1--- r- v-rk%
a

1" k
,..
hcer---- 1
i

‘.

-

2

t

2

2.–'–‘
5
t

r‘ At
49 „;.__,<..

x

I

'

1

E

-

i

g 5 i
'kj

!

H: 7 T

.ff

2
,

-_ E

1
1
..

2
t

i

5
5

1
,

E

%

L-

1
`,L......

Lrj

Nt 7,,.-

i i i
' .:,..,

N: F UWE TES AMEN~

1
;

REMBRANDT-BIJBEL

REMBRANDT-BIJBEL
2 DEELEN MET 240 AFBEELDINGEN

Samengesteld door
PROF.

E. W. BREDT

Met een voorrede van
PROF.

W. VOGELSANG

Hoogleeraar aan de Rijks-Universiteit to Utrecht

NIEUWE TESTAMENT

N.V. UlTGEVERS-MAATSCHAPPIJ ENUM
AMSTERDAM - 1931

COPYRIGHT 1931 BEI HUGO SCHMIDT VERLAG MUNCHEN.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN, INSBESONDERE DAS AN
DER UBERSETZUNG DER EINLEITUNG
E. W. BREDT

HUGO SCHMIDT

Rembrandt op 2 2 farigen leeftijd.

Een Engel verschijnt aan Zacharias.

Lucas.
De aankondiging van de geboorte
van Johannes den Dooper.
5. In de dagen van Herodes
• den Koning van Judea, was
er een zeker Priester met name
Zacharias, van de dagorde van
Abia; en zijne vrouw was uit de
dochteren Adrons, en haar naam
Elizabet.
6. En zij waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in
alle de geboden en rechten des
Heeren onberispelijk.
7. En zij hadden geen kind,
omdat Elizabet onvruchtbaar
was en zij beiden verre op hunne
dagen gekomen waren.
8. En het geschiedde, dat, als
hij het Priesterambt bediende
voor God in de beurt zijner dagorde,
9. naar de gewoonte der pries-
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terlijke bediening, hem ten lote
was gevallen, dat hij zoude ingaan in den Tempel des Heeren
om to reukofferen;
10. en al de menigte des yolks
was buiten biddende ter ure des
reukoffers.
11. En van hem werd gezien
een Engel des Heeren, staande
ter rechterzijde van het altaar
des reukoffers.
12. En Zacharias hem ziende,
werd ontroerd, en vreeze is op hem
gevallen.
13. Maar de Engel zeide tot
hem: Vrees niet, Zacharias, want
uw gebed is verhoord en uwe
vrouw Elizabet zal u eenen zoon
baren en gij zult zijnen naam
heeten Johannes;
14. en u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich
1

De aankondiging aan Maria.
over zijne geboorte verblijden.
15. Want hij zal groot zijn voor
den Heere; noch wijn noch sterken drank zal hij drinken en hij
zal met den Heiligen Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf af;
16. en hij zal velen der kinderen Israels bekeeren tot den Heere
hunnen God;
17. en hij zal voor Hem henengaan in den geest en de kracht
van Elia om te bekeeren de
harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de
voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden
een toegerust yolk.
2

18. En Zacharias zeide tot den
Engel: Waarbij zal ik dat weten ?
Want ik ben oud en mijne vrouw
is verre op hare dagen gekomen.
19. En de Engel antwoordde
en zeide tot hem: Ik ben Gabriel,
die voor God sta, en ben uitgezonden om tot u te spreken en
u deze dingen te verkondigen;
20. en zie, gij zult zwijgen
en niet kunnen spreken, tot op
den dag dat deze dingen geschied
zullen zijn; omdat gij mijne woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hunnen
tijd .
21. En het yolk was wachtende
op Zacharias en zij waren ver-

wonderd, dat hij zoo lang ver- Jakobs Koning zijn in der eeuwigtoefde in den Tempel.
heid en zijns Koninkrijks zal geen
22. En als hij uitkwam, kon einde zijn.
hij tot hen niet spreken; en zij
34. En Maria zeide tot den
bekenden, dat hij een gezicht in Engel: Hoe zal dat wezen, dewijl
den Tempel gezien had. En hij ik geenen man beken ?
wenkte hun toe en bleef stom.
35. En de Engel antwoordende,
23. En het geschiedde als de zeide tot haar: De Heilige Geest
dagen zijner bediening vervuld zal over u komen en de kracht
waren, dat hij naar zijn huis ging. des Allerhoogsten zal u over24. En na die dagen werd schaduwen: daarom ook, dat
Elizabet zijne vrouw bevrucht; Heilige, dat uit u geboren zal
en zij verborg zich vijf maanden, worden, zal Gods Zoon genaamd
zeggende:
worden.
25. AlzOO heeft mij de Heere
36. En zie, Elizabet uwe nicht
gedaan, in de dagen in welke Hij is ook zelve bevrucht met eenen
mij aangezien heeft, om mijne zoon in haren ouderdom; en deze
versmaadheid onder de menschen maand is haar, die onvruchtbaar
weg to nemen.
genaamd was, de zesde;
37. want geen ding zal bij God
onmogelijk zijn.
Aankondiging van Jezus' geboorte.
38. En Maria zeide: Zie, de
26. En in de zesde maand dienstmaagd des Heeren: mij gewerd de Engel Gabriel van God schiede naar uw woord. En de
gezonden naar eene stad in Engel ging weg van haar.
Galil6a, genaamd Nazareth,
27. tot eene maagd, die ondertrouwd was met eenen man, wiens Maria bezoekt Elizabet.
naam was Jozef, uit den huize
39. En Maria opgestaan zijnde
Davids; en de naam der maagd in die dagen, reisde met haast
was Maria.
naar het gebergte, in eene stad
28. En de Engel tot haar van Juda,
ingekomen zijnde, zeide: Nees
40. en kwam in het huis van
gegroet, gij begenadigde; de Heere Zacharias, en groette Elizabet.
is met u, gij zijt gezegend onder
41. En het geschiedde als Elizade vrouwen.
bet de groetenis van Maria
29. En als zij hem zag, werd hoorde, zoo sprong het kindeken
zij zeer ontroerd over dit zijn op in haren schoot, en Elizabet
woord en overleide hoedanig deze werd vervuld met den Heiligen
groetenis mocht zijn.
Geest,
30. En de Engel zeide tot haar:
42. en riep uit met eene groote
Vrees niet, Maria, want gij hebt stem en zeide: Gezegend zijt gij
genade bij God gevonden.
onder de vrouwen, en gezegend
31. En zie, gij zult bevrucht is de vrucht uws schoots.
worden en eenen zoon baren en
43. En van waar komt mij dit,
zult zijnen naam heeten Jezus. dat de moeder mijns Heeren tot
32. Deze zal groat zijn en de mij komt ?
Zoon des Allerhoogsten genaamd
44. Want zie, als de stem uwer
worden en God de Heere zal hem groetenis in mijne ooren geschiedden troon zijns vaders Davids de, zoo sprong het kindeken van
geven;
vreugde op in mijnen schoot.
33. en hij zal over het huis
45. En zalig is zij, die geloofd
3

Maria bezoekt Elisabet.
heeft; want de dingen, die haar
van den Heere gezegd zijn,
zullen volbracht worden.
46. En Maria zeide: Mijne ziel
maakt groot den Heere,
47. en mijn geest verheugt
zich in God mijnen Zaligmaker,
48. omdat Hij de nederheid
zijner dienstmaagd heeft aange4

zien; want zie, van nu aan zullen
mij zalig spreken alle de geslachten;
49. want groote dingen heeft
aan mij gedaan Hij, die machtig
is, en heilig is zijn naam,
50. en zijne barmhartigheid is
van geslacht tot geslacht over
degenen, die Hem vreezen.

Zacharias schriilt den naam Johannes op een schriiltafeltje.
51. Hij heeft een krachtig werk
gedaan door zijnen arm; Hij heeft
verstrooid de hoogmoedigen in
de gedachten hunner harten;
52. Hij heeft machtigen van de
tronen afgetrokken en nederigen
heeft Hij verhoogd;
53. Hongerigen heeft Hij met
goederen vervuld en rijken heeft
Hij ledig weggezonden.
54. Hij heeft Israel zijnen
knecht opgenomen, opdat Hij
gedachtig ware der barmhartigheid
55. (gelijk Hij gesproken heeft
tot onze vaderen, namelijk tot
Abraham en zijn zaad), in eeuwigheid.
56. En Maria bleef bij haar
omtrent drie maanden en keerde
weder tot haar huis.

