen eervol en
sommige oneervol. 21 Als iemand zichzelf
dan hiervan reinigt, is hij een zuiver en eervol
vat; geschikt voor zijn Heer en tot elk goed
werk bereid. 22 Ontvlucht alle begeerten van
de jeugd en streef naar rechtvaardigheid,
geloof, liefde en vrede met degenen die onze
Heer met een zuiver hart aanroepen.
23 Onthoud je van dwaze strijd die geen
vermaning verleent. Want je weet dat ze
twisten784 verwekt. 24 Een bediende van
onze Heer behoort niet te strijden maar zal
tegenover iedereen zachtaardig en
informatief zijn en een lange adem hebben.
25 Daarmee kan hij degenen die met hem
redetwisten in zachtaardigheid voorzien.
Misschien geeft God hun berouw en zullen ze
de waarheid erkennen. 26 En zij zullen tot
zichzelf keren785 en zich bevrijden van de
strik van Sāṭānā bij wie ze naar zijn wil
gevangen waren.
Hoofdstuk 3
1 Maar weet dat er in de laatste dagen harde
tijden zullen aanbreken786. 2 Mensen zullen
zichzelf liefhebben, het zilver liefhebben,
bluffers, hoogmoedig, lasteraars,
ongehoorzaam aan hun eigen mensen,
ontkenners van genade, misdadig,

783
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Ontbreekt in Grieks
781 Grieks heeft 'recht snijdt'.
782
Matteüs 27:52

784
785
786

of 'huis'
of 'worstelingen'.
lett. 'zich gedenken'.
of 'komen'
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3 beschuldigers, onderworpen aan begeerte,
wreed, haters van het goede, 4 verraders,
impulsief en trots, met meer liefde voor
begeerten dan liefde voor God. 5 Ze hebben
een vorm van vrees voor God maar staan ver
van zijn macht. Verwerp degene die zo is.
6 Sommigen van hen sluipen naar één of
ander huis en maken met zonden beladen
vrouwen buit, meegenomen door diverse
begeerten. 7 Hoewel ze altijd leren, kunnen
ze niet tot de kennis van de waarheid komen.
8 En net als Yanis en Yambrís787 die Muše
tegenstonden, staan ook zij zo de waarheid
tegen; mannen van wie hun begrip is
bedorven en verworpen van het geloof. 9
Maar ze komen niet ver want iedereen kent
de dwaasheid waar ze om bekend staan. 10
Maar jij hebt mijn leer gevolgd, mijn
manieren en mijn liefde, mijn volharding,
mijn wensen, mijn geloof, mijn lange adem,
11 en mijn vervolging en lijden. En je weet
wat ik heb verduurd in Antiokia, Íqāniānen
Lystra en welke vervolging ik heb verduurd
en dat mijn Heer me van al deze dingen heeft
bevrijd. 12 Allen die in godsvrees in Yešúʿ
Mšíḥā willen leven, zullen worden vervolgd.
13 Maar slechte en misleidende mensen
zullen toevoegen aan hun kwaad terwijl ze
misleiden en worden misleid. 14 Blijf echter
in die dingen die je hebt geleerd en waar je
van overtuigd bent want je weet wie [het]
jou heeft geleerd. 15 En omdat je vanaf je
jeugd de heilige boekrollen hebt geleerd, die
je kennis kunnen geven tot redding in het
geloof van Yešúʿ Mšíḥā.

16 Elk geschrift dat in de Geest788 is
geschreven789, is nuttig voor de leer, voor
terechtwijzing, voor hervorming en voor
vermaning in rechtvaardigheid, 17 zodat een
mens van God volmaakt zal zijn voor elk goed
en volledig werk.
Hoofdstuk 4
1 Ik beveel je aan voor God en onze Heer
Yešúʿ Mšíḥā, die de levenden en de doden zal
gaan oordelen bij de openbaring van zijn
koninkrijk. 2 Verkondig het woord en sta in
vasthoudendheid, op verwachte en
onverwachte tijden. Berisp en wijs terecht
met een lange adem en met de leer. 3 Want
er zal een tijd komen waarin de gezonde leer
niet gehoord zal worden. Naar hun eigen
lusten zal men zich echter leraren
vermeerderen om hun eigen gehoor te
kietelen. 4 En ze zullen hun oren van de
waarheid keren en zich omdraaien naar
fabels. 5 Maar waak bij alle dingen en
verduur het kwaad, doe het werk van een
verkondiger en vervul je bediening.
6 Daarom zal ik worden uitgeschonken [als
een slachtoffer], en de tijd dat ik
ontbonden790 zal zijn is gekomen. 7 Ik heb
een mooie wedstrijd gestreden en ik heb
mijn loopbaan voltooid en ik heb mijn geloof
behouden. 8 Vanaf nu is voor mij een kroon
van rechtvaardigheid bewaard die mijn Heer
mij zal vergoeden op die dag wanneer hij de
rechtvaardigen zal oordelen. Maar niet
alleen voor mij maar ook voor wie zijn
openbaring liefhebben. 9 Zorg dat je snel
naar me toekomt,

788
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Pawlos citeert een 'apocrief' boek.
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Grieks heeft 'de hele Schrift is door God
geïnspireerd'.
789 Romeinen 15:4
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10 want Dima heeft me achtergelaten en hij
houdt van deze wereld en hij is naar
Tessaloniqi gegaan en Krispos naar Galaṭía en
Ṭiṭos naar Dalmaṭía. 11 Alleen Luqā is bij me.
Neem Marqos met je mee want ik kan hem
goed gebruiken in de bediening. 12 Maar
Ṭykíkos heb ik naar Efesos gestuurd.
13 Neem, wanneer je komt, de
schriftkoffer791 mee die ik in Ṭroas bij Karpos
heb gelaten, en de geschriften maar vooral
de perkamentrollen. 14 Aleksandros, de
smid, heeft me veel kwaad betoond. Mag
onze Heer hem vergelden naar zijn werken.
15 Pas ook jij voor hem op, want hij stelt zich
zeer op tegen onze woorden. 16 In mijn
eerste verdediging was er niemand792 met
mij. Allen hadden me verlaten. Dat het hen
niet aangerekend zal worden! 17 Maar mijn
Heer stond me bij en heeft me gesterkt zodat
door mij de aankondiging voltooid mag
worden en dat alle natiën het zouden horen.
Ik werd van de muil van de leeuw bevrijd.
18 En mijn Heer zal me van elk slecht werk
bevrijden en me leven geven in zijn
koninkrijk in de hemel. Want aan hem is de
glorie, voor altijd en eeuwig, amen! 19 Geef
Priskela en Aqelos en de familie van
Onesiforos een groet. 20 Erastos is in
Qorintos gebleven, maar Trofimos heb ik ziek
achtergelaten in de stad Militos. 21 Zorg dat
je voor de winter komt. Ebulos, Pudis en
Linos, Claudia en al hun broeders, wensen
jullie vrede. 22 Laat onze Heer Yešúʿ Mšíḥā
met jouw geest zijn. Laat genade met je zijn!
Amen.

Titus
Hoofdstuk 1
1 Pawlos, een bediende van God en een
zendeling van Yešúʿ Mšíḥā, in het geloof van
de verkozenen van God en kennis van de
waarheid, die in de godsvrees is. 2 Over de
hoop op eeuwig leven die de ware793 God
voor de tijden van de wereld heeft beloofd.
3 En hij heeft zijn woord op tijd geopenbaard
door onze aankondiging waarmee ik ben
toevertrouwd bij decreet van God, onze
Levengever. 4 Aan Ṭiṭos, een ware zoon in
het gezamenlijke geloof, genade en vrede
van de Vader God en van onze Heer Yešúʿ
Mšíḥā, onze Levengever. 5 Daarom heb ik je
op Qriṭi gelaten, zodat je herstelt wat er
ontbreekt en oudsten kan aanstellen in stad
na stad, zoals ik je heb opgedragen.
6 Iemand die onberispelijk is, en de
echtgenoot van één vrouw, en gelovige
kinderen heeft, die niet uitschelden of
onderworpen aan onmatigheid zijn. 7 Want
de oudste moet onberispelijk zijn, als een
beheerder van God, niet impulsief794, niet
driftig, geeft zich niet over aan wijn, is niet
snel om met zijn hand te slaan en ook geen
liefhebber van onzuivere winsten. 8 Laat hij
liefde betonen aan vreemdelingen, het
goede liefhebben, bescheiden zijn,
rechtvaardig en onschuldig, en zich inhouden
wat betreft begeerten.
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letterlijk 'huis voor geschriften'. Grieks heeft
'mantel'.
792 of 'geen mens'.
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Grieks heeft 'die niet liegt'.
letterlijk 'door eigen gemoed geregeerd'.
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9 En hij zorgt voor795 de leer van het woord
van geloof zodat hij door zijn leer de
gezonden kan vertroosten en degenen die
redetwisten kan hij terechtwijzen. 10 Want
er zijn er mensen die niet onderworpen zijn
en hol in hun woorden zijn. Ze misleiden het
geweten van de mensen, vooral die van de
besnedenen796. 11 Hun monden moeten
gesnoerd worden want ze verwoesten vele
gezinnen en ze leren het onjuiste om de
onzuivere winsten. 12 Een profeet797 uit hun
eigen midden zei: "Kretenzers zijn altijd
leugenaars, kwade beesten en luilakken798."
13 Zijn getuigenis is waar. Vermaan hen
streng zodat ze gezond in het geloof zijn,
14 en zichzelf niet op fabels van de Yihúdi's
werpen en op geboden van mensen die de
waarheid negeren799. 15 Voor wie zuiver is, is
alles zuiver, maar voor wie verontreinigd en
ongelovig is, is niets zuiver. Hun gemoed en
hun geweten zijn verontreinigd. 16 Want ze
belijden dat ze God kennen, maar in hun
werken ontkennen ze hem. Ze zijn hatelijk,
zonder overtuiging en ongeschikt voor elk
goed werk.
Hoofdstuk 2
1 Maar spreken jullie wat gepast is voor de
gezonde leer. 2 Leer de oudsten dat ze
wakker van aard moeten zijn, bescheiden,
rein, gezond van geloof in liefde en geduldig.
3 En ook oudere vrouwen, laten ze gepast
gedrag hebben in de vrees voor God800; geen

795

Grieks heeft 'houdt vast aan'.
Onderwerp of lijdend voorwerp? Handelingen
15:1,10
797 Epimenides, +/- 500 v. Chr.
798 Letterlijk 'nutteloze buiken'
799 'haten', idioom. Grieks heeft soms 'wegdoen'.
800 of 'godsdienst'.
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beschuldigingen voeden of verslaafd aan veel
wijn maar laten ze het goede leren, 4 dat de
jonge vrouwen bescheiden hun
echtgenoten801 en hun kinderen liefhebben,
5 en [dat ze] bescheiden en heilig zijn, goed
voor hun gezin zorgen en hun echtgenoten
gehoorzamen zodat niemand het woord van
God kan belasteren. 6 En verzoek de
jongeren om zo bescheiden te zijn. 7 Maar
betoon jezelf in alle dingen een model in alle
goede werken, in je leer en laat je woord
gezond zijn, 8 wat bescheiden en
onbedorven is, zodat niemand ons kan
veroordelen, en wie tegen ons opstaat zich
zal schamen omdat hij niets ernstigs tegen
ons kan spreken. 9 Laten bedienden in alle
dingen aan hun heren onderworpen zijn, en
hen behagen en niet opstandig zijn. 10 Laat
ze ook niet stelen maar hun getrouwheid in
alle dingen tonen, om met alle dingen de leer
te versieren van God, onze Levengever.
11 Want de genade van God die allen redt is
aan alle mensen geopenbaard, 12 [die] ons
leert om alle kwaad en begeerten van de
wereld te weigeren en bescheiden in
rechtvaardigheid in deze wereld te leven en
in de vrees voor God. 13 Terwijl we de
gezegende802 hoop en de openbaring
verwachten van de glorie van de grootse God
en onze Levengever, Yešúʿ Mšíḥā. 14 Die
zichzelf in onze plaats gaf om ons te
verlossen van alle onrechtvaardigheid en om
voor zichzelf een nieuw803 volk te reinigen
dat ijverig is voor goede werken. 15 Spreek
deze dingen, verzoek en wijs terecht met elk
gebod, en laat geen mens je
veronachtzamen.

796
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803

Grieks heeft 'manliefhebbers'.
Grieks heeft 'gelukkige'.
Grieks heeft 'merkwaardig'.
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1 Herinner hen om gehoorzaam en
onderworpen te zijn aan hoofden en
regeerders en dat ze tot elk goed werk
bereid zijn. 2 Men mag niemand belasteren.
Ook moet men niet strijdlustig maar
zachtaardig zijn en in alle dingen
vriendelijkheid aan alle mensen betonen.
3 Want ook wij hadden vroeger geen begrip.
We waren zonder overtuiging en misleid. We
waren onderworpen aan diverse begeerten
en slechtheid, gericht op wedijver, gehaat en
we haatten ook elkaar. 4 Toen werd zijn
goedheid en de liefdevolle genade
geopenbaard van God, onze Levengever.
5 Niet door rechtvaardige werken die we
hebben gedaan, maar door zijn
barmhartigheid heeft hij ons gered in de
doop van wedergeboorte804, en in de
vernieuwing805 [afkomstig] van de Heilige
Geest. 6 Degene die hij rijkelijk over ons
heeft uitgeschonken door Yešúʿ Mšíḥā, onze
Levengever. 7 Zodat we door zijn genade
gerechtvaardigd zouden worden, en we
zouden erfgenamen zijn door hoop op
eeuwig leven. 8 Dit gezegde is waar. Ik wil
dat ook jij hen blijft bevestigen zodat zij die
in God geloven, zorgen dat ze goede werken
doen. Deze dingen goed en nuttig voor de
mensen. 9 Maar vermijd dwaze kwesties en
verslagen van generaties, tegenstrijdigheden
en de worstelingen van de
schriftgeleerden806, want ze hebben geen
nut, ze zijn leeg. 10 En vermijd een ketter
nadat je hem een eerste en een tweede keer
hebt onderricht. 11 Weet dat wie zo is,
verdraaid en een zondaar is,
804

Johannes 8:37
'Chanoeka', 'toewijding'.
806 Grieks heeft 'wet'.
805

hij heeft zichzelf veroordeeld. 12 Nadat ik je
naar Artema of Ṭykíkos heb gestuurd, zorg
dan dat je bij mij in Nikopolis komt, want ik
ben van plan daar te overwinteren. 13 Zorg
ervoor dat schriftgeleerde Zena en Apollo
goed worden vergezeld en dat hun niets
ontbreekt. 14 Want zij zullen ook de onzen
leren om goede werken bij noodgevallen te
doen, zodat ze niet vruchteloos zullen zijn.
15 Allen die bij me zijn, wensen je vrede.
Wens allen die ons liefhebben in het geloof
vrede.
De genade in geloof zij met jullie allen!
Amen.


Filemon
Hoofdstuk 1
1 Pawlos, gevangene van Yešúʿ Mšíḥā en
broeder Timoteos,
aan onze geliefde medewerker Filemon, 2 en
aan onze geliefde Apya en Arkepos, onze
medewerker, en aan de gemeente die in je
huis is. 3 Genade met jullie en vrede van
God, onze Vader en van onze Heer Yešúʿ
Mšíḥā. 4 Ik dank mijn God altijd en ik gedenk
jullie in mijn gebeden. 5 Zie, toen ik van het
geloof en de liefde hoorde die je hebt voor
onze Heer Yešúʿ en alle heiligen, 6 dat er een
deelname van jouw geloof mag zijn, wat
vrucht en daden geeft, in kennis van alle
goede [dingen] die jullie in Yešúʿ Mšíḥā
hebben. 7 Want we hebben een grote
vreugde en vertroosting en door je liefde is
het innerlijk van de heiligen verfrist.
8 Daarom heb ik deze grote vrijmoedigheid
in de Mšíḥā om je die dingen die gepast zijn
op te dragen. 9 In naam van de liefde
verzoek ik je nadrukkelijk. Ik, Pawlos, ben
oud zoals je weet, maar nu zelfs een
gevangene voor Yešúʿ Mšíḥā,
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10 en ik verzoek je wat betreft mijn zoon die
ik tijdens mijn boeien heb verwekt,
Onesimos. 11 Hij had vroeger geen nut voor
jou. Nu is hij voor zowel voor jou als voor mij
zeer nuttig. 12 En ik stuur hem naar je toe,
maar ontvang hem alsof hij mijn
nakomeling807 is. 13 Ik wilde hem bij mij
houden om me te dienen namens jou, voor
deze boeien van het goede nieuws. 14 Maar
zonder jouw raad wilde ik niets doen zodat je
goedheid niet onder druk zou zijn maar uit
[vrije] wil. 15 En misschien is hij ook daarom
een uur [geleden] vertrokken, zodat je hem
altijd kan houden. 16 Van nu af niet als een
bediende, maar meer dan een bediende, als
een geliefde broeder van mij. Hoeveel meer
dan van jou, zowel in het vlees als in onze
Heer? 17 Als je dan een deelnemer met mij
bent, ontvang hem als [iemand] van mij.
18 En reken het, als hij je verlies heeft doen
lijden of iets schuldig is, mij toe. 19 Ik,
Pawlos, heb met mijn eigen handen
geschreven. Ik zal je vergoeden, ik hoef je
niet te zeggen dat je mij iets schuldig bent,
eerder aan jezelf! 20 Ja, mijn broeder, ik ben
door jou verfrist in onze Heer. Verfris mijn
barmhartigheid in de Mšíḥā. 21 Want ik
vertrouw erop dat je me zal gehoorzamen, ik
heb je geschreven en ik weet dat je meer zal
doen dan wat ik zei. 22 Maar bereid ook een
huis tot verblijf voor mij, want ik hoop dat ik
door jullie gebeden aan jullie gegeven zal
worden. 23 Epafra wenst jullie vrede, een
medegevangene in Yešúʿ Mšíḥā, 24 en
Marqos, Aristarchos, Dima en Luqā, mijn
helpers.

25 De genade van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā zij
met jullie geest, mijn broeders808! Amen.


Hebreeën
Hoofdstuk 1
1 In veel delen en in vele vormen heeft God
vroeger met onze vaders door de profeten
gesproken. 2 In deze laatste dagen heeft hij
met ons gesproken door zijn Zoon die hij
heeft aangesteld als de erfgenaam van alle
dingen. En door hem heeft hij het universum
gemaakt809. 3 Want hij is de schittering van
zijn glorie, het beeld van zijn wezen die alle
dingen door de kracht van zijn woord in
stand houdt. In zichzelf heeft hij de zuivering
van onze zonden gedaan en is hij rechts gaan
zitten van de Grootsheid in de hoogten. 4 Hij
is in het geheel grootser gemaakt dan de
engelen, zoals de geërfde naam meer is dan
die van hen! 5 Want tegen wie van de
engelen heeft God810 ooit gezegd: [Ps 2:7] "Jij
bent mijn Zoon. Vandaag heb ik je
verwekt." En ook: [2 Sam. 7:14] "Ik zal zijn
Vader zijn en hij zal mijn Zoon zijn." 6 En
verder; toen hij de Eerstgeborene in de
wereld bracht, zei hij: [Ps. 97:7.] "Alle
engelen811 van God zullen hem aanbidden."
7 Maar over de engelen sprak hij zo: [Ps
104:4] "Hij maakt zijn engelen een wind, zijn
dienaren een brandend vuur." 8 Over de
Zoon zei hij: [Ps. 45:6,7] "Uw troon, God, is
voor altijd en eeuwig. De scepter van uw
koninkrijk is een zuivere812 scepter.

808
809
810
811
807

Grieks heeft 'genegenheid'.
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812

Alleen in codex Khabouris
Kolossenzen 1:15; Johannes 1:1,2
Niet in Grieks
LXX en POT. MT heeft 'goden'. Matteüs 4:11
Matteüs 6:22
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9 [Ps. 45:6,7] U hebt rechtvaardigheid
liefgehad, en u hebt kwaad gehaat en
daarom heeft God, uw God, u gezalfd met
de olie van vreugde, meer dan uw naasten."
10 Verder: [Ps 102:26] "U hebt vanaf het
begin het fundament van de aarde gelegd.
De hemel is het werk van uw handen."
11 Zij zullen voorbijgaan, maar u bent
blijvend. Zij allen verouderen als een
kledingstuk." 12 En "U zult hen vouwen als
een mantel. [Ex. 3:14] Zij veranderen maar u
bent die u bent. Uw jaren zullen niet
volbracht raken. 13 Tegen wie van de
engelen heeft hij ooit gezegd: [Ps. 110:1] "Zit
rechts van mij tot ik uw vijanden [als]
voetbank onder uw voeten plaats?"
14 Zie, zijn zij niet allen geesten van de
bediening, in de bediening gestuurd voor wie
het leven zullen beërven?
Hoofdstuk 2
1 Daarom moeten we buitengewoon
voorzichtig zijn met wat we hebben gehoord,
zodat we niet vallen813. 2 Want als iemand
een door engelen gesproken woord dat werd
bevestigd, had gehoord maar het overtrad,
werd een rechtvaardige vergelding
ontvangen. 3 Hoe zullen we dan vluchten als
we die dingen veronachtzamen die voor ons
redding betekenen, dingen die eerst
gesproken werden door onze Heer, en van
degenen die van hem hebben gehoord en
onder ons werden bevestigd? 4 Terwijl God
van hen getuigde door tekenen, wonderen
en verschillende krachtige werken en
verdelingen van de Heilige Geest, die naar
zijn wil werden gegeven.

813

1 Korintiërs 10:12. Grieks heeft 'wegslippen'

5 Want hij heeft de komende wereld
waarover we spreken, niet aan engelen
onderworpen. 6 Maar zoals de Schriftplaats
zegt: [Ps. 8:4] "Wat is iemand, dat u hem
gedenkt en de zoon van de mens, dat u hem
bezoekt?" 7 [Ps. 8:5-7] U hebt hem een
weinig lager dan engelen814 gemaakt, glorie
en eerbied hebt u op zijn hoofd geplaatst en
u hebt hem het gezag gegeven over de
werken van uw handen. 8 En u hebt
hierdoor alle dingen815 onder zijn voeten
onderworpen. Omdat hij elk ding aan hem
heeft onderworpen, heeft hij niets gelaten
wat hij niet heeft onderworpen. Nu zien we
echter nog niet dat alles aan hem is
onderworpen. 9 Maar wat betreft hem die
een weinig lager dan de engelen was, we
zien dat hij Yešúʿ is, want de ervaring van zijn
dood, de glorie en de eerbied zijn op hem
zelf geplaatst, want hij proefde los van816
God, de dood in plaats van iedereen.
10 Want het was gepast voor hem door
wiens hand allen zijn, en van wie alles is, die
vele kinderen tot zijn glorie bracht, dat het
Hoofd van hun leven zich door zijn ervaring
zou perfectioneren. 11 Want wie heiligt en
wie geheiligd zijn, zijn allen één, en hierom
schaamt hij zich niet om hen zijn broeders te
noemen. 12 Toen hij zei: [Ps 22:22] "Ik zal
mijn broeders uw naam aankondigen, en
binnen de gemeente zal ik u prijzen." 13 En
opnieuw: [Jes. 8:17,18] "Ik zal op hem
vertrouwen." Verder: "Zie, ik en de kinderen
die God me gegeven heeft!"

814

LXX en POT en Targoem. MT heeft 'weinig
lager dan goden'.
815 1 Korintiërs 15:27
816 of ‘hij, God, heeft in zijn genade voor iedereen
de dood geproefd’. Ook Origines (3e eeuw) citeert
de Oosterse weergave.
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14 Omdat de kinderen deelnamen in vlees en
bloed, deelde hij met hen in deze dingen ook
in deze vorm, dat hij met zijn dood degene
(dat is Sāṭānā) die het gezag had over de
dood, zou beëindigen. 15 En hij zou allen
bevrijden die uit vrees voor dood, heel hun
leven aan slavernij onderworpen waren.
16 Want dood817 had geen gezag over de
engelen, maar over het zaad van ʾAbrāhām
had het gezag. 17 Daarom was het
gerechtvaardigd dat hij in alle dingen zou
worden als zijn broeders, zodat hij genadevol
zou zijn en een trouwe priester in de dingen
van God en dat hij een vrijstelling zou zijn
voor de zonden van het volk. 18 Omdat hij in
deze heeft geleden en werd beproefd, kan hij
degenen die worden beproeft, helpen.
Hoofdstuk 3
1 Daarom mijn heilige broeders, die zijn
geroepen met een roeping818 die van de
hemel is, kijk naar deze zendeling en
hogepriester819 van onze belijdenis, Yešúʿ
Mšíḥā, 2 die trouw is aan degene die hem
heeft aangesteld, zoals dat Muše in zijn huis
was. 3 Want de glorie van deze Ene, is veel
groter dan die van Muše, zoals de eer van de
bouwer van het huis, groter is dan zijn
gebouw. 4 Want elk huis is door iemand
gebouwd, maar hij die alles heeft gebouwd is
God. 5 En Muše was als een bediende
toevertrouwd aan heel zijn huis, tot
getuigenis van de dingen die door hem
gesproken zouden worden.

817

PNT lezing. Grieks heeft 'hij nam niet [de vorm]
van engelen, maar van de kinderen van ʾAbrāhām.
818 Ar. 'qeryānā'.
819 'kumrea', zoals Jetro, Malkízdeq, niet een
'cohen' zoals Aäron (POT Genesis 14:18, Exodus
2:16; 3:1; 18:1).
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6 Maar de Mšíḥā als de Zoon, [gaat] over zijn
eigen huis en wij zijn het huis, als we tot het
einde het vertrouwen en de glorie van zijn
hoop handhaven. 7 Omdat de Heilige Geest
heeft gezegd: [Ex. 17] "Vandaag, als jullie zijn
stem horen, 8 verhard dan niet jullie hart
om hem te tergen, zoals de twistzieken, en
zoals op de dag van beproeving in de
wildernis, 9 toen uw vaders mij hebben
beproefd, en ze onderzochten en hebben
mijn daden veertig jaar gezien. 10 Daarom
was ik vermoeid van die generatie en zei ik:
'Dit is een volk van wie het hart is
afgedwaald en ze hebben mijn wegen niet
gekend'. 11 Dus heb ik in mijn gramschap
gezworen: 'Zij zullen mijn rust niet
binnengaan'!" 12 Daarom, mijn broeders,
pas op dat er in jullie geen slecht en
ongelovig blijkt, en dat jullie zouden
weggaan van de levende God. 13 Maar blijf
jullie zelf alle dagen onderzoeken tot de dag
genaamd 'Die Dag', zodat niemand van jullie
door de misleiding van zonde verhard raakt.
14 Want we hebben deel met de Mšíḥā als
we van het begin tot het einde aan dit
verbond820 trouw vasthouden. 15 Zoals
gezegd is: [Ps. 95:7, 8] "Vandaag, als jullie zijn
stem821 horen, verhard dan niet jullie hart
om hem te tergen." 16 Want wie waren
degenen die hem hebben gehoord en
getergd? Waren het niet al degenen die door
Muše uit Meṣrén kwamen? 17 Met wie werd
hij veertig jaar vermoeid? Was het niet met
hen die zondigden en van wie hun botten in
de wildernis vielen? 18 En aan wie heeft hij
gezworen dat ze niet zijn rust zouden
binnengaan? Was het niet aan degenen die
niet gehoorzaamden822?

820
821
822

Grieks heeft 'vertrouwen'.
Bart Qaleh. 'De echo van zijn stem'.
of 'waren overtuigd'.

