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Ten geleide
Het boek dat je nu in handen hebt, kan
een aanloop zijn om antwoord te vinden op de vragen van het leven. Die
brandende vragen, die elke dag terugkomen:
‘Wie is God?’
‘Kan ik wel iets van God leren kennen?’
‘Wat is de zin van mijn leven? Of heeft
het helemaal geen zin dat ik er ben?’
Dit boek is een deel van de Bijbel. Je
vindt er het eerste Bijbelboek Genesis.
In dit Bijbelboek staan onder andere
het scheppingsverhaal en de val in het
paradijs. Ook de hoofdstukken over de
zondvloed en de ark kun je hier terugvinden. Het hoofdstuk over de torenbouw van Babel geeft de reden aan
waarom de mensen verspreid zijn over
de aarde. Verder worden de geschiedenissen van Abraham, Izak, Jakob en
Jozef beschreven.
Na Genesis vind je het Bijbelboek Psalmen. In de Psalmen bezingen de dichters hun omgang met God in onder
andere treur-, lof- en dankliederen.
Tot slot is het complete Nieuwe Testament in dit boek opgenomen. Dat is het
tweede deel van de Bijbel. Daarin lezen

we over de geboorte en het leven van
Jezus Christus. Ook wordt hierin uitvoerig Zijn sterven beschreven, maar
ook Zijn opstanding en hemelvaart.
De Bijbel is een heel bijzonder boek.
God heeft het gegeven! Het is het Woord
van God! Uit Zijn mond naar jouw oor.
Zeer velen over de hele wereld hebben
deze woorden verstaan en ‘ingedronken’. Zij hebben antwoord gekregen op
de vele vragen van het leven. Ze hebben
God leren kennen als hun Schepper,
maar ook als hun Rechter die betaling
voor hun zonden vraagt. In Jezus
Christus is God een gaarne vergevende
God, die door de Bijbel oproept tot geloof en bekering. Dan ontvang je de
ware vrede en rust. De Bijbel is van God
voor ons. Met welk doel? Opdat jij gelooft dat Jezus Christus Gods Zoon is en
jij door te geloven het leven zult hebben
in Zijn Naam.
Misschien ontstaan er bij het lezen vragen. Raadpleeg dan gerust hem of haar
van wie jij dit boek kreeg. Eventueel
kan de uitgever jou hierbij van dienst
zijn.
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De Bijbel
De Bijbel omvat twee delen: Het Oude
Testament met 39 boeken en het Nieuwe Testament met 27 boeken. Testament betekent verbond. Het Oude
Testament is het boek van de belofte;
het Nieuwe Testament is het boek van

de vervulling. Doel: Johannes 20:31
‘Maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon
van God, en opdat u, door te geloven,
het leven zult hebben in Zijn Naam’.

Het Oude Testament omvat:
Historische boeken:

Dichterlijke boeken: Profetische boeken:

Genesis
Job
Jesaja
Exodus
Psalmen
Jeremia
Leviticus
Spreuken
Klaagliederen van Jeremia
Numeri
Prediker
Ezechiël
Deuteronomium
Hooglied
Daniël
Jozua		
Hosea
Richteren		
Joël
Ruth		
Amos
1 en 2 Samuël		
Obadja
1 en 2 Koningen		
Jona
1 en 2 Kronieken		
Micha
Ezra		
Nahum
Nehemia		
Habakuk
Esther		
Zefanja
		Haggaï
		Zacharia
		Maleachi
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Het Nieuwe Testament omvat:
De Evangeliën en de Handelingen
Mattheüs
Markus
Lukas
Johannes
Handelingen van de heilige Apostelen

De brieven
Romeinen
1 en 2 Korinthe
Galaten
Efeze
Filippenzen
Kolossenzen
1 en 2 Thessalonicenzen
1 en 2 Timotheüs
Titus
Filemon
Hebreeën