De loftang van Zacharias.
57. En de tijd van Elizabet
werd vervuld, dat zij baren zoude,
en zij baarde eenen zoon.
58. En die daar rondom woon-

den en hare magen hoorden, dat
de Heere zijne barmhartigheid
grootelijks aan haar bewezen had,
en waren met haar verblijd.
59. En het geschiedde, dat zij
op den achtsten dag kwamen om
het kindeken to besnijden en
noemden het Zacharias naar den
naam zijns vaders.
60. En zijne moeder antwoordde en zeide: Niet alzoo, maar hij
zal Johannes heeten.
61. En zij zeiden tot haar: Daar
is niemand in uwe maagschap,
die met dien naam genaamd
wordt.
62. En zij wenkten zijnen vader
hoe hij wilde, dat hij genaamd
zoude worden.
63. En als hij een schrijftafelken geeischt had, schreef hij,
zeggende: Johannes is zijn naam.
En zij verwonderden zich alien.
64. En terstond werd zijn mond
geopend en zijne tong losgemaakt,
en hij sprak, God lovende.
65. En daar kwam vreeze over
alien, die rondom hen woonden; en
5

in het geheele gebergte van Judea
werd veel gesproken van alle deze
dingen.
66. En alien, die het hoorden,
namen het ter harte, zeggende:
Wat zal toch dit kindeken wezen ?
En de hand des Heeren was met
hem.
67. En Zacharias zijn vader
werd vervuld met den Heiligen
Geest en profeteerde, zeggende:
68. Geloofd zij de Heere de
God Israels, want Hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijnen volke,
69. en heeft eenen hoorn der
zaligheid ons opgericht in het
huis Davids zijns knechts,
70. gelijk Hij gesproken heeft
door den mond zijner heilige
Profeten, die van het begin der
wereld geweest zijn,
71. namelijk eene verlossing
van onze vijanden en van de
hand aller dergenen die ons haten;
72. opdat Hij barmhartigheid
deea aan onze vaderen en gedachtig ware aan zijn heilig
verbond,
73. en aan den eed, lien Hij
Abraham onzen vader gezworen
heeft, om ons te geven,
74. dat wij, verlost zijnde uit
de hand onzer vijanden, Hem
dienen zouden zonder vreeze,
75. in heiligheid en gerechtigheid voor Hem, alle de dagen
onzes levens.
76. En gij, kindeken, zult een
Profeet des Allerhoogsten genaamd worden; want gij zult
voor het aangezicht des Heeren
henengaan om zijne wegen te
bereiden,
77. om zijnen volke kennis der
zaligheid te geven, in vergeving
hunner zonden,
78. door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes
Gods, met welke ons bezocht heeft
de Opgang uit de hoogte,
79. om te verschijnen denge6

nen, die gezeten zijn in duisternis
en schaduw des doods, om onze
voeten te richten op den weg
des vredes.
80. En het kindeken ivies op
en werd gesterkt in den geest en
was in de woestijnen tot den dag
zijner vertooning aan Israel.
Geboorte van Jezus.
1. En het geschiedde in die2 . zelve
dagen, dat er een gebod
uitging van den Keizer Augustus,
dat de geheele wereld beschreven
zoude worden.
2. Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrie
Stadhouder was.
3. En zij gingen allen om beschreven te worden, een eigelijk
naar zijn eigen stad.
4. En Jozef ging óók op, van
Galilea uit de stad Nazareth, naar
Judea tot de stad Davids, die
Bethlehem genaamd wordt (omdat hij uit het huis en geslacht
Davids was),
5. om beschreven te worden
met Maria zijne ondertrouwde
vrouw, welke bevrucht was.
6. En het geschiedde als zij
daar waren, dat de dagen vervuld
werden, dat zij baren zoude;
7. en zij baarde haren eerstgeboren zoon en wond hem in
doeken en leide hem neder in
de kribbe, omdat voor hen geene
plaats was in de herberg.
De boodschap aan de herders.
8. En daar waren herders in
diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de
nachtwacht over hunne kudde.
9. En zie, een Engel des Heeren
stond bij hen en de heerlijkheid
des Heeren omscheen hen, en zij
vreesden met groote vreeze.
10. En de Engel zeide tot hen:
Vreest niet, want zie, ik verkondig

Verkondiging van Christus' geboorte aan de herders.
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De aanbidding der herders.

De aanbidding der herders.
u groote blijdschap, die al den
volke wezen zal,
11. namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is
Christus de Heere, in de stad
Davids.
12. En dit zal u het teeken
zijn: gij zult het kindeken vinden
in doeken gewonden en liggende
in de kribbe.
13. En van stonde aan was
daar met den Engel eene menigte
des hemelschen heirlegers, prij zende God en zeggende:
14. Eere zij* God in de hoogste
hemelen, en vrede op aarde, in
de menschen een welbehagen !
15. En het geschiedde als de
Engelen van hen weggevaren
waren naar den hemel, dat de
herders tot elkander zeiden: Laat

ons dan henengaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord,
dat er geschied is, hetwelk de
Heere ons heeft kond gedaan.
16. En zij kwamen met haast
en vonden Maria en Jozef, en
het kindeken liggende in de
kribbe.
17. En als zij het gezien hadden,
maakten zij alom bekend het
woord, dat hun van dit kindeken
gezegd was.
18. En alien, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de
herders;
19. doch Maria bewaarde deze
woorden alle to zamen, overleggende die in haar hart.
20. En de herders keerden
wederom, verheerlij kende en prij9,

De aanbidding der herders.
zende God over alles wat zij
gehoord en gezien hadden, gelijk
tot hen gesproken was.
De voorstelling in den tempel.
21. En als acht dagen vervuld
waren, dat men het kindeken
besnijden zoude, zoo werd zijn
naam genaamd Jezus, welke genaamd was van den Engel, eer
hij in het lichaam ontvangen
was.
22. En als de dagen harer reiniging vervuld waren naar de wet
van Mozes, brachten zij hem te
Jeruzalem, opdat zij hem den
Heere voorstelden,
23. (gelijk geschreven is in de
wet des Heeren: Al wat mannelijk
10

is, dat de moeder opent, zal den
Heere heilig genaamd worden),
24. en opdat zij offerande
gaven, naar hetgeen in de wet
des Heeren gezegd is, een paar
tortelduiven of twee jonge duiven.
25. En zie, daar was een mensch
te Jeruzalem, wiens naam was
Simeon: en deze mensch was rechtvaardig en godvreezend, verwachtende de vertroosting Israels
en de Heilige Geest was op
hem:
26. en hem was eene Goddelijke openbaring gedaan door den
Heiligen Geest, dat hij den dood
niet zien zoude, eer hij den
Christus des Heeren zoude zien.
27. En hij kwam door den

De voorstelling in den tempel.
Geest in den Tempel; en als de
ouders het kindeken Jezus inbrachten om naar de gewoonte
der wet met hem te doen,
28. zoo nam hij hetzelve in
zijne armen, en loofde God, en
zeide:
29. Nu laat Gij, Heere, uwen
dienstknecht gaan in vrede, naar
uw woord;
30. want mijne oogen hebben
uwe zaligheid gezien,
31. die Gij bereid hcut voor
het aangezicht van alle de volkeren;
32. een licht tot verlichting
der heidenen en tot heerlijkheid
van uw yolk Israel.
33. En Jozef en zijne moeder
verwonderden zich over hetgeen
van hem gezegd werd.
34. En Simeon zegende hen,
en zeide tot Maria zijne moeder:
Zie, deze wordt gezet tot een val
N. T P. 2

en opstanding veler in Israel, en
tot een teeken dat wedersproken
zal worden,
35. (en ook een zwaard zal door
uw zelfs ziel gaan), opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden.
36. En daar was Anna eene
Profetes, eene dochter Fanuels,
uit den stam Aser; deze was tot
grooten ouderdom gekomen, welke
met haren man zeven jaren had
geleefd van haren maagdom af;
37. en zij was eene weduwe
van omtrent vier en tachtig jaren,
dewelke niet week uit den Tempel,
met vasten en bidden God dienende nacht en dag.
38. En deze te Bier ure daarbij
komende, heeft insgelijks den
Heere beleden en sprak van hem
tot alien, die de verlossing in
Jeruzalem verwachtten.
39. En als zij alles voleindigd
11

Simeon in den tempel.
12

Simeon in den tempel.
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De heilige Familie.
14

De heilige familie bij het geopende venster.

15

De heilige familie met Engelen.
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De heilige familie.

De heilige familie.
17

De Wijzen uit het Oosten.

18

hadden wat naar de wet des
Heeren te doen was, keerden zij
weder naar Galilea, tot hunne
stall Nazareth.