281

peshitta.nl

Hebreeën - Hoofdstuk 3
19 We zien dus, dat ze het niet konden
binnengaan, omdat ze niet geloofden.
Hoofdstuk 4
1 Laten we daarom vrezen, zolang de belofte
van het binnengaan in zijn rust resterend is,
zodat niemand zou achterblijven bij het
binnengaan. 2 Want aan ons is verkondigd
net zoals aan hen. Maar het woord had geen
nut voor wie het hadden gehoord omdat het
zich niet mengde met het geloof van
degenen die het hadden gehoord. 3 Maar wij
die geloven, zullen die rust binnengaan.
Maar omdat hij zei: [Ps. 95:11] "Zoals ik in
mijn gramschap heb gezworen zullen zij
mijn rust niet binnengaan." Want zie, de
werken van God hebben vanaf het begin van
de wereld bestaan. 4 Omdat hij over de
sabbat heeft gezegd: [Ge. 2:2] "God ging op
de zevende dag van al zijn werken rusten."
5 En ook hier zei hij: [Ps. 95:11] "Zij zullen
mijn rust niet binnengaan." 6 Is er daarom
ruimte voor elk om er binnen te gaan, maar
degenen aan wie het werd verkondigd
gingen er niet binnen omdat ze niet waren
overtuigd. 7 En opnieuw, na een lange tijd
heeft hij een nieuwe dag benoemd, zoals
hierboven is beschreven dat Dawid zei: [Ps.
95:7, 8] "Vandaag, als jullie zijn stem horen,
verhard dan niet jullie hart!" 8 Want als
Yešúʿ, zoon van Nún823, rust aan hen had
gegeven, zou hij later niet over een andere
dag824 hebben gesproken. 9 Daarom is
sabbatisme825 van Gods volk blijvend. 10 Wie
daarom zijn rust binnengaat is ook van zijn
werken gaan rusten,

net als God van de zijne [is gaan rusten].
11 Laten we daarom moeite doen om die
rust binnen te gaan, anders zouden we vallen
zoals degenen die niet waren overtuigd.
12 Want het Woord826 van God is levend,
veel efficiënter en scherper dan827 een
dubbelzijdig zwaard. Het dringt zelfs door tot
aan de grens van de ziel en de geest, tussen
de gewrichten, beenmerg en de botten en
het beoordeelt de gedachten en de
overwegingen van het hart. 13 En er is geen
schepping die voor hem verborgen is, maar
alles is open en bloot in de ogen van degene
aan wie we ons verantwoorden. 14 En
daarom hebben we een grootse
hogepriester, Yešúʿ Mšíḥā, de Zoon van God
die opgestegen is tot de hemel. Laten we
vasthouden aan zijn belijdenis. 15 Want hij is
voor ons geen hogepriester die niet met
onze zwakte kan voelen, maar hij werd in alle
dingen beproefd zoals wij dat zijn, behalve
zonder zonde. 16 Laten we daarom met
vertrouwen tot zijn troon van genade
naderen zodat we barmhartigheid zullen
ontvangen en genade voor hulp vinden in
een tijd van verdrukking828.
Hoofdstuk 5
1 Elke hogepriester, die uit mensen is, is voor
mensen aangesteld geweest over de dingen
die van God zijn, om schenkingen [te doen]
en slachtoffers aan te bieden vanwege de
zonde. 2 Hij kan zichzelf nederig opstellen,
en voelen met degenen die het niet weten
en dwalen, omdat ook hij met zwakte is
gekleed. 3 Want hij heeft een verplichting
voor het volk. Zo offert hij ook voor zichzelf
om zijn eigen zonden.

823

826

824

827

alleen in PNT.
Matteüs 11:28, 29; Jozua 23: 1, 6
݂ܽ ܫܒ
ܳ ܠܡ
ܰ , Grieks; Exodus 31:15
825 ܬܘ

828

Johannes 1:1
Openbaring 1:16; Lucas 2:35
Het Grieks heeft 'goede tijden'.
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4 Niemand kan voor zichzelf deze eerbied
nemen, maar degene die is geroepen door
God, zoals ʾAhrún. 5 Zo ook heeft de Mšíḥā
zichzelf niet groots gemaakt door
hogepriester te worden, maar degene die
tegen hem zei: [Ps. 2:7] "Jij bent mijn Zoon.
Vandaag heb ik je verwekt!" 6 Ook op een
andere plaats zei hij: [Ps. 110:4] "Jij bent een
eeuwige priester zoals Malkízdeq."
7 Hoewel ook hij met vlees was gekleed,
offerde hij gebeden en smekingen, intense
aanroep en tranen aan hem die hem van de
dood kon redden. En hij werd verhoord.
8 Hoewel hij de Zoon was, heeft hij door de
vrees en de ervaring van het lijden
gehoorzaamheid geleerd. 9 Zo werd hij
geperfectioneerd en werd voor allen die hem
gehoorzamen, de oorzaak voor eeuwig leven.
10 En hij werd door God 'hogepriester, zoals
Malkízdeq' genoemd. 11 Wat betreft deze
Malkízdeq kunnen we veel zaken bespreken
maar het is moeilijk uit te leggen, omdat
jullie zwak van gehoor zijn, 12 want jullie
hadden leraren moeten zijn vanwege de tijd
die jullie in de leer zijn. Maar nu moeten
jullie opnieuw leren wat er eerst is
geschreven van het begin van de woorden
van God. En jullie hebben melk nodig in
plaats van vast voedsel. 13 Iedereen voor wie
het voedsel uit melk bestaat, is onbekend
met het woord van rechtvaardigheid, want
hij is een kind. 14 Vast voedsel is echter voor
de volwassenen omdat ze door te oefenen
zijn voortgegaan in hun gevoel om goed en
kwaad te onderscheiden.

in God, 2 tot de leer van de doop829, en de
handoplegging, de opstanding uit het verblijf
van de doden en het eeuwige oordeel? 3 Als
de HEER het toestaat, zullen we dit doen.
4 Maar degenen die ooit tot de doop830 zijn
afgedaald, hebben een gave geproefd die
van de hemel is en de Heilige Geest
ontvangen, 5 en ze hebben het goede woord
van God geproefd en de kracht van de
komende wereld. 6 [Ze] kunnen niet
opnieuw zondigen831 en tot een hernieuwd
berouw komen of de Zoon van God voor de
tweede keer ophangen en verachten. 7 Want
de aarde die de regen drinkt die er vaak op
valt, zorgt ervoor dat de halm ontspruit, wat
nuttig is voor degene die het verbouwt en
het ontvangt de zegen van God. 8 Maar als
het doornen en distels opbrengt wordt het
verworpen en staat het niet ver van
vervloeking. Uiteindelijk wordt het verbrand.
9 Maar wat jullie betreft zijn we overtuigd,
mijn broeders, die dingen zijn goed en
[horen] bij de redding. Toch moeten we zo
spreken. 10 Want God is niet onrechtvaardig,
dat hij jullie werken en liefde zou vergeten,
die jullie in zijn naam hebben getoond,
waarmee jullie de heiligen dienen en hebben
gediend. 11 We willen dat een ieder van
jullie deze vasthoudendheid zou hebben,
voor de perfectionering van jullie hoop, zelfs
tot het einde. 12 Raak niet ontmoedigd;
wees echter imitators van degenen die door
geloof en een lange adem erfgenamen van
de belofte zijn geworden. 13 Toen God aan
ʾAbrāhām een belofte deed was er niemand
groter dan hijzelf om bij te zweren, dus
zwoer hij bij zichzelf.

Hoofdstuk 6
1 Laten we daarom het begin van het woord
van de Mšíḥā achterlaten, en laten we
voortgaan tot perfectie. Waarom leggen
jullie opnieuw een ander fundament voor
berouw om dode werken en voor het geloof
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829

Grieks heeft meervoud.
Grieks heeft 'verlichting'.
831 1 Johannes 3:6-10 en Hebreeën 10:26
830
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14 Hij zei: [Ge 22:17] "Om je te zegenen, zal ik
je zegenen, en om je te vermeerderen, zal ik
je vermeerderen." 15 Dus was hij geduldig
en ontving hij de belofte. 16 Want mensen
zweren bij iets dat groter is dan zijzelf. En
elke strijd die zij onderling hebben, heeft een
zeker einde door een eed. 17 Hierom wilde
God de erfgenamen van de belofte nog meer
tonen dat zijn belofte niet zou veranderen.
Hij heeft het met een eed afgesloten,
18 zodat door twee dingen die niet
veranderen en God er niet over kan liegen,
wij die toevlucht in hem hebben gezocht een
grote troost hebben. We kunnen de hoop die
ons is belooft vastgrijpen. 19 Het is zoals een
anker dat onze ziel onroerbaar behoudt en
het gaat het [tempel]gordijn binnen.
20 Yešúʿ ging er het eerst voor ons naar
binnen832 en is een eeuwige hogepriester
geworden zoals Malkízdeq.
Hoofdstuk 7
1 Deze Malkízdeq, was namelijk koning van
Šalim, de priester van de allerhoogste God,
en hij ontmoette ʾAbrāhām toen deze
terugkeerde van de afslachting van de
koningen, en hij zegende hem. 2 ʾAbrāhām
scheidde van alles wat hij had hem een
tiende toe. Zijn naam wordt vertaald met
'koning van rechtvaardigheid' en ook met
'koning van Šalim' wat 'koning van Vrede'
betekent. 3 Zonder dat zijn vader en moeder
ergens in de afkomst geschreven stonden,
noch het begin van zijn dagen, of de
voltooiing van zijn leven. Maar zoals [bij] de
Zoon van God, blijft zijn priesterschap in
eeuwigheid..

832

Matteüs 27:51

4 Maar zie hoeveel groter was hij dan de
voorvader ʾAbrāhām die hem tienden van
het beste gaf? 5 Degenen uit de zonen van
Lewí, die het priesterschap hebben
ontvangen, namen bij decreet van de Wet
tienden van het volk van hun broeders,
omdat ook zij uit de lendenen van ʾAbrāhām
waren voortgekomen. 6 Maar deze ene
[man] die niet in hun generaties staat
beschreven ontving tienden van ʾAbrāhām en
hij zegende degene die de belofte ontving.
7 Het staat buiten kijf dat degene die wordt
gezegend, minder is dan zijn meerdere.
8 Hier ontvangen mensen (die sterven)
tienden maar daar [ontving] hij [ze], over wie
de Schriftplaats getuigt dat hij heeft geleefd.
9 Iemand kan zelfs zeggen dat Lewí die door
ʾAbrāhām tienden ontving, ook tienden [gaf].
10 Want die was nog in de lendenen van zijn
vader toen hij Malkízdeq ontmoette. 11 Als
dan het priesterschap van de Lewíeten
perfect was, (want het werd door de Wet
voor het volk bevestigd) waarom moest er
dan een andere priester zoals833 Malkízdeq
verrijzen? Want dan zou het gezegd moeten
hebben: "Hij zal zoals ʾAhrún zijn." 12 Zoals
er een verandering in het priesterschap was,
zo was er ook een verandering van de Wet.
13 Want degene over wie al deze dingen
werden gezegd, was uit een andere stam
geboren, van wie niemand ooit aan het
altaar had gediend. 14 Want het is
geopenbaard dat onze Heer vanuit Yihúdā
zou verschijnen, een stam waarover Muše
niets had gezegd wat betreft het
priesterschap. 15 Het is verder zeer bekend
door degene die had gezegd dat er een
andere priester zoals Malkízdeq zou verrijzen.

833

Het Grieks heeft 'naar de orde van'.
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16 Hij was niet door de wet van vleselijke
geboden834, maar door de kracht van leven835
dat niet zal verdampen. 17 Want hij getuigde
over hem: "Jij bent een eeuwige priester
zoals Malkízdeq." 18 Maar de verandering
was in het vorige gebod vanwege zijn
onvermogen en omdat het geen nut had.
19 Want de Wet perfectioneert niets. In
plaats daarvan kwam de hoop die beter is
dan deze en waarmee we God benaderen.
20 Hij heeft het ons bevestigd door een eed.
21 Want zij werden zonder een eed priester.
Maar deze [ene] met een eed, zoals hij door
Dawid tegen hem heeft gezegd: "De HEER
heeft gezworen, en zal niet liegen dat jij een
eeuwige priester bent zoals Malkízdeq."
22 In dit alles is het een schitterend836
verbond, waarvan Yešúʿ de borgsteller is.
23 Terwijl zij vele priesters waren, omdat ze
stierven en niet toegestaan werden om te
blijven. 24 Maar omdat deze Ene eeuwig
blijvend is, zal zijn priesterschap niet
voorbijgaan. 25 En hij kan eeuwig leven
geven aan diegenen die door hem837 tot God
naderen. Want hij leeft altijd, en hij offert
gebeden voor ons. 26 Want een priester als
deze is geschikt voor ons. Zuiver, zonder
kwaad, vlekkeloos, afgescheiden van zonde
en verheven boven de hemel. 27 En hij heeft
geen dagelijkse verplichting, zoals de
hogepriesters. Eerst vanwege eigen zonden
en dan voor het volk om slachtoffers aan te
bieden, want hij heeft dit één keer gedaan
door zichzelf aan te bieden.

834

Efeziërs 2:15
andere vertalingen hebben 'eeuwig leven'.
836 Matteüs 26:28
837 of 'zijn hand'.
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28 De Wet stelt dus zwakke mannen tot
priester aan. Maar het woord van de eed die
uit de Wet voortkwam, was de Zoon die
eeuwig perfect is.
Hoofdstuk 8
1 Voor ons is de hoofdzaak van dit alles; de
hogepriester zit rechts van de troon van de
Grootsheid in de hemel. 2 En hij is de dienaar
van de heilige plaats en de ware tabernakel,
die door God en niet door mensen is
gebouwd. 3 Want iedere hogepriester is
aangesteld om schenkingen en slachtoffers
aan te bieden, en daarom was het gepast dat
ook deze man iets voor zichzelf moest
aanbieden. 4 Als hij op aarde was, zou hij
geen priester zijn omdat er al priesters zijn
die schenkingen doen, naar de Wet. 5 Zij
dienen naar het model en de schaduw van
dingen in de hemel. Omdat er tegen Muše
werd gezegd toen hij de tabernakel maakte:
"Doe alles naar het model dat je op de berg
hebt gezien." 6 Nu heeft Yešúʿ Mšíḥā een
betere bediening ontvangen omdat het
verbond waarvan hij de bemiddelaar is
gemaakt beter is en met betere beloften dan
die is gegeven. 7 Want als de eerste
onberispelijk was geweest, zou er geen
plaats zijn voor deze tweede. 8 Hij vond er
fouten, want hij heeft gezegd: "Zie, de dagen
komen - zegt de HEER - dat ik voor de
familie van het huis van Isrāʾyel en voor de
familie van het huis van Yihúdā een nieuw
verbond zal perfectioneren. 9 Niet één zoals
dat verbond dat ik hun vaders had
gegeven838 in de tijd dat ik hen bij de hand
nam, en hen uit het land van Meṣrén heb
geleid. Omdat zij niet zijn voortgegaan in
mijn verbond heb ik ook hen
veronachtzaamd - zegt de HEER."

835

838

Grieks heeft 'gesloten'.
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10 "Dit verbond zal ik aan de familie van het
huis Isrāʾyel geven, na die dagen", zegt de
HEER, "Zal ik mijn wet in hun verstand
plaatsen en het op hun harten schrijven, en
ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk
zijn. 11 Niemand zal een medeburger of
broeder leren en zeggen: 'Ken de HEER!'
omdat ze me allen zullen kennen. Van jong
tot oud. 12 Ik zal hun vrijstelling van hun
onrechtvaardigheid geven en hun zonden
niet opnieuw herinneren." 13 Dat
bevestigde het nieuwe en dat het vorige
verouderd [was]. Wat verouderd en oud is,
staat het bederf nabij.
Hoofdstuk 9
1 Maar eerst waren er geboden van de
bediening en het aardse heiligdom. 2 Want
in de eerste tabernakel die was gebouwd
waren de menora839 en de tafel van het
brood van tegenwoordigheid840 en dat werd
het heiligdom genoemd. 3 Maar de
binnenste841 tabernakel, die achter het
tweede gordijn is, werd het allerheiligste
genoemd. 4 Daar was het gouden wierookvat
en de geheel met goud bedekte ark van het
verbond. Daarin bevond zich een gouden
kruik waarin manna was en de uitspruitende
staf van ʾAhrún en de tafels842 van het
verbond. 5 Daarboven waren de cherubijnen
van glorie, die het verzoendeksel
overschaduwden. Maar we hebben geen tijd
om over elk van deze dingen die zo waren
geregeld te spreken.

839
840
841
842

of kandelaar
of 'heilige brood'
Grieks heeft 'tweede'.
De tien geboden.

6 De priesters gingen echter altijd de
buitenste tabernakel binnen waar ze hun
bediening volgden. 7 De hogepriester ging
echter eens per jaar, alleen, de binnenste
tabernakel met bloed naar binnen, dat hij
voor zichzelf en voor de fouten843 van het
volk offerde. 8 Hierdoor liet de Heilige Geest
weten dat er nog geen heilige weg was
geopenbaard, zolang die eerste tabernakel
opstelling had. 9 Het was namelijk een
gelijkenis voor de tijd waarin schenkingen en
offers werden aangeboden, die niet in staat
bleken het geweten van degenen die ze
aanboden te perfectioneren. 10 Maar slechts
in voedsel, drank en wassingen van
verschillende soorten, zijn geboden van het
vlees, die bepaald waren tot de tijd van
hervorming. 11 Maar de Mšíḥā die is
gekomen, is de hogepriester geworden van
goede dingen die hij heeft gedaan844. En hij
ging de grotere perfecte niet met handen
gemaakte tabernakel binnen die niet van
deze schepselen was. 12 En hij ging niet
binnen met bloed van eenjarige geiten en
kalven, maar met zijn eigen bloed. Hij ging
één keer het heiligdom binnen en heeft
eeuwige verlossing gevonden. 13 Want als
het bloed van geiten en kalven, en de as van
een [rode] vaars werd besprenkeld op
degenen die onrein waren, en het hen
heiligde tot zuivering van hun vlees, 14
hoeveel meer zal dan het bloed van de
Mšíḥā, die zichzelf door de eeuwige Geest
vlekkeloos aan God heeft aangeboden, ons
geweten reinigen van dode werken, zodat
we de levende God kunnen dienen.

843
844

Grieks heeft 'onwetendheid'
Grieks heeft 'van de goede komende dingen'
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15 Hierom was hij de bemiddelaar van het
nieuwe verbond845, want door zijn dood
werd hij verlossing voor degenen die zich van
eerste verbond hadden afgekeerd, zodat zij,
die tot eeuwige erfenis zijn geroepen, de
belofte mogen ontvangen. 16 Want waar een
testament846 is, toont het de dood van
degene die het opstelde. 17 Het wordt alleen
bevestigd voor een dode, want zolang
degene die het heeft opgesteld leeft, is het
zonder nut. 18 En hierom werd zelfs het
eerste niet bevestigd zonder bloed. 19 Toen
elk gebod in de Wet van Muše tegenover
heel het volk werd opgedragen, nam Muše
het bloed van de vaars847, water en
scharlaken gekleurd wol, hysop848 en
sprenkelde het over de boekrollen, en over
heel het volk. 20 En hij zei tegen hen: "Dit is
het bloed van het verbond dat aan jullie
door God is opgedragen." 21 Ook de
tabernakel en alle vaten van de bediening
ervan, besprenkelde hij met bloed.
22 Omdat alle dingen door bloed in de Wet
worden vergeven, is er zonder het vergieten
van bloed geen vergeving. 23 Want deze
dingen moesten model staan voor het
hemelse. Daarmee moest worden gereinigd;
het hemelse echter met offers die voorkeur
hebben boven deze. 24 Want de Mšíḥā ging
niet een met handen gemaakt heiligdom
binnen, dat model stond voor het echte,
maar [hij ging] de hemel zelf binnen om voor
het aangezicht van God te worden gezien,
voor ons.
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25 En niet dat hij zichzelf vele keren moest
aanbieden, omdat de hogepriester elk jaar
het heiligdom met bloed binnenging, dat niet
van hem was. 26 En anders moest hij vanaf
het begin849 van de wereld vele malen
hebben geleden, maar nu, aan het einde van
de wereld, heeft hij zichzelf één keer
aangeboden om door zijn offer de zonde te
beëindigen. 27 Zoals het is bepaald dat
mensen één keer moeten sterven en na hun
dood [komt] het oordeel, 28 zo ook heeft de
Mšíḥā één keer zijn wezen geofferd voor de
zonden van velen. Maar bij zijn de tweede
komst verschijnt hij niet voor onze zonden
maar voor degenen die hem verwachten.
Hoofdstuk 10
1 Want de Wet was een schaduw van de
goede komende dingen en niet de essentie,
omdat dezelfde offers jaarlijks werden
aangeboden, die nooit degenen ze aanboden
konden perfectioneren. 2 Want als bleek dat
ze wel perfectioneerden, zou men lang
geleden zijn gestopt met de schenkingen,
omdat hun geweten niet langer zou blijven
opspelen vanwege zonde waarvan men zich
had gereinigd. 3 Door deze offers herinnert
men zich echter elk jaar zijn zonden. 4 Want
het bloed van stieren en geiten kan niet
reinigen van zonden. 5 Daarom zei hij, toen
hij de wereld binnenkwam: "Slachtoffers850
en schenkingen hebt u niet gewild, maar u
hebt mij met een lichaam bekleed851. 6 U
hebt geen volledige brandoffers voor zonde
gevraagd. 7 Toen zei ik: Zie [Ps. 40:7-9], ik kom
omdat aan het begin van de Geschriften
over mij is geschreven om uw wil te doen,
God."

845

Of 'nieuwe testament'.
of verbond
847 Grieks heeft 'en bokken'.
848 Een voor ceremonieën gebruikt plantje dat 60
cm lang kan worden.
846

849
850
851

Grieks heeft 'fundament'.
Psalmen 40:6,7 ook LXX
Grieks heeft 'voorbereid'
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8 Hierboven zei hij: "Slachtoffers,
schenkingen en volledige brandoffers voor
zonden, hebt u niet gewild." (Die naar de
Wet werden geofferd). 9 Later zei hij: "Zie, ik
ben gekomen om uw wil te doen, God!"
Hiermee beëindigde hij het eerste om het
tweede te bevestigen. 10 Want hiermee
worden we geheiligd door de schenking van
het lichaam van Yešúʿ Mšíḥā, die één keer
was. 11 Want iedere hogepriester die
dagelijks stond en bediende, bood dezelfde
slachtoffers aan, die niet eeuwig konden
reinigen van zonden. 12 Maar dit ene
slachtoffer heeft hij aangeboden voor de
zonden en hij is eeuwig rechts van God gaan
zitten. 13 Voortaan wacht hij tot zijn
vijanden [als] voetbank onder zijn voeten zijn
geplaatst. 14 Door één schenking heeft hij
degenen, die er door geheiligd worden, voor
eeuwig geperfectioneerd. 15 Maar de Heilige
Geest getuigt ook tot ons, die zegt:
16 [Jer. 31:33] "Dit is het verbond dat ik hun
na die dagen zal geven", zegt de HEER, "En
ik zal mijn wet in hun verstand geven, en
hem op hun hart schrijven. 17 Hun
onrechtvaardigheid en hun zonden zal ik
niet gedenken." 18 Waar er vergeving van
zonden is, hoeft er geen offer852 voor zonden
te zijn. 19 Daarom hebben wij, mijn
broeders, het vertrouwen om de heilige
plaats binnen te gaan door het bloed van
Yešúʿ, 20 en door een levensweg die hij nu
voor ons heeft hersteld door het
[tempel]gordijn dat zijn vlees is. 21 En we
hebben de hogepriester over het huis van
God. 22 Laten we daarom met een
standvastig hart en in vertrouwen van geloof
naderen, terwijl we in ons hart
852

of 'schenking'. Zie Matteüs 5:23

besprenkeld853 zijn en gereinigd van een
slecht geweten en ons lichaam is gewassen
in zuiver water, 23 en zonder beven
volharden in de belijdenis van onze hoop.
Want hij die ons de belofte heeft gedaan, is
getrouw. 24 Laat elk de ander aanmoedigen
tot liefde en goede daden. 25 En laten we
onze vergaderingen854 niet verlaten zoals de
gewoonte van sommigen is, maar elkaar
opzoeken855 vooral omdat jullie zien dat die
dag nadert. 26 Want als iemand moedwillig
zondigt, na kennis te hebben ontvangen van
de waarheid, is er achteraf geen slachtoffer
meer te aan te bieden in plaats van de
zonden. 27 Dat vreselijke komende oordeel,
en de vurige ijver, die de vijanden zal
verslinden. 28 Want als iemand de Wet van
Muše overtrad, dan zou hij zonder
barmhartigheid op de mond van twee of drie
getuigen sterven. 29 Hoeveel meer wordt er
op het hoofd gezet, denken jullie, van
degene die de Zoon van God en het bloed
van zijn verbond heeft vertrapt, waarmee hij
was geheiligd, die het als ordinair856 heeft
bezien en heeft hij ook nog de Geest van
genade minacht? 30 We kennen degene die
zei: "Aan mij is de wraak, ik zal vergelden."
en verder: "De HEER zal zijn volk oordelen."
31 Die grote vrees om in de handen te vallen
van de levende God! 32 Herinner daarom de
eerste dagen, waarin jullie de doop
ontvingen, en dat jullie een sterke strijd
hebben verduurd van lijden in verwijt en in
verdrukking. 33 Ook jullie werden een
spektakel; deelgenoten met degenen die
deze dingen hebben verduurd.

853

o.a. Numeri 19:20
of 'synagogen'.
855 of 'zoeken', 'onderzoeken'.
856 'als van iedereen'.
854
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34 Jullie hebben geleden om degenen die
werden geboeid. De roof van jullie
bezittingen hebben jullie met vreugde
verduurd en weet dat jullie een blijvend bezit
in de hemel hebben, dat niet voorbijgaat.
35 Verlies daarom niet het vertrouwen dat
jullie hebben, want er is een grote beloning.
36 Jullie hebben volharding nodig, om de wil
van God te doen en de belofte te ontvangen.
37 Want er is nog weinig, zeer weinig tijd
dat hij die komt zal komen en niet
talmen857. 38 Maar de rechtvaardige zal
leven door mijn geloof, en als hij
ontmoedigd raakt, vindt mijn ziel geen
vreugde in hem. 39 Maar we zijn niet van
lusteloosheid wat tot de ondergang leidt,
maar van geloof tot behoud van onze ziel.
Hoofdstuk 11
1 Nu is geloof de overtuiging van datgene
waarop wordt gehoopt, alsof het nu bezig is,
en de openbaring van het onzichtbare.
2 Hierdoor is er het getuigenis van de
oudsten ontstaan. 3 Want door geloof,
begrijpen we hoe de eeuwen858 door het
woord van God werden bevestigd en dat
dingen die worden gezien bestaan door
onzichtbare dingen. 4 Door geloof heeft
Hābél een slachtoffer aan God aangeboden,
dat veel beter was dan dat van Qāʾen en
daarom is er van hem een getuigenis dat hij
rechtvaardig was. En God getuigde van diens
schenking en daarom spreekt hij [aan],
hoewel hij is gestorven. 5 Door geloof werd
Ḥnúk overgezet en heeft hij de dood niet
geproefd, ook werd hij niet gevonden, omdat
God hem had [Ge. 5:24] weggenomen.
Voordat hij hem zou wegnemen was er een

getuigenis van hem dat hij God behaagde.
6 Zonder geloof kan een mens God niet
behagen want wie tot God nadert moet
geloven dat hij [er] is en dat hij de beloner is
van wie hem zoeken. 7 Door geloof diende
Nuḥ en bouwde hij de ark voor zichzelf en
het leven van zijn kinderen in zijn gezin, toen
met hem werd gesproken over dingen die
nog niet waren gezien. Hiermee
veroordeelde hij de wereld en werd hij de
erfgenaam van rechtvaardigheid die door
geloof is. 8 In geloof gehoorzaamde
ʾAbrāhām toen hij werd geroepen, en hij
gehoorzaamde om uit te gaan naar die plaats
die hij zou beërven. Hij vertrok terwijl hij niet
wist waar hij naar toe ging. 9 Door geloof
werd hij een kolonist in dat aan hem
beloofde land, als vreemdeling, en hij
verbleef in tenten met ʾÍsḥāq en Yaʿqúb, zijn
mede-erfgenamen van diezelfde belofte.
10 Want hij verwachtte de stad die een
fundament had van wie de bouwer en maker
God is. 11 In geloof ontving ook Sara die
onvruchtbaar859 was, kracht om zaad860 te
ontvangen terwijl ze niet in de tijd van haar
[jonge] jaren was. Ze baarde omdat ze zeker
wist dat hij die het haar had beloofd,
getrouw was. 12 Daarom werden uit iemand
die op oude leeftijd niets meer kon
bereiken861, de velen geboren zoals de
sterren van de hemel, en zoals het zand aan
de zeekust zonder getal is. 13 In geloof zijn
ze allen gestorven maar hebben ze hun
belofte niet ontvangen. Ze zagen het echter
van ver en ze waren er blij om, en beleden
dat ze vreemdelingen en kolonisten op aarde
waren.