De algemene zendbrieven van:
Jakobus
1 en 2 Petrus
1, 2 en 3 Johannes
Judas

Het profetisch boek:
Openbaring van Johannes
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Wat u onder andere in ‘De
Levensbron’ kunt vinden
• Genesis 1 en 2 de schepping van hemel en aarde
•	Genesis 3 door de ongehoorzaamheid van de mens is de band tussen God en
mens verbroken
• Genesis 3:15 God belooft de Verlosser
•	Genesis 6 en 7 het voortwoekeren van de zonde en de straf van God door de
zondvloed
• Genesis 11 de torenbouw van Babel, de spraakverwarring
• Romeinen 3:9-20 De gevolgen van de zonden
• Exodus 20 de Wet van God, de Tien Geboden
• Mattheüs 22:34-40 de samenvatting van de Wet
•	Johannes 3:16-18 hoe groot Gods liefde is en hoe erg het is als we die versmaden
•	2 Korinthe 5:11-21 hoe de apostelen dat gepredikt hebben over de gehele wereld
• Lukas 2:1-20 de geboorte van de Heere Jezus
•	Lukas 15 dat Jezus het verlorene zoekt: het schaap, de penning, de jongste zoon
• Markus 2:1-13 hoe Jezus een verlamde geneest
•	Johannes 17 hoe Jezus bidt tot God, Zijn Vader voor degenen die in Hem zullen
geloven
•	Johannes 18 tot en met 21 over het lijden en sterven van Jezus, over Zijn opstanding uit de dood en de
• verschijning aan de discipelen
• Openbaring 1 over de heerlijkheid van Jezus
•	Openbaring 21 over de heerlijkheid van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
• Psalm 130 hoe een zondaar roept tot God
• Psalm 32 hoe een zondaar vergeving vindt
• Psalm 121 hoe God zorgt voor Zijn kinderen
• Psalm 150 de oproep om God te loven
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het heilig evangelie naar de beschrijving van

mattheüs
Het geslachtsregister van
Jezus Christus

1

Het geslachtsregister van Jezus
Christus, de Zoon van a David, de
Zoon van Abraham.
2 b Abraham verwekte Izak, c Izak verwekte Jakob, d Jakob verwekte Juda en
zijn broers;
3 e Juda verwekte Perez en Zerah bij Tamar; f Perez verwekte Hezron, g Hezron
verwekte Aram;
4 Aram verwekte Aminadab, Aminadab
verwekte Nahesson, Nahesson verwekte Salmon;
5 Salmon verwekte Boaz bij Rachab,
Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï;
6 h Isaï verwekte David, de koning; David, de koning, verwekte Salomo bij
haar die de vrouw van Uria was;
7 i Salomo verwekte Rehabeam, Rehabeam verwekte Abia, Abia verwekte
Asa;
8 Asa verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia;
9 Uzzia verwekte Jotham, Jotham verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia;
10 Hizkia verwekte Manasse, Manasse
verwekte Amon, Amon verwekte Josia;
11 j Josia verwekte Jechonia en zijn
broers, ten tijde van de Babylonische
ballingschap.
12 Na de Babylonische ballingschap verwekte k Jechonia Sealthiël, l Sealthiël
verwekte Zerubbabel;

13 Zerubbabel verwekte Abihud, Abihud
verwekte Eljakim, Eljakim verwekte
Azor;
14 Azor verwekte Zadok, Zadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud;
15 Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Matthan, Matthan verwekte Jakob;
16 Jakob verwekte Jozef, de man van
Maria, uit wie geboren is Jezus, Die
Christus genoemd wordt.
17 Al de geslachten dus, van Abraham
tot David, zijn veertien geslachten;
en van David tot de Babylonische ballingschap zijn veertien geslachten; en
van de Babylonische ballingschap tot
Christus zijn veertien geslachten.

De geboorte van Christus
18 De geboorte van Jezus Christus was
nu als volgt. m Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek
zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest.
19 Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig
was en haar niet in het openbaar te
schande wilde maken.
20 Terwijl hij deze dingen overwoog, zie,
een engel van de Heere verscheen hem
in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw
vrouw, bij u te nemen, want wat in haar
*
ontvangen is, is uit de Heilige Geest;
21 en zij zal een Zoon baren, en n u zult

a  

Luk. 1:31,32 b  Gen. 21:2 c  Gen. 25:26 d  Gen. 29:35 e  Gen. 38:27,29 f  Ruth 4:18; 1 Kron. 2:5
Ruth 4:19; 1 Kron. 2:9 h  Ruth 4:22; 1 Sam. 16:1; 17:12; 1 Kron. 2:15; 12:18 i  1 Kon. 11:43; 1 Kron. 3:10
j  
1 Kron. 3:16 k  1 Kron. 3:17 l  Ezra 3:2 m  Luk. 1:27,34 n  Luk. 1:31
1:20 ontvangen - Letterlijk: verwekt.
g  
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Hem de naam Jezus geven, want a Hij zal
Zijn volk zalig maken van hun zonden.
22 Dit alles is geschied opdat vervuld
werd wat door de Heere gesproken is
door de profeet, toen hij zei:
23 b Zie, de maagd zal zwanger worden en
een Zoon baren, en u zult Hem de Naam
Immanuel geven; vertaald betekent dat:
God met ons.
24 Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was,
deed hij zoals de engel van de Heere
hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw
bij zich;
25 en hij had geen gemeenschap met
*
haar totdat zij haar eerstgeboren Zoon
gebaard had; c en hij gaf Hem de Naam
Jezus.

merkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen
was;
8 en hij stuurde hen naar Bethlehem en
zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat Kind, en als u Het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook
ik kom om Het te aanbidden.
9 En nadat zij de koning aangehoord
hadden, gingen zij op weg. En zie, de
ster die zij in het oosten gezien hadden,
ging hun voor, totdat hij boven de plaats
kwam te staan waar het Kind was.
10 Toen zij de ster zagen, verheugden zij
zich met zeer grote vreugde.
11 En toen zij in het huis kwamen, von*
den zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het.
De wijzen uit het oosten
Zij openden hun schatkisten en brachToen nu Jezus d geboren was in ten Hem geschenken: goud en wierook
Bethlehem, in Judea, in de dagen en mirre.
van koning Herodes, zie, wijzen uit het 12 En nadat zij door een aanwijzing van
oosten kwamen in Jeruzalem aan,
God in een droom gewaarschuwd wa2 en zeiden: Waar is de Koning van de ren om niet terug te keren naar HeroJoden die geboren is? Want wij hebben des, keerden zij langs een andere weg
Zijn ster in het oosten gezien en zijn terug naar hun land.
gekomen om Hem te aanbidden.
3 Toen koning Herodes dit hoorde, raak- Naar Egypte
te hij in verwarring en heel Jeruzalem 13 Nadat zij vertrokken waren, zie, een
met hem.
engel van de Heere verschijnt Jozef in
4 En nadat hij alle overpriesters en een droom en zegt: Sta op, en neem het
schriftgeleerden van het volk bijeen Kind en Zijn moeder met u mee, en
had laten komen, wilde hij van hen we- vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat
ten waar de Christus geboren zou wor- ik het u zal zeggen, want Herodes zal het
den.
Kind zoeken om Het om te brengen.
5 Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in 14 Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn
Judea, want zo staat het geschreven moeder in de nacht met zich mee en
door de profeet:
vertrok naar Egypte.
6 e En u, Bethlehem, land van Juda, bent 15 En hij bleef daar tot de dood van Hebeslist niet de minste onder de vorsten rodes, opdat vervuld werd wat door de
van Juda, want uit u zal de Leidsman Heere gesproken is door de f profeet: Uit
voortkomen Die Mijn volk Israël wei- Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.
den zal.
7 Toen riep Herodes de wijzen onopge-

2

a  

Hand. 4:12 b  Jes. 7:14 c  Luk. 2:21 d  Luk. 2:4 e  Micha 5:1; Joh. 7:42 f  Hos. 11:1
1:25 had geen gemeenschap met haar - Letterlijk: kende haar niet. 2:11 vonden - Letterlijk:

zagen.
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mattheüs 2-3

De kindermoord in Bethlehem

Johannes de Doper

16 Toen werd Herodes, die zag dat hij
door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de kinderen
om die er binnen Bethlehem en in heel
dat gebied waren, van twee jaar oud en
daaronder, in overeenstemming met de
tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig
nagevraagd had.
17 Toen is vervuld wat gesproken is door
de profeet Jeremia:
18 a Een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm; Rachel huilde over haar kinderen, en
wilde niet vertroost worden, omdat zij
er niet meer zijn.

In die dagen c trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea,
2 en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk
der hemelen is nabijgekomen.
3 Want deze is het over wie gesproken
werd door de profeet Jesaja toen hij zei:
d
De stem van iemand die roept in de
woestijn: Maak de weg van de Heere
gereed, maak Zijn paden recht.
4 Deze Johannes had kleding e van kameelhaar en een leren gordel om zijn
middel; zijn voedsel was sprinkhanen
en wilde honing.
5 Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel
het land rondom de Jordaan naar hem
uit,
6 f en zij werden door hem gedoopt in de
Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden.
7 Toen hij g velen van de Farizeeën en
Sadduceeën op zijn doop zag afkomen,
zei hij tegen hen: h Adderengebroed!
Wie heeft u laten weten dat u moet
vluchten voor de komende toorn?
8 i Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering,
9 en denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: j Wij hebben Abraham als vader;
want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken.
10 De bijl ligt zelfs al aan de wortel van
de bomen; k elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
11 Ik doop u wel met water tot bekering,
l
maar Hij Die na mij komt, is sterker dan
ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met
de Heilige Geest en met vuur.
12 Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn
dorsvloer grondig reinigen en Zijn tar-