40. En het kindeken wies op
en werd gesterkt in den geest en
vervuld met wijsheid, en de genade Gods was over hem.

Mattheiis.
De Wijzen uit het Oosten.
1. Toen nu Jezus geboren
• was te Bethlehem, gelegen
in Judea, in de dagen van den
Koning Herodes, zie, eenige wijze
van het Oosten zijn te Jeruzalem
aangekomen,
2. zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden ? want
wij hebben gezien zijne ster in
't Oosten en zijn gekomen om
hem te aanbidden.
3. De Koning Herodes nu, dit
gehoord hebbende, werd ontroerd
en geheel Jeruzalem met hem:
4. en bijeenvergaderd hebbende, alle de Overpriesters, en
Schriftgeleerden des yolks, vraagde van hen, waar de Christus
zoude geboren worden.
5. En zij zeiden tot hem: Te
Bethlehem, in Judea gelegen;
want alzOO is geschreven door
den Profeet:
6. En gij Bethlehem, gij land
van Juda, zijt geenszins de
minste onder de Vorsten van
Juda; want uit u zal de Leidsman
voortkomen, die mijn yolk Israel
weiden zal.
7. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam
naarstiglijk van hen den tijd,
wanneer de ster verschenen was;
8. en hen naar Bethlehem
zendende, zeide: Reist henen en
onderzoekt naarstiglijk naar dat
kindeken, en als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het
mij, opdat ik óók kome en datzelve aanbidde.
9. En zij den Koning gehoord
hebbende, zijn henengereisd; en

2

zei, de ster, die zij in 't Oosten
gezien hadden, ging hun voor,
totdat zij kwam en stond boven
de plaats waar het kindeken was.
10. Als zij nu de ster zagen,
verheugden zij zich met zeer
groote vreugde;
11. en in het huis gekomen
zijnde, vonden zij het kindeken
met Maria zijne moeder, en nedervallende hebben zij hetzelve aangebeden; en hunne schatten opengedaan hebbende, brachten zij
hem geschenken, goud en wierook
en mirre.
12. En door Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den
droom, dat zij niet zouden wederkeeren tot Herodes, vertrokken
zij door een eenen anderen weg
weder naar hun land.
De vlucht naar Egypte.
13. Toen zij nu vertrokken
waren, zie, de Engel des Heeren
verschijnt Jozef in den droom,
zeggende: Sta op, en neem tot u
het kindeken en zijne moeder en
vlied in Egypte en wees aldaar,
totdat ik het u zeggen zal; want
Herodes zal het kindeken zoeken
om hetzelve te dooden.
14. Hij dan opgestaan zijnde,
nam het kindeken en zijne moeder
tot zich in den nacht en vertrok
naar Egypte,
15. en was aldaar tot den dood
van Herodes; opdat vervuld zoude
worden hetgeen van den Heere
gesproken is door den Profeet,
zeggende: Uit Egypte heb ik
mijnen Zoon geroepen.
19

L..

De Engel verschijnt aan jozef en beveelt hem naar Egypte to vluchten.

20

De vluckt naar Egypte.

21

De vlucht nacty Egypte.

22

De vlucht naar Egypte.

23

Rust tijdens de vlucht naar Egypte.

24

Nachtelijke rust tijdens de vlucht naar Egypte.

Nachtelijke rust tiydens de vlucht naar Egypte.
25

De vlucht nactr Egypte.

De vlucht naar Egypte.
26

De Engel beveelt Jozef naar het land van Israel terug te keeren.
in Egypte,
Kindermoord te Bethlehem.
20. Zeggende: Sta op, neem
Terugkeer naar Nazareth.
16. Als Herodes zag, dat hij het kindeken en zijne moeder tot
van de wijzen bedrogen was, toen u en trek in het land Israels;
werd hij zeer toornig, en eenigen want zij zijn gestorven, die de
afgezonden hebbende heeft hij ziel des kindekens zochten.
21. Hij dan opgestaan zijnde,
omgebracht alle de kinderen, die
binnen Bethlehem en in alle heeft tot zich genomen het kindeszelfs landpalen waren, van deken en zijne moeder en is getwee jaren oud en daaronder, komen in 't land Israels.
naar den tijd, dien hij van de
22. Maar als hij hoorde, dat
wijzen naarstiglijk onderzocht Archelaiis in Judea Koning was,
in de plaats van zijnen vader
had.
17. Toen is vervuld geworden Herodes, vreesde hij daarhenen
hetgeen gesproken is door den te gaan; maar door Goddelijke
openbaring vermaand in den
Profeet Jeremia, zeggende:
18. Eene stem is in Rama droom, is hij vertrokken in de
gehoord, geklag, geween en veel deelen van Galil6a.
gekerm; Rachel beweende hare
23. En daar gekomen zijnde,
kinderen en wilde niet vertroost nam hij zijne woonplaats in de
wezen, omdat zij niet zijn.
stad genaamd Nazareth; opdat
19. Toen Herodes nu gestorven vervuld zoude worden wat door
was, zie, de Engel des Heeren de Profeten gezegd is, dat hij
verschijnt Jozef in den droom, Nazarener zal geheeten worden.
N. T. P. 3.
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De twaalfiarige Jezus in den tempel

Lucas.
De twaalfiarige Jezus in den tempel.
41. En zijne ouders reisden
• alle jaren naar Jeruzalem op
het feest van Pascha.
42. En toen hij twaalf jaren
oud geworden was en zij naar
Jeruzalem opgegaan waren naar
de gewoonte des feestdags,
43. en de dagen aldaar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus
to Jeruzalem, en Jozef en zijne
moeder wisten het niet;
44. maar meenende, dat hij in
't gezelschap op den weg was,
gingen zij eene dagreize en zochten hem onder de magen en
onder de bekenden.

2
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45. En als zij hem niet vonden,
keerden zij wederom naar Jeruzalem, hem zoekende
46. En het geschiedde na drie
dagen, dat zij hem vonden in
den Tempel, zittende in het midden der leeraren, hen hoorende
en hen ondervragende;
47. en alien, die hem hoorden,
ontzetten zich over zijn verstand
en antwoorden.
48. En zij hem ziende, werden
versla gen, en zijne moeder zeide
tot hem: Kind, waarom hebt gij
ons zoo gedaan ? Zie, uw vader
en ik hebben u met angst gezocht.
49. En hij zeide tot hen: Wat

De twaalfiarige Jezus in den tempel.

Jezus gaat met zijn ouders naar Nazareth terug.
29

De prediking van Johannes den Dooper.
is het dat gij mij gezocht hebt ?
Wist gij niet, dat ik moet zijn in
de dingen mijns Vaders ?
50. En zij verstonden het
woord niet, dat hij tot hen sprak.
51. En hij ging met hen of
en kwam to Nazareth en was hun
onderdanig. En zijne moeder bewaarde alle deze dingen in haar
hart.
52. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade
bij God en de menschen.
Johannes de Dooper.
Q 1. En in het vijftiende jaar
3 der regeering van den Keizer

Tiberius, als Pontius Pilatus
Stadhouder was over Judea, en.
Herodes een Viervorst over Galilea, en Filippus zijn broeder een
Viervorst over Iturea en over het
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land Trachonitis, en Lysanias
een Viervorst over Abilene,
2. onder de Hoogepriesters
Ann as en Kajafas, geschiedde
het Woord Gods tot Johannes
den zoon van Zacharias in de
woestijn.
3. En hij kwam in al het
omliggende land des Jordaans,
predikte den doop der bekeering
tot vergeving der zonden,
4. gelijk geschreven is in het
boek der woorden van Jesaja den
Profeet, zeggende: De stem des
roependen in de woestijn: Bereidt
den weg des Heeren, maakt zijne
paden recht:
5. alle dal zal gevuld worden
en alle berg en heuvel zal vernederd worden, en de kromme
wegen zullen tot eenen rechten
weg worden en de oneffene tot
effene wegen,

6. en alle vleesch zal de zaligheid Gods zien.
7. Hij zeide dan tot de scharen,
die uitkwamen om van hem gedoopt te worden: Gij adderengebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn ?
8. Brengt dan vruchten voort
der bekeering waardig; en begint
niet te zeggen bij uzelve: Wij
hebben Abraham tot eenen vader;
want ik zeg u, dat God zelfs uit
deze steenen Abraham kinderen
kan verwekken.
9. En de bijl ligt ook aireede
aan den wortel der boomen; alle
boom dan, die geen goede vrucht
voortbrengt, wordt uitgehouwen
en in het vuur geworpen.
10. En de scharen vraagden
hem, zeggende: Wat zullen wij
dan doen ?
11. En hij antwoordende, zeide
tot hen: Wie twee rokken heeft,
deele hem merle, die er geen heeft,
en wie spijze heeft, doe desgelij ks .
12. En daar kwamen ook toilenaars om gedoopt te worden en
zeiden tot hem: Meester, wat
zullen wij doen ?
13. En hij zeide tot hen:
Eischt niets meer dan hetgeen u
gezet is.
14. En hem vraagden ook de
krijgslieden, zeggende: En wij,

wat zullen wij doen ? En hij
zeide tot hen: Doet niemand
overlast en ontvreemdt niemand
het zijne met bedrog en laat u
vergenoegen met uw bezoldigingen .
15. En als het yolk verwachtte
en alien in hunne harten overleiden van Johannes, of hij niet
mogelijk de Christus was,
16. zoo antwoordde Johannes
aan alien, zeggende: Ik doop u
wel met water, maar hij komt,
die sterker is dan ik, wien ik niet
waardig ben den riem van zijne
schoenen te ontbinden: deze zal
u doopen met den Heiligen Geest
en met vuur;
17. wiens wan in zijne hand
is, en hij zal zijnen dorschvloer
doorzuiveren en de tarwe zal hij
in zijne schuur samenbrengen,
maar het kaf zal hij met onuitblusschelijk vuur verbranden.
18. Hij dan, ook nog veel
andere dingen vermanende, verkondigde den volke het Evangelie.
19. Maar als Herodes de Viervorst van hem bestraft werd,
om der wille van Herodias, de
vrouw van Filippus zijnen broeder
en over alle boozen stukken, die
Herodes deed,
20. zoo heeft hij ook dit nog
boven alles daartoe gedaan, dat
hij Johannes in de gevangenis
gesloten heeft.