859
857
858

Habakuk 2:3
of 'werelden'.

288

860
861

Letterlijk 'verdord'.
of 'nageslacht'
Grieks heeft 'die dood was'
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14 Degenen die zulke dingen zeggen tonen
dat ze hun stad862 zoeken. 15 Als ze de stad
zochten, vanwaar ze waren uitgegaan,
hadden ze de tijd gehad om er opnieuw naar
terug te keren en te gaan. 16 Maar nu is het
bekend dat ze iets wat beter was begeerden,
namelijk dat wat in de hemel is. Daarom
schaamt God zich er niet voor om 'hun God'
genoemd te worden want hij had een stad
voor hen bereid. 17 Door geloof bracht
ʾAbrāhām (in zijn beproeving) ʾÍsḥāq nabij en
tilde hij zijn eniggeborene, die hij door de
belofte had ontvangen, op het altaar863.
18 Want er was hem gezegd: [Gen 21:12] "In
ʾÍsḥāq zal jouw nageslacht864 genoemd
worden." 19 En hij dacht bij zichzelf dat God
[hem] zelfs uit de doden kon opwekken.
Hierom werd hem deze gelijkenis gegeven.
20 En door geloof in de toekomst zegende
ʾÍsḥāq, Yaʿqúb en ʿIsú. 21 Door geloof
zegende Yaʿqúb toen hij stervende was, elk
van de zonen van Yawsef, terwijl hij op zijn
staf leunde. 22 Door geloof dacht Yawsef,
toen hij stervende was, aan de uittocht van
de zonen van Isrāʾyel en gaf hij opdracht over
zijn botten. 23 Door geloof verborgen de
ouders van Muše hem drie maanden nadat
hij was geboren. Toen ze zagen dat de jongen
mooi was, vreesden ze het decreet van de
koning niet. 24 Door geloof weigerde Muše,
toen hij volwassen werd, nog langer de zoon
van de dochter van de Ferʿún genoemd te
worden. 25 En hij koos het om in verdrukking
met Gods volk te zijn en zich niet een korte
tijd in de zonde te verheugen.

862
863
864

Grieks heeft 'land'.
Niet in Grieks
of 'zaad'

26 En hij vond de rijkdom van de smaad van
de Mšíḥā veel groter dan de schatten van
Meṣrén, want hij verwachtte de vergoeding
van de beloning. 27 Door geloof verliet hij
Meṣrén en vreesde hij de woede van de
koning niet en hij verduurde het als iemand
die de onzichtbare God zag. 28 Door geloof
vierde hij Peṣḥā, en sprenkelde het bloed,
om te voorkomen dat hij die de
eerstgeborenen doodde, ze zou aanraken.
29 Door geloof gingen ze door de Rode Zee
als over droog land terwijl de Meṣréni's er
door werden opgeslokt toen zij het hadden
gewaagd er binnen te gaan. 30 Door geloof
vielen de muren van ʿÍríḥú nadat ze zeven
dagen rondom waren gegaan. 31 Door geloof
verging de hoer Raḥab niet met degenen die
niet gehoorzaamden, want ze ontving de
spionnen in vrede. 32 Wat zal ik verder
zeggen? Er is te weinig tijd om te vertellen
over Gedʿún, Bārāq, Šemšún, Naftaḥ, Dawid,
Šmúʾyel en over andere profeten. 33 Zij
overwonnen koninkrijken door geloof,
dienden de rechtvaardigheid en ontvingen
beloften, en sloten de muilen van leeuwen.
34 En zij doofden het vuurgeweld en ze
werden bevrijd van de snede van de dolk, en
genazen van ziekten en werden sterk in het
gevecht en ze wierpen het kamp van de
vijand omver. 35 Men gaf vrouwen hun
kinderen terug door een opstanding uit de
doden, en anderen stierven door marteling
maar verwachtten niet bevrijd te worden,
maar dat zij een betere opstanding865 kregen.
36 Anderen ondergingen bespotting en
tuchtiging, anderen werden aan de boeien
en aan opsluiting overgeleverd.

865

Openbaring 20:5
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37 Anderen werden gestenigd, anderen
werden in tweeën gezaagd, anderen stierven
door de snede van de dolk, anderen gingen
rond gekleed met vellen van schapen en
geiten. Ze hadden [dingen] nodig en waren
onderdrukt en verslagen, 38 mensen die de
wereld niet waard bleken, omdat zij dwalers
in de wildernis, bergen, grotten en kuilen van
de aarde werden. 39 Zij allen, van wie er een
getuigenis van hun geloof is, hebben de
belofte niet ontvangen. 40 Omdat God tot
ons voordeel heeft voorzien dat ze niet
zonder ons geperfectioneerd worden.
Hoofdstuk 12
1 Ook wij, die al deze getuigen als een wolk
rondom ons hebben, zullen onze gehele last
en ook de zonde die altijd voor ons klaar
staat, van ons afwerpen. Laten we de
wedstrijd die voor ons is uitgezet met
volharding rennen. 2 Laten we naar Yešúʿ
kijken, die het begin en de vervolmaker van
ons geloof is. Door de vreugde die hij had
heeft hij het kruis verduurd en is hij in
schande aangeklaagd. En hij zit rechts van de
troon van God. 3 Zie daarom hoeveel hij van
de zondaars heeft verduurd, die tegen
zichzelf bleken! Zorg er daarom voor dat
jullie niet vermoeid raken of verslappen in
jullie ziel. 4 Jullie hebben het bloed nog niet
bereikt866 in de strijd tegen de zonde. 5 En
jullie zijn de leer zoals die aan kinderen
wordt geleerd vergeten: "Mijn zoon867,
negeer de vermaning van de HEER niet,
bezwijk niet in jezelf wanneer je door hem
wordt terecht gewezen." 6 Want wie door
de HEER wordt geliefd,

wordt door hem vermaand, en hij neemt
kinderen apart868 in wie hij vreugde vindt.
7 Verduur daarom vermaning, omdat God
met jullie zoals met kinderen handelt. Want
is er een zoon van wie zijn vader hem niet
vermaant? 8 Als jullie zonder vermaning
waren, waarmee iedereen is vermaand,
waren jullie vreemdelingen, geen kinderen.
9 Als onze vaders van het vlees ons hebben
vermaand en wij zijn gecorrigeerd; hoeveel
meer moeten we ons onderwerpen aan onze
geestelijke Vader en gered worden? 10 Want
zij hebben ons voor een korte tijd vermaand
zoals het hen goed leek. Maar God heeft het
tot ons nut gedaan zodat we in zijn heiligheid
kunnen delen. 11 Geen vermaning wordt op
die tijd bezien met vreugde maar in verdriet.
Uiteindelijk brengt het de vrucht van vrede
en rechtvaardigheid op, voor degenen die er
door zijn geoefend. 12 Sterk daarom jullie
verlamde handen bevende knieën. 13 Maak
rechte paden voor jullie voeten, zodat het
manke lid niet afwijkt maar geneest.
14 Streef met iedereen vrede na en naar
heiligheid. Zonder deze zal niemand onze
Heer zien. 15 Wees voorzichtig, dat er
niemand onder jullie wordt gevonden bij wie
de genade van God afwezig is, of dat er zich
een wortel van bitterheid een bloem
voorbrengt die jullie schaadt en velen
verontreinigt. 16 Of dat er iemand onder
jullie wordt gevonden die een hoereerder is
of zwak is zoals ʿIsú, die voor voedsel zijn
eerstgeboorterecht verkocht. 17 Want jullie
weten ook dat hij de zegen achteraf wilde
beërven, maar werd geweigerd, omdat hij
geen plaats aan berouw gaf, nadat hij het
met tranen verzocht.

868
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867

Grieks heeft 'weerstand geboden'. vers 24.
Spreuken 3:11
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(nagad) o.a. 'aantrekken', 'leiden', 'uitstellen',
'afzonderen', 'straffen' of 'verlengen'. Galaten
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18 Maar jullie hebben het brandende vuur869
niet genaderd en zelfs niet de duisternis
onderzocht, de schemer of de wervelwind,
19 noch het geluid van de bazuin870 of het
geluid van woorden, waarvan degenen het
hoorden vroegen om ze niet langer met hen
te spreken. 20 En zij konden niet verduren
wat er was opgedragen. Zelfs als een dier de
berg zou naderen, moest het gestenigd
worden. 21 De verschijning was zo vreselijk
dat Muše zei: [Deut. 9:19] "Ik vrees en
beef!" 22 Maar jullie zijn bij de berg Ṣehyún
gekomen, en bij de Stad van de levende God,
het ʾÚrišlem dat in de hemel is en bij de
menigten van tienduizenden engelen, 23 en
bij de gemeente van eerstgeborenen die in
de hemel zijn geschreven871, en tot God, de
Rechter over allen, en bij de geesten van de
rechtvaardigen die zijn geperfectioneerd872,
24 en bij Yešúʿ, de bemiddelaar van het
nieuwe verbond, en bij de besprenkeling van
zijn bloed dat beter spreekt dan dat van
Hābél. 25 Waak er voor dat jullie je niet
afkeren van degene die met jullie heeft
gesproken. Want als degenen die niet
werden gered zich van hem hadden
afgekeerd die met hen op aarde sprak,
hoeveel minder zijn we dan als we ons
afkeren van hem die van de hemel met ons
spreekt? 26 Van wie zijn stem de aarde deed
schudden, maar nu heeft hij beloofd en
gezegd: "Nog één keer873 zal ik niet alleen
de aarde schudden, maar ook de hemel!"
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Exodus 3:2. Grieks heeft 'berg'.
Exodus 19:19
Lucas 10:20
Openbaring 6:11
Haggaï 2:6

27 Dit, wat hij zei: "Eén keer" duidt op de
verandering van de dingen die geschud
zullen worden omdat ze gemaakt zijn, zodat
de dingen die niet geschud worden zullen
blijven. 28 Omdat we daarom het koninkrijk
hebben ontvangen, dat onaantastbaar is,
zullen we de genade vasthouden waarmee
we God zullen dienen en behagen, met
bescheidenheid en ontzag. 29 Want God is
een [Ex 24:17] verslindend vuur.
Hoofdstuk 13
1 Laat de liefde van de broeders onder jullie
blijven. 2 En vergeet niet de vriendelijkheid
voor vreemden, want sommigen waren het
in deze waard, om onbewust engelen te
ontvangen. 3 Gedenk de gevangenen alsof je
medegevange bent. Gedenk wie onderdrukt
zijn als iemand die met vlees gekleed is.
4 Eer het huwelijk bij alles en zuiver het bed,
want God zal hoereerders en overspelers
oordelen. 5 Heb het zilver niet lief, maar laat
wat je hebt voldoende voor je zijn omdat de
HEER heeft gezegd: [Deut. 31:6,8] "Ik zal je
niet verlaten, of je hand loslaten." 6 Want
we zijn ermee vertrouwd te zeggen:
[Ps 118:6] "Mijn Heer is mijn helper, ik zal
niet vrezen, wat kan een mens mij doen?"
7 Gedenk jullie gidsen die met jullie het
woord van God hebben gesproken.
Onderzoek de volheid van hun gedrag en doe
hun geloof na. 8 Yešúʿ Mšíḥā was gisteren, is
vandaag874 en in eeuwigheid. 9 Word niet
meegenomen in vreemde en verschillende
leringen, want het is goed dat onze harten
door genade worden bevestigd. Niet door
[soorten] voedsel875 omdat ze degenen die in
ze hebben gelopen niet hebben geholpen.
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Grieks heeft: 'dezelfde'.
meervoud, 1 Timoteüs 4:3
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10 Maar wij hebben een altaar, waarvan het
voor degenen die in de tabernakel dienen,
niet toegestaan is om ervan te eten. 11 Want
het vlees van dieren van wie hun bloed in
verband met zonden door de hogepriester
naar het heiligdom werd gebracht, werd
buiten het kamp verbrand. 12 Hiermee heeft
ook Yešúʿ zijn volk geheiligd door zijn bloed
en heeft hij buiten876 de stad877 geleden.
13 Ook wij moeten daarom naar hem uitgaan
buiten het kamp, terwijl we zijn schande
dragen. 14 Want we hebben hier geen
blijvende stad maar verwachten er een die
komt. 15 Laten we door hem altijd
slachtoffers van lof aan God aanbieden, wat
de vrucht van de lippen is door zijn naam te
danken. 16 Vergeet de genade en de
deelname met de armen niet. Want met
deze offers behaagt een mens God. 17 Wees
overtuigd door jullie gidsen en gehoorzaam
hun. Want zij waken over jullie ziel als
mensen die rekenschap geven van jullie,
zodat zij dit niet met verzuchtingen doen,
want dat is niet in jullie voordeel. 18 Bid voor
ons; want we vertrouwen erop dat we in alle
dingen een goed geweten hebben, en we
willen onszelf goed gedragen. 19 Ik verzoek
jullie dit vooral te doen, zodat ik snel naar
jullie kan terugkeren. 20 De God van vrede
die de grootse Herder (die Yešúʿ Mšíḥā onze
Heer is) van de kudde uit het verblijf van de
doden heeft opgewekt, door het bloed van
het eeuwige verbond, 21 [Hij zal] jullie
perfectioneren in ieder goed werk om zijn wil
te doen. En hij zal in ons bewerken wat het
goed is voor hem, door Yešúʿ Mšíḥā, aan wie
voor altijd en eeuwig de glorie, amen.

876
877

Leviticus 14:40
Grieks heeft 'poort'.
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22 Ik verzoek jullie, broeders,
wees geduldig met woorden van troost,
omdat ik jullie weinig heb geschreven.
23 Jullie moeten weten dat onze broeder
Timoteos is vrijgelaten, en als hij spoedig
komt zal ik jullie met hem zien. 24 Wens de
vrede van jullie gidsen en alle heiligen. Alle
broeders uit Italia groeten jullie. 25 Genade
zij met jullie allen. Amen.


Jakobus
Hoofdstuk 1
1 Yaʿqúb,
de bediende van God en van onze Heer Yešúʿ
Mšíḥā,
aan de twaalf stammen die onder de natiën
zijn verzaaid,
vrede! 2 Heb alle vreugde mijn broeders,
wanneer jullie verschillende en vele
beproevingen binnengaan. 3 Weet dat de
ervaring van [jullie] geloof volharding zal
verkrijgen. 4 Laat de volharding zijn werk
voltooien, zodat jullie geperfectioneerd en
volledig zullen zijn, niets zal ontbreken.
5 Maar als iemand van jullie gebrek aan
wijsheid heeft, laat hij het aan God vragen
die aan allen zonder verwijt vrijelijk geeft en
het zal hem gegeven worden. 6 Laat hij
echter in geloof vragen en onverdeeld zijn,
want wie verdeeld is, is als de golven van de
zee die door de wind worden opgezweept.
7 Laat die mens niet denken dat hij iets van
de HEER zal ontvangen. 8 Wie verdeeld is in
zijn gedachten, raakt ontsteld op al zijn
wegen. 9 Maar laat de zachtaardige broeder
roemen in Zijn verheffing. 10 En de rijken in
Zijn nederigheid, omdat ze zoals de bloesem
van het kruid zullen voorbijgaan.
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11 Want de zon878 verschijnt in haar hitte en
verdort het kruid, waarvan de bloesem valt
en de schoonheid van verschijning vergaat,
zo zullen ook de rijken wegkwijnen in hun
gedrag. 12 Gelukkig is de man die beproeving
verduurt. Want wanneer iemand zich heeft
bewezen879, zal hij een levenskroon
ontvangen die God heeft beloofd aan wie
hem liefhebben. 13 Laat niemand onder
beproeving, zeggen: "Ik word door God
beproefd!" Want God wordt niet gekend
door het kwaad, en hij beproeft niemand.
14 Maar iemand wordt vanuit zijn eigen
begeerte beproefd. Hij begeert en wordt
verleid. 15 Deze begeerte wordt zwanger en
verwekt zonde. Maar zonde, wanneer het is
volbracht, verwekt de dood. 16 Vergis jullie
niet, mijn geliefde broeders. 17 Elke goede
en volmaakte gave komt van boven, van de
Vader van het licht, bij wie geen verandering
is, zelfs niet het draaien van de schaduw880.
18 Hij heeft het gewild en heeft ons verwekt
door het woord van waarheid, zodat we de
vroege oogst van zijn schepping konden zijn.
19 En jullie, mijn geliefde broeders, haast
jullie om te horen maar stel het spreken en
de woede uit. 20 Want de gramschap van
een mens doet niet de rechtvaardigheid van
God. 21 Doe daarom alle onreinheden en
overvloed van slechtheid weg, en ontvang in
zachtaardigheid het woord dat in onze
natuur is geplant dat jullie ziel kan redden.
22 Wees een doener van het woord, en niet
alleen een hoorder en bedrieg jullie zelf niet.
23 Want als iemand een hoorder van het
woord is maar geen doener,
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Jesaja 40:6
'bewijs, onderzoek, inspectie'.
letterlijk 'de schaduw van wisselvalligheid'.

dan lijkt hij op iemand die zijn gezicht in een
spiegel ziet. 24 Want hij ziet zichzelf, loopt
door en vergeet hoe hij was. 25 Maar
iedereen die in de volmaakte Wet van
ongebondenheid kijkt, daarin volhardt en
geen vergeetachtige hoorder is, maar een
doener van de werken is, zal gelukkig zijn in
zijn werk. 26 Wie denkt dat hij God dient,
maar zijn tong niet beheerst, bedriegt het
hart. Zijn bediening881 is zinloos. 27 Want dit
is de bediening die zuiver en heilig voor God
de Vader is; het bezoeken van wezen en
weduwen in verdrukking, en dat iemand
zichzelf in deze wereld smetteloos behoudt.
Hoofdstuk 2
1 Mijn broeders, accepteer geen toneel bij
het geloof van de glorie van onze Heer Yešúʿ
Mšíḥā. 2 Want als iemand met gouden
ringen of met mooie kleding jullie synagoge
binnenkomt en als een arm en smerig
geklede man binnenkomt, 3 dan kijken jullie
tegen degene met de mooie kleding op en
jullie zeggen tegen hem: "Hier zit u goed!"
Maar tegen de arme zeggen jullie: "Ga daar
staan!" of "Ga hier voor onze voetbank
zitten!" 4 Zien jullie niet dat jullie innerlijk
verdeeld zijn en dat jullie een slechte
denkwijze vertonen? 5 Hoor, mijn geliefde
broeders, zijn het niet de armen van de
wereld geweest die toch rijk in geloof zijn?
God heeft verkozen dat zij de erfgenamen
van het koninkrijk zullen zijn, wat God heeft
beloofd aan degenen die hem liefhebben.
6 Maar jullie hebben de armen geminacht!
Zie, zijn het niet de rijken die zich over jullie
verheffen en slepen zij jullie niet voor het
gerecht? 7 Zie, zijn zij niet degenen die de
goede naam die over jullie is uitgeroepen
lasteren?
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Andere vertalingen hebben 'religie'.
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8 En als jullie de Wet van God in deze
vervullen zoals is geschreven, moeten jullie
je naaste als jezelf liefhebben. Dan handelen
jullie goed. 9 Maar als jullie toneel
accepteren, zondigen jullie en worden jullie
door de Wet berecht als overtreders van de
Wet. 10 Maar wie de hele Wet houdt, en in
één ding in de fout gaat, wordt door de hele
Wet veroordeeld. 11 Want degene die zei:
"U mag geen overspel plegen", zei ook: "U
mag niet moorden." Als jullie geen overspel
plegen maar hebben gemoord, is het een
overtreding tegen de hele Wet. 12 Handel
naar jullie woorden, als mensen die door de
Wet van ongebondenheid zullen worden
geoordeeld. 13 Want het oordeel kent geen
barmhartigheid voor degene die geen
barmhartigheid betoont. Met
barmhartigheid staan jullie boven882 het
oordeel. 14 Wat voor nut heeft het, mijn
broeders, als iemand zegt: "Ik heb geloof."
Maar hij heeft geen daden? Kan zijn geloof
hem redden? 15 En als een broeder of een
zuster naakt zou zijn en het voedsel van de
dag ontbreekt, 16 en iemand van jullie zou
zeggen: "Ga in vrede, wees warm en
verzadigd!" En jullie hem de noden van het
lichaam niet gaven? Wat voor nut heeft het
dan? 17 Zo is ook geloof zonder werken op
zichzelf dood. 18 Want iemand zegt tegen
jullie: "Jullie en ik hebben geloof maar ik heb
daden.” Als jullie mij geloof zonder daden
tonen, zal ik jullie mijn geloof door daden
tonen." 19 Geloof je dat God één is? Dat doe
je goed. Ook schimmen geloven en beven.
20 Wil je wel weten, oh zwakke mens, dat
geloof zonder werken dood is?

21 Werd onze vader ʾAbrāhām niet door
werken gerechtvaardigd toen hij zijn zoon
ʾÍsḥāq naar het altaar bracht? 22 Begrijp je
dat zijn geloof gelijk opging met zijn daden
en dat door zijn daden zijn geloof werd
geperfectioneerd, 23 en dat de Schriftplaats
werd volbracht die zei: [Jes 41:8] "ʾAbrāhām
geloofde in God en dat werd hem als
rechtvaardigheid gerekend." en "Hij werd
de vriend van God genoemd." 24 Begrijp je
dat een mens door werken wordt
gerechtvaardigd en niet alleen door geloof?
25 Zo ook de hoer Raḥab. Was het niet dat ze
door werken werd gerechtvaardigd toen ze
de spionnen883 ontving en hen langs een
andere weg liet weggaan? 26 Zoals een
lichaam zonder adem dood is, zo is ook
geloof zonder werken dood.
Hoofdstuk 3
1 Er moeten niet veel leraren onder jullie
zijn, mijn broeders. Maar jullie moeten
weten dat we een strenger oordeel over ons
halen. 2 Want allen zondigen in veel. Iemand
die in woord niet zondigt, is een volmaakt
man die ook zijn hele lichaam kan
onderwerpen. 3 Zie, want we doen een bit in
de monden van paarden zodat ze zich aan
ons onderwerpen want we besturen hun
hele lichaam. 4 Terwijl ook machtige schepen
door de sterke wind worden meegenomen,
worden ze gedreven door een klein roer884
naar het gebied dat degene die stuurt, wil
zien. 5 Zo is de ook de tong een klein lid en
het verheft zichzelf. Ook een klein vuur kan
vele bossen verbranden.
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Grieks heeft 'verheugt zich tegen'.
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Grieks heeft 'boodschappers'.
letterlijk 'hout'.
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6 De tong is een vuur885 en de wereld van
zonde is zoals het bos. Terwijl deze tong een
van onze leden is, verontreinigt het ons hele
lichaam en steekt het opvolgende generaties
aan die doorrollen als wielen, en het brandt
met vuur. 7 Want de natuur886 van dieren en
vogels en kruipende dingen en van de zee en
van het land is dat ze worden getemd door
de natuur van de mensheid. 8 Maar niemand
kan de tong onderwerpen. Dit
onbelemmerde kwaad is vol van dodelijk
venijn. 9 Daarmee zegenen we de HEER en
de Vader, daarmee vervloeken we mensen
die naar de gelijkenis van God zijn gemaakt.
10 Uit dezelfde mond komen zegeningen en
vloeken voort. Het is niet juist, mijn
broeders, zo te doen! 11 Kan een bron zowel
zoet als bitter water voortbrengen? 12 Kan
een vijgenboom, mijn broeders, olijven
voortbrengen of de wijnstok vijgen? Zo kan
ook zilt water887 niet zoet gemaakt worden.
13 Wie van jullie is wijs en voorzien? Laat
hem zijn werken door een goed gedrag
tonen met bescheiden wijsheid. 14 Maar als
er bittere afgunst of strijd in jullie hart leeft,
wees dan niet opgeblazen tegen de waarheid
en lieg niet. 15 Want deze wijsheid daalt niet
af van boven. Het is aards, uit eigen
gedachten en van schimmen. 16 Want waar
afgunst en strijd is, daar is ook wanorde en
allerlei kwaad. 17 De wijsheid van boven is
echter zuiver, vredig, zachtaardig,
gehoorzaam, vol van barmhartigheid en
goede vruchten, onverdeeld en accepteert
niet op het uiterlijk.
885

Grieks heeft 'Gehenna'.
Niet in het Grieks
887 sommige vertalingen hebben: 'geen bron kan
zowel zoet als zout water voortbrengen'.
886

18 De vrucht van rechtvaardigheid wordt op
de akkergrond gezaaid van wie vrede maakt.
Hoofdstuk 4
1 Vanwaar komen de gevechten en twisten
die er onder jullie zijn? Is het niet vanwege
de begeerten die in jullie leden strijden?
2 Jullie begeren maar hebben niets. Jullie
moorden en ijveren, maar er komt niets uit
jullie handen. Jullie strijden en voeren
gevechten maar hebben niets omdat jullie
niets vragen! 3 Jullie vragen en ontvangen
niets, omdat jullie het slechte vragen zodat
jullie begeerten worden gevoed.
4 Overspelers! Weten jullie niet dat de
vriendschap van deze wereld de haat voor
God is? Wie daarom een vriend van de
wereld wil zijn, is een vijand tot God.
5 Of denken jullie soms tevergeefs dat de
Schriftplaats zegt: "De Geest woont in ons
met jaloezie en begeerte?" 6 Maar onze Heer
geeft ons meer genade omdat hij dit heeft
gezegd: [Ps. 138:6] "God vernedert wie trots
zijn, maar de zachtaardige schenkt hij
genade." 7 Onderwerp jullie daarom aan
God, sta tegen Sāṭānā op en hij zal van jullie
vluchten. 8 Nader tot God en hij zal tot jullie
naderen. Zondaars, reinig jullie handen,
heilig jullie hart, verdeelde zielen! 9 Wees
nederig, zing klaagliederen, laat jullie lachen
tot rouw overgaan en jullie vreugde tot
droefheid. 10 Wees nederig tegenover de
HEER en hij zal jullie verheffen. 11 Spreek
jullie niet uit tegen elkaar, mijn broeders,
want wie zich tegen zijn broeder uitspreekt
of hem veroordeelt, spreekt tegen de Wet en
oordeelt de Wet. Maar als jullie de Wet
oordelen, zijn jullie geen doeners van de Wet
maar haar rechter.
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12 Er is één wetgever-rechter die het leven
kan geven of vernietigen. Maar wie zijn jullie,
om over jullie naasten te oordelen? 13 Wat
zullen we zeggen over degenen die zeggen:
"Vandaag of morgen zullen we naar een stad
gaan waar we een jaar lang handel drijven en
winst zullen maken." 14 Ze weten echter niet
wat er morgen zal zijn! Want zijn onze levens
niet slechts damp, die even verschijnt,
verdwijnt en eindigt? 15 Daarom moeten ze
zeggen: "Als de HEER het wil en we leven
zullen we dit of dat doen." 16 Ze888 roemen
in hun trots. Al het roemen zoals dit is slecht.
17 Voor wie het goede weet maar het niet
doet is het hem tot zonde.
Hoofdstuk 5
1 O rijken, jammer en huil om de ellende die
jullie zal overkomen. 2 Want jullie rijkdom is
bedorven en ruikt. Jullie kleding is door de
motten verslonden. 3 Jullie goud en zilver
zijn verroest. Het roest zal tegen jullie tot
getuigenis zijn en het zal jullie vlees verteren.
Jullie hebben voor jullie zelf vuur verzameld
voor de laatste dagen. 4 Zie, de beloning van
de werkers die jullie land oogsten, die jullie
hebben benadeeld, roept luid. En de roep
van de oogsters is tot de oren van de HEER
van de legers gekomen. 5 Want jullie zijn
vrolijk geweest889 over het land en jullie
hebben begeerd en het lichaam gevoed als
voor een dag van slachting. 6 En jullie
hebben de Rechtvaardige tot de dood
veroordeeld terwijl hij jullie niet tegenstond.
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7 Maar jullie, mijn broeders, wees geduldig
tot de komst van de HEER, als een
akkerbouwer die de kostbare oogst
verwacht, en geduldig is, tot hij de vroege en
de late regen ontvangt. 8 Heb zo ook een
lange adem en bevestig jullie hart, want de
komst van onze Heer nadert. 9 Zucht niet
tegen elkaar, mijn broeders, zodat jullie niet
worden geoordeeld. Want zie, de Rechter
staat voor de deur! 10 Mijn broeders, neem
het model van de profeten tot jullie om een
lange adem te hebben in jullie beproevingen,
zij spraken in naam van de HEER. 11 Want
zie, we prijzen degenen die volharden
gelukkig, en jullie hebben gehoord van de
volharding van Job, en het einde dat de HEER
voor hem had uitgevoerd, omdat de HEER
genadevol en teder is. 12 Maar vooral, mijn
broeders, zweer niet890. Niet bij de hemel of
bij de aarde of met een andere eed, maar
laat jullie 'ja'-woord ja zijn en 'nee' nee zodat
jullie niet bij het oordeel worden
veroordeeld. 13 En als iemand van jullie lijdt,
laat hij bidden, en als hij vreugdevol is, laat
hij Psalmen zingen, 14 en als hij ziek is, laat
hij de oudsten van de gemeente roepen.
Laten ze over hem bidden en hem met olie
zalven in de naam van onze Heer. 15 En het
gebed van geloof zal de zieke genezen en
onze Heer zal hem doen opstaan, en als er
zonden zijn begaan, zullen deze hem worden
vergeven. 16 Belijd jullie fouten aan elkaar
en bid voor elkaar om te worden genezen
want de kracht van het gebed van een
rechtvaardige is groot. 17 Ook ʾElíā was een
mens met gevoelens zoals wij. En hij bad dat
de regen niet zou afdalen op het land en het
daalde drie jaar en zes maanden niet af.
18 Opnieuw bad hij, en de hemel gaf regen
en de aarde gaf haar vrucht.