Naar Nazareth
19 Toen Herodes gestorven was, zie, een
engel van de Heere verschijnt Jozef in
een droom, in Egypte,
20 en zegt: Sta op, neem het Kind en Zijn
moeder met u mee, en ga naar het land
Israël, want zij die het Kind naar het
*
leven stonden, zijn gestorven.
21 Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn
moeder met zich mee, en kwam in het
land Israël.
22 Toen hij echter hoorde dat Archelaüs
in Judea koning was in de plaats van
zijn vader Herodes, was hij bevreesd
daarheen te gaan. Maar nadat zij door
een aanwijzing van God in een droom
gewaarschuwd waren, vertrok hij naar
het gebied van Galilea.
23 En toen hij daar gekomen was, ging
hij wonen in een stad die Nazareth
heette, opdat vervuld werd wat door de
b
profeten gezegd is: dat Hij Nazarener
genoemd zal worden.

3

a  

Jer. 31:15 b  Jes. 11:1; 60:21; Zach. 6:12 c  Mark. 1:4; Luk. 3:3 d  Jes. 40:3; Mark. 1:3; Luk. 3:4; Joh. 1:23
Mark. 1:6 f  Mark. 1:5 g  Luk. 3:7 h  Matt. 12:34; 23:33 i  Luk. 3:8 j  Joh. 8:39 k  Matt. 7:19; Joh. 15:6
l  
Mark. 1:7; Luk. 3:16; Joh. 1:15,26; Hand. 1:5; 11:16; 19:4
2:20 die het Kind naar het leven stonden - Letterlijk: die de ziel van het Kind zochten.
e  
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we in de schuur verzamelen en Hij zal
het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden.

want er staat geschreven f dat Hij Zijn
engelen voor U bevel zal geven, en dat
zij U op de handen zullen dragen, opdat
U Uw voet niet misschien aan een steen
Johannes doopt Jezus
stoot.
13 a Toen kwam Jezus van Galilea naar de 7 Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens
Jordaan, naar Johannes, om door hem geschreven: g U zult de Heere, uw God,
gedoopt te worden.
niet verzoeken.
14 Maar Johannes wilde Hem hiervan 8 Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu
weerhouden en zei: Ik heb het nodig naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem
door U gedoopt te worden, en komt U al de koninkrijken van de wereld zien,
naar mij?
met hun heerlijkheid,
15 Maar Jezus antwoordde hem en zei: 9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geLaat het nu gebeuren, want op deze wij- ven, als U knielt en mij aanbidt.
ze past het ons alle gerechtigheid te 10 Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg,
vervullen. Toen liet hij het Hem toe.
satan, want er staat geschreven: h De
16 En nadat Jezus gedoopt was, kwam Heere, uw God, zult u aanbidden en
Hij meteen op uit het water; en zie, de Hem alleen dienen.
hemelen werden voor Hem geopend, en 11 Toen liet de duivel Hem gaan; en zie,
Hij zag b de Geest van God als een duif engelen kwamen en dienden Hem.
neerdalen en op Zich komen.
17 En zie, een stem uit de hemelen zei: Het begin van Jezus' prediking
c
Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn 12 Toen Jezus gehoord had dat i Johannes
welbehagen heb!
overgeleverd was, keerde Hij terug
j
naar Galilea.
De verzoeking in de woestijn
13 Hij verliet Nazareth en ging wonen in
Toen d werd Jezus door de Geest Kapernaüm, dat aan de zee lag, in het
weggeleid naar de woestijn om gebied van Zebulon en Naftali,
verzocht te worden door de duivel.
14 opdat vervuld zou worden wat door
2 En nadat Hij veertig dagen en veertig de profeet Jesaja gesproken werd toen
nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte hij zei:
honger.
15 k Land Zebulon en land Naftali, gebied
3 En de verzoeker kwam bij Hem en zei: aan de weg naar de zee en over de JorAls U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze daan, Galilea van de volken,
stenen broden worden.
16 het volk dat in duisternis zat, heeft
4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat een groot licht gezien; en voor hen die
geschreven: e De mens zal niet van zaten in het land en de schaduw van de
brood alleen leven, maar van elk woord dood, is een licht opgegaan.
dat uit de mond van God komt.
17 Van toen af begon Jezus te prediken
5 Toen nam de duivel Hem mee naar de en te zeggen: l Bekeer u, want het Koheilige stad en zette Hem op het hoog- ninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
ste gedeelte van de tempel,
6 en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van De eerste discipelen
God bent, werp Uzelf dan naar beneden, 18 m En Jezus liep langs de zee van Galilea