Mattheiis.
De doop in den Jordaan.
13. Toen kwam Jezus van
• Galilea naar den Jordaan tot
Johannes om van hem gedoopt
te worden.
14. Doch Johannes weigerde
hem zeer, zeggende: Mij is noodig
van u gedoopt te worden en komt
gij tot mij ?
15. Maar Jezus antwoordende,
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zeide tot hem: Laat nu af, want
aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij
van hem af.
16. En Jezus gedoopt zijnde,
is terstond opgeklommen uit het
water; en zie, de hemelen werden
hem geopend, en hij zag den
Geest Gods nederdalen gelijk
eene duive, en op hem komen.
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De loop in den Jordaan
17. En zie, eene stem uit de
hemelen, zeggende: Deze is mijn
Zoon, mijn Geliefde, in denwelke
Ik mijn welbehagen heb.
De verzoeking in de woestijn.
Toen werd Jezus van den
4 •1.Geest
weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van
den duivel.
2. En als hij veertig dagen en
veertig nachten gevast had, hongerde hem ten laatste.
3. En de verzoeker tot hem
gekomen zijnde, zeide: Indien gij
Gods Zoon zijt, zeg dat deze
steenen brooden worden.
4. Doch hij antwoordende,
zeide: Daar is geschreven: De
mensch zal bij brood alleen niet
leven, maar bij alle woord, dat
door den mond Gods uitgaat.
5. Toen nam hem de duivel
mede naar de heilige stad en
stelde hem op de tinne des Ternpels,
32

6. en zeide tot hem: Indien
gij Gods Zoon zijt, werp uzelven
nederwaarts; want daar is geschreven, dat Hij zijnen Engelen
van u bevelen zal, en dat zij u
op de handen zullen nemen, opdat gij niet te eeniger tijd uwen
voet aan eenen steen aanstoot.
7. Jezus zeide tot hem: Daar is
wederom geschreven: Gij zult den
Heere uwen God niet verzoeken.
8. Wederom nam hem de duivel mede op eenen zeer hoogen
berg, en toonde hem alle de
koninkrijken der wereld en hunne
heerlij kheid,
9. en zeide tot hem: Alle deze
dingen zal ik u geven, indien gij
nedervallende mij zult aanbidden.
10. Toen zeide Jezus tot hem:
Ga weg, satan; want daar staat
geschreven: Den Heere uwen
God zult gij aanbidden en Hem
alleen dienen.
11. Toen liet de duivel van
hem af: en zie, de Engelen zijn
toegekomen en dienden hem.

De verzoeking in de woestijn.

Lucas.
De wonderbare vischvangst.

5

1. En het geschiedde als de
%-i• schare op hem aandrong om
het Woord Gods te hooren, dat
hij stond bij het meer Gennesareth;
2. en hij zag twee schepen
aan den oever van het meer
liggende, en de visschers waren
daaruit gegaan en spoelden de
netten.
3. En hij ging in een van die
schepen, hetwelk van Simon was,
en bad hem, dat hij een weinig
van het land afstak: en nederzittende, leerde hij de scharen uit
het schip.
4. En als hij afliet van spreken,
zeide hij tot Simon: Steek of naar

de diepte, en werpt uwe netten
uit om te vangen.
5. En Simon antwoordde en
zeide tot hem: Meester, wij hebben
den geheelen nacht over gearbeid
en niets gevangen; doch op uw
woord zal ik het net uitwerpen.
6. En als zij dat geg aan hadden, besloten zij eene groote
menigte visschen, en hun net
scheurde.
7. En zij wenkten hunne medegenooten, die in het andere schip
waren, dat zij hen zouden komen
helpen; en zij kwamen en vulden
beide de schepen, zoodat zij bijna
zonken.
8. En Simon Petrus dat ziende,
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De wonderbare vischv angst .
viel neder aan de knieen van Jezus,
zeggende: Heere, ga uit van mij,
want ik ben een zondig mensch.
9. Want verbaasdheid had hem
bevangen en alien, die met hem
waren, over de vangst der visschen, die zij gevangen hadden;
10. en desgelijks ook Jacobus

en Johannes, de zone en van Zebedetis, die Simons medegenooten
waren. En Jezus zeide tot Simon:
Vrees niet; van nu aan zult gij
menschen vangen.
11. En als zij de schepen aan
land gestuurd hadden, verlieten
zij alles en volgden hem.

Matthews.
Jezus wandelt op het meet'.
22. En terstond dwong
• Jezus zijne discipelen in
het schip te gaan en vOOr hem of
te varen naar de andere zijde,
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terwijl hij de scharen van zich
zoude laten.
23. En als hij nu de scharen
van zich gelaten had, klom hij op
den berg alleen, om te bidden.

Jezus wandelt op het meet'.
En als het nu avond was geworden,
zoo was hij daar alleen.
24. En het schip was nu midden
in de zee, zijnde in nood van de
baren; want de wind was hun
tegen.
25. Maar ter vierder nachtwake kwam Jezus of tot hen,
wandelende op de zee.
26. En de discipelen ziende hem
op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende: Het is een spooksel; en zij schreeuwden van
vrees.
27. Maar terstond sprak Jezus
hen aan, zeggende: Zijt goedsmoeds, ik ben het, vreest niet.
28. En Petrus antwoordde hem
en zeide: Heere, indien gij het zijt,

zoo gebied mij tot u te komen op
het water.
29. En hij zeide: Kom ! En
Petrus klom neder van het schip,
en wandelde op het water om tot
Jezus te komen.
30. Maar ziende den sterken
wind, werd hij bevreesd, en als
hij begon neder te zinken riep
hij, zeggende: Heere, behoud mij !
31. En Jezus terstond de hand
uitstekende, greep hem aan en
zeide tot hem: Gij kleingeloovige,
waarom hebt gij gewankeld ?
32. En als zij in het schip
geklommen waren, stilde de wind.
33. Die nu in het schip waren,
kwamen en aanbaden hem, zeggende: Waarlij k git zijt Gods Zoon .

Marcus.
De storm op zee.
35. En op dien dag, als 't nu
• avond geworden was, zeide hij
tot hen: Laat ons overvaren aan
de andere zijde.
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36. En zij de schare gelaten
hebbende, namen hem mede,
gelijk hij in het schip was; en
daar waren nog andere scheepkens met hem.
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De storm op zee.

37. En daar werd een groote
storm van wind en de baren
sloegen over in het schip, alzoo
dat het nu vol werd.
38. En hij was in het achterschip slapende op een oorkussen;
en zij wekten hem op en zeiden
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tot hem: Meester, bekommert het
u niet, dat wij vergaan ?
39. En hij opgewekt zijnde,
bestrafte den wind en zeide tot
de zee: Zwijg, wees stil; en de
wind ging liggen en daar werd
groote state.

Jezus predikt het Yolk.
40. En hij zeide tot hen: Wat
zijt gij zoo vreesachtig ? Hoe hebt
gij geen geloof ?
41. En zij vreesden met groote

vreeze en zeiden tot elkander:
Wie is toch deze, dat ook de
wind en de zee hem gehoorzaam
zijn ?

Matthews.
Jezus de Heiland van groot en klein.
13. Toen werden kinder• kens tot hemgebracht, opdat hij de handen hun zoude opleggen en bidden; en de discipelen
bestraften dezelven.
14. Maar Jezus zeide: Laat of
van de kinderkens en verhindert
hen niet tot mij to komen; want
derzulken is het Koninkrijk der
hemelen.
15. En als hij hun de handen
opgelegd had, vertrok hij van daar.
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34. En overgevaren zijnde,
kw amen zij in het land
Gennesareth.