888

Grieks heeft 'jullie'
ie. genoten van de opbrengst. Deuteronomium
12; Jesaja 61:7
889
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Jeremia 4:12. Matteüs 23:16
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19 Mijn broeders, als iemand van jullie van
de weg van891 waarheid afdwaalt, en iemand
hem doet omkeren van zijn overtreding, 20
laat hij weten dat wie een zondaar van zijn
foute weg doet keren, diens ziel van de dood
redt en de overvloed van diens zonden
worden uitgewist.


1 Petrus
Hoofdstuk 1
1 Petros,
een zendeling van Yešúʿ Mšíḥā,
aan de verkozenen en kolonisten die
verzaaid892 zijn in Pontos en Galatía,
Qapadoqia, Asía en Bítunía. 2 Zij die in de
voorkennis van God de Vader zijn verkozen
met heiliging van de Geest, dat zij
gehoorzaam zullen zijn vanwege de
besprenkeling van het bloed van Yešúʿ
Mšíḥā. Laat de genade en vrede in jullie
vermeerderen. 3 Gezegend is God, de Vader
van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā, die ons door zijn
grootse mededogen wedergeboren heeft
doen worden door de opstanding van Yešúʿ
Mšíḥā, tot hoop van redding, 4 en tot een
erfenis die niet bederft, verontreinigt of
wegkwijnt, die is voor jullie in de hemel
bereid! 5 Terwijl jullie worden behouden
door de kracht van God en door geloof, voor
het leven dat klaar staat om te worden
geopenbaard in de laatste tijden, 6 waarin
jullie je eeuwig zullen verheugen, ondanks
wat ontmoediging in deze tijd, die jullie door
diverse beproevingen zijn overkomen.

7 Zo kan het bewijs van jullie geloof worden
gezien, dat meer waard is dan fijn gelouterd
goud, tot de glorie, eer en lof bij de
openbaring van Yešúʿ Mšíḥā, 8 die jullie niet
hebben gezien maar [toch] liefhebben. En
door zijn geloof893 verblijden jullie je met een
prijzenswaardige en onuitsprekelijke
vreugde. 9 Mogen jullie de vergoeding
ontvangen voor jullie geloof; de redding van
jullie ziel. 10 Die redding die de profeten
hadden onderzocht, toen ze profeteerden
over de genade die jullie gegeven zou
worden. 11 Zij onderzochten de tijd waarvan
de Geest van de Mšíḥā die in hen verbleef,
toonde en getuigde over het lijden van de
Mšíḥā en de glorie die er op zou volgen.
12 Alles wat zij zochten894 werd aan hen
geopenbaard. Niet omdat ze het voor
zichzelf hebben gezocht, maar voor ons. Ze
hebben voor ons de dingen geprofeteerd, die
nu aan jullie worden geopenbaard door wat
wij jullie hebben verkondigd, door de van de
hemel gestuurde Heilige Geest. Zelfs engelen
begeren het te inspecteren. 13 Wees daarom
alert895, volledig wakker en hoop op de
vreugde die tot jullie zal komen bij de
openbaring van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā.
14 Wees gehoorzaam als kinderen en heb
geen deel aan de vroegere begeerten, die
jullie vroeger zonder kennis hebben begeerd.
15 Wees echter heiligen in heel jullie gedrag,
omdat hij die jullie heeft geroepen heilig is.
16 Daarom staat er geschreven: "Wees
heilig, omdat ook ik heilig ben!" 17 En als
jullie een beroep op de Vader doen, die geen
toneel accepteert en iedereen naar eigen
werken oordeelt, breng de tijd van uw
vreemdelingschap dan met ontzag door,
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Niet in Grieks
Handelingen 8:1; 11:19; 18:2
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Grieks heeft 'jullie geloof'
Niet in Grieks.
'omgord de lendenen van jullie gedachten'.
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18 en weet dat jullie niet met vergankelijk
zilver of goud zijn verlost van de zinloze
werken die jullie van jullie vaders hebben
ontvangen, 19 maar met het kostbare,
vlekkeloze en smetteloze bloed van het Lam
dat de Mšíḥā is. 20 Hij moest hiervoor
afgescheiden zijn, voor de conceptie van de
wereld en is in deze laatste tijden voor jullie
geopenbaard. 21 Degenen die door hem in
God gingen geloven, die hem uit het verblijf
van de doden heeft opgewekt, en hem de
glorie heeft gegeven zodat jullie geloof en
hoop op God zou zijn. 22 Zodat jullie zelf
geheiligd mogen zijn door gehoorzaamheid
aan de waarheid, en dat jullie vervuld mogen
zijn van liefde die geen toneel accepteert, uit
een zuiver en een perfect hart elkaar
liefhebben. 23 Als wedergeboren mensen,
niet uit vergankelijk896 maar uit
onvergankelijk zaad, dat door het levende
woord van God is, wat eeuwig blijvend is.
24 Want alle vlees is als gras en haar
schoonheid897 als de bloem van het veld;
gras verdort en de bloem kwijnt weg.
25 Maar het woord van onze God, is eeuwig
blijvend. En dit is het woord dat tot jullie is
verkondigd.
Hoofdstuk 2
1 Stop daarom met al wat slecht is, met elke
list en met toneel, afgunst en beschuldiging.
2 Wees als pas geboren baby's en begeer het
woord als zuivere geestelijke898 melk
waarmee jullie gevoed zullen worden in het
leven. 3 Jullie hebben [Ps.] geproefd en
gezien dat de HEER goed is,

4 tot wie jullie zijn genaderd, die de levende
Steen is, die door de mensen is verworpen,
maar verkozen en geëerbiedigd bij God.
5 Omdat ook jullie als levende stenen tot een
geestelijke tempel899 zijn geworden, en
heilige priesters om aanvaardbare spirituele
offers te brengen voor God, door Yešúʿ
Mšíḥā. 6 Want er staat in de Schriftplaats
geschreven: [Jes. 28:16] "Zie, ik leg in Ṣehyún
een goedgekeurde900 en kostbare steen als
hoofd van de hoek. En wie in hem gelooft
zal niet beschaamd raken." 7 Aan jullie die
geloven is deze eer daarom gegeven, maar
voor degenen die niet overtuigd901 zijn, 8 is
hij een Rots van struikeling en een steen902
van aanstoot, en zij struikelen erover, omdat
ze niet zijn overtuigd van het woord dat voor
hen was bedoeld. 9 Maar jullie zijn een
verkozen903 generatie, die als priesters voor
het koninkrijk dienen, een heilig volk, een
verloste menigte om de glorie te aan te
kondigen van degene die jullie uit de
duisternis heeft geroepen naar zijn
schitterende licht. 10 Jullie werden vroeger
niet tot een volk gerekend, maar jullie zijn nu
Gods volk. Ook was de barmhartigheid niet
over jullie, maar nu wordt de barmhartigheid
over jullie uitgeschonken! 11 Ik verzoek jullie,
mijn geliefden, dat jullie als doorreizigers en
kolonisten, afscheid nemen van alle
begeerten van het lichaam, die het gevecht
tegen de ziel voert. 12 Laat jullie gedrag goed
zijn tegenover alle mensen die slecht over
jullie spreken, die jullie goede daden zullen
zien en God zullen prijzen op de dag van het
bewijs.

899

896

of 'wat veroudert'.
897 Grieks heeft 'de glorie van de mens is als het
gras.'
898 Grieks heeft 'redelijke zuivere'.
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Grieks heeft 'huis'.
of 'beproefde'.
901 Grieks volgt met Psalmen 118:22.
902 Hebreeuws, abna.
903 of 'uitverkoren'
900
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13 Wees aan alle mensen onderworpen om
God; aan koningen om hun gezag. 14 Aan
rechters, omdat zij door hem zijn gestuurd,
tot wraak op de overtreders, en tot lof van
wie goed doen. 15 Want dit is de wil van
God, dat door jullie goede daden de monden
van dwazen die God niet kennen, zwijgen904.
16 Als ongebondenen, niet als mensen die
voor hun ongebondenheid een sluier voor
slechtheid zoeken, maar als bedienden van
God. 17 Eer iedereen, heb je broeders lief,
vrees God en eer koningen. 18 En die
bedienden die er onder jullie zijn, wees met
ontzag onderworpen aan jullie heren. Niet
alleen voor wie goed en zacht zijn, maar ook
voor wie hard en moeilijk zijn. 19 Want zij
hebben genade tegenover God omdat ze
vanwege een goed geweten de spanning
verduren die hen onterecht overkomt.
20 Maar degenen die vanwege hun fouten
verdrukking verduren, wat voor eer hebben
zij? Wanneer jullie echter het goede doen,
maar ze jullie benadelen, en jullie volharden,
dan vergroot het jullie glorie bij God.
21 Want dit is jullie roeping omdat de Mšíḥā
ook voor ons is gestorven en hij heeft ons dit
voorbeeld achtergelaten, zodat jullie in zijn
voetstappen lopen. 22 Hij zondigde niet,
noch werd er list in zijn mond gevonden.
23 Wanneer hij werd uitgescholden, was hij
niet beledigd. Wanneer hij leed ging hij niet
bedreigen maar liet het oordeel over aan de
Rechter van rechtvaardigheid. 24 En hij
heeft905 al onze zonden opgenomen en
heeft ze in zijn lichaam aan het kruis
opgetild906. Wanneer we zijn gestorven voor
904

of 'sluiten'.
Jesaja 53:3
906 Letterlijk 'beklommen' zoals in Matteüs 17:1;
Marcus 9:2

de zonde, zullen we in zijn rechtvaardigheid
leven want jullie zijn door zijn wonden
genezen. 25 Want jullie waren verdwaalde
schapen, maar nu zijn jullie teruggekeerd
naar de herder en de opziener over jullie
zielen.
Hoofdstuk 3
1 Ook zo, vrouwen; wees onderworpen aan
jullie niet door het woord overtuigde
echtgenoten, om hen door jullie goede
manieren zonder moeite te verkrijgen,
2 wanneer zij zien dat jullie je met ontzag en
in bescheidenheid gedragen. 3 Wees niet
versierd met uiterlijke haarvlechtingen, of
met gouden juwelen, of met verfijnde
kleding, 4 maar wees versierd in de
verborgen mens van het hart, met een
zachtaardige onbedorven geest; een
verkozen versiering voor God. 5 Want zo
versierden de heilige vrouwen zich vroeger,
die op God hoopten, hun innerlijk, en waren
ze onderworpen aan hun echtgenoten. 6 Zo
was ook Sara onderworpen aan ʾAbrāhām en
noemde ze hem 'mijn heer'. Voor haar zijn
jullie haar dochters door goede daden,
omdat jullie niet van slag raken vanwege
welke vrees [dan ook]. 7 Jullie mannen,
woon zo met jullie vrouwen in kennis en
houd hen zoals zwakkere vaten in eer. Want
ook zij beërven met jullie de gave907 van
eeuwig leven; zodat jullie gebeden niet
worden belemmerd. 8 Wees uiteindelijk
allen in harmonie, lijd met degenen die
lijden, heb elkaar lief, wees liefdadig en
zachtaardig. 9 Vergeld iemand geen kwaad in
ruil voor kwaad, of gescheld in ruil voor
gescheld, maar zegen in plaats van deze
dingen. Want jullie zijn geroepen om de
zegen te beërven.

905

907

Grieks heeft 'de genade van leven'.
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10 Wie wil dus leven en houdt ervan veel
dagen te zien? Laat hij zijn tong tegen het
kwaad bewaken en laten zijn lippen geen list
spreken. 11 Laat hij van zijn slechtheid
afkeren en het goede doen, vrede zoeken en
nastreven. 12 Want de ogen van de HEER zijn
over de rechtvaardigen en zijn oren horen
hun. Het gezicht van de HEER is tegen het
kwaad. 13 Wie zal jullie kwaad doen als jullie
ijverig zijn voor het goede? 14 Als iemand
lijdt om rechtvaardigheid908, zijn jullie
gelukkig. Vrees niet degenen die jullie doen
vrezen, raak niet ontsteld. 15 Maar heilig de
HEER de Mšíḥā in jullie hart. Wees
voorbereid om met zachtaardigheid en
ontzag een verdediging te voeren aan al wie
een reden vereist voor de hoop van jullie
geloof. 16 Terwijl jullie een goed geweten
hebben, zodat degenen die over jullie
spreken als over slechte mensen, zich zullen
schamen omdat ze jullie goede manieren in
de Mšíḥā hebben ontkend. 17 Want het
helpt wanneer jullie goede daden doen, het
kwaad te dragen, als God het wil, en niet
terwijl jullie het slechte doen. 18 Omdat ook
de Mšíḥā één keer voor onze zonden is
gestorven (de Rechtvaardige voor zondaars)
heeft hij jullie tot God gebracht, [hij is]
gestorven in het lichaam maar levend in de
geest. 19 En hij heeft tot de zielen909
verkondigd die in het dodenrijk910 werden
vastgehouden, 20 Degenen die vroeger in de
dagen van Nuḥ niet overtuigd waren, terwijl
de lange adem van God had opgedragen dat
er een ark gemaakt zou worden, in hoop op
hun berouw. Slechts acht zielen gingen er

binnen en werden in het water in leven
gehouden. 21 Want ook jullie zijn naar dat
voorbeeld in de doop gered. Niet wanneer
jullie het lichaam wassen vanwege vuil, maar
wanneer jullie God911 met een zuiver
geweten belijden, en door de opstanding van
Yešúʿ Mšíḥā. 22 Hij die naar de hemel is
opgeheven, is rechts van God. En de engelen,
de regeerders en de machten zijn aan hem
onderworpen.
Hoofdstuk 4
1 Als de Mšíḥā daarom voor jullie in het vlees
heeft geleden, en ook jullie in hem, wees dan
bewapend met deze gedachte; wie in het
lichaam is gestorven, is met alle zonden
gestopt. 2 Want hij zal daarom niet voor de
begeerten van mensen leven, zoals dat in het
lichaam is, maar voor de wil van God. 3 Want
de tijd die is voorbijgegaan was voldoende
waarin jullie de wil van de heidenen hebben
gediend in losbandigheid, dronkenschap,
onmatigheid, gelal en bezigheden van
schimmen912. 4 En zie nu hoe zij zich
verbazen en jullie belasteren omdat jullie
niet met hen deze vroegere onmatigheid
nahollen. 5 Zij zullen zich aan God
verantwoorden, die de doden en de
levenden zal oordelen. 6 Hierom
verkondigde hij het nieuws ook tot de doden,
dat zij geoordeeld zouden worden als
mensen in het vlees en dat ze door God in de
geest zouden leven. 7 Maar het einde van
alles nadert. Wees daarom bescheiden en
waak in gebed. 8 En heb vooral diepe liefde
voor elkaar, want liefde bedekt een groot
deel van de zonden. 9 En betoon liefde voor
vreemdelingen zonder te mopperen.

911
908
909
910

Matteüs 5:10
Grieks heeft 'geesten'.
Grieks heeft 'gevangenis'.
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Romeinen 10:9. Grieks heeft 'het verzoek aan
God om een goed geweten door de opstanding
van Jezus Christus'.
912 Grieks heeft 'afgoden' (afgoderij)
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Hoofdstuk 5

10 Laat elk van jullie met gave die hij van
God heeft ontvangen zijn naaste dienen als
goede beheerders van de diverse genade van
God. 11 Laat iedereen die spreekt volgens
het woord van God spreken, en iedereen die
dient, naar de kracht die God hem heeft
gegeven, zodat in alles wat jullie doen, aan
God glorie gegeven mag worden, door Yešúʿ
Mšíḥā, aan hem zij de glorie en de eer, voor
altijd en eeuwig, amen! 12 Geliefden, wees
niet verbaasd over de beproevingen die over
jullie zullen komen, alsof er iets vreemds met
jullie is gebeurd, want ze zijn jullie bewijs.
13 Maar verheug jullie dat jullie het lijden
van de Mšíḥā delen. Zo zullen jullie je ook
verheugen en verblijden bij de openbaring
van zijn glorie. 14 En als jullie iets wordt
verweten om de naam van de Mšíḥā zijn
jullie gelukkig, omdat de prijzenswaardige
Geest van God op jullie rust. 15 Maar laat
niemand van jullie lijden als een moordenaar
of als een dief of als een misdadiger913.
16 Maar laat wie lijdt als een Christen914 zich
niet schamen, maar God voor deze naam
prijzen. 17 Want het is tijd dat het oordeel bij
het huis van God begint. Maar als het bij ons
begint, wat betekent dan het einde van
degenen die ongehoorzaam zijn aan de
boodschap van God? 18 En als de
rechtvaardigen nauwelijks gered915 kunnen
worden, hoe zullen de misdadige en de
zondaar dan standhouden? 19 Laat daarom
degenen die lijden, als God het wil, zich met
hun ziel aan hem opdragen door goede
daden, als aan een getrouwe Schepper.

1 Ik verzoek de oudsten die er onder jullie
zijn, want ook ik ben een oudste en een
medegetuige van het lijden van de Mšíḥā en
een partner in zijn glorie die geopenbaard zal
worden. 2 Hoed de kudde van God die aan
jullie is toevertrouwd, verzorg [het]
geestelijk, niet onder druk, maar uit vrije wil;
niet voor onzuivere voordelen, maar met
heel jullie hart916, 3 niet als heren van de
kudde, maar door een goed model voor hen
te zijn. 4 En wanneer de Opperherder
geopenbaard zal worden, zullen jullie van
hem een kroon van glorie ontvangen die niet
wegkwijnt. 5 Jullie jongeren, wees
onderworpen aan jullie ouders, wees
zorgvuldig met zachtaardigheid gekleed
tegenover elkaar want God is tegen wie zich
verhoogt, maar aan wie zachtaardig is
schenkt hij genade. 6 Wees daarom nederig
onder de hand van de machtige God, zodat
hij jullie op de gepaste tijd kan verheffen.
7 Werp elke zorg op God, want hij zorgt voor
jullie. 8 Waak en denk na, want jullie vijand
Sāṭānā brult als een leeuw en loopt en zoekt
wie hij kan verslinden. 9 Houd daarom tegen
hem stand, terwijl jullie worden bevestigd in
het geloof en weten dat ook jullie broeders
die in de wereld zijn, dit lijden overkomt.
10 Maar de God van genade, die ons tot zijn
eeuwige glorie heeft geroepen door Yešúʿ
Mšíḥā, heeft ons gegeven dat we deze kleine
verdrukkingen zullen verduren om in hem te
worden versterkt en bevestigd en voor
eeuwig stand te houden. 11 Want aan hem
zij de glorie, het rijk, en de eer, voor altijd en
eeuwig, amen.

913
914
915

Grieks heeft 'bemoeial'.
Handelingen 11:26
letterlijk 'leven'

916

Grieks heeft 'gewillig'.
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12 Deze, volgens mij weinige dingen, heb ik
jullie geschreven door Silwanos, een trouwe
broeder, en ik ben overtuigd en ik getuig dat
dit waarin jullie je bevinden, de ware genade
van God is! 13 De verkozen gemeente die in
Bābel917 is en Marqos, mijn zoon, groeten
jullie. 14 Wens elkaar vrede met een heilige
kus. Vrede zij met allen die in de Mšíḥā zijn.
Amen.


2 Petrus
Hoofdstuk 1
1 Šemʿún Petros,
een bediende en een zendeling van Yešúʿ
Mšíḥā,
aan degenen die gelijk in eer met ons het
geloof waard918 waren door de
rechtvaardigheid van onze Heer919 en onze
Bevrijder, Yešúʿ Mšíḥā. 2 Mag de genade en
vrede bij jullie vermeerderen door de
erkenning van onze Heer, Yešúʿ Mšíḥā, 3 als
degene die alle dingen, die van goddelijke
macht zijn, heeft gegeven tot redding en tot
godsvrees, door de erkenning van degene die
ons heeft geroepen tot zijn glorie en deugd.
4 Door hem zijn deze grote en kostbare
beloften gegeven, zodat jullie daardoor
partners in de goddelijke natuur zullen zijn
wanneer jullie vluchten van de bederfelijke
begeerten van de wereld. 5 Breng, nadat dit
is gebeurd, alle ijver en voeg aan jullie geloof
deugd toe, en aan jullie deugd kennis.

917
918
919

Openbaring 17:18. Of 'Babylon'.
Grieks heeft 'kostbaar'.
Grieks heeft 'van onze God'
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6 Maar aan kennis volharding en aan
volharding geduld, maar aan geduld,
godsvrees. 7 En aan godsvrees, liefde voor de
broederschap, en de genegenheid van de
broederschap, liefde. 8 Omdat ze meer bij
jullie worden gevonden, blijken ze niet
zinloos of vruchteloos te blijven in de
erkenning van onze Heer, Yešúʿ Mšíḥā.
9 Want wie deze dingen niet in zichzelf vindt,
is blind, omdat hij niet ziet dat hij de
zuivering van zijn vroegere zonden is
vergeten. 10 En daarom nog meer, mijn
broeders, doe moeite door jullie goede
daden, jullie roeping en verkiezing te
verzekeren want als jullie deze dingen doen
zullen jullie nooit vallen. 11 Zo is aan jullie
rijkelijk toegang gegeven tot het eeuwige
koninkrijk van onze Heer en Bevrijder, Yešúʿ
Mšíḥā. 12 Ik vind het niet vermoeiend jullie
steeds aan de waarheid van deze [dingen] te
herinneren, terwijl ook jullie het goed weten
en jullie steunen op deze waarheid920.
13 Maar ik beschouw het als correct, dat
zolang ik in dit lichaam921 ben, ik jullie
wakker houd door herinnering. 14 Omdat ik
weet dat het heengaan van mijn lichaam
spoedig zal zijn, zoals onze Heer Yešúʿ Mšíḥā
me heeft bekendgemaakt, 15 maar ik neem
de moeite, en dat doen jullie ook steeds, dat
jullie ook na mijn heengaan deze dingen in
herinnering zullen houden. 16 Want we zijn
niet achter vakkundig gemaakte
gelijkenissen922 aangegaan, dat we jullie de
kracht en de komst van onze Heer Yešúʿ
Mšíḥā hebben bekend gemaakt, maar we
waren ooggetuigen van zijn grootsheid.

920
921
922

Grieks heeft 'de tegenwoordige waarheid'.
Grieks heeft 'tent'.
Marcus 4:33
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17 Want hij had van God, de Vader de eer en
glorie ontvangen toen de stem naar hem
kwam, als deze van de schitterende glorie
van zijn grootsheid: "Dit is923 mijn geliefde
zoon in wie ik vreugde vind." 18 We hoorden
ook deze stem die tot hem kwam van de
hemel, toen we met hem op de heilige berg
waren. 19 Wij hebben ook het ware
profetische woord, waar jullie goed aan doen
om daar naar te kijken als naar een lamp die
op een donkere plaats schijnt tot de dag
verschijnt en de zon924 in jullie hart opkomt.
20 Weet vooral dit: geen enkele profetie van
de Schrift, lost zichzelf op. 21 Profetie is niet
gekomen door de wil van de mens van lang
geleden925, maar nadat de heilige mannen
van God spraken, gedrongen door de Heilige
Geest.
Hoofdstuk 2
1 Maar zoals er ook liegende profeten waren
onder het volk, zo zullen er ook liegende
leraren onder jullie zijn. Ze brengen
schadelijke926 leringen en ontkennen de Heer
die hen heeft gekocht, terwijl ze over zichzelf
een haastige ondergang927 brengen. 2 En
velen zullen achter hun onreinheid aanlopen,
waardoor de weg van waarheid wordt
belasterd. 3 En door hebzucht en hun gladde
praatjes zullen zij winst onder jullie maken.
Hun oordeel, van vroeger, ligt niet stil en hun
ondergang sluimert niet.

923

o.a. Marcus 9:2
Vulgaat heeft 'Lucifer'.
925
Letterlijk 'vanuit de eeuwigheid'.
926 Grieks heeft heimelijk schadelijke
927 Johannes 17:12 en 2 Tessalonicensen 2:3
924

4 En als God de engelen die hadden
gezondigd, niet had gespaard maar hen had
neergeworpen in de kettingen van de mist in
het onderste928 [van de aarde] en hen had
uitgeleverd om te worden bewaard voor het
oordeel van kwelling. 5 En als God de
vroegere929 wereld niet heeft gespaard, maar
Nuḥ, de achtste prediker van
rechtvaardigheid, heeft beschermd toen hij
de grote vloed over de slechte wereld bracht,
6 toen hij de stad van Sadúm en ʿAmúrā
verbrandde en hen met omverwerping heeft
veroordeeld, heeft hij hen tot een
demonstratie gesteld voor komende
misdadigen. 7 Ook heeft hij de rechtvaardige
Lut930 bevrijd, die werd geslagen door het
onreine gedrag van degenen die zonder wet
waren. 8 Want toen hij van dag tot dag
onder hen woonde, werd hij in zien en horen
in zijn rechtvaardige ziel gekweld door hun
wetteloze werken. 9 De HEER weet degenen
die hem vrezen te bevrijden van verdrukking,
maar hij bewaart de onrechtvaardigen om te
worden gekweld op de oordeelsdag.
10 Vooral degenen die de begeerte van het
vlees in onreinheid nalopen, die de
heerschappij minachten, eigenzinnig en trots
zijn, verstoken van respect terwijl ze
lasteren. 11 Hoewel de engelen in macht en
kracht groter dan zij zijn, brengen ze geen
lasterlijk oordeel van de HEER tegen hen in.
12 Ze zijn als stomme931 dieren, die van
nature voor het mes en voor de slacht zijn
omdat ze de dingen die ze niet begrijpen
belasteren. Ze zullen in hun eigen bederf
bederven.

928

Grieks heeft 'Tartarus'. Job 40:20 LXX. Henoch
20:3
929 of eerste
930 Genesis 19:15
931 ie. die niet kunnen spreken.
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13 Ze zijn als degenen van wie
onrechtvaardigheid de beloning is voor
onrechtvaardigheid. Ze beschouwen een
zwelgpartij overdag een plezier en ze zijn vol
van vlekken terwijl ze verheugd zijn wanneer
ze zich plezieren in hun vermaak. 14 En ze
hebben ogen932 vol van overspel en
oneindige zonden omdat ze onstandvastige
zielen verleiden en een in hebzucht geoefend
hart hebben; kinderen van de vloek. 15 Toen
ze de rechte weg hadden verlaten, zijn ze
verdwaald en de weg van Belam opgegaan,
de zoon van Bʿúr933, degene die de beloning
van de onrechtvaardigheid liefhad. 16 Maar
de terechtwijzing die hij voor zijn overtreding
kreeg was een stemloze ezelin, die met de
stem van een mens sprak en de dwaasheid
van de profeet had verhinderd. 17 Ze zijn
waterloze bronnen, wolken die door een
wervelwind worden gedreven. De donkere
mist wordt voor hen voor eeuwig behouden.
18 Want ze spreken rampzalige ijdelheid. Ze
verleiden met onreine begeerten van het
vlees sommigen die bezig waren te vluchten
van degenen die zich overgeven aan de
overtreding. 19 En ze beloven
ongebondenheid maar zelf zijn ze dienaren
van het bederf. Aan datgene waar iemand
door is overwonnen is hij ook onderworpen.
20 Want nadat ze de onreinheden van de
wereld zijn ontvlucht door de erkenning van
onze Heer Yešúʿ Mšíḥā en onze Bevrijder, zijn
ze opnieuw in deze dingen verstrikt en
overwonnen. Hun einde is erger dan eerst.