4

a  

Mark. 1:9; Luk. 3:21 b  Jes. 11:2; 42:1; Joh. 1:32 c  Jes. 42:1; Matt. 12:18; 17:5; Luk. 9:35; Kol. 1:13;
2 Petr. 1:17 d  Mark. 1:12; Luk. 4:1 e  Deut. 8:3 f  Ps. 91:11,12 g  Deut. 6:16 h  Deut. 6:13; 10:20 i  Mark.
1:14; Luk. 4:14 j  Luk. 4:16,31; Joh. 4:43 k  Jes. 8:23; 9:1 l  Mark. 1:15 m  Mark. 1:16
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mattheüs 4-5

en zag twee broers, namelijk Simon, die
Petrus genoemd wordt, en zijn broer
Andreas, het net in de zee werpen, want
zij waren vissers.
19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij
aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.
20 Zij lieten meteen de netten achter en
volgden Hem.
21 Hij ging vandaar verder en zag twee
andere broers, namelijk Jakobus, de
zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn
broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen.
22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.

4 b Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.
5 c Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij
zullen de aarde beërven.
6 d Zalig zijn zij die hongeren en dorsten
naar de gerechtigheid, want zij zullen
verzadigd worden.
7 Zalig zijn de barmhartigen, want aan
hen zal barmhartigheid bewezen worden.
8 e Zalig zijn de reinen van hart, want zij
zullen God zien.
9 Zalig zijn de vredestichters, want zij
zullen Gods kinderen genoemd worden.
10 f Zalig zijn zij die vervolgd worden om
de gerechtigheid, want van hen is het
Koninkrijk der hemelen.
De toeloop van de menigte
11 Zalig bent u als men u smaadt en ver23 En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf volgt, en door te liegen allerlei kwaad
onderwijs in hun synagogen en predik- tegen u spreekt, g omwille van Mij.
te het Evangelie van het Koninkrijk, en 12 h Verblijd en verheug u, want uw loon
Hij genas elke ziekte en elke kwaal on- is groot in de hemelen, want zo hebben
der het volk.
ze de profeten vervolgd die er vóór u
24 En het gerucht over Hem verspreidde geweest zijn.
* over heel Syrië; en zij brachten bij
zich
Hem allen die er slecht aan toe waren Het zout van de aarde en het
en door allerlei ziekten en pijnen be- licht op de kandelaar
vangen waren, en die door demonen 13 i U bent het zout van de aarde; maar als
bezeten waren, en maanzieken en ver- het zout zijn smaak verloren heeft,
lamden; en Hij genas hen.
waarmee zal het gezouten worden? Het
25 En grote menigten volgden Hem, uit deugt nergens meer voor dan om wegGalilea en Dekapolis, uit Jeruzalem en geworpen en door de mensen vertrapt
Judea, en van over de Jordaan.
te worden.
14 U bent het licht van de wereld. Een
De zaligsprekingen
stad die boven op een berg ligt, kan niet
Toen Jezus de menigte zag, ging Hij verborgen zijn.
de berg op, en nadat Hij was gaan 15 j En ook steekt men geen lamp aan en
zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem. zet die onder de korenmaat, maar op de
2 En Hij opende Zijn mond en onder- standaard, en hij schijnt voor allen die
wees hen. Hij zei:
in het huis zijn.
3 a Zalig zijn de armen van geest, want 16 k Laat uw licht zo schijnen voor de
van hen is het Koninkrijk der hemelen. mensen, dat zij uw goede werken zien

5
a  

Luk. 6:20 b  Luk. 6:21 c  Ps. 37:11 d  Jes. 55:1 e  Ps. 15:2; 24:4; Hebr. 12:14 f  2 Kor. 4:10; 2 Tim. 2:12;
1 Petr. 3:14 g  1 Petr. 4:14 h  Luk. 6:23 i  Mark. 9:50; Luk. 14:34 j  Mark. 4:21; Luk. 8:16; 11:33 k  1 Petr.
2:12
4:24 verspreidde zich - Letterlijk: ging uit.
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