35. En als de mannen van die
plaats hem werden kennende,
zonden zij in dat geheel omliggende land en brachten tot hem
alien, die kwalijk gesteld waren,
36. En baden hem, dat zij
alleenlijk den zoom zijns kleeds
zouden mogen aanraken; en zoovelen als hem aanraakten, werden
gezond.
29. En Jezus van daar
• vertrekkende, kwam aan
de zee van Galilea en klom op
den berg en zat daar neder.
30. En vele scharen zijn tot
hem gekomen, hebbende bij zich
15•
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Jezus de Heiland van groot en klein. (Het z.g. Honderdgulden-blad).

Genezing van een melaatsche.
genezende alle ziekte en alle
kwalen onder het yolk.
24. En zijn gerucht ging van
daar uit in geheel Syrie; en zij
brachten tot hem alien, die kwalijk gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen bevangen
zijnde, en van den duivel bezetenen en maanzieken en geraakten; en hij genas dezelve.
25. En vele scharen volgden
23. En Jezus omging geheel hem na, van Galilea en van Deca• Galil6a, leerende in hunne polis en van Jeruzalem en van.
Synagogen en predikende het Judea en van over den JorEvangelie des Koninkrijks en daan.

kreupelen, blinden, stommen,
lammen en vele anderen, en
wierpen hen voor de voeten van
Jezus; en hij genas dezelve:
31. alzoo dat de scharen zich
verwonderden, ziende de stommen sprekende, de lammen gezond, de kreupelen wandelende
en de blinden ziende; en zij
verheerlijkten den God Israels.
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Lu cas.
Genezing van een melaatsche.
12. En het geschiedde als
■-/- hij in eene dier steden was,

5

zie, daar was een man vol melaatschheid; en Jezus ziende viel
hij op het aangezicht en bad hem,
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Genezing van melaatschen.
zeggende: Heere, zoo gij wilt, gij
kunt mij reinigen.
13. En hij de hand uitstrekkende, raakte hem aan en zeide:
Ik wil, word gereinigd. En terstond ging de melaatschheid van
hem.
14. En hij gebood hem, dat hij
het niemand zeggen zoude; maar
ga henen, zeide hij, vertoon
uzelven den Priester en offer voor
uwe reiniging gelijk Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis.
15. Maar het gerucht van hem
ging te meer voort en vele scharen
kwamen te zamen om hem te
hooren en door hem genezen te
worden van hunne krankheden;
16. maar hij vertrok in de
woestijnen en bad aldaar.
Genezing van melaatschen.
11. En het geschiedde als
• hij naar Jeruzalem reisde,
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dat hij door het midden van
Samarie en Galilea ging.
12. En als hij in een zeker vlek
kwam, ontmoetten hem tien
melaatsche mannen, welke van
verre stonden;
13. en zij verhieven hunne
stem, zeggende: Jezus, Meester,
ontferm u onzer.
14. En als hij hen zag, zeide hij
tot hen: Gaat henen en vertoont
uzelve den Priesteren. En het
geschiedde, terwijl zij henengingen, dat zij gereinigd werden.
15. En een van hen, ziende dat
hij genezen was, keerde weder, met
groote stem God verheerlij kende:
16. en hij viel op het aangezicht
voor zijne voeten, hem dankende,
en deze was een Samaritaan.
17. En Jezus antwoordende
zeide: Zijn niet de tien gereinigd
geworden? En waar zijn de
negen?

Opwekking van het dochtertje van Jairus.
19. En hij zeide tot hem: Sta
18. Zijn er geene gevonden, die
wederkeeren om Gode eere to op en ga henen; uw geloof heeft
u behouden.
geven, dan deze vreemdeling?

Mattheiis.
Opwekking van het dochtertje van
Jairus.
18. Als hij deze dingen tot
• hen sprak, zie, een overste
kwam en aanbad hem, zeggende:
Mijne dochter is nu terstond gestorven, doch kom en leg uwe
hand op haar en zij zal leven.
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19. En Jezus opgestaan zijnde,
volgde hem, en zijne discipelen.
20. (En zie, eene vrouw, die
twaalf jaren het bloedvloeien
gehad had, komende tot hem van
achteren, raakte den zoom zijns
kleeds aan;
21. want zij zeide in zichzelve:
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De genezing van den blindgeborene
Indien ik alleenlijk zijn kleed
aanraak, zoo zal ik gezond worden.
22. En Jezus zich omkeerende
en haar ziende, zeide: Wees welgemoed, dochter; uw geloof heeft
u behouden. En de vrouw werd
gezond van die ure af.)
23. En als Jezus in het huis
des oversten kwam en zag de
pijpers en de woelende schare,

24. zeide hij tot hen: Vertrekt;
want het dochterken is niet dood,
maar slaapt. En zij belachten
hem.
25. Als nu de schare uitgedreven was, ging hij in en greep
hare hand; en het dochterken
stond op.
26. En dit gerucht ging uit
door dat geheele land.

J ohannes.
Genezing van den blindgeborene.
1. En voorbijgaande, zag hij
• eenen mensch, blind van de
geboorte af.
2. En zijne discipelen vraagden
hem, zeggende: Rabbi, wie heeft
er gezondigd, deze of zijne ouders,

a
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dat hij blind zoude geboren
worden ?
3. Jezus antwoordde: Noch
deze heeft gezondigd noch zijne
ouders, maar dit is geschied, opdat
de werken Gods in hem zouden
geopenbaard worden.

4. Ik moet werken de werken
desgenen, die mij gezonden heeft,
zoolang het dag is: de nacht komt,
wanneer niemand werken kan.
5. Zoolang ik in de wereld ben,
zoo ben ik het licht der wereld.
6. Dit gezegd hebbende, spuwde hij op de aarde en maakte
slijk uit dat speeksel en streek
dat slijk op de oogen des blinden,
7. en zeide tot hem: Ga henen,
wasch u in het badwater Siloam
(hetwelk overgezet wordt: Uitgezonden). Hij dan ging henen
en wiesch zich, en kwam ziende.
8. De geburen dan en die hem
te voren gezien hadden, dat hij
blind was, zeiden: Is deze niet,
die zat en bedelde ?
9. Anderen zeiden: Hij is het;
en anderen: Hij is hem gelijk.
Hij zeide: Ik ben het.
10. Zij dan zeiden tot hem:
Hoe zijn u de oogen geopend ?
11. Hij antwoordde en zeide:
De mensch, genaamd Jezus, maakt
slijk, en bestreek mijne oogen, en
zeide tot mij: Ga henen naar het
badwater Siloam en wasch u.
En ik ging henen en wiesch mij,
en ik werd ziende.
12. Zij dan zeiden tot hem:
Waar is die ? Hij zeide: Ik weet
het niet.
13. Zij brachten hem tot de
Farizeêrs, hem namelijk, die te
voren blind geweest was.
14. En het was sabbat, als
Jezus het slijk maakte en zijne
oogen opende.
15. De Farizeers dan vraagden
hem ook wederom, hoe hij ziende
geworden was; en hij zeide tot
hen; Hij leide slij k op mijne oogen,
en ik wiesch mij, en ik zie.
16. Sommigen dan uit de Farizeers zeiden: Deze mensch is van
God niet, want hij houdt den
sabbat niet. Anderen zeiden: Hoe
kan een mensch, die een zondaar
is, zulke teekenen doen ? En daar
was tweedracht onder hen.
N. T. P. 4.

17. Zij zeiden wederom tot den
blinde: Gij, wat zegt gij van hem,
dewijl hij uwe oogen geopend
heeft ? En hij zeide: Hij is een
Profeet.
18. De Joden dan geloofden
van hem niet, dat hij blind geweest was en ziende was geworden,
totdat zij geroepen hadden de
ouders desgenen, die ziende geworden was;
19. en zij vraagden hun, zeggende: Is deze uw zoon, welke gij
zegt, dat blind geboren is ? Hoe
ziet hij dan nu ?
20. Zijne ouders antwoordden
hun en zeiden: Wij weten, dat
deze onze zoon is, en dat hij
blind geboren is;
21. maar hoe hij nu ziet, weten
wij niet, of wie zijne oogen geopend heeft, weten wij niet; hij
heeft zijnen ouderdom, vraagt
hemzelven: hij zal van zichzelven
spreken.
22. Dit zeiden zijne ouders,
omdat zij de Joden vreesden;
want de Joden hadden alreede
te zamen een besluit gemaakt,
zoo iemand hem beleed Christus
te zijn, dat die uit de Synagoge
zoude geworden worden;
23. daarom zeiden zijne ouders:
Hij heeft zijnen ouderdom, vraagt
hemzelven.
24. Zij dan riepen voor de
tweede maal den mensch, die
blind geweest was, en zeiden tot
hem: Geef God de eer: wij weten,
dat deze mensch een zondaar is.
25. Hij dan antwoordde en
zeide: Of hij een zondaar is, weet
ik niet; een ding weet ik, dat ik
blind was, en nu zie.
26. En zij zeiden wederom tot
hem: Wat heeft hij u gedaan;
hoe heeft hij uwe oogen geopend ?
27. Hij antwoordde hun: Ik
heb het u alreede gezegd en gij
hebt het niet gehoord; wat wilt
gij het wederom hooren ? Wilt gijlieden Mk zijne discipelen worden?
43