932

Het Grieks heeft 'ze hebben ogen vol van een
overspeelster'
933 Grieks en Vaticanus heeft 'Bosor'.
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21 Het zou beter voor hen geweest zijn de
Weg van rechtvaardigheid niet te hebben
gekend, dan dat zij het hebben geweten en
zich hebben afgekeerd van het heilige gebod
dat hun was gegeven. 22 Hun zijn deze
dingen van het ware gezegde overkomen:
"De hond die naar zijn braaksel
terugkeerde", en "de gewassen zeug [keerde
terug] naar het rollen in de modder."
Hoofdstuk 3
1 Geliefden, dit is de tweede brief die ik jullie
schrijf, waarmee ik door herinnering jullie
heldere begrip doe ontwaken. 2 Dat jullie de
woorden herinneren die voorheen door de
heilige profeten werden gesproken, en de
geboden van onze God en van onze
Bevrijder, die door de zendelingen waren.
3 Want weet vooral dit; dat er aan het einde
van de dagen spotters zullen komen die
uitlachen terwijl ze volgens hun eigen
begeerten lopen. 4 En ze zeggen: "Waar is de
belofte van zijn komst? Want toen onze
vaders ontsliepen is alles vanaf het begin van
de schepping zo gebleven." 5 Want dit willen
ze vergeten; dat de vroegere hemel en het
land uit het water en door het water is
ontstaan door het Woord van God,
6 waardoor de wereld die toen bestond,
overstroomde en werd vernietigd. 7 Maar de
hemel en de aarde die er nu zijn, zijn door
zijn Woord opgeborgen terwijl het vuur is
bewaard voor de dag van het oordeel en van
de ondergang van de misdadige mensen.
8 Maar dit moeten jullie niet vergeten,
geliefden, dat een dag voor de HEER als
duizend jaar is, en duizend jaar als een dag.
9 De HEER stelt niet uit in zijn beloften zoals
men uitstel beschouwt, maar hij is geduldig
met jullie omdat hij niet wil dat er iemand
vergaat maar dat iedereen tot berouw komt.
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2 Petrus - Hoofdstuk 3
10 Maar de dag van de HEER komt als een
dief, waarop de hemel vanuit het niets934
voorbij zal gaan, maar de elementen
wanneer ze ontbrand zijn, zullen verdampen.
De aarde en de werken daarop, zullen
bekend gemaakt935 worden. 11 Als al deze
dingen dan zullen verdampen, wat is dan
gepast in heilig gedrag en in de vrees voor
God? 12 Terwijl jullie het verwachten en
verlangen naar de komst van de dag van
God, waarop de met vuur gelouterde936
hemel zal oplossen, en de aangestoken
elementen zullen smelten. 13 Volgens zijn
belofte verwachten we de nieuwe hemel en
de nieuwe aarde, waarop rechtvaardigheid
zal zijn. 14 Geliefden; omdat jullie daarom
deze dingen verwachten; doe moeite om
zonder smet of vlek tegenover hem in vrede
bevonden te worden. 15 Reken de lange
adem van de HEER als verlossing, zoals ook
onze geliefde broeder Pawlos die aan jullie
schreef, naar de wijsheid die hem is gegeven.
16 Zoals hij ook in al zijn brieven hierover
heeft gesproken, waarin enkele zaken zo
moeilijk te begrijpen zijn dat degenen die
geen leer hebben en onstandvastig zijn hun
betekenis verdraaien, wat ze ook doen met
andere Schriftplaatsen tot hun eigen
ondergang. 17 Maar jullie, mijn geliefden,
zorg dat jullie van te voren weten je te
behouden zodat jullie de overtreding van
degenen zonder wet, niet achternagaan en
jullie zouden vallen en de standvastigheid
verliezen. 18 Maar groei op in de genade en
de kennis van onze Heer en Bevrijder, Yešúʿ
934

Grieks heeft 'sissend' of 'met lawaai'.
'smelten', 'louteren' of 'ontdekken'. Zefanja
3:8,9. Het meeste Grieks heeft 'opgebrand'.
936 Niet in Grieks.

Mšíḥā, en van God de Vader. Aan hem zij de
glorie, zowel nu, altijd en tot in eeuwige
dagen. Amen.


1 Johannes
Hoofdstuk 1
1 We kondigen jullie aan wat er vanaf het
begin was, wat we hebben gehoord, gezien
met onze eigen ogen, bekeken, met onze
handen onderzocht937, namelijk; het woord
van leven. 2 Het leven werd geopenbaard,
we hebben gezien en getuigen en we
verkondigen jullie het eeuwige leven wat bij
de Vader was en aan ons werd geopenbaard.
3 Wat we hebben gezien en gehoord maken
we ook aan jullie bekend, namelijk dat jullie
een deelname met ons zullen hebben. Onze
deelname is met de Vader en met zijn Zoon,
Yešúʿ Mšíḥā. 4 Deze dingen schrijven we
jullie zodat onze vreugde in jullie volledig
mag zijn. 5 En dit is de boodschap die we van
hem hebben gehoord wat we jullie
aankondigen; dat God licht is en dat er
geheel en al geen duisternis in hem is. 6 Als
we zeggen dat onze deelname met hem is,
terwijl we in duisternis lopen, liegen we en
volgen we niet de waarheid. 7 Maar als we in
het licht lopen zoals hij in het licht is, zullen
we een deelname met elkaar hebben en het
bloed van zijn Zoon Yešúʿ, reinigt ons van al
onze zonden. 8 Maar als we zeggen dat we
geen zonde hebben, bedriegen we onszelf en
hebben we geen waarheid in ons. 9 Maar als
we onze zonden belijden, is hij getrouw en
rechtvaardig, vergeeft hij ons onze zonden
en reinigt ons van alle onrechtvaardigheid.

935

937

Lucas 24:39

peshitta.nl
1 Johannes - Hoofdstuk 1
10 Maar als we zeggen dat we niet hebben
gezondigd, maken we hem een leugenaar en
is zijn woord niet met ons.
Hoofdstuk 2
1 Kinderen, ik schrijf jullie deze dingen zodat
jullie niet zullen zondigen. Maar als iemand
zondigt, hebben een Parakleet938 bij de
Vader, Yešúʿ Mšíḥā, de Rechtvaardige.
2 Want hij is de verzoening voor onze zonden
en niet alleen die van ons maar ook voor die
van de hele wereld. 3 Hiermee voelen we dat
we hem kennen, als we zijn geboden
behouden. 4 Want wie zegt dat hij hem kent,
maar zijn geboden niet behoudt, is een
leugenaar, en de waarheid is niet in hem.
5 Maar in degene die zijn woorden behoudt
wordt de liefde van God echt voltooid.
Daardoor weten we dat we in hem zijn.
6 Want wie zegt: "Ik ben in hem" moet naar
zijn wegen939 lopen. 7 Geliefden, ik schrijf
jullie geen nieuw gebod, maar een oud
gebod, dat jullie vanaf het begin hadden. Dat
oude gebod is het woord dat jullie hebben
gehoord. 8 Opnieuw schrijf ik jullie een
nieuw gebod, dat waar is in hem en in jullie,
omdat de duisternis voorbij is en het ware
licht nu wordt gezien. 9 Wie daarom zegt dat
hij in het licht is, maar zijn broeder haat, is
tot nu toe in de duisternis. 10 Maar wie zijn
broeder liefheeft verblijft in het licht en er is
geen aanstoot in hem. 11 Maar wie zijn
broeder haat is in de duisternis en loopt in de
duisternis en weet niet waar hij loopt omdat
de duisternis zijn ogen heeft verblind. 12 Ik
schrijf aan jullie, kinderen, dat jullie zonden
zijn vergeven vanwege zijn naam.

938

939

Helper of trooster.
of 'wandel'.
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13 Ik schrijf jullie, vaders, dat jullie bekend
zijn geworden met de Ene die er vanaf het
begin was. Ik schrijf jullie, jongemannen, dat
jullie het kwaad hebben overwonnen. Ik heb
jullie geschreven, jongeren, dat jullie bekend
zijn geworden met de Vader. 14 Ik heb jullie,
vaders, geschreven dat jullie bekend zijn
geworden met degene die er vanaf het begin
was. Ik heb jullie, jongemannen, geschreven
dat jullie sterk zijn en het woord van God in
jullie verblijft en dat jullie het kwaad hebben
overwonnen. 15 Heb de wereld of de dingen
die erin zijn niet lief want wie de wereld
liefheeft kan de liefde van de Vader niet in
zich hebben. 16 Want alles wat in de wereld
is, begeerte van het lichaam, begeerte van
de ogen en de roem van de wereld, zijn niet
uit de Vader maar uit degenen die van de
wereld zijn. 17 Maar de wereld en haar
begeerte gaan voorbij maar wie de wil van
God doet, blijft eeuwig. 18 Kinderen, dit is de
laatste tijd. En zoals jullie hebben gehoord
komt de valse Mšíḥā940. Omdat er nu velen
een valse Mšíḥā zijn, weten we dat het de
laatste tijd is. 19 Zij gingen van ons uit maar
waren niet van ons. Want als ze van ons
waren zouden ze bij ons zijn gebleven maar
omdat ze van ons zijn weggegaan werd
bekend dat ze niet van ons waren. 20 En
jullie hebben een zalving van de Heilige en
onderscheiden daarom alle mensen. 21 Ik
heb jullie niet geschreven alsof jullie de
waarheid niet weten, maar zodat jullie weten
dat alle leugens erover onwaar zijn. 22 Wie is
een leugenaar? Is het niet degene die
ontkent dat Yešúʿ de Mšíḥā is? Dit is degene
die de valse mšichā941 is: wie de Vader
ontkent, ontkent ook de Zoon.

940
941

Grieks heeft 'antichrist'.
1 Korinthiërs 12:1-3; 1 Johannes 2:20
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1 Johannes - Hoofdstuk 2
23 En wie de Zoon ontkent, gelooft ook niet
in de Vader. Wie de Zoon belijdt, belijdt ook
de vader. 24 Laat wat jullie vroeger hebben
gehoord bij jullie blijven. Want als wat jullie
vroeger hebben gehoord bij jullie blijft,
blijven jullie ook in de Vader en de Zoon.
25 Dit is de belofte die hij ons heeft gedaan.
Eeuwig leven. 26 Maar ik schrijf jullie deze
dingen vanwege diegenen die jullie
misleiden. 27 Als jullie ook in de zalving die
jullie van hem hebben ontvangen blijven,
hebben jullie het niet nodig dat iemand jullie
leert, omdat de zalving die van God is jullie
over alles leert wat waar is. En er is geen
onwaarheid in degene die jullie heeft
geleerd. Blijf in hem. 28 En nu mijn kinderen,
verblijf in hem zodat wanneer hij
geopenbaard wordt, we niet beschaamd
tegenover hem zullen staan, maar dat we
hoop zullen hebben bij zijn komst. 29 Als
jullie weten dat hij rechtvaardig is, weet dan
ook dat iedereen die rechtvaardigheid doet,
uit hem is.
Hoofdstuk 3
1 Zie hoeveel de liefde van de Vader tot ons
is, dat hij ons kinderen heeft genoemd en
ons ook heeft gemaakt. Hierom kent de
wereld ons niet omdat zij hem niet kennen.
2 Geliefden, nu we kinderen van God zijn,
werd tot nu toe niet geopenbaard wat we
zullen zijn, maar we weten dat wanneer het
is geopenbaard we in zijn gelijkenis zullen
zijn en we hem zullen zien zoals hij is.
3 Iedereen die dat voor hem is, heeft door
hem deze hoop en zuivert zichzelf omdat hij
gereinigd is. 4 Maar wie zonde doet begaat
onrecht, want alle zonde is onrecht. 5 Jullie
weten dat hij werd geopenbaard om onze
zonde weg te nemen en in hem is geen
zonde.

6 Iedereen die in hem verblijft, zondigt niet.
Iedereen die zondigt heeft hem niet gezien
en heeft hem ook niet gekend. 7 Kinderen,
laat niemand jullie misleiden. Wie
rechtvaardig handelt, is rechtvaardig zoals
ook de Mšíḥā rechtvaardig is. 8 Wie zonde
beoefent is uit Sāṭānā omdat Sāṭānā vanaf
het begin een zondaar was. En daarom
verscheen de Zoon van God om de werken
van Sāṭānā te ontbinden. 9 Iedereen die uit
God is geboren beoefent geen zonde. Omdat
het zaad van God in hem is kan hij niet
zondigen omdat hij uit God is geboren.
10 Hierdoor worden de kinderen van God
onderscheiden van de kinderen van Sāṭānā.
Iedereen die niet rechtvaardig handelt en zijn
broeder niet liefheeft is niet uit God.
11 Want dit is het gebod dat jullie vroeger
hebben gehoord: Jullie moeten elkaar
liefhebben. 12 Niet zoals Qāʾen. Hij was van
het kwaad en had zijn broer gedood.
Waarom had hij hem gedood? Omdat zijn
werken slecht waren en die van zijn broer
rechtvaardig. 13 Wees niet verbaasd, mijn
broeders, als de wereld jullie haat. 14 We
weten dat we van dood naar leven zijn
gegaan in deze, dat we de broeders
liefhebben. Wie zijn broeder niet liefheeft,
blijft in de dood. 15 Al wie zijn broeder haat,
vermoordt iemand en jullie weten dat
eeuwig leven niet verblijft in degene die
iemand vermoordt. 16 Hierdoor kennen we
zijn liefde aan ons, want hij gaf zijn leven in
onze plaats en het is gepast dat we ons leven
geven voor onze broeders. 17 Wie in de
wereld bezit heeft en zijn broeder nood ziet
lijden maar zijn barmhartigheid voor hem
afsluit, hoe kan de liefde van God dan in hem
zijn? 18 Kinderen, laten we elkaar niet
liefhebben in woord en taal, maar in daden
en waarheid.

peshitta.nl
1 Johannes - Hoofdstuk 3
19 Hierdoor zullen we weten dat we van de
waarheid zijn en onze harten overtuigen
voordat hij komt942. 20 Want als ons hart ons
veroordeelt, hoeveel groter is God dan ons
hart? Want hij weet alle dingen.
21 Geliefden, als ons hart ons niet
veroordeelt zijn we vrijmoedig voor God.
22 En alle dingen die we hem vragen zullen
we van hem ontvangen omdat we zijn
geboden behouden en het goede tegenover
hem doen. 23 En dit is zijn gebod: dat we
geloven in de naam van zijn Zoon, Yešúʿ
Mšíḥā, en dat we elkaar liefhebben zoals hij
ons heeft geboden. 24 Wie zijn geboden
behoudt, wordt door hem behouden en hij
zal in hem verblijven. Hierdoor begrijpen we
dat hij bij ons verblijft; door zijn Geest die hij
aan ons heeft gegeven.
Hoofdstuk 4
1 Geliefden, geloof niet alle geesten maar
maak onderscheid943 of de geesten van God
zijn, omdat er vele valse profeten zijn
uitgegaan in de wereld. 2 Hierdoor
herkennen we de Geest van God: Elke geest
die belijdt dat Yešúʿ Mšíḥā in het vlees is
gekomen, is van God. 3 Elke geest die niet
belijdt dat Yešúʿ in het vlees is gekomen, is
niet uit God, maar dit is van die valse mšichā
over wie jullie hebben gehoord dat hij in de
wereld zou komen en hij is er nu al. 4 Maar
omdat jullie kinderen van God zijn, hebben
jullie hem overwonnen omdat hij groter is,
die in jullie is, dan degene die in de wereld is.
5 Zij zijn van de wereld omdat ze van de
wereld spreken en de wereld gehoorzaamt
hun. 6 Wij zijn echter uit God en degene die
God kent gehoorzaamt ons. En degene die
942
943

Grieks heeft 'voor hem'.
1 Korintiërs 12:10
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niet uit God is, gehoorzaamt ons niet,
hiermee onderscheiden we de geest van
waarheid en de geest van misleiding.
7 Geliefden, laten we elkaar liefhebben
omdat de liefde van God is. Wie liefheeft is
uit God geboren en kent God. 8 Want God is
liefde en wie niet liefheeft kent God niet.
9 Hierdoor werd de liefde van God aan ons
bekend gemaakt; God heeft zijn eniggeboren
Zoon naar de wereld gestuurd zodat we door
zijn hand zullen leven. 10 Dit is liefde, niet
dat wij God liefhadden, maar God heeft ons
liefgehad en hij heeft zijn zoon tot
verzoening voor onze zonden gestuurd.
11 Geliefden, als God ons zo heeft liefgehad
zijn we het elkaar schuldig om elkaar lief te
hebben. 12 Niemand heeft God ooit gezien,
maar als we elkaar liefhebben verblijft God in
ons en wordt zijn liefde in ons vervuld.
13 Hiermee weten we dat we in hem
verblijven en hij in ons; door zijn Geest die hij
ons heeft gegeven. 14 En we hebben gezien
en we getuigen dat de Vader zijn Zoon, de
Bevrijder van de wereld, heeft gestuurd.
15 In een ieder die belijdt dat Yešúʿ de Zoon
van God is verblijft God, en hij verblijft in
God. 16 En we geloven en we kennen de
liefde die God voor ons heeft, want God is
liefde en iedereen die in liefde verblijft,
verblijft in God. 17 Hiermee wordt zijn liefde
in ons voltooid; dat we vrijmoedig zijn op de
oordeelsdag; omdat zoals hij was, ook wij in
deze wereld zijn. 18 Er is geen vrees in de
liefde. Volmaakte liefde verwerpt vrees,
want vrees bestaat vanwege gevaar. Wie
vreest is niet vervolmaakt in de liefde.
19 Laten we God dan liefhebben omdat hij
ons het eerst heeft liefgehad.
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1 Johannes - Hoofdstuk 4
20 Maar als iemand zegt: "Ik heb God lief!"
maar zijn broeder haat, dan liegt hij, want
hoe kan hij zijn broeder die hij ziet niet
liefhebben, maar God die hij niet heeft
gezien [wel] liefhebben? 21 En dit gebod
hebben we van hem ontvangen, dat
iedereen die God liefheeft ook zijn broeder
liefheeft.
Hoofdstuk 5
1 Iedereen die gelooft dat Yešúʿ de Mšíḥā is,
is uit God geboren. Iedereen die de ouder
liefheeft, heeft ook lief wie uit hem is
geboren. 2 Hiermee weten we dat we de
kinderen van God liefhebben; wanneer we
God liefhebben en we naar zijn geboden
handelen. 3 Want dit betekent de liefde van
God; dat we zijn geboden behouden en zijn
geboden zijn niet zwaar. 4 Omdat iedereen
die uit God is geboren het universum
overwint, is dit de overwinning die het
universum overwint; ons geloof. 5 Want wie
is degene die het universum overwint
behalve degene die gelooft dat Yešúʿ de
Zoon van God is? 6 Hij is degene die door
water en bloed kwam; Yešúʿ Mšíḥā. Het was
niet alleen door water maar door water en
bloed. 7 De Geest getuigt944 omdat de Geest
de waarheid is. 8 Er zijn er drie die getuigen;
de Geest, het water en het bloed. Deze drie
zijn in één945. 9 Als we het getuigenis van
mensen aanvaarden; hoeveel groter is het
getuigenis van God? Dit is het getuigenis dat
God over zijn Zoon heeft afgelegd:
10 Iedereen die in de Zoon van God gelooft
heeft deze getuige in zijn ziel. Iedereen die

God niet gelooft maakt zichzelf een
leugenaar omdat hij het getuigenis dat God
over zijn zoon aflegt niet gelooft. 11 En dit is
het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven
gegeven en dat leven is door zijn Zoon.
12 Iedereen die de Zoon vastgrijpt946 grijpt
ook het leven. Iedereen die de Zoon van God
niet vastgrijpt heeft geen leven in zich. 13 Dit
heb ik jullie geschreven zodat jullie weten
dat jullie (die geloven in de naam van de
Zoon van God) eeuwig leven zullen hebben.
14 En dit is het vertrouwen dat we in hem
hebben. Dat hij ons verhoort in alles wat we
hem vragen volgens zijn wil. 15 Als we
overtuigd zijn dat hij ons verhoort in wat we
ook van hem vragen, vertrouwen we erop
dat we nu al, de gevraagde [dingen] in de
beden, van hem ontvangen. 16 Als iemand
zijn broeder een zonde ziet begaan die geen
doodzonde is, laat hij vragen en aan diegene
zal leven worden gegeven als hij geen
doodzonde heeft begaan. Er is een
doodzonde, ik zeg dat men hiervoor niet mag
bidden. 17 Want elk kwaad is zonde en er is
zonde die geen doodzonde is. 18 We weten
dat niemand die uit God is geboren zondigt.
Want hij die uit God is geboren beschermt
zijn ziel en het slechte raakt hem niet aan.
19 We weten dat we van God zijn maar dat
de hele wereld in het kwaad ligt. 20 En we
weten dat de Zoon van God is gekomen en
ons begrip heeft gegeven om de Ware te
kennen en in hem te zijn en om in de Ware
te zijn, in zijn Zoon Yešúʿ Mšíḥā. Hij is de
ware God947 en het eeuwige leven.
21 Mijn kinderen, houd afstand van het
ontzag voor afgoden.


944

Comma Johanneum; Alleen in Byzantijnse
tekst en Vulgaat.
945 of 'in overeenstemming' Johannes 17:21
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947

Zacharia 8:23
Johannes 1:1
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1 De oudere aan de verkozen dame en haar
kinderen, degenen die ik liefheb in de
waarheid. Niet alleen ik maar ook allen die
de waarheid kennen, 2 omdat de waarheid
die we voor eeuwig hebben, in ons woont.
3 Laat de goedheid, barmhartigheid en vrede
met ons zijn, van God de Vader en van onze
Heer Yešúʿ Mšíḥā, de Zoon van de Vader in
waarheid en in liefde. 4 Ik was zeer
vreugdevol toen ik bevond dat enkele van
uw948 kinderen in de waarheid lopen, volgens
het gebod dat we van de Vader hebben
ontvangen. 5 Nu zou ik u overtuigen, dame,
niet alsof ik u een nieuw gebod heb
geschreven, maar dat wat we vanaf het
begin hebben gehad, dat we elkaar
liefhebben. 6 Dit is liefde; dat we lopen
volgens zijn gebod. Dit gebod is zoals u vanaf
het begin hebt gehoord, waarnaar we
moeten lopen. 7 Er zijn namelijk veel
misleiders in de wereld uitgegaan, degenen
die niet belijden dat Yešúʿ Mšíḥā in het vlees
is gekomen. Dit is een misleider en een
antichrist. 8 Waak over uzelf, anders zou u
iets verliezen wat u hebt opgebouwd
waarmee u een volledige beloning vergoed
zou worden. 9 God is in niemand die een
overtreder is en niet doorgaat in de leer van
de Mšíḥā. Wie doorgaat in zijn leer heeft
zowel de Vader als de Zoon. 10 Als iemand
naar u toe komt, maar deze leer niet brengt,
ontvang hem dan niet in huis en wens hem
geen vreugde toe. 11 Want degene die hem
zegt: 'verheugt u949', neemt deel aan zijn
slechte werken. 12 Hoewel ik veel aan u
wilde schrijven, probeer ik dat niet met
papier en inkt, maar ik hoop dat ik naar u toe
kom en dat we elkaar van gezicht tot gezicht

zullen spreken, zodat uw vreugde volmaakt
zal zijn. 13 De kinderen van uw verkozen
zuster groeten u! Amen.


3 Johannes
Hoofdstuk 1
1 De oudere aan de geliefde Gaíos, die ik
liefheb in de waarheid. 2 Onze geliefde; ik
bid voor jou dat het je goed gaat en dat je
gezond bent, zoals het ook goed met je ziel
gaat. 3 Ik verheug me zeer dat de broeders
zijn gekomen en ze hebben getuigd van de
waarheid die in je is zoals je in de waarheid
loopt. 4 Want ik heb geen grotere vreugde
dan deze als ik hoor dat mijn kinderen in de
waarheid lopen. 5 Onze geliefde, in geloof
doe je wat je voor de broeders doet en
speciaal voor wie vreemdelingen zijn. 6 Zij
hebben van je liefde getuigd tegenover de
hele gemeente950 die je van het nodige951
hebt voorzien, zoals het God behaagt. 7
Want ze zijn in zijn naam voortgegaan en
hebben niets van de natiën genomen. 8 We
moeten zulke [mensen] daarom ontvangen
zodat we helpers van de waarheid kunnen
zijn. 9 Ik wilde952 de gemeente schrijven
maar degene die het liefheeft de eerste
onder hen te zijn, Diatrefies, ontvangt ons
niet. 10 Ik zal daarom, als ik kom, zijn werken
die hij heeft gedaan herinneren, toen hij ons
met slechte woorden lasterde. Dat was hem
niet voldoende want hij ontving de broeders
niet. Degenen die ze wel ontvingen verbood
hij het en wierp hij zelfs uit de gemeente.

950
948
949

Vanwege vers 1.
Een groet voor een feest. Lukas 15:9
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of 'kerk'
of 'juiste'
Grieks heeft 'ik heb de gemeente geschreven'.
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3 Johannes - Hoofdstuk 1
11 Onze geliefden, volg niet het slechte maar
het goede na. Wie het goede doet is uit God
en wie het kwade doet heeft God niet
gezien. 12 Wat betreft Demetrios; hij heeft
van iedereen en van de gemeente een
getuigenis, en daardoor van de waarheid.
Ook wij getuigen van hem en je weet dat ons
getuigenis waar is. 13 Ik heb veel aan je te
schrijven, maar ik wilde je dat niet met inkt
en riet schrijven, 14 maar ik hoop dat ik je
spoedig zal zien en dat we elkaar van
gezicht953 tot gezicht zullen spreken. 15 Ik
wens je vrede toe!
De vrienden groeten je.
Groet de vrienden elk bij naam!


Judas
Hoofdstuk 1
1 Yihúdā, de bediende van Yešúʿ Mšíḥā, maar
broer van Yaʿqúb aan de door God geroepen
natiën, de Vader; geliefden die door Yešúʿ
Mšíḥā zijn behouden. 2 Mag barmhartigheid,
vrede en liefde voor jullie worden
vermeerderd. 3 Geliefden, terwijl ik in alle
ijver de moeite doe jullie te schrijven over
onze gezamenlijke redding954, moet ik jullie
schrijven om de strijd vast te houden voor
het geloof, dat ooit aan de heiligen was
gegeven. 4 Want sommigen hebben toegang
verkregen, die vroeger werden beschreven
met dit oordeel; als slechte mannen, die de
genade van God verdraaien voor onreinheid,
en ze degene ontkennen die de enige Heer
God en onze Heer Yešúʿ Mšíḥā is.
953
954

Idioom, 'van mond tot mond'.
of 'leven'.

5 En ik wil jullie eraan herinneren, hoewel
jullie het allen weten, dat God955 toen hij het
volk uit Meṣrén had bevrijd, de ongelovigen
later vernietigde. 6 En de engelen die hun
waardigheid niet behielden maar hun eigen
omgeving verlieten, heeft hij tot oordeel van
de grote dag in onzichtbare kettingen in
duisternis bewaard. 7 Net als Sadúm en
ʿAmúrā en de omliggende steden op die
wijze hebben gehoereerd, ze zijn een ander
vlees achternagegaan en beneden geplaatst
tot model van het eeuwige vuur, terwijl ze
zijn veroordeeld tot het gerecht.
8 Ook op deze wijze dagdromen degenen die
het vlees verontreinigen, heerschappij
verwerpen en de glorie lasteren. 9 Toch,
toen Míkāʾyel, een hoofd over engelen956,
met de beschuldiger over het lichaam van
Muše sprak, veroordeelde hij hem niet met
een lasterlijk oordeel maar hij zei: "De HEER
zal u straffen." 10 Maar deze mannen
belasteren dingen die zij niet begrijpen. En in
de dingen waarin zij van nature als stomme
dieren zijn, daarin zijn ze verdorven. 11 Wee
hen, want zij zijn de weg van Qāʾen opgegaan
en ze hebben voor een beloning de
misleiding van Belam nagehold, ze zijn
vergaan in de opstand van Kurach. 12 Dit zijn
degenen die zich tijdens hun vermaak
verontreinigen, waar ze hollen om zichzelf
schaamteloos te voeden. [Ze zijn] regenloze
wolken die met de wind meewaaien;
geëindigde vruchtbomen, vruchteloos, die
twee keer zijn gestorven en onblote wortels
hebben; 13 machtige golven van de zee die
door hun schuim hun verwarring tonen. Ze
zijn misleide sterren, voor wie de donkere
mist voor eeuwig wordt behouden.