28. Zij gaven hem dan scheldwoorden en zeiden: Gij zijt zijn
discipel, maar wij zijn discipelen
van Mozes.
29. Wij weten, dat God tot
Mozes gesproken heeft, maar dezen weten wij niet van waar hij is.
30. De mensch antwoordde en
zeide tot hen: Hierin is immers
wat wonders, dat gij niet weet van
waar hij is, en nochtans heeft hij
mijne oogen geopend.
31. En wij weten, dat God de
zondaars niet hoort; maar zoo
iemand godvruchtig is en zijnen
wil doet, dien hoort Hij.
32. Van alle eeuw is het niet
gehoord, dat iemand eens blindgeborenen oogen geopend heeft.
33. Indien deze van God niet
ware, hij zoude niets kunnen
doen.
34. Zij antwoordden en zeiden
tot hem: Gij zijt geheel in zonden
geboren, en leert gij ons ? En zij
wierpen hem uit.
35. Jezus hoorde, dat zij hem
uitgeworpen hadden, en hem vindende, zeide hij tot hem: Gelooft
gij in den Zone Gods ?
36. Hij antwoordde en zeide:
Wie is hij, Heere, opdat ik in
hem mag gelooven ?
37. En Jezus zeide tot hem:
En gij hebt hem gezien, en die
met u spreekt, dezelve is het.
38. En hij zeide: Ik geloof,
Heere; en hij aanbad hem.
39. En Jezus zeide: Ik ben tot
een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen, die niet
zien, zien mogen, en die zien,
blind worden.
40. En dit hoorden eenigen uit
de Farizeers, die bij hem waren,
en zeiden tot hem: Zijn wij dan
óók blind ?
41. Jezus zeide tot hen: Indien
gij blind waart, zoo zoudt gij Been
zonde hebben; maar nu zegt gij:
Wij zien: zoo blijft dan uwe
zonde.
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De opwekking van Lazarus.

1

1 , En er was een zeker
1.
• man krank, genaamd Lazarus, van Bethaniê, uit het vlek
van Maria en hare zuster Martha.
2. (Maria nu was degene, die
den Heere gezalfd heeft met zalf,
en zijne voeten afgedroogd heeft
met haar haren; welker broeder
Lazarus krank was.)
3. Zijne zusters dan zonden
tot hem zeggende: Heere, zie,
dien gij liefhebt, is krank.
4. En Jezus dat hoorende, zeide:
Deze krankheid is niet tot den
dood, maar ter heerlijkheid Gods,
opdat de Zoon Gods door dezelve
verheerlijkt worde.
5. Jezus nu had Martha en
hare zuster en Lazarus lief.
6. Als hij dan gehoord had, dat
hij krank was,, toen bleef hij nog
twee dagen in de plaats waar hij
was.
7. Daarna zeide hij verder tot
de discipelen: Laat ons wederom
naar Judea gaan.
8. De discipelen zeiden tot hem:
Rabbi, de Joden hebben u nu
onlangs gezocht te steenigen, en
gaat gij wederom derwaarts ?
9. Jezus antwoordde: Zijn er
niet twaalf uren in den dag ?
Indien iemand in den dag wandelt, zoo stoot hij zich niet,
overmits hij het licht dezer wereld
ziet;
10. maar indien iemand in den
nacht wandelt, zoo stoot hij zich,
overmits het licht in hem niet is.
11. Dit sprak hij, en daarna
zeide hij tot hen: Lazarus onze
vriend slaapt, maar ik ga henen
om hem uit den slaap op te
wekken.
12. Zijne discipelen dan zeiden:
Heere, indien hij slaapt, zoo zal
hij gezond worden.
13. Doch Jezus had gesproken
van zijnen dood; maar zij meenden, dat hij sprak van de rust des
slaaps.

De opwekking van Lazarus.
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14. Toen zeide dan Jezus tot stond haastiglijk op en ging tot
hen vrijuit: Lazarus is gestorven, hem.
30. ( Jezus nu was nog in het
15. en ik ben blijde om uwentwil, dat ik daar niet geweest ben, vlek niet gekomen, maar was in
opdat gij gelooven moogt; doch de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was.)
laat ons tot hem gaan.
31. De Joden dan, die met haar
16. Thomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijne mede- in het huis waren en haar verdiscipelen: Laat ons óók gaan, troostten, ziende Maria, dat zij
haastiglijk opstond en uitging,
opdat wij met hem sterven.
17. Jezus dan gekomen zijnde, volgden haar, zeggende: Zij gaat
vond, dat hij nu vier dagen in naar het graf, opdat zij aldaar
weene.
het graf geweest was.
32. Maria dan als zij kwam
18. (Bethanie nu was nabij
Jeruzalem, omtrent vijftien sta- waar Jezus was, en hem zag,
viel aan zijne voeten, zeggende
dien van daar.)
19. En velen uit de Joden tot hem: Heere, indien gij hier
waren gekomen tot Martha en geweest waart, zoo ware mijn
Maria, opdat zij haar vertroosten broeder niet gestorven.
33. Jezus dan, als hij haar zag
zouden over haren broeder.
20. Martha dan, als zij hoorde, weenen, en de Joden, die met haar
dat Jezus kwam, ging hem tege- kwamen, óók weenen, werd zeer
moet; doch Maria bleef in huis bewogen in den geest en ontroerde
zichzelven,
zitten.
34. en zeide: Waar hebt gij
21. Zoo zeide Martha dan tot
Jezus: Heere, waart gij hier hem gelegd ? Zij zeiden tot hem:
geweest, zoo ware mijn broeder Heere, kom en zie het.
35. Jezus weende.
niet gestorven;
36. De Joden dan zeiden: Zie,
22. maar ook nu weet ik, dat
alles wat gij van God begeeren hoe lief hij hem had.
37. En sommigen uit hen zeizult, God het u geven zal.
23. Jezus zeide tot haar: Uw den: Kon hij, die de oogen des
blinden geopend heeft, niet maken,
broeder zal wederopstaan.
24. Martha zeide tot hem: Ik dat ook deze niet gestorven was ?
38. Jezus dan wederom in zichweet, dat hij opstaan zal in de
zelven zeer bewogen zijnde, kwam
opstanding ten laatsten dage.
25. Jezus zeide tot haar: Ik tot het graf; en het was eene
ben de opstanding en het leven; spelonk, en een steen was daarop
die in mij gelooft, zal leven al gelegd.
39. Jezus zeide: Neemt den
ware hij ook gestorven;
26. en een iegelijk, die leeft steen weg. Martha, de zuster des
en in mij gelooft, zal niet sterven gestorvenen, zeide tot hem: Heere,
in der eeuwigheid: gelooft gij dat ? hij riekt nu al, want hij heeft vier
27. Zij zeide tot hem: Ja, dagen aldaar gelegen.
40. Jezus zeide tot haar: Heb ik
Heere, ik heb geloofd, dat gij zijt
de Christus, de Zoon Gods, die in u niet gezegd, dat zoo gij gelooft,
gij de heerlijkheid Gods zien zult ?
de wereld komen zoude.
41. Zij namen dan den steen
28. En dit gezegd hebbende,
ging zij henen, en riep Maria hare weg, waar de gestorvene lag; en
zuster heimelijk, zeggende: De Jezus hief de oogen opwaarts en
Meester is daar en hij roept u. zeide: Vader, ik dank U, dat Gij
29. Deze, als zij dat hoorde, mij gehoord hebt.
46

De opwekking van Lazarus.
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42. Doch ik wist, dat Gij mij
altijd hoort; maar om der schare
wil, die rondom staat, heb ik dit
gezegd, opdat zij zouden gelooven, dat Gij mij gezonden
hebt.
43. En als hij dit gezegd had,
riep hij met groote stem: Lazarus,
kom uit !
44. En de gestorvene kwam uit,
gebonden aan handen en voeten
met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met eenen
zweetdoek. Jezus zeide tot hen:
Ontbindt hem en laat hem henengaan.
45. Velen dan uit de Joden, die
tot Maria gekomen waren, en
aanschouwd hadden hetgeen Jezus
gedaan had, geloofden in hem;
46. maar sommigen van hen
gingen tot de Farizeers, en zeiden
tot hen hetgeen Jezus gedaan
had.
47. De Overpriesters dan en
de Farizeers vergaderden den
Raad, en zeiden: Wat zullen wij
doen ? Want deze mensch doet
vele teekenen.
48. Indien wij hem alzOO laden
geworden, zij zullen alien in hem
gelooven, en de Romeinen zullen
komen en wegnemen beide onze
plaats en ons yolk.
49. En een uit hen, namelijk
Kajafas, die deszelven jaars
Hoogepriester was, zeide tot hen:
Gij verstaat niets,