955

956

Grieks heeft 'de Heer'.
Daniël 10:13
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14 Maar Ḥnúk, de zevende vanaf ʾĀdām,
profeteerde tot hen toen hij zei: "Zie, de
HEER957 komt met zijn tienduizenden
heiligen, 15 om allen te oordelen en om
zielen te berispen vanwege de werken van
degenen die zich hebben misdragen en om
alle ruwe woorden die slechte zondaars
hebben gesproken." 16 Zij zijn degenen die
over alles mopperen en klagen, terwijl ze
volgens hun eigen begeerten lopen en hun
monden vreselijke dingen spreken, en ze
geven glorie aan personen voor de winst.
17 Maar jullie, mijn geliefden, herinner die
woorden die vroeger werden gesproken door
de zendelingen van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā,
18 die jullie verteld hebben dat er in de
eindtijd958 diegenen zouden zijn die uitlachen
en hun eigen begeerten nalopen, naar hun
slechtheid. 19 Zij zijn degenen die
separeren959, beesten in wie de Geest niet is.
20 Maar jullie, mijn geliefden, wees opnieuw
opgebouwd in jullie heilige geloof door de
Heilige Geest terwijl jullie bidden.
21 Laten we ons behouden in de liefde van
God, terwijl we het mededogen van onze
Heer Yešúʿ Mšíḥā tot onze eeuwige redding
verwachten. 22 En grijp sommigen van hen
uit het vuur. 23 Maar als het hen spijt,
betoon hen liefde met ontzag, en negeer960
zelfs de tunica die door het vlees is
verontreinigd. 24 Maar aan hem die ons
zonder zonde of smet kan behouden en ons
vlekkeloos doet standhouden, 25 alleen God
is onze Bevrijder door onze Heer Yešúʿ
Mšíḥā, aan hem zij lof en vreugde; glorie, het

957
958
959
960

Henoch 1:9
2 Petrus 3:3
dus, 'afscheiding veroorzaken'.
De tweede betekenis is 'haten'.

312

rijk, eer en grootsheid. Zowel nu als in alle
eeuwen. Amen.


Openbaring
Hoofdstuk 1
1 De openbaring961 van Yešúʿ Mšíḥā die God
hem heeft gegeven om aan zijn bedienden te
tonen wat gegeven is om spoedig te
gebeuren. Hij maakte het bekend toen hij
zijn engel naar zijn bediende Yúḥanān had
uitgezonden. 2 Hij heeft getuigd van het
woord van God en van het getuigenis van
Yešúʿ Mšíḥā en alles wat hij had gezien.
3 Gelukkig is wie leest en de woorden en de
dingen die erin zijn geschreven van deze
profetie hoort, en ze behoudt want de tijd is
nabij. 4 Yúḥanān aan de zeven gemeenten
die in Asía zijn, genade en vrede zij met u van
degene die is, is geweest en zal komen en
van de zeven geesten die voor zijn troon
staan, 5 en van Yešúʿ Mšíḥā, de getrouwe
Getuige, de Eerstgeborene van de doden, het
hoofd van de koningen van de aarde, hij die
ons liefheeft en ons van onze zonden heeft
verlost door zijn bloed. 6 Hij heeft ons het
priesterlijke koninkrijk voor God en zijn
Vader gemaakt. Aan hem zij de glorie en het
rijk; voor altijd en eeuwig, amen. 7 Zie, hij
komt met de wolken en elk oog, zelfs
degenen die hem hebben doorstoken, zal
hem zien. Alle families van de aarde zullen
om hem rouwen. Ja en Amen!' 8 "Ik ben de
Alef en de Tav", zegt de HEER God, "Hij die is,
is geweest en hij die komt, de handhaver962
van alles."

961
962

Ar. gelyānā. Latijn Apocalyps.
2 Korintiërs 6:18
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9 Ik ben jullie broeder Yúḥanān, jullie partner
in verdrukking, en in de volharding in Yešúʿ.
Ik ben op het eiland genaamd Patmos
geweest, vanwege het woord van God en
vanwege het getuigenis van Yešúʿ Mšíḥā.
10 Ik was op een eerste dag963 van de week
in de Geest toen ik achter me een luide stem
als een ramshoorn hoorde, 11 die zei: "Schrijf
de dingen die je hebt gezien in een geschrift
en stuur ze naar de zeven gemeenten, naar
Efesos, Smyrna, Pergamos, Tyatira, Sardís,
Filadelfia en Laidiqia." 12 En ik draaide me
om, zodat ik de stem kon kennen die met me
had gesproken. Toen ik me omdraaide zag ik
zeven gouden menora's. 13 En in het midden
van de menora's stond iemand die op de
Mensenzoon leek, gekleed met een efod en
op zijn borst met een gouden lint gebonden.
14 Zijn hoofd en het haar waren wit als wol
en sneeuw, en zijn ogen waren als vlammen
van vuur. 15 Zijn voeten leken op Libanees
koper, verhit in een oven. En zijn stem klonk
als het geluid van veel water. 16 In zijn
rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn
mond kwam een scherpe lans. Ik zag hem als
de zon die in haar volle sterkte verscheen.
17 Toen ik hem zag viel ik als een dode aan
zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op
me en zei: "Vrees niet, want ik ben de Eerste
en de Laatste, 18 die levend is en dood was.
Zie, ik leef voor altijd en eeuwig, amen. Ik
heb de sleutel van de dood en van het
dodenrijk. 19 Schrijf daarom op wat je hebt
gezien en wat er na deze dingen moet
gebeuren. 20 Het mysterie van de zeven
sterren die je in mijn rechterhand hebt
gezien en van de zeven menora's; de zeven
sterren zijn de boodschappers van de zeven
963

Niet te verwarren met 1 Korintiërs 11:20

gemeenten. De zeven gouden menora's die
je hebt gezien zijn de zeven gemeenten.
Hoofdstuk 2
1 Schrijf aan de boodschapper van de
gemeente Efesos: Zo zegt hij, die de zeven
sterren in zijn hand houdt, hij die tussen de
gouden menora's loopt. 2 Ik ken je werken,
en je moeite en je geduld en dat je het
kwaad niet kunt dragen en je hebt degenen
die zendelingen beweren te zijn beproefd en
je hebt bevonden dat ze onwaar zijn. 3 Je
hebt geduld en volharding om mijn naam en
bent het niet moe geworden. 4 Maar ik heb
dit tegen je omdat je de eerste liefde hebt
verlaten. 5 Herinner waar jullie uit zijn
gekomen en doe de vroegere werken, zo
niet, zal ik tegen jullie komen en ik jullie
menora verplaatsen tenzij jullie terugkeren.
6 Dit hebben jullie, dat jullie de werken van
de Nikoliten haten, dingen die ook ik haat.
7 Laat wie oren heeft horen wat de Geest
tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint
zal ik van de Boom van het Leven te eten
geven, die in het paradijs van God is. 8 Schrijf
het volgende aan de boodschapper van de
gemeente van Smyrna: Dit zegt de Eerste en
de Laatste, hij die dood was en leeft. 9 Ik ken
je verdrukking en je armoede, maar je bent
rijk. En de laster is uit degenen die zichzelf
nadrukkelijk Yihúdi's noemen, terwijl ze dat
niet zijn, maar uit de synagoge van Sāṭānā.
10 Vrees niets van de dingen die je zal lijden.
Zie, de beschuldiger zal sommigen van jullie
in de gevangenis werpen om te worden
beproefd. En jullie zullen tien dagen
verdrukking hebben. Blijf getrouw tot aan de
dood, dan zal ik jullie de kroon van het leven
geven.
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11 Laat wie oren heeft horen wat de Geest
tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal
niet door de tweede dood964 worden
geschaad. 12 En schrijf aan de boodschapper
die in de gemeente Pergama965 is dit: "Hij die
het scherpe dubbelzijdige zwaard heeft, 13 ik
weet waar je woont; [bij] de plaats van de
troon van Sāṭānā. Je behoudt mijn naam en
hebt mijn geloof niet ontkend in die dagen
toen jij en mijn getrouwe getuige966
argumenteerden voor al mijn getrouwe
getuigen. Hij werd onder jullie vermoord.
14 Maar ik heb iets tegen je want je hebt
degenen die de leer van Belam volgen die
door Bālāq werd geleerd om een struikelblok
voor de zonen van Isrāʾyel te plaatsen om
offers van afgoden te eten en om te
hoereren. 15 Zo hebben jullie ook degenen
die de leer van de Nikoliten volgen. 16 Keer
daarom terug. Zo niet, [dan] zal ik ineens
over je komen en met je vechten met het
zwaard van mijn mond. 17 Laat wie oren
heeft horen wat de Geest tegen de
gemeenten zegt. Aan wie overwint zal ik van
het verborgen manna967 geven en ik zal hem
een witte kiezelsteen968 geven en op de
kiezelsteen wordt een nieuwe naam
geschreven die niemand weet behalve
degene die hem ontvangt. 18 En schrijf dit
aan de boodschapper die in de gemeente
van Tyatira is: Zo zegt de Zoon van God, die
ogen als vlammen van vuur heeft en voeten
als Libanees koper.

964

Targoem Jesaja 22:14; 65:6; Psalmen 49:11
De stad met deze naam bestaat in Cyprus.
Grieks heeft 'Pergamos'.
966 Grieks heeft 'Antipas'.
967 Exodus 16: 33; Hebreeën 9:4
968 Vrijspraak; een zwarte was veroordeling.
965
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19 Ik ken je werken, je liefde, je geloof, je
bediening, je volharding en je latere werken
zijn groter dan de eerste. 20 Maar ik heb veel
tegen je omdat je toestaat dat je vrouw ʾÍzbel
over zichzelf zegt dat ze een profetes is. En
ze leert en misleidt mijn bedienden om te
hoereren en om van de offers aan afgoden te
eten. 21 En ik heb haar tijd voor berouw
gegeven maar ze wilde geen berouw van
haar hoererij hebben. 22 Zie, ik zal haar op
een baar werpen en degenen die overspel
met haar plegen een grote verdrukking
brengen tenzij ze spijt hebben van hun
daden. 23 Haar kinderen zal ik doden met de
dood, en alle gemeenten zullen weten dat ik
het hart en de nieren onderzoek. En ik zal
een ieder van jullie geven naar jullie werken.
24 Aan jullie en aan de rest in Tyatira zeg ik:
Ik zal degenen die deze leer niet hebben, en
degenen die de diepte van Sāṭānā (zoals men
zegt) niet hebben gekend geen andere last
opleggen. 25 Houd vast aan wat jullie
daarom hebben, tot ik kom. 26 Aan wie
overwint en aan wie mijn werken behoudt,
zal ik gezag over de natiën geven, 27 om hen
te hoeden met een ijzeren scepter. En als
vaten van een pottenbakker zal je hen
breken. Zo heb ik het ook van mijn Vader
ontvangen. 28 En ik zal hem de
morgenster969 geven. 29 Laat wie oren heeft
horen wat de Geest tegen de gemeenten
zegt."
Hoofdstuk 3
1 Schrijf aan de boodschapper die in de
gemeente Sardís is: "Zo zegt hij die de zeven
geesten en zeven sterren van God heeft; ik
ken je werken en de naam die jullie hebben,
dat jullie levend maar stervende zijn.

969

Niet hetzelfde woord als bij 2 Petrus 1:19 waar
in (Grieks) 'fosforos' (Latijn) 'Lucifer' staat.
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2 Blijf wakker en behoud het overige van de
dingen waarvoor je bereid bent te sterven.
Want ik heb niet bevonden dat je werken
tegenover mijn God volledig zijn. 3 Herinner
hoe je hebt gehoord en hebt ontvangen.
Wees voorzichtig en keer terug. Als je niet
ontwaakt, zal ik over je komen als een dief
en dan zal je niet weten op welk uur ik over
je zal komen. 4 Maar ik heb een paar namen
in Sardís uit degenen die hun gewaad
tegenover mij niet hebben besmeurd en ze
lopen tegenover mij in het wit omdat ze
waardig zijn. 5 Wie zo overwint, wordt
gekleed met een witte mantel en ik zal zijn
naam niet uit de boekrol van het leven970
wissen en ik zal zijn naam belijden tegenover
mijn Vader en zijn engelen. 6 Laat wie oren
heeft horen wat de Geest tegen de
gemeenten zegt." 7 Schrijf aan de
boodschapper van de gemeente Filadelfia:
"Zo zegt de Heilige, de Ware die de sleutel
van Dawid heeft die opent en er is niemand
die sluit. Hij sluit en er is niemand die opent.
8 Ik ken je werken en zie, ik heb voor jou een
geopende deur geplaatst die niemand kan
sluiten omdat je weinig kracht hebt maar
mijn woord hebt behouden en je hebt mijn
naam niet ontkend. 9 Zie, ik richt me op
degenen uit de synagoge van Sāṭānā, die
over zichzelf zeggen dat ze Yihúdi's zijn
terwijl ze het niet zijn, maar ze liegen. Zie, ik
zal hen dwingen te komen om zich voor je
voeten te buigen. Ze zullen weten dat ik je
liefheb. 10 Omdat je het woord van mijn
geduld hebt gehouden, zal ook ik je
beschermen tegen de beproeving die over de
hele bewoonde wereld staat te komen om
de bewoners van de aarde te beproeving.

970

Henoch 47:3

11 Ik kom ineens. Houd vast aan datgene wat
je hebt zodat niemand je kroon afneemt.
12 De overwinnaar zal ik een pilaar in de
tempel van God maken en hij zal niet
opnieuw naar buiten gaan. En ik zal de naam
van mijn God schrijven en de naam van de
nieuwe stad ʾÚrišlem, die neerdaalt van mijn
God, en mijn nieuwe naam. 13 Laat wie oren
heeft horen wat de Geest tegen de
gemeenten zegt." 14 Schrijf aan de
boodschapper van de gemeente die in
Laidiqia is: "Zo zegt de eeuwige, de getrouwe
en ware getuige en de oorsprong971 van de
schepping van God: 15 Ik ken je werken. Je
bent noch koud noch warm. Men moet of
koud of warm zijn. 16 Je bent echter lauw in
plaats van koud of warm. Ik ga je uit mijn
mond spugen. 17 Omdat je hebt gezegd: 'Ik
ben rijk en luxueus'. en 'Mij ontbreekt niets!'
Maar je weet niet dat je zwak, ellendig, arm
en naakt bent. 18 Ik raad je aan om goud van
mij te kopen dat met vuur is gelouterd zodat
je rijk kan zijn en jezelf kleden met witte
kleding en de schande van je naaktheid niet
openbaar wordt. Doe oogzalf op om te
kunnen zien. 19 Degene die ik liefheb berisp
ik en wijs ik terecht. Wees daarom ijverig en
heb berouw. 20 Zie, ik heb aan de deur
gestaan en ik zal kloppen. Als iemand mijn
stem hoort en de deur opent, zal ik
binnenkomen en zal ik met hem en hij met
mij een maaltijd hebben. 21 De overwinnaar
zal ik geven naast me op mijn troon te zitten,
zoals ik heb overwonnen en met mijn Vader
op zijn troon zit. 22 Laat wie oren heeft
horen wat de Geest tegen de gemeenten
zegt."

971

Kolossenzen 1:16. Of 'eersteling' of 'bron'.
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1 Na deze [dingen] zag ik en zie, een
geopende deur in de hemel en een stem, die
ik als een ramshoorn hoorde spreken en zei:
"Ga op naar hier en ik zal je tonen wat er is
gegeven te gebeuren na deze [dingen]."
2 Onmiddellijk was ik in de Geest en zie, een
in de hemel geplaatste troon en er zat
[iemand] op de troon. 3 En hij die zat had het
voorkomen van stenen van jaspis rode
kwarts, witte en rode sardonyx en een
regenboog van de wolken die het omringden
terwijl de troon het voorkomen van smaragd
had. 4 Rond de troon waren vierentwintig972
tronen en op deze tronen zaten
vierentwintig oudsten, gekleed met witte
mantels en op hun hoofden hadden ze
gouden kronen. 5 Vanuit de troon kwamen
donder en bliksem voort en stemmen. Zeven
lichten brandden voor de troon, die van de
zeven geesten van God waren. 6 Voor de
troon een meer zoals glas met het uiterlijk
van kristal. En in het midden van de troon en
daar omheen waren vier beesten973 vol ogen,
voor en achter hen. 7 Het eerste beest leek
op een leeuw. Het tweede leek op een stier.
Het derde leek op een mens en het vierde op
een vliegende arend. 8 Elk deze vier beesten
met geheel hun gevolg, stonden daar en
hadden zes vleugels974 die hen omringden en
aan de binnenzijde waren ze vol met ogen.
Ze rustten niet en zeiden dag en nacht:
"Heilig, Heilig, Heilig is de HEER God, de
handhaver van alles, die is en was en komt."
9 Toen deze vier beesten glorie, eer en
aanvaarding van dank gaven aan degene die
op de troon was, die voor altijd en eeuwig
leeft, amen, 10 vielen de vierentwintig
972
973
974

1 Kronieken 24:4
of cherubs. Ezechiël 10:12-14
Jesaja 6:2.
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oudsten neer tegenover degene die op de
troon zat om de Levende voor altijd en
eeuwig te aanbidden, amen. En ze wierpen
hun kronen voor de troon en ze zeiden: 11 'U
bent waardig, onze Heer en onze God, om de
glorie, eer en kracht te ontvangen omdat u
alles hebt gemaakt. Ze bestaan en zijn
gemaakt omdat het u behaagt'.
Hoofdstuk 5
1 En ik zag rechts van Degene die op de troon
zat een boekrol die van binnen en van buiten
gegraveerd was en verzegeld met zeven
zegels. 2 En ik zag een andere krachtige engel
met een luide stem verkondigen: "Wie is
waardig om de zegels van het geschrift te
openen en haar zegels te verbreken?" 3 Er
was echter niemand in de hemel op of onder
aarde in staat om het geschrift of haar zegels
te verbreken en erin te kijken. 4 En ik huilde
hevig omdat er niemand waardig werd
bevonden om het geschrift te openen en
haar zegels los te maken. 5 Eén van de
oudsten zei tegen mij: "Huil niet, zie, de [Gen.
49:9] Leeuw uit de stam van Yihúdā, de
wortel van Dawid, heeft gezegevierd om het
geschrift en haar zegels te verbreken." 6 En
ik zag in het midden van de troon en van de
vier beesten en van de oudsten een lam, dat
als geslacht leek en het had zeven horens en
zeven ogen degenen die de zeven geesten
van God zijn, die naar de aarde zijn gestuurd.
7 En hij kwam en nam het geschrift uit de
hand van degene die op de troon zat. 8 Toen
hij het geschrift had ontvangen vielen de vier
beesten en de vierentwintig oudsten voor
het Lam neer terwijl een ieder van hen een
harp had, en een gouden schaal vol geurige
kruiden welke de gebeden van de heiligen
zijn.
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9 En ze zongen een nieuwe lofzang en ze
zeiden: "U bent waardig het geschrift te
nemen en haar zegels los te maken omdat u
werd geslacht en u hebt ons gekocht met uw
bloed tot God vanuit alle stammen, natiën en
gemeenschappen. 10 U hebt hen voor onze
God tot een koninkrijk van priesters en
koningen gemaakt en ze zullen op de aarde
regeren." 11 En ik zag en hoorde het alsof
het stemmen van vele engelen rond de troon
waren van de beesten en de oudsten. Hun tal
was tienduizend tienduizenden en duizend
duizenden. 12 En ze zeiden met een luide
stem: "Het geslachte lam is waardig om
macht, rijkdom, wijsheid, kracht, eer, glorie
en zegen te ontvangen!" 13 En elk schepsel
dat in de hemel en op aarde en onder de
aarde en alles wat in de zee is hoorde ik
zeggen tegen hem die op de troon zat en aan
het lam: "Zegen, eer, glorie, en zijn rijk zij
voor altijd en eeuwig." 14 Toen de vier
beesten 'amen' zeiden vielen de oudsten
neer en gingen aanbidden.
Hoofdstuk 6
1 En ik keek toen het Lam een van de zeven
zegels opende en ik hoorde een van de vier
beesten zeggen met het geluid als donder:
"Kom en zie!" 2 En ik hoorde en zag, zie, een
wit paard975 en aan degene die erop zat werd
een boog en een kroon gegeven. Hij ging
voor de overwinning en om te overwinnen. 3
Toen hij het tweede zegel opende hoorde ik
het tweede beest dat zei: "Kom!" 4 Er ging
een rood paard uit en aan hem die erop zat,
werd het gegeven om de vrede van de aarde
te nemen om elkaar [af] te slachten want er
werd hem een groot zwaard gegeven.

975

Matteüs 24; 2 Korintiërs 11:14

5 Toen hij het derde zegel opende hoorde ik
het derde beest zeggen: "Kom!" Zie, een
zwart paard, en hij die erop zat had een
weegschaal in zijn handen. 6 En ik hoorde
een stem komen van tussen de beesten die
zei: "Een halve maat tarwe voor een denarie
en drie halve maten gerst voor een denarie.
Schaad de wijn en olie niet!" 7 Toen hij het
vierde zegel opende hoorde ik de stem van
een beest zeggen: "Kom!" 8 En ik zag een
groen976 paard en degene die erop zat had
de naam 'Dood' en het dodenrijk volgde
hem. Er werd hem het gezag gegeven over
een vierde deel van de aarde om te doden
met het zwaard, hongersnood en met de
dood en door de wilde beesten van de aarde.
9 Toen hij het vijfde zegel opende, zag ik van
onder het altaar de zielen van degenen die
waren vermoord om het woord van God en
het getuigenis van Yešúʿ dat ze hadden. 10
En ze riepen met een luide stem en zeiden:
"Tot wanneer HEER, heilige en ware,
oordeelt u niet en wreekt u niet ons bloed op
de bewoners van de aarde?" 11 En aan elk
van hen werd een wit gewaad977 gegeven en
er werd hun gezegd dat ze voor een kleine
tijd moesten rusten tot hun medebedienden
en hun broeders voorbereid978 waren en ook
zoals zij gedood werden. 12 Toen hij het
zesde zegel opende, zag ik dat er een grote
aardbeving was en de zon werd
verduisterd979 als een zak van haar en de
maan werd geheel als bloed. 13 En de
sterren van de hemel vielen naar de aarde,
zoals een vijgenboom die haar vijgen werpt
wanneer het sterk door de wind wordt
geschud.
( )יורקאPayne Smith p. 190; een kleur van een
plant; lichtgroen met oranje of vaal. Opb. 9:4
977 Daniël 7:8
978 1 Korintiërs 1:8
979 Matteüs 24:29
976
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14 En de hemel scheidde alsof er geschriften
werden opgerold en elke heuvel en alle
eilanden werden van hun plaats geschokt.
15 De koningen van de aarde, de groten, de
hoofden over duizend, de rijken en de
machtigen en allen onder hen, en de vrijen,
verborgen zichzelf in grotten en tussen de
kloven van de bergen. 16 En ze zeiden tegen
de bergen en de kloven: "Val op ons980 en
verberg ons uit het zicht van het lam!
17 Want de grote dag van zijn gramschap is
gekomen! Wie kan standhouden?"
Hoofdstuk 7
1 Hierna zag ik aan de vier hoeken van de
aarde vier engelen staan, die de vier
winden981 vasthielden zodat de wind niet
over de aarde zou waaien of over de zee of
welke boom dan ook. 2 En ik zag een andere
engel opstijgen vanaf de zonsopgang en hij
had het zegel van de levende God, en riep
met een luide stem naar die vier engelen aan
wie het was gegeven om de aarde en de zee
te schaden. 3 En hij zei: "Schaad het land of
de zee of de bomen niet totdat we de
bedienden van God op hun voorhoofd982
hebben verzegeld. 4 En ik hoorde het tal van
degenen die verzegeld waren:
honderdvierenveertigduizend van alle
stammen van Isrāʾyel. 5 Van de stam van
Yihúdā twaalfduizend, van de stam van Rúbél
twaalfduizend, van de stam van Gād
twaalfduizend, 6 van de stam Ašír
twaalfduizend, van de stam van Naftālí
twaalfduizend, van de stam Manaše
twaalfduizend, 7 van de stam van Šemʿún

980

Lucas 23:30; Jesaja 2:10, 19
Jeremia 49:35
982 Letterlijk 'Op de plaats van hun ogen'. Galaten
6:17
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twaalfduizend, van de stam Ísākār
twaalfduizend, van de stam van Lewí
twaalfduizend, 8 van de stam van Zabālún
twaalfduizend, van de stam van Yawsef
twaalfduizend, van de stam van Benyāmín
twaalfduizend verzegeld. 9 Na dit zag ik een
grote menigte, uit alle natiën, stammen,
gemeenschappen en talen die voor de troon
en voor het Lam stonden. Ze waren gekleed
met witte gewaden en hadden palmtakken in
hun handen. 10 En ze riepen met een luide
stem en zeiden: "Verlossing [te danken] aan
onze God, die op de troon zit, en het lam!"
11 En alle engelen en de oudsten en de vier
beesten stonden rond de troon en vielen
voor de troon op hun knieën, 12 terwijl ze
zeiden: "Amen! Glorie en zegen, wijsheid,
aanvaarding van dank, eer, macht en kracht
aan onze God, voor altijd en eeuwig, amen."
13 Een van de oudsten antwoordde en hij zei
tegen mij: "Degenen die witte gewaden
dragen, wie zijn ze en waar komen ze
vandaan?" 14 En ik zei tegen hem: "Mijn
heer, jullie weten het!" En hij zei tegen mij:
"Ze zijn degenen die uit een grote
verdrukking zijn gekomen en ze hebben hun
gewaden gereinigd en wit gemaakt in het
bloed van het lam.
15 Daarom staan ze voor de troon van God
en dienen ze hem dag en nacht in de tempel.
En hij die op de troon zit, zal bij hen
verblijven. 16 Ze zullen geen honger of dorst
hebben en de zon of de hitte zal hen geheel
niet overvallen.
17 [Ps. 23; Joh 10] Want het Lam dat in het
midden van de troon is,
zal hen hoeden en hen naar het leven leiden,
en naar waterbronnen,
en hij zal al hun tranen van hun ogen
drogen983."

981

983

letterlijk 'wissen'.

319

peshitta.nl

Openbaring - Hoofdstuk 8
1 Toen hij het zevende zegel had geopend
was er een half uur stilte in de hemel. 2 En ik
zag zeven engelen die voor God stonden aan
wie zeven [Joz 5:4] ramshoorns werden
gegeven. 3 Er kwam een andere engel die
over het altaar ging staan, en hij had een
gouden wierookvat en er werd hem veel
wierook gegeven om het aan te bieden met
de gebeden van alle heiligen, voor dat altaar
tegenover de troon. 4 De damp van de
wierook steeg op met de gebeden van de
heiligen vanuit de hand van de engel, voor
God. 5 En de engel nam het wierookvat en
vulde het met vuur van het altaar en wierp
dat over de aarde waarna er donder,
stemmen, bliksem en een aardbeving kwam.
6 De zeven engelen met zeven ramshoorns
gingen zich voorbereiden om te klinken. 7 De
eerste klonk en er was hagel en vuur
vermengd met water984. Het werd naar de
aarde geworpen en een derde van de aarde
verbrandde en een derde van de bomen
verbrandde en al het gras van de aarde
verbrandde. 8 De tweede klonk en er was
een grote brandende berg die in de zee viel
en een derde van de zee werd bloed.
9 En een derde van alle schepselen in de zee,
die een ziel hadden, stierf en een derde van
de schepen ging verloren. 10 De derde klonk
en er viel een grote ster van de hemel die
brandde als een vlam. Het viel op een derde
van de rivieren en de waterbronnen. 11 De
naam van de ster is Absint985 en een derde
van het water werd als alsem en een groot
deel van de mensen stierf omdat het water
bitter was geworden. 12 De vierde klonk en
een derde van de zon werd getroffen, een
984
985

Grieks heeft 'bloed'.
1 Korintiërs 5:8

derde van de maan en een derde van de
sterren, en ze werden donker. Eén derde van
de dag verscheen niet, net als de nacht.
13 En ik hoorde een arend in de hemel
vliegen die zei: "Wee, wee, wee de bewoners
van de aarde vanwege het geluid van de
ramshoorns van drie engelen die gaan
klinken!"
Hoofdstuk 9
1 De vijfde klonk en ik zag een ster die van de
hemel op aarde viel. Aan hem werd de
sleutel van de put van de afgrond gegeven.
2 Toen kwam er rook uit de put als de rook
van een grote verhitte oven. De zon en de
lucht werden verduisterd door de rook uit de
put. 3 Uit de rook kwamen sprinkhanen over
de aarde en aan hen werd de kracht als die
van schorpioenen van de aarde gegeven. 4 Er
werd hun verteld niet het gras van de aarde
te schaden, [in het] geheel geen groen, zelfs
niet de bomen behalve de mensen die geen
zegel van God op hun voorhoofd hebben.
5 En het werd hun gegeven om hen niet te
doden maar vijf maanden te kwellen. Hun
kwelling was als de kwelling van een
schorpioen wanneer deze een mens aanvalt.
6 En in die dagen zullen mensen de dood
zoeken maar het niet vinden. Ze zullen het
begeren om te sterven maar de dood zal van
hen vluchten. 7 De sprinkhanen leken op
paarden die klaar staan voor het gevecht. En
op hun hoofden waren kronen als van goud
en hun gezicht was als het gezicht van een
man. 8 Ze hebben het haar als het haar van
een vrouw en tanden als die van een [Joël 1:1]
leeuw. 9 En ze hebben maliënkolders als
maliënkolders van ijzer en het geluid van hun
vleugels is als het geluid van paarden met
wagens die met velen naar het gevecht
rennen.
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10 Ze hebben staarten die op de staarten van
schorpioenen lijken en een angel in hun
staart. Ze hebben het gezag om mensen vijf
maanden lang te schaden. 11 En ze hebben
een koning over zich, de engel van de
afgrond. In het Hebreeuws heet hij986 'slaafs'
en in het Aramees 'sterk'. 12 Wee één is
voorbij en zie, er komen nog twee weeën!
13 Na deze dingen klonk de zesde engel en ik
hoorde een stem vanuit de vier horens van
het gouden altaar dat tegenover God staat.
14 Deze zei tegen de zesde engel die een
ramshoorn had: "Laat de vier engelen los die
geboeid zijn bij de grootse rivier de Eufraat."
15 Die vier engelen werden vrijgelaten. Ze
waren voorbereid voor één uur, voor één
dag, en voor één maand en voor één jaar om
een derde van de mensen te doden. 16 En
het tal van het leger van ruiters hoorde ik,
was twee [maal] tienduizend van
tienduizenden. 17 Zo zag ik de paarden in het
visioen: Degenen die op hen zaten hadden
maliënkolders van vuur, chalcedon en
zwavel. De hoofden van paarden waren als
de koppen van leeuwen. Uit hun bekken
kwam vuur, zwavel en rook. 18 En door deze
drie plagen werd een derde van de mensheid
gedood, door het vuur, de zwavel en de rook
die uit hun bekken kwam, 19 omdat het
gezag van de paarden in hun monden en ook
in hun staarten zat987. 20 De rest van de
mensheid die niet werd gedood door deze
plagen, keerde niet om van het werk van hun
handen en van het aanbidden van demonen
en van gouden, zilveren, koperen, houten en
stenen afgoden die niet kunnen zien, horen
of lopen, 21 en ze hadden geen berouw om
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hun moorden, hun magie en om hun
hoererij.
Hoofdstuk 10
1 En ik zag een andere engel van de hemel
afdalen en hij was gekleed met een wolk en
een regenboog van de hemel boven zijn
hoofd. En zijn verschijning was als de zon en
zijn benen waren als pilaren van vuur. 2 Hij
opende in zijn handen een klein geschrift en
plaatste zijn [Joz. 1:3] rechtervoet op de zee
en zijn linkervoet op het land. 3 En hij riep
met een luide stem als een brullende leeuw.
Nadat hij had geroepen, spraken zeven
donders met hun stemmen. 4 Toen de zeven
donders hadden gesproken zou ik schrijven
maar ik hoorde een stem van de hemel. De
zevende zei: "Verzegel dat wat de zeven
donders hebben gesproken en schrijf het
niet." 5 De engel die ik zag stond op de zee
en op het droge land terwijl hij zijn hand naar
de hemel ophief. 6 En hij zwoer bij hem die
voor altijd en eeuwig leeft, die de hemel en
wat erin is en de aarde988 en wat erin is,
heeft gemaakt, dat er geen tijd989 meer zal
zijn. 7 Maar [dat] in de dagen van de zevende
engel wanneer hij begint te klinken ook het
mysterie van God voltooid zal zijn welke hij
aan zijn bedienden, de profeten had
verkondigd. 8 En ik hoorde opnieuw een
stem van de hemel met me spreken en hij zei
tegen mij: "Ga, neem het kleine geschrift dat
in de hand van de engel is die op het land en
op de zee staat." 9 En ik ging naar de engel
toe terwijl ik hem vroeg mij het kleine
geschrift te geven en hij zei tegen mij:
[Ez. 3:2] "Neem, eet het en het zal bitter in je
buik zijn maar in je mond zal het als honing
zijn."

986

'Abadoe': 'slavernij'. Arabisch 'abada'=dienen.
Grieks: 'want hun staarten waren als slangen
met koppen waarmee ze kunnen verwonden'.
987

988
989

Grieks volgt met 'en de zee en de dingen erin'.
Vers 11; Efeziërs 1:10
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10 Ik nam het kleine geschrift uit de hand
van de engel en ik at het, en in mijn mond
was het als honing. Nadat ik het had gegeten
werd het bitter in mijn buik. 11 En hij zei
tegen mij: "Er is je opnieuw tijd gegeven om
tot de natiën, gemeenschappen, talen en
vele koningen te profeteren."
Hoofdstuk 11
1 Er werd me een riet als een staf gegeven.
De engel stond en zei: "Sta op, en meet de
tempel van God en het altaar en degenen die
erin aanbidden." 2 Maar laat het
binnenhof990 van de tempel erbuiten en
meet het niet want het is aan de natiën
gegeven en ze zullen ʾÚrišlem tweeënveertig
maanden991 vertrappen992. 3 En ik zal mijn
twee getuigen993 toestaan
twaalfhonderdzestig dagen te profeteren,
terwijl ze gekleed zijn in zakken. 4 Ze zijn de
twee olijfbomen994 en de twee menora995's
die tegenover de Heer van de hele aarde
staan. 5 Als iemand hen probeert te schaden,
komt er vuur uit hun mond dat hun vijanden
verslindt. Wie hen wil schaden zal zo gedood
worden. 6 Ze hebben het gezag om de hemel
af te sluiten zodat de regen niet zal afdalen
in de dagen van hun profetie en ze hebben
het gezag om water in bloed te veranderen
en de aarde met alle plagen te slaan, zoveel
ze willen. 7 Wanneer hun getuigenissen
vervuld zullen zijn, zal het beest dat uit de
zee996 opkomt, een gevecht met hen voeren,
990
991
992
993
994
995
996

Grieks heeft 'buitenhof'.
Daniël 12:7; Openbaring 12:6; 12:40; 13:5,
Lucas 21:24
Jozua 2:1
Romeinen 11:17; Zacharia 4:11-14
Romeinen 9:6
Grieks heeft 'afgrond'.

hen overwinnen en hen doden.
8 Hun lijken zullen in de straten van de Grote
Stad [zijn], geestelijk genaamd Sadúm en
Meṣrén, waar hun Heer werd gekruisigd.
9 Hun lijken zullen drie en een halve dag
gezien worden door gemeenschappen,
stammen en talen en natiën, en het werd
niet toegestaan ze in een tombe te plaatsen.
10 De bewoners van de aarde zullen zich om
hen verheugen en zich verblijden en elkaar
geschenken sturen omdat de twee profeten
de bewoners van de aarde hadden gekweld.
11 Maar na drie en een halve dag ging de
levende adem van God in hen en gingen ze
op hun voeten staan en kwam de geest van
leven over hen. Een grote vrees overviel
degenen die hen zagen. 12 En ze hoorden
een grootse stem van de hemel die hun zei:
"Kom naar boven!" En ze gingen met een
wolk naar de hemel terwijl hun vijanden naar
hen keken. 13 Op dat moment was er een
grote aardbeving waarna een tiende van de
steden was gevallen en door de aardbeving
stierven zevenduizend mannen van naam. De
rest had ontzag en gaf glorie aan God die in
de hemel is. 14 Zie, twee weeën zijn voorbij
gegaan en zie, het derde wee komt
onmiddellijk! 15 De zevende engel klonk en
er waren grootse stemmen in de hemel die
zeiden: "Het koninkrijk van de wereld is van
onze God en zijn Mšíḥā geworden. Hij zal
voor altijd en eeuwig regeren!" 16 De
vierentwintig oudsten die tegenover God op
hun tronen zaten, vielen op hun knieën en
aanbaden God. 17 Ze zeiden: "We danken u,
HEER God, de handhaver van alles, die is en
is geweest. Want u hebt uw grootse kracht
opgenomen en u bent gaan regeren."
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18 De natiën waren getergd en uw
gramschap en de tijd om de doden te
oordelen is gekomen. En u zult een beloning
geven aan uw bedienden, de profeten, en
aan de heiligen en aan degenen die uw naam
eren, aan de kleinen en de groten. U zult
verwoesten wie de aarde hebben verwoest.
19 De tempel in de hemel werd geopend en
de ark van zijn verbond verscheen in de
tempel. En er waren bliksem, donders,
stemmen, een aardbeving en grote hagel.
Hoofdstuk 12
1 En er verscheen een groot teken in de
hemel. Een vrouw997, gekleed met de zon998
en de maan999 onder haar voeten en een
kroon met twaalf sterren1000 op haar hoofd.
2 Ze was zwanger en riep luid, vanwege
weeën en barensnood. 3 Er verscheen een
ander teken in de hemel. Zie, een grote
vurige draak, met zeven koppen, tien horens
en op zijn koppen zeven diademen. 4 Zijn
staart sleepte een derde van de sterren1001
die in de hemel zijn mee, en wierp hen naar
de aarde. De draak stond voor de vrouw die
zich had voorbereid om te baren. Zodra ze
zou baren zou hij haar zoon verslinden1002.
5 En ze baarde een mannelijk kind dat alle
natiën met een ijzeren staf zou hoeden en
haar kind werd gegrepen en ging naar God
en naar zijn troon1003. 6 De vrouw
vluchtte1004 naar de wildernis waar voor haar
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door God een plaats was bereid om haar
voor twaalfhonderd zestig dagen te voeden.
7 En er was oorlog in de hemel. Míkāʾyel1005
en zijn engelen streden tegen de draak. En
de draak en zijn engelen streden, 8 maar ze
hielden geen stand en er werd ook geen
plaats voor hen in de hemel gevonden. 9 En
de grote draak werd neergeworpen1006, het
hoofd en de slang genaamd beschuldiger en
Sāṭānā. En het misleidt de hele aarde en het
werd neergeworpen naar de aarde en zijn
engelen werden ermee neergeworpen. 10 En
ik hoorde een luide stem van de hemel
zeggen: "Nu is de bevrijding, de macht en het
koninkrijk van onze God. Want de aanklager
van onze broeders is neergeworpen, die hen
dag en nacht1007 tegenover God heeft
aangeklaagd. 11 Zij waren overwinnaars door
het bloed van het Lam en door het woord
van zijn getuigenis1008. En ze hadden hun
levens niet lief1009 tot de dood. 12 Laten de
hemel en degenen die erin verblijven zich
verheugen! Wee de aarde en de zee, want de
beschuldiger is tot hen afgedaald en hij heeft
een grote woede omdat hij weet dat hij
weinig tijd heeft!" 13 Toen de draak zag dat
hij naar de aarde was geworpen, ging hij de
vrouw vervolgen1010 die het mannelijke kind
had gebaard. 14 Maar er werden aan de
vrouw de vleugels van een grote arend
gegeven om naar haar plaats, de
wildernis1011, te vliegen om daar te worden
gevoed voor een tijd, tijden en een halve
[tijd] voor de persoon van de Slang.

997

Genesis 37:9; Hosea 1:2; 2 Johannes 1:1
2 Petrus 1:19
999 Rechters 8:26
1000 Genesis 37: 9; 42:32;
1001 Genesis 6:2
1002 Matteüs 2:13
1003 Handelingen 1:9.
1004 Matteüs 24:16; Lucas 21:21
998

1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011

Henoch 40:9
Jesaja 14:12; Lucas 10:18
Spreuken 27:11
Grieks heeft 'hun getuigenis'. Marcus 14:62
Johannes 21:18
Handelingen 18:2; Lucas 21:24
Lucas 21:21, 28
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15 De slang spuwde uit zijn bek water naar
de vrouw, om haar zoals een rivier, beladen
met water weg te voeren. 16 Maar de aarde
hielp1012 de vrouw en de aarde opende haar
mond en slokte de rivier op die uit de bek
van de draak was gespuwd. 17 Getergd over
de vrouw vertrok de draak en ging oorlog
voeren tegen de rest van1013 haar
nageslacht1014, degenen die de geboden van
God behouden en het getuigenis van Yešúʿ
hebben.
Hoofdstuk 13
1 En ik stond op het zand aan de zee en ik
zag een beest uit de zee opstijgen1015 dat tien
horens en zeven koppen had. Op zijn tien
horens waren diademen en op zijn koppen
was de lasterlijke naam1016. 2 Het beest dat ik
zag leek op een luipaard en zijn poten waren
als die van een beer en zijn bek als die van
een leeuw en de draak gaf het zijn kracht,
troon en een groot gezag. 3 Eén van zijn
koppen1017 was alsof het dodelijk verpletterd
was. Zijn dodelijke wond genas en de hele
aarde verbaasde zich over het beest. 4 En ze
aanbaden de draak die gezag aan het beest
gaf en ze aanbaden het beest en zeiden:
"Wie is als dit beest? Wie kan er tegen
vechten?" 5 Er werd een bek aan gegeven
die grote dingen en laster sprak. En er werd
gezag aan gegeven om het tweeënveertig
maanden uit te voeren.

1012
1013
1014
1015
1016
1017

Psalmen 124:1-5
Johannes 20:31; 21:24
letterlijk 'zaad' of 'zoon'
2 Tessalonicenzen 2:3,4
Grieks heeft ‘namen’.
Jeremia 49:39

6 En het opende zijn bek om God te lasteren
en om de naam te lasteren en het verblijf1018
van degenen die in de hemel verblijven. 7 En
het werd toegestaan om oorlog te voeren
met de heiligen en om hen te overwinnen.
En er werd gezag aan gegeven over alle
stammen, gemeenschappen, talen en natiën.
8 En alle bewoners van de aarde zullen het
aanbidden, van wie hun namen niet in het
geschrift van het leven staan geschreven, van
het geslachte Lam vanaf de conceptie van de
wereld. 9 Laat wie oren heeft horen. 10 Wie
[iemand] in gevangenschap neemt, zal in
gevangenschap gaan. Wie met het [Ge. 9:6]
zwaard doodt, zal met het zwaard worden
gedood. Hier komt het aan op het geloof en
de volharding van de heiligen. 11 En ik zag
een ander beest van de grond opstijgen. En
het had twee horens en leek op het lam1019
maar het sprak als de draak. 12 En het zal
geheel het gezag van het vorige beest
uitoefenen en allen op de aarde en wie het
bewonen dwingen om ook het eerste beest
te aanbidden1020, dat was genezen van de
dodelijke wond. 13 En het zal grote tekenen
doen zoals vuur van de hemel dat op de
aarde afdaalt voor de mensen. 14 En het zal
de bewoners van de aarde misleiden met
tekenen die eraan werden gegeven om te
doen voor het beest, om tegen wie op de
aarde wonen te zeggen een beeld te maken
van het beest, dat een dodelijke wond van
het zwaard had, maar overleefde. 15 En er
werd adem aan het beeld1021 van het beest
gegeven om te zorgen dat al wie het beeld
van het beest niet aanbad vermoord zou
worden.
1018
1019
1020
1021

of 'tabernakel'.
2 Tessalonicenzen 2:3; Daniël 7:8
Daniël 7:8
Handelingen 19:35
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16 En het zorgde ervoor dat alle kleinen en
groten, rijken en armen, heren en bedienden
een gravering op hun rechterhand1022 of op
hun voorhoofd1023 kregen, 17 zodat iemand
niet meer kon kopen of verkopen behalve
wie de gravering van de naam van het beest
of het getal van zijn naam op zich hadden.
18 Hier is wijsheid; laat wie verstand heeft
het getal van het beest beschouwen1024,
want het is het een getal van een mens,
zeshonderdzesenzestig.
Hoofdstuk 14
1 Ik zag en zie, het Lam stond op de berg
Ṣehyún en met hem
honderdvierenveertigduizend die zijn naam
en de naam van zijn Vader stond op hun
voorhoofd geschreven hadden. 2 En ik
hoorde een geluid van de hemel als het
geluid van veel water en als het geluid van
luide donder en ik hoorde het geluid als een
harpist die zijn harp tokkelt. 3 En ze zongen
als een nieuwe lofzang voor de troon en voor
de vier beesten en voor de oudsten: en
niemand behalve de
honderdvierenveertigduizend, die van de
aarde waren gekocht, kon die lofzang leren.
4 Zij zijn degenen die niet met vrouwen zijn
besmeurd want ze zijn maagden die het Lam
volgen, overal waar hij gaat. Zij zijn van de
mensheid gekocht, de vroege oogst voor God
en voor het lam. 5 En in hun mond wordt
geen leugen gevonden want ze zijn
vlekkeloos. 6 En ik zag een andere engel in
het midden van de hemel vliegen en hij had
de eeuwige boodschap bij zich om hoop te
geven aan de bewoners van de aarde en over

1022
1023
1024

Openbaring 1:1 en 9:4.
Deuteronomium 6:8; Exodus 13:9
of 'berekenen'.
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alle natiën en gemeenschappen, stammen en
talen. 7 En hij zei met een luide stem: "Vrees
God en geef hem de glorie omdat het uur
van zijn oordeel is gekomen en aanbid
degene die de hemel en de aarde en de zee
en de waterbronnen heeft gemaakt!" 8 Een
andere, een tweede, volgde hem en zei:
"Gevallen, gevallen is Bābél de Grote1025 die
aan alle natiën te drinken heeft gegeven van
haar venijnige hoererij." 9 Een andere, derde
engel volgde hem en zei met een luide stem:
"Wie het beest en zijn beeld heeft aanbeden,
en zijn gravering op zijn voorhoofd1026 heeft
ontvangen, 10 zal ook van de wijn drinken
van de woede van de HEER die zonder
vermenging werd verdund in de beker van
zijn gramschap. En hij zal worden gekweld in
vuur en zwavel voor de heilige engelen en
voor het lam. 11 En de rook van hun kwelling
zal voor altijd en eeuwig opstijgen en er zal
dag en nacht geen verlichting zijn voor
degene die het beest en zijn beeld had
aanbeden of voor degene die de gravering
van zijn naam had genomen. 12 Hier is het
geduld van de heiligen nodig en degenen die
de geboden van God en het geloof van Yešúʿ
behouden. 13 En ik hoorde een stem van de
hemel die zei: "Schrijf; gelukkig zijn de doden
die in onze Heer zijn gestorven." Vanaf nu
zegt de Geest: "Ja!" omdat ze van hun werk
zullen rusten. 14 Zie, een witte wolk en op de
wolk zat iemand die op de Mensenzoon leek
en op zijn hoofd was een gouden kroon en in
zijn hand een scherpe sikkel. 15 Een andere
engel kwam uit de tempel en riep met een
luide stem tot degene die op de wolk zat:
"Stuur je sikkel en oogst, want de tijd om te
oogsten is gekomen!"

1025

Babylon. Jesaja 21:9; Jozua 6:20
Grieks heeft 'zijn voorhoofd of op zijn hand'.

1026
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16 En hij die op de wolk zat, wierp zijn sikkel
in de aarde en de aarde werd geoogst.17 Een
andere engel kwam uit de tempel die in de
hemel is en hij had een scherpe sikkel. 18
Een andere engel kwam van het altaar, en hij
had gezag over vuur en hij riep met een luide
stem tot de degene die de scherpe sikkel bij
zich had: "Stuur je scherpe sikkel en verzamel
de trossen uit de wijngaarden van de aarde,
want haar druiven zijn rijp!" 19 De engel
wierp zijn sikkel in de aarde en verzamelde
de druiven van de aarde en wierp ze in de
wijnpers van de grote woede van God. 20 En
de wijnpers werd buiten de stad getreden en
er kwam bloed uit de wijnpers tot op de
teugels van de paarden over
twaalfhonderd1027 stadiën.

geopend was. 6 En de zeven engelen die de
zeven plagen hadden kwamen uit de tempel,
terwijl ze waren gekleed met zuiver en
helder linnen en rond hun borst een gouden
doek hadden gewikkeld. 7 En een van de vier
beesten gaf aan de zeven engelen zeven
schalen die gevuld waren met de woede van
God die het voor altijd en eeuwig Leven is,
amen. 8 En de tempel was vol van rook van
de glorie van God en van zijn kracht.
Niemand kon de tempel binnengaan, tot de
zeven plagen van de zeven engelen waren
vervuld
Hoofdstuk 16

1 En ik zag een ander wonderlijk en groot
teken in de hemel; engelen die zeven laatste
plagen hadden want daarmee wordt de
woede van God vervuld. 2 En ik zag iets wat
leek op een meer van glas, vermengd met
vuur. Degenen die het beest en zijn beeld en
het getal van zijn naam hadden overwonnen,
stonden boven het glazen meer en ze
hadden harpen van God. 3 En ze zongen het
lied van Muše, de bediende van God en het
lied van het Lam en ze zeiden: "Groots en
verbazingwekkend zijn uw werken, HEER
God, de handhaver van alles, uw werken zijn
rechtvaardig en waar, koning van het
universum! 4 Wie zal u niet vrezen HEER, en
uw naam prijzen? Omdat alleen u zuiver
bent! Daarom zullen alle natiën komen en u
aanbidden omdat u recht bent." 5 Na deze
dingen zag ik dat de tempel van de
tabernakel van het getuigenis in de hemel

1 En ik hoorde een luide stem uit de tempel
die tegen de zeven engelen zei: "Ga en
schenk de zeven schalen van woede van God
uit over de aarde!" 2 De eerste ging en goot
zijn schaal uit over de aarde en er waren
ernstige pijnlijke gezwellen over de mensen
die de gravering van het beest hadden en
over degenen die zijn beeld aanbaden. 3 De
tweede engel goot zijn schaal in de zee en de
zee werd als de dood1028 omdat elke levende
ziel in de zee stierf. 4 De derde engel goot
zijn schaal uit in de rivieren en in de
waterbronnen en ze werden bloed. 5 Ik
hoorde de engel van het water zeggen:
"Rechtvaardig bent u, die is en die was en u
bent zuiver omdat u deze dingen hebt
geoordeeld, 6 vanwege het bloed van de
profeten en van de heiligen dat ze hebben
vergoten; daarom hebt u aan hen bloed te
drinken gegeven. Ze verdienen het." 7 En ik
hoorde het altaar zeggen: "Ja, HEER God, de
handhaver van alles, waar en rechtvaardig
zijn uw oordelen." 8 De vierde engel goot zijn
schaal uit over de zon, en het werd haar
gegeven om de mensen met vuur te
branden.

1027

1028

Hoofdstuk 15

Sommige Bijbels hebben ‘zestienhonderd’.

Grieks heeft 'bloed'.
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9 De mensen werden door grote hitte
verbrand en ze lasterden de naam van God
die het gezag over deze plagen had, maar ze
keerden niet terug om hem glorie te geven.
10 De vijfde engel goot zijn schaal uit over de
troon van het beest en zijn koninkrijk werd
donker en men beet op de tong vanwege de
pijn. 11 En ze lasterden de naam van de God
van de hemel, vanwege hun pijnen en
vanwege hun gezwellen. Toch keerden ze
niet terug van hun werken. 12 De zesde
engel goot zijn schaal uit over de grote rivier
de Eufraat en haar water droogde op zodat
de weg van de koningen uit het Oosten1029
werd voorbereid. 13 En ik zag uit de bek van
de draak en uit de bek van het beest en uit
de mond van de valse profeet drie onreine
geesten als kikkers. 14 Want het is de geest
van schimmen die tekenen doet, die naar de
koningen van de bewoonde wereld gaan om
hen te vergaderen tot de oorlog van de grote
dag van God, de handhaver van alles. 15 "Zie,
ik kom als een dief! Gelukkig is wie door te
waken zijn kleding behoudt. Anders zal hij
ontkleed1030 lopen en ziet men zijn
schaamte." 16 En hij zal hen vergaderen tot
de plaats die in het Hebreeuws Magdú1031
heet. 17 De zevende engel goot zijn schaal
uit over de lucht en een luide stem kwam uit
de tempel die voor de troon is die zei: "Het is
gedaan!" 18 En er was bliksem en donder en
een grote aardbeving, zoals er nog nooit een
aardbeving is geweest sinds er mensen op
aarde zijn. 19 En de Grote Stad brak in drie
delen en de steden van de natiën vielen en
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God werd aan Bābél de Grote herinnerd
omdat het van de beker wijn van zijn woede
en zijn gramschap had ontvangen. 20 Elk
eiland vluchtte en er werden geen bergen1032
meer gevonden, 21 Toen vielen er grote
hagelstenen, met het gewicht van een talent,
van de hemel op de mensen. De mensen
vervloekten God vanwege de plaag van hagel
en omdat de plaag zeer hevig was.
Hoofdstuk 17
1 En een van de zeven engelen die zeven
schalen hadden, kwam en sprak met me en
zei: "Volg me, en ik zal je het oordeel tonen
over de hoer1033 die op veel water zit. 2 Vele
koningen van de aarde hebben namelijk
hoererij met haar bedreven en alle bewoners
van de aarde hebben zich bedronken aan de
wijn van haar hoererij." 3 En hij bracht me in
de geest naar de wildernis en ik zag een
vrouw die op een bloedrood beest zat dat vol
van lasterlijke namen was en het had zeven
koppen en tien horens. 4 En de vrouw was
gekleed met purper en verguld scharlaken,
edelstenen en parels. Ze had een gouden
beker in haar hand, gevuld met onreinheid
en de gruwel van haar hoererij. 5 Op haar
voorhoofd stond geschreven: "Het mysterie
van Bābél de Grote, moeder van de
hoeren1034 en van de gruwelen op de aarde."
6 Ik zag dat de vrouw zich bedronk aan het
bloed van de heiligen en van het bloed van
de getuigen van Yešúʿ en ik was verbaasd
met grote verbazing toen ik haar zag. 7 De
engel zei me: "Waarom ben je verbijsterd? Ik
zal je het mysterie van de vrouw vertellen en
van het beest met zeven koppen en tien
horens, dat haar draagt.