50. en gij overlegt niet, dat
het ons nut is, dat een mensch
sterve voor het yolk, en het
geheele yolk niet verloren ga.
51. En dit zeide hij niet uit
zichzelven, maar zijnde Hoogepriester deszelven jaars, profeteerde hij, dat Jezus sterven
zoude voor het yolk;
52. en niet alleen voor dat
yolk, maar opdat hij ook de
kinderen Gods, die verstrooid
waren, tot een zoude vergaderen.
53. Van dien dag dan of raadslaagden zij te zamen, dat zij
hem dooden zouden.
54. Jezus dan wandelde niet
meer vrijelijk onder de Joden,
maar ging van daar naar het land
bij de woestijn, naar de stad genaamd Efraim, en verkeerde
aldaar met zijne discipelen.
55. En het Pascha der Joden
was nabij, en velen uit dat land
gingen op naar Jeruzalem voor
het Pascha, opdat zij zichzelven
reinigden.
56. Zij zochten dan Jezus, en
zeiden onder elkander, staande
in den Tempel: Wat dunkt u ?
Dunkt u, dat hij niet komen zal
tot het feest ?
57. De Overpriesters nu en de
Farizeers hadden een gebod gegeven, dat, zoo iemand wist waar
hij was, hij het zoude te kennen
geven, opdat zij hem mochten
vangen .

Mattheiis.
Gelijkenis van den onbarmhartigen
Knecht.
21. Toen kwam Petrus tot
• hem en zeide: Heere, hoe
menigmaal zal mijn broeder tegen
mij zondigen en ik hem vergeven ?
Tot zevenmaal ?
22. Jezus zeide tot hem: Ik
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zeg u, niet tot zevenmaal, maar
tot zeventig maal zevenmaal.
23. Daarom wordt het Koninkrijk der hemelen vergeleken bij
een zeker koning, die rekening
met zijne dienstknechten houden
wilde .
24. Als hij nu begon te rekenen,

De onbarmhartige knecht
werd tot hem gebracht een, die
hem schuldig was tien duizend
talenten.
25. En als hij niet had om to
betalen, beval zijn heer, dat men
hem zoude verkoopen en zijne
vrouw en kinderen en al wat hij
had, en dat de schuld zoude betaald worden.
26. De dienstknecht dan, nedervallende, aanbad hem, zeggende:
Heere, wees lankmoedig over mij,
en ik zal u alles betalen.
27. En de heer van dezen
dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde,
heeft hem ontslagen en de schuld
hem kwijtgescholden.
28. Maar die dienstknecht uitgaande, heeft gevonden eenen

zijner mededienstknechten, die
hem honderd penningen schuldig
was, en hem aanvattende, greep
hij hem bij de keel, zeggende:
Betaal mij wat gij schuldig zijt.
29. Zijn mededienstknecht dan,
nedervallende aan zijne voeten,
bad hem, zeggende: Wees lankmoedig over mij, en ik zal u alles
betalen.
30. Doch hij wilde niet, maar
ging henen en wierp hem in de
gevangenis, totdat hij de schuld
zoude betaald hebben.
31. Als nu zijne mededienstknechten zagen hetgeen geschied
was, zijn zij zeer bedroefd geworden, en komende, verklaarden
zij hunnen heere al wat er geschied was.
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De arbeiders in den wijngaard.
32. Toen heeft hem zijn heer
tot zich geroepen, en zeide tot
hem: Gij booze dienstknecht, al
die schuld heb ik u kwijtgescholden, dewijl gij mij gebeden hebt;
33. behoordet gij óók niet u
over uwen mededienstknecht te
ontfermen, gelijk ik óók mij over
u ontfermd heb ?
34. En zijn heer vertoornd
zijnde, leverde hem den pijnigers
over, totdat hij zoude betaald
hebben al wat hij hem schuldig was.
35. AlzOO zal ook mijn hemelsche Vader u doen, indien gij
niet van harte vergeeft een iegelijk
zijnen broeder zijne misdaden.
Gelijkenis van de arbeiders in
den wijngaard.
1. Want het Koninkrijk
• der hemelen is gelijk een
heer des huizes, die met den
morgenstond uitging om arbeiders te huren in zijnen wijngaard.
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2. En als hij met de arbeiders
Bens geworden was voor een
pennings 's daags, zond hij hen
henen in zijnen wijngaard.
3. En uitgegaan zijnde omtrent de derde ure, zag hij anderen
ledig staande op de markt;
4. en hij zeide tot hen: Gaat
gij óók henen in den wijngaard,
en zoo wat recht is, zal ik u geven.
En zij gingen.
5. Wederom uitgegaan zijnde
omtrent de zesde en negende ure,
deed hij desgelijks.
6. En uitgegaan zijnde omtrent
de elfde ure, vond hij anderen
ledig staande, en zeide tot hen:
Wat staat gij bier den geheelen
dag ledig ?
7. Zij zeiden tot hem: Omdat
ons niemand gehuurd heeft. Hij
zeide tot hen: Gaat ook gij henen
in den wijngaard, en zoo wat
recht is, zult gij ontvangen .
8. Als het nu avond geworden

was, zeide de heer des wijngaards
tot zijnen rentmeester: Roep de
arbeiders en geef hun het loon,
beginnende van de laatsten tot
de eersten.
9. En al s zij kwamen, die ter
elfder ure gehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning.
10. En de eersten komende,
meenden, dat zij meer ontvangen
zouden; en zijzelve ontvingen óók
elk een penning.
11. En dien ontvangen hebbende, murmureerden zij tegen
den heer des huizes,
12. zeggende: Deze laatsten
hebben maar een uur gearbeid,
en gij hebt hen Ons gelijk gemaakt,

die den last des daags en de hitte
gedragen hebben.
13. Doch hij antwoordende,
zeide tot eenen van hen: Vriend,
ik doe u geen onrecht; zijt gij
niet met mij eens geworden voor
een penning ?
14. Neem het uwe en ga henen;
ik wil dezen laatste ook geven
gelijk als u.
15. Of is het mij niet geoorloofd
te doen met het mijne wat ik wil ?
Of is uw oog boos, omdat ik goed
ben ?
16. AlzOO zullen de laatsten de
eersten zijn en de eersten de
laatsten; want velen zijn geroepen,
maar weinigen uitverkoren.

Lucas.
Gelijkenis van den barmhartigen
Samaritaan.
25. En zie, een zeker Wet1
• geleerde stond op, hem
verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige
leven beêrven ?
26. En hij zeide tot hem: Wat is in
de wet geschreven ? Hoe leest gij ?
27. En hij antwoordende, zeide:
Gij zult den Heere uwen God liefhebben uit geheel uw hart en uit
geheel uwe ziel en uit geheel uwe
kracht en uit geheel uw verstand,
en uwen naaste als uzelven.
28. En hij zeide tot hem: Gij
hebt recht geantwoord: doe dat,
en gij zult leven.
29. Maar hij willende zichzelven rechtvaardigen, zeide tot
Jezus: En wie is mijn naaste ?
30. En Jezus antwoordende,
zeide: Een zeker mensch kwam
af van Jeruzalem naar Jericho,
en viel onder de moordenaars,
welke hem ook uitgetogen en
daartoe zware slagen gegeven
hebbende, henen gingen, en lieten
hem halfdood liggen.
31. En bij geval kwam een
zeker Priester dien weg af, en
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hem ziende, ging hij tegenover
hem voorbij.
32. En desgelijks ook een Leviet, als hij was bij die plaats,
kwam hij en zag hem, en ging
tegenover hem voorbij.
33. Maar een zeker Samaritaan
reizende, kwam omtrent hem, en
hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen;
34. en hij tot hem gaande,
verbond zijne wonden, gietende
daarin olie en wijn; en hem heffende op zijn eigen beest, voerde
hij hem in de herberg en verzorgde hem.
35. En des anderen daags weggaande, langde hij twee penningen
uit en gaf ze den waard, en zeide
tot hem: Draag zorg voor hem;
en zoo wat gij meer aan hem ten
koste zult leggen, dat zal ik u
wedergeven als ik wederkom.
36. Wie dan van deze drie
dunkt u de naaste geweest te zijn
desgenen, die onder de moordenaars gevallen was ?
37. En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft .
Zoo zeide dan Jezus tot hem:
Gij henen en doe gij desgelijks.
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De barmhartige Samaritaan.

52

De barmhartige Samaritaan.