1029

of 'van de opgang van de Zon'. Perzië.
De straf voor tempelwachters die in slaap
vielen.
1031 Magidú, Migdal, of Megiddo. Volgens Grieks
'Armageddon'. 1 Korintiërs 15:24.
1030

1032
1033
1034

Henoch 1:6
Hosea 1:2; Ezechiël 8.
Ezechiël 23:2
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8 Het beest dat je hebt gezien is geweest, is
niet maar staat klaar om op te stijgen uit de
zee naar de ondergang. Het zal de bewoners
van de aarde verbazen, van wie hun namen
niet in het geschrift van het leven zijn
geschreven vanaf de conceptie van de
wereld, wanneer ze het beest zien dat was,
niet is, en nadert. 9 Dit is de betekenis voor
wie wijsheid heeft. De zeven koppen zijn
zeven bergen1035 waarop de vrouw zit. 10 En
er zijn zeven koningen1036, vijf zijn gevallen,
één is er, de ander is nog niet gekomen.
Wanneer hij is gekomen is hem weinig [tijd]
gegeven om te verblijven. 11 De draak en het
beest, wat het heeft gebracht1037, is niet en is
de achtste en [komt] uit de zeven, en gaat
tot de ondergang. 12 De tien horens van het
beest zijn tien koningen1038 die nog geen
koninkrijk hebben ontvangen, maar het
gezag als koning voor één uur1039 nemen met
het beest. 13 Ze zullen één doel hebben en
hun kracht en gezag aan het beest geven.
14 Ze zullen oorlog voeren met het Lam en
het Lam zal hen overwinnen omdat hij de
Heer van de heerschappijen is en de koning
van koningen en omdat de zijnen de
gekozenen en de getrouwen worden
genoemd." 15 En hij zei tegen mij: "Het
water dat je hebt gezien waarop de hoer zit,
bestaat uit vele natiën, menigten,
gemeenschappen en talen. 16 De tien
horens1040 die je op het beest hebt gezien,
zullen de hoer haten en verwoest en naakt

1035
1036
1037
1038
1039
1040

Jesaja 41:15
Daniël 7:12
of 'wat was'.
Daniël 7:24
Seizoen of periode.
Daniël 7:7

maken en haar vlees verslinden en haar met
vuur verbranden. 17 Want God heeft het in
hun hart gegeven om zijn welgevallen uit te
voeren en hun ene doel te hebben en hun
koninkrijk aan het beest te geven totdat de
woorden van God zijn vervuld. 18 En de
vrouw die je hebt gezien is de Grote Stad die
het koninkrijk heeft over de koningen van de
aarde1041."
Hoofdstuk 18
1 Na deze dingen zag ik een andere engel in
de hemel die groot gezag had en de aarde
werd door zijn glorie verlicht. 2 En hij riep
met een luide stem: "Gevallen, gevallen is
Bābél de Grote! En het is het verblijf van
schimmen geworden en de bewaring voor
elke onreine en verachtelijke geest. 3 Omdat
ze de wijn van haar hoererij voor alle natiën
heeft vermengd, omdat koningen van de
aarde hoererij met haar hebben bedreven en
omdat de handelaren van de aarde rijk zijn
geworden door de macht van haar
waanzinnigheid1042." 4 En ik hoorde een
andere stem van de hemel die zei: "Ga uit
van haar1043, mijn volk, zodat je niet in haar
zonden zult delen en je niet van haar plagen
zullen ontvangen, 5 omdat haar zonden zich
tot de hemel hebben opgestapeld en God
zich haar onrechtvaardigheid heeft
herinnerd. 6 Vergeld haar dubbel zoals zij
ook heeft vergolden en verdubbel het naar
haar daden en vermeng het dubbel [zo veel]
voor haar in die beker waarmee zij heeft
vermengd. 7 Vanwege datgene waarmee ze
zichzelf heeft aanbevolen en verheven; geef
haar kwelling en rouw! Want ze heeft in haar
hart gezegd: "Ik zit als een koningin, ik ben
geen weduwe en zal geen rouw kennen!"
1041
1042
1043

of 'het land'.
of 'luxe' (Murdock).
2 Korintiërs 6:17
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8 Daarom zullen haar plagen in één dag
komen; dood, rouw en honger. Ze zal in vuur
verbranden omdat de HEER die haar heeft
geoordeeld machtig is. 9 De koningen van de
aarde die met haar hebben gehoereerd en
zich hebben verheven, zullen over haar
huilen en jammeren wanneer ze de rook van
haar verbranding zien. 10 Wanneer ze op
afstand van haar zullen staan uit vrees voor
haar kwelling zullen ze zeggen: "Wee, wee,
wee de sterke stad Bābél, de Grote Stad,
omdat je veroordeling in één uur is
gekomen!" 11 De handelaren van de aarde
zullen om haar huilen en rouwen, want er is
niemand die hun vracht opnieuw zal kopen.
12 Vracht die bestaat uit goud, zilver,
kostbare stenen, fijn linnen, purper, zijde,
scharlaken, elke soort van geurig hout,
ivoren vaten, kostbare houten vaten, koper,
ijzer en marmer, 13 kaneel, kruiden, zalfjes,
wierook, wijn, olie, fijne bloem, schapen,
paarden, wagens en de lichamen en zielen
van mensen. 14 De vruchten van de begeerte
van je ziel, zijn van je verdwenen, en alles
wat duur en prijzenswaardig is, is van je
verdwenen en je zal ze nooit meer zien.
15 En de handelaren in deze dingen, die door
haar rijk zijn geworden, zullen het ze niet
meer vinden en ze zullen op afstand staan uit
vrees voor haar kwelling, terwijl ze huilen en
jammeren. 16 En ze zeiden: "Wee, wee,
Grote Stad gekleed met fijn linnen, purper en
verguld scharlaken, kostbare stenen en
parels. 17 Want in één uur is de rijkdom
verloren gegaan." Zo stonden ook elke
kapitein, elke passagier en elke matroos en al
wie over de zee handelen, op een afstand.
18 En ze beklaagden haar toen ze de rook
van haar verbranding zagen en ze zeiden:
"Wie is als de Grote Stad?" 19 Ze wierpen
aarde op hun hoofd en riepen, huilden en
klaagden terwijl ze zeiden:
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"Wee, wee, Grote Stad door wie de degenen
die schepen op zee hadden rijk zijn
geworden door haar pracht die in één uur is
vernietigd! 20 Wees blij over haar, hemel,
heiligen, zendelingen en profeten, omdat
God jullie oordeel over haar heeft
geoordeeld." 21 En één van de engelen nam
een machtige steen, zo groot als een
molensteen en wierp het in de zee en zei:
"Zo zal Bābél, de Grote Stad, met geweld
worden neergeworpen en niet opnieuw
gevonden worden. 22 En het geluid van de
harp, van de ramshoorn en soorten gezang
en geroep1044 zal nooit meer in jou gehoord
worden. 23 Lamplicht zal niet meer in je
gezien worden en het geluid van een
bruidegom en het geluid van een bruid zal in
jou niet opnieuw worden gehoord omdat
jouw handelaren de groten van de aarde
waren en omdat je door je magie alle natiën
hebt misleid! 24 In haar, werd het bloed van
profeten en heiligen gevonden die op aarde
werden vermoord."
Hoofdstuk 19
1 Na deze dingen hoorde ik een luid geluid
van vele menigten in de hemel die zeiden:
"Halelúya, verlossing [te danken aan], glorie
en kracht aan onze God!" 2 Omdat zijn
oordelen waar en rechtvaardig zijn, en
omdat hij de grote hoer heeft veroordeeld
heeft hij het bloed van zijn bedienden
gewroken. 3 Opnieuw zei men: "Halelúya!"
En haar rook stijgt voor altijd en eeuwig op.
4 De vierentwintig oudsten en de vier
beesten aanbaden onze God die op de troon
zat en ze zeiden: "Amen, Halelúya!"
5 Een stem zei vanuit de troon: "Prijs onze
God, al zijn bedienden en wie zijn naam
vrezen, allen, klein en groot!"
1044

of 'trompetspelers'. Grieks volgt met 'en het
geluid van een molensteen'.
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6 En ik hoorde een geluid als dat van vele
menigten en als het geluid van veel water, en
als het geluid van machtige donder, en ze
zeiden: "Halelúya, omdat de HEER God, de
handhaver van alles, regeert! 7 En we
verheugen ons en we vieren het en we geven
hem glorie omdat de bruiloft van het lam1045
is gekomen en zijn vrouw zich heeft
voorbereid." 8 Er werd haar fijn linnen te
dragen gegeven, zuiver en helder, want het
fijne linnen is de rechtvaardigheid1046 van de
heiligen. 9 En ze zeiden me: "Schrijf; gelukkig
zijn de genodigden voor het feest van de
bruiloft van het lam." Iemand zei me: "Dit
zijn de ware woorden van God!" 10 En ik viel
aan zijn voeten en eerde hem, maar hij zei:
"Nee! Ik ben medebediende van jou en van
je broeders die het getuigenis van Yešúʿ
hebben. Aanbid God, want het getuigenis
van Yešúʿ is de geest van profetie." 11 En ik
zag een geopende hemel en zie, een wit
paard en hij die erop zat wordt getrouw1047
en waar genoemd. Hij oordeelt in
rechtvaardigheid en voert oorlog. 12 Zijn
ogen waren als vlammen van vuur en op zijn
hoofd waren vele diademen en op hem was
de naam geschreven die niemand kende
behalve hijzelf. 13 Hij was gekleed met een
mantel die in bloed was gedrenkt. Zijn naam
is: het woord van God. 14 En de machten van
de hemel volgden hem op witte paarden en
ze waren gekleed met wit en zuiver linnen.
15 Uit hun monden1048 kwamen scherpe1049
zwaarden waarmee ze de natiën zullen
doden.
1045
1046
1047
1048
1049

Matteüs 25:1
of 'rechtheid'.
Handelingen 8:27
Grieks heeft 'zijn mond'
Grieks heeft 'dubbelzijdig'.

En hij zal hen met een ijzeren staf hoeden en
hij zal de wijnpers treden van de gramschap
van God, de handhaver van alles. 16 En hij
heeft op zijn mantel op zijn dijen de naam
geschreven: 'De koning van koningen en de
Heer van heerschappijen'. 17 En ik zag een
andere engel in de zon staan die met een
luide stem riep en hij zei tegen de midden in
de hemel vliegende vogels: "Kom, vergader
tot de grote maaltijd van God, 18 om het
vlees te eten van koningen, het vlees van de
hoofden, het vlees van duizenden, van sterke
[mannen], het vlees van paarden, en van
degenen die erop zitten, het vlees van vrijen
en van bedienden, van kleinen en groten!"
19 En ik zag het beest en zijn machten1050 en
de koningen van de aarde en hun soldaten
die zich hadden verzameld om oorlog te
voeren met degene die op het witte paard
zat en met zijn soldaten. 20 En het beest en
de valse profeet werden gevangen genomen,
hij die er tekenen voor had gedaan waarmee
hij degenen had verleid die de gravering van
het beest hadden ontvangen en degenen die
haar beeld hadden aanbeden. De twee
daalden af1051 en werden in het meer van
vuur geworpen, dat ook met zwavel brandt.
21 Maar de overigen werden door het
zwaard gedood dat uit de mond komt van
degene op het paard zit. En alle
roofvogels1052 vulden zich met hun vlees.
Hoofdstuk 20
1 En ik zag een andere engel van de hemel
afdalen met de sleutel van de afgrond en een
grote ketting in zijn hand. 2 En hij greep de
draak, de vroegere slang die de beschuldiger
en Sāṭānā is, en bond hem voor duizend jaar.

1050
1051
1052

Niet in het Grieks
Grieks heeft 'levend'
Matteüs 24:28
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3 En hij wierp hem in de afgrond en sloot
hem op en verzegelde het zodat hij de natiën
niet meer zou misleiden. Daarna zal hij een
korte tijd vrijgelaten worden. 4 En ik zag
zetels. Degenen die erop zaten kregen
rechterlijke macht. Deze zielen werden
afgesneden1053 om het getuigenis van Yešúʿ
en het woord van God en omdat ze niet voor
het beest of zijn beeld hebben gebogen en
ook geen gravering op hun voorhoofd of op
hun handen hebben ontvangen. En ze
leefden en regeerden duizend jaar met de
Mšíḥā. 5 Dit is1054 de eerste opstanding. 6
Gelukkig en heilig zijn wie deel hebben aan
de eerste opstanding. De tweede dood heeft
geen gezag over hen maar zij zullen de
priesters van God en van de Mšíḥā zijn. En zij
zullen duizend jaar met hem regeren. 7
Wanneer de duizend jaar1055 zijn voltooid zal
Sāṭānā van zijn opsluiting worden verlost. 8
En hij zal erop uitgaan om alle natiën tot in
de vier hoeken van de aarde te misleiden,
Gug en Magug, om degenen van wie hun tal
als het zand van de zee is, tot oorlog te
vergaderen. 9 En ze gingen oorlog voeren op
een open plaats van de aarde en
omsingelden de stad van het kamp van de
heiligen en de geliefde stad. Er daalde vuur
van de hemel af van God, dat hen verslond.
10 Hun misleidende beschuldiger, werd in
het meer van vuur en zwavel geworpen waar
het beest en de valse profeet waren. En zij
zullen dag en nacht worden gekweld, voor
altijd en eeuwig.

11 Ik zag een grote witte troon en degene die
erop zat, voor wie de hemel en de aarde
waren gevlucht. En er werd geen plaats voor
hen gevonden. 12 En ik zag de doden,
kleinen en groten die voor de troon stonden.
Er werden boekrollen geopend en een
andere boekrol werd geopend die van het
oordeel1056 is. En de doden werden naar hun
werken geoordeeld uit de dingen die in de
boekrollen geschreven stonden. 13 De zee
leverde de doden die erin waren op, dood en
het dodenrijk leverde de doden op die in hen
waren en ze werden één voor één naar hun
werken geoordeeld. 14 Dood en het
dodenrijk werden in het meer van vuur
geworpen. Dit is de tweede dood. 15 Wie
niet in het geschrift van leven1057 gegraveerd
werd bevonden werd in het meer van vuur
geworpen.
Hoofdstuk 21
1 En ik zag een nieuwe hemel1058 en een
nieuwe aarde, want de vroegere aarde was
verdwenen en de zee was niet meer. 2 En ik
zag de heilige stad, het nieuwe ʾÚrišlem, van
de hemel afdalen naast God, voorbereid als
een bruid voor haar echtgenoot. 3 En ik
hoorde een luide stem van de hemel die zei:
"Zie, het verblijf van1059 God is bij de mensen.
En hij verblijft bij hen en zij zullen zijn volk
zijn. God zelf zal met hen zijn en hij zal hun
God zijn. 4 En hij zal elke traan van hun ogen
drogen, de dood zal er van nu af1060 niet
meer zijn, noch droefheid, noch geschreeuw,
noch ziekte zal er verder zijn, door hem."

1053

1056

1054

1057

Idioom voor 'gedood'.
Grieks heeft 'de overige doden kwamen niet
tot leven tot de duizend jaar geëindigd waren'.
1055 10 x 10 x 10. Kolossenzen 2:15. Matteüs
12:29. Johannes 12:31, 32; 16:33. Efeziërs 4:8
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Grieks heeft 'leven'
Filippenzen 4:3; Openbaring 3:5; 13:8;17:8
1058 Jesaja 66:22
1059 2 Korintiërs 6:16
1060 1 Korintiërs 15:26; Henoch 25:6; Jesaja 65:19

331

peshitta.nl

Openbaring - Hoofdstuk 21
5 En ik ging en degene die op de troon zat zei
tegen mij: "Zie, ik maak alles nieuw!" En hij
zei tegen mij: "Schrijf dat deze woorden
getrouw en waar zijn." 6 Hij zei tegen mij:
"Ze zijn gedaan. Ik ben de Alef en Tav, de
oorsprong en de vervulling. Ik zal wie dorst
heeft gratis uit de bron van levend water
geven. 7 Wie overwint zal deze dingen
beërven. Ik zal zijn God zijn en hij zal1061 mijn
zoon zijn. 8 Maar de besluitelozen, de
ongelovigen, de onrechtvaardigen, de
onreinen, moordenaars, tovenaars,
hoereerders, aanbidders van afgoden en alle
leugenaars; hun deel is in het meer dat
brandt met vuur en zwavel wat de tweede
dood is. 9 Eén van de zeven engelen die de
zeven schalen vol met de zeven laatste
plagen had sprak met me en zei: "Kom, ik zal
je de bruid, de vrouw van het lam, laten
zien!" 10 En hij nam me in de geest naar een
grote hoge berg en toonde me de heilige
stad ʾÚrišlem die neerdaalt van de hemel
vanuit God. 11 Het had de glorie van God en
haar licht leek op kostbare stenen, zoals
jaspis rode kwarts en het uiterlijk van kristal.
12 Het had een grote, hoge muur en twaalf
poorten en bij de poorten staan twaalf
engelen en hun namen geschreven. Dat zijn
de namen van de twaalf stammen van
Isrāʾyel. 13 In het oosten drie poorten, in het
noorden drie, in het zuiden drie, en in het
westen drie. 14 De muur van de stad had
twaalf fundamenten en daarop twaalf
namen van de zendelingen van de Zoon.
15 Hij die met me sprak had een gouden
maatstaf om de stad en haar muur te meten.
16 De stad was vierkant. De lengte was zoals
de breedte. Hij mat de stad met de staf.

Twaalfduizend stadia breedte en
twaalfduizend stadia lengte en haar hoogte
was gelijk. 17 En hij mat de muur
honderdvierenveertig1062 amta, met de maat
van een mens, volgens de engel. 18 De muur
was gebouwd van jaspis en de stad was van
zuiver goud gelijk zuiver glas. 19 De
fundamenten van de muur van de stad
waren met kostbare stenen versierd. Het
eerste fundament van jaspis, rood, blauw,
gele kwarts. En de tweede met saffier, de
derde witte chalcedon, de vierde smaragd,
20 de vijfde sardonyx, de zesde sarder, de
zevende olivijn, de achtste aquamarijn, de
negende topaas, de tiende turkoois, de elfde
granaat en de twaalfde amethist. 21 Er
waren twaalf poorten en twaalf parels, één
voor elk van de poorten. Elk was van één
parel [gemaakt]. Maar de straten van de stad
waren van zuiver goud, en alsof er glas in
was. 22 Maar ik zag er geen tempel in, want
de HEER God1063, de handhaver van alles, is
haar tempel. 23 Want voor het Lam en voor
de stad is geen zon of maan nodig om het te
verlichten, want de glorie van God verlicht
haar en haar lamp is het lam. 24 En de
natiën1064 zullen in zijn licht lopen en de
koningen van de aarde zullen er lof brengen.
25 Haar poorten zullen niet dagelijks
gesloten worden omdat daar geen nacht is.
26 Men zal haar de glorie en de eer van de
natiën brengen. 27 Er zal daar geheel geen
onreinheid worden begaan. [Er zullen geen]
gruwel en leugen zijn, behalve degenen die
in het geschrift van het Lam zijn geschreven.

1062

of 'honderdveertig'.
Grieks volgt met 'en het lam'.
1064 Grieks volgt met 'die zijn gered'.
1063

1061

Hebreeën 1:5
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1 En hij toonde me een rivier van levend
water, zuiver en helder als kristal. En het
kwam van de troon van God en van het lam.
2 In het centrum van het plein, aan deze en
die zijde van de rivier de Boom van het
Leven1065 die twaalf [soorten] vruchten gaf.
Elke maand gaf het zijn vruchten en zijn
bladeren tot genezing van de natiën. 3 Er zal
geen verdoeming meer zijn1066 en de troon
van God en het Lam zal erin zijn en zijn
bedienden zullen hem dienen. 4 En ze zullen
zijn gezicht zien en zijn naam op hun
voorhoofd [hebben]. 5 Er zal geen nacht zijn
en lamp- of zonlicht zullen zij niet nodig
hebben omdat de HEER God hen verlicht en
hun koning is, voor altijd en eeuwig. 6 En hij
zei tegen mij: "Deze woorden zijn getrouw en
waar. En de HEER God van de geest van de
heilige profeten, heeft zijn engel gestuurd
om zijn bedienden te tonen wat spoedig zal
gebeuren. 7 Zie, ik kom spoedig! Gelukkig is
wie de woorden van de profetie van dit
geschrift behoudt." 8 Ik ben Yúḥanān die
deze dingen heeft gezien en gehoord. Toen ik
het zag en hoorde viel ik aan de voeten van
de engel, om hem te eren, om de dingen die
hij had getoond. 9 Maar hij zei: "Nee,
ziener1067! Ik ben je medebediende en uit je
broeders de profeten, en uit degenen die de
woorden van dit geschrift behouden. Eer
God!" 10 Hij zei tegen mij: "Verzegel de
woorden van de profetie van dit geschrift
niet, want de tijd is nabij. 11 Degene die
kwaad doet zal verder kwaad doen, en wie
vals is, zal verder vals zijn. De rechtvaardige
zal verder rechtvaardig handelen en de

1065
1066
1067

Genesis 3:24; Henoch 25:5
Genesis 8:21; Galaten 3:13
Grieks heeft 'vriend'.
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heilige zal verder heiligen. 12 Zie, ik kom
ineens. Ik zal iedereen mijn beloning naar zijn
daden geven. 13 Ik ben de Alef en de Tav, de
Eerste en de Laatste, het begin en het
eind1068. 14 Gelukkig zijn wie zijn geboden
behouden. Ze zullen gezag over de Boom van
het Leven hebben en ze zullen de poorten
van de stad binnengaan. 15 Want buiten zijn
de hoereerders, moordenaars, aanbidders
van afgoden, de onreinen, tovenaars en alle
zieners1069 en wie onderworpen zijn aan de
leugen. 16 Ik, Yešúʿ heb mijn engel gestuurd
om onder jullie van deze dingen te getuigen
voor de gemeenten. Ik ben de wortel en de
afstamming van Dawid, zijn naaste en de
heldere morgenster. 17 De Geest en de bruid
zeggen: "Kom!" Laat wie hoort zeggen:
"Kom!" Laat wie dorst heeft komen en gratis
van het levende water nemen. 18 Ik getuig
aan iedereen die het woord van de profetie
van dit geschrift hoort, dat wie aan deze
dingen iets toevoegt, dat God de plagen die
in dit geschrift zijn geschreven, over hem zal
brengen. 19 Als iemand iets van de woorden
van het geschrift van deze profetie afneemt,
dan zal God zijn deel van de Boom van het
Leven en van de heilige stad afnemen, die in
dit geschrift zijn geschreven. 20 Toen hij van
deze dingen had getuigd zei hij: "Ja, ik kom
spoedig."
"Kom, HEER Yešúʿ!" 21 De genade van onze
Heer Yešúʿ Mšíḥā zij met al de heiligen.
Amen.

1068

Of 'de oorsprong en de vervulling'.
Grieks heeft 'iedereen die kwaad liefheeft en
doet'
1069
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Appendix
Over de Peshitta
'Peshitta' (of Peshitto) is het Aramese equivalent van het Latijnse ‘Vulgaat’. Het betekent
‘eenvoudig’, ‘recht’ of ‘zuiver’ (Hebreeën 1:8, Matteüs 6:22). De taal van de Peshitta, het
klassiek Syrisch, behoort tot een belangrijke tak van het Aramees. Momenteel wordt het
slechts in de liturgie gebruikt. Syriërs noemen het 'kthobonoyo', 'de taal van het boek'. Het is
geschreven met het schrift dat 'Estrangelo' heet, wat ontwikkeld is in de 1e eeuw bij Edessa
(Urfa), zuid-Turkije. De oudste inscriptie is in Birecik gevonden, en is van 6 AD. Er is geen
bewijs voor het schrift of welk dialect de oorspronkelijke brieven en evangeliën zijn
geschreven, er zijn slechts aanwijzingen. Volgens Eusebius 6.25.4 schreef Matteüs zijn
evangelie in zijn moedertaal. Dat was heel waarschijnlijk Galilees Aramees met Hebreeuwse
letters, zeer verwant aan Chaldeeuws (Babylon). Er komen inderdaad enkele woorden voor in
zijn evangelie, die nergens anders in het NT worden gebruikt.
Paulus en zijn helpers en Lukas, kwamen onder andere uit Griekenland, Turkije (Cilicië) en
Syrië. In deze groep mensen kan de link gevonden worden tussen het Joodse, Syrische en het
'Griekse' christendom.
Wat er tussen de 1e eeuw en de 4e en 5e eeuw is gebeurd, vanwaar onze eerste complete
Griekse en Syrische Bijbels stammen, is niet exact te achterhalen, maar we vermoeden dat het
Syrische NT vroeg in de tweede eeuw in Edessa (Urfa, Turkije), het gebied van de historische
koning Abgar, is samengesteld en voltooid door gezamenlijke inspanning van Joodse en nietJoodse christenen. Wat daar van afstamt, zijn zeer nauwkeurige kopiën die nauwelijks
tekstuele verschillen vertonen door de eeuwen heen. De taal van oudste Peshitta (5e eeuw)
ligt dus veel dichter bij de werkelijke omgangstaal in de 1e eeuw van de joden, dan het Grieks
van het NT van het latere Byzantium of dat van Alexandria.
De Peshitta zoals wij die kennen werd gebruikt in Turkije, Irak en India, en in Syrië, Assyrië,
Libanon en zelfs in Egypte. De benaming 'Peshitta' kwam voor het eerst voor bij Mozes Bar
Kiefa ( 903). Hij gebruikte de term bij de POT om deze te onderscheiden van een andere OT
vertaling die bisschop Paulus van Tella in 615-617 had vervaardigd. (De POT is overigens
onafhankelijk ontstaan in de 2e eeuw). In tegenstelling tot de Koptische kerk die in de 4e eeuw
van Grieks overstapte op Koptisch, kon de (voorganger) van de Peshitta vanaf het begin
gewoon gebruikt worden in Mesopotamië, omdat het in volkstaal was geschreven. Het Syrisch
van toen moet begrijpelijk zijn geweest voor alle Arameessprekenden, zoals het Arabisch,
ondanks dialecten, dat is voor het Midden-Oosten.
Verschil met de Griekse grondtekst.
Het aantal verschillen met beschrijving zou al een boek op zich zijn. Over het algemeen
genomen vormen de verschillen geen theologisch of exegetisch probleem. Wie de verschillen
onderzoekt, zal tot de conclusie komen dat de Peshitta consistenter met zichzelf en met het
OT is, mooier (poëtisch) en historisch correcter.
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Arameeër of Griek?
Overal waar de grondtekst 'Armya' heeft, is Arameeër vertaald, op één plaats Syriër en op één
plaats met 'werelds'. Dat het niet gaat om 'wereldsen' of 'heidenen' maar een bevolkings- en
taalgroep, blijkt het sterkste uit Openbaring 9:11 en Kolossenzen 3:11. Voor 'heiden' en
Griek(s) bestaan andere specifieke woorden in de grondtekst.
Yešúʿ (Jeshoe) of Jezus?
Yešúʿ (de ' is een stille e), was de Aramese uitspraak van Yešúʿ of het Grieks 'iesous'. Ook hier
zijn er diverse uitspraken in het Aramees mogelijk. De Griekse transliteratie van Yeshu' naam,
‘iesous’, in plaats van ‘soter’ (redder) getuigt van de Aramese bron van het NT. Het
Hebreeuwse ‘Yeshua’ is daarom minder waarschijnlijk de uitspraak geweest, want dan
schreven ze in het Grieks ‘iesouas’. In de Griekse Bijbeltraditie beëindigde men mannelijke
namen met een medeklinker als het in het Hebreeuws op een klinker (a, e, i) eindigde. Klanken
zoals 'sh' werden met 's' omgezet. Voorbeelden; Qayafa werd dan Kajafas, Kiefa werd Kiefas
(Cefas), Shilo werd Silas, Luqā werd Lukas, en Yeshu werd Iesus, Messia(h) werd Messias.
De uitspraak van namen.
In deze vertalingen zijn de namen zo letterlijk mogelijk overgenomen, dat in tegenstelling tot
de Griekse/Latijnse uitspraak die we gewend zijn. De meeste namen zijn herkenbaar, zoals
Pawlos (Paulus), of minder herkenbaar zoals Yúḥanān (Johannes), Darmsúq (Damascus), Qātne
(Kana). Namen van groepen zijn minder letterlijk overgenomen zoals: Yihúdi's (Joden), Šāmraï
(Samaritanen). De Aramese meervoudsvormen en m/v uitgangen in namen, zijn dus niet
overgenomen. In geval van Samaritanen is het in de grondtekst Šāmrāye (mv), Šāmrāy(t)a,
maar ‘vernederlandst’ in deze vertaling. Hoofdstuknamen, zoals Matteüs (Mattaí), zijn echter
niet overgenomen om het opzoeken eenvoudig te houden.
HEER (marya) in het NT.
In de tweede eeuwse Syrische vertaling van het OT (gebaseerd op het Hebreeuws) vinden we
alle voorkomens van YHWH vertaald als 'marya'. Dit is equivalent aan gebruik van het
Hebreeuwse Adonai. Dit is aannemelijk omdat op bijna 7000 plaatsen in het Syrische OT,
YHWH is weergegeven als MRY. Marya is de absolute vorm van 'mar' (heer) en deze vorm
werd alleen voor het tetragrammaton gebruikt toen men de POT vertaalde vanuit het
Hebreeuws. Deze vertaling geeft marya daarom weer als 'HEER', wat 215 keer voorkomt in de
grondtekst van het Aramese NT.
Voetnoten met ‘Grieks heeft’
De bedoelde Griekse grondtekst is meestal de Textus Receptus, de overgedragen Griekse
tekst. De Alexandrische varianten worden buiten beschouwing gelaten.
Speciale diakritische tekens
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