Het

paard van den Samaritaan draagt den gewonde.
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De barmhartige Samaritaan brengt den gewonde naar een herberg.
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De

barmhartige Samaritaan spreekt met den waard.

55

De barmhartige Samaritaan laat den gewonde in de herberg dragen.

De barmhartige Samaritaan neemt aischeid van den gewonde.
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Afscheid van den verloren zoon.
Gelijkenis van den verloren zoon.
1. En alle de tollenaars
15 . en de zondaars naderden
tot hem om hem te ho9ren.
2. En de Farizeèrs en de
Schriftgeleerden murmureerden,
zeggende: Deze ontvangt de zondaars, en eet met hen.
3. En hij sprak tot hen deze
gelijkenis, zeggende:
4. Wat mensch onder u, hebbende honderd schapen, en 6en
van die verliezende, verlaat niet
de negen en negentig in de
woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelve vindt ?
5. En als hij het gevonden
heeft, legt hij het op zijne schouders, verblijd zijnde;
6. en te huis komende, roept
hij de vrienden en de geburen
te zamen, zeggende tot hen: Weest
blijde met mij, want ik heb mijn
schaap gevonden, dat verloren
was.
7. Ik zeg ulieden, dat er alzOO

blijdschap zal zijn in den hemel
over eenen zondaar, die zich bekeert, meer dan over negen en
negentig rechtvaardigen, die de
bekeering niet van mode hebben.
8. Of wat vrouw bebbende
tien penningen, indien zij eenen
penning verliest, ontsteekt niet
eerie kaars, en keert het Inds met
bezemen, en zoekt naarstiglijk
tot zij dien vindt ?
9. En als zij dien gevonden
heeft, roept zij de vriendinnen
en de geburinnen te zamen, zeggende : Weest blijde met mij, want
ik heb den penning gevonden,
dien ik verloren had.
10. AlzOO (zeg ik ulieden) is
daar blijdschap voor de Engelen
Gods over eenen zondaar, die
zich bekeert.
11. En hij zeide: Een zeker
mensch had twee zonen.
12. En de jongste van hen zeide
tot den vader : Vader, geef mij
het deel des goeds, dat mij toe57

Afscheid van den verloren zoon.

De verloren zoon verbrast zijn vermogen.
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Terugkeer van den verloren zoon.
komt. En hij deelde hun het
goed.
13. En niet vele dagen daarna,
de jongste zoon alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land, en
heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk.
14. En als hij het alles verteerd
had, werd daar een groote honN. T. P. 5.

gersnood in dat land, en hij begon
gebrek te lijden;
15. en hij ging henen en voegde
zich bij een van de burgers van
dat land, en die zond hem op zijn
land om de zwijnen te weiden;
16. en hij begeerde zijnen buik
te vullen met den draf, dien de
zwijnen aten, en niemand gaf
hem dien.
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Terugkeer van den verlo yen zoon.

Teyugkeey van den verloren zoon.
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17. En tot zichzelven gekomen
zijnde, zeide hij: Hoevele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood en ik verga van
honger.
18. Ik zal opstaan en tot mijnen vader gaan, en ik zal tot hem
zeggen: Vader, ik heb gezondigd
tegen den hemel en voor u,
19. en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden:
maak mij als eenen van uwe
huurlingen.
20. En opstaande, ging hij
naar zijnen vader. En als hij nog
verre van hem was, zag hem zijn
vader, en werd met innerlijke
ontferming bewogen; en toeloopende viel hij hem om zijnen
hals en kuste hem.
21. En de zoon zeide tot hem:
Vader, ik heb gezondigd tegen
den hemel en voor u, en ben niet
meer waardig uw zoon genaamd
te worden.
22. Maar de vader zeide tot
zijne dienstknechten: Brengt hier
voor het beste kleed en doet het
hem aan, en geeft eenen ring
aan zijne hand en schoenen aan
de voeten,
23. en brengt het gemeste
kalf en slacht het, en laat ons
eten en vroolijk zijn;
24. want deze mijn zoon was
dood en is weder levend geworden,
en hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vroolijk
te zijn.
25. En zijn oudste zoon was in
het veld, en als hij kwam en het
huis genaakte, hoorde hij het
gezang en het gerei;
26. en tot zich geroepen hebbende een van de knechten,
vraagde wat dat mocht zijn.
27. En deze zeide tot hem:
Uw broeder is gekomen, en uw
vader heeft het gemeste kalf
geslacht, omdat hij hem gezond
wederontvangen heeft.
28. Maar hij werd toornig en
62

wilde niet ingaan. Zoo ging dan
zijn vader uit, en bad hem.
29. Doch hij antwoordende zeide tot den vader: Zie, ik dien
u nu zoovele jaren en heb nooit
uw gebod overtreden, en gij hebt
mij nooit een boksken gegeven,
opdat ik met mijne vrienden
mocht vroolijk zijn;
30. maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren
doorgebracht heeft, zoo hebt gij
hem het gemeste kalf geslacht.
31. En hij zeide tot hem: Kind,
gij zijt altijd bij mij, en al het
mijne is uwe:
32. men behoorde dan vroolijk
en blijde te zijn; want deze uw
broeder was dood en is weder
levend geworden, en hij was verloren en is gevonden.
De gelijkenis van den onrechtvaardigen rentmeester.
1. En hij zeide ook tot
1 6 • zijne
discipelen: Er was
een zeker rijk mensch, welke
eenen rentmeester had, en deze
werd bij hem verklaagd als die
zijne goederen doorbracht.
2. En hij riep hem en zeide
hem: Hoe hoor ik dit van u ?
Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want gij zult niet
meer kunnen rentmeester zijn.
3. En de rentmeester zeide
bij zichzelven: Wat zal ik doen,
dewijl mijn heer dit rentmeesterschap van mij neemt ? Graven
kan ik niet, te bedelen schaam ik
mij.
4. Ik weet wat ik doen zal,
opdat, wanneer ik van het rentmeesterschap afgezet zal wezen,
zij mij in hunne huizen ontvangen.
5. En hij riep tot zich een
iegelijk van de schuldenaars zijns
heeren, en zeide tot den eersten:
Hoeveel zijt gij mijnen heere
schuldig ?

De gelijkenis van den onrechtvaardigen yentmeester.
6. En hij zeide: Honderd vaten
olie. En hij zeide tot hem: Neem
uw handschrift, en nederzittende,
schrijf haastiglij k vijfti g.
7. Daarna zeide hij tot eenen
anderen: En gij, hoeveel zijt gij
schuldig ? En hij zeide: Honderd
mudden tarwe. En hij zeide tot
hem: Neem uw handschrift en
schrijf tachtig.
8. En de heer prees den onrechtvaardigen rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk gedaan
had; want de kinderen dezer
wereld zijn voorzichtiger dan
de kinderen des lichts in hun
geslacht.
9. En ik zeg ulieden, maakt
uzelven vrienden uit den onrechtvaardigen Mammon, opdat, wanneer u ontbreken zal, zij u mogen

ontvangen in de eeuwige tabern akelen .
10. Die getrouw is in het
minste, die is ook in het groote
getrouw; en die in het minste
onrechtvaardig is, die is ook in
het groote onrechtvaardig.
1 1 . Zoo gij dan in den onrechtvaardigen Mammon niet getrouw
zijt geweest, wie zal u het ware
vertrouwen ?
12. En zoo gij in eens anders
goed niet getrouw zijt geweest,
wie zal u het uwe geven ?
13. Geen huisknecht kan twee
heeren dienen; want of hij zal
den eenen haten en den anderen
liefhebben, of hij zal den eenen
aanhangen en den anderen verachten. Gij kunt God niet dienen
en den Mammon.
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Onthoofding van Johannes den Dooper.
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Onthoofding van Johannes den Dooper.

Marcus.
Onthoofding van Johannes den
Dooper.
14. En de Koning Herodes
• hoorde het (want zijn naam
was openbaar geworden) en zeide:
Johannes, die doopte, is van de
dooden opgewekt, en daarom
werken die krachten in hem;
15. anderen zeiden: Hij is Elia;
en anderen zeiden: Hij is een
Profeet, of als een der Profeten.
16. Maar als Herodes het hoorde, zeide hij : Deze is Johannes,
dien ik onthoofd heb; die is van
de dooden opgewekt.
17. Want deze Herodes eenigen
uitgezonden hebbende, had Johannes gevangen genomen en hem in
de gevangenis gebonden, uit oorzaak van Herodias de huisvrouw
van zijnen broeder Filippus, omdat hij haar getrouwd had;
18. want Johannes zeide tot
Herodes: Het is u niet geoorloofd
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de huisvrouw uws broeders to
hebben.
19. En Herodias leide op hem
toe en wilde hem dooden, en kon
niet;
20. want Herodes vreesde Johannes, wetende dat hij een
rechtvaardig en heilig man was,
en hield hem in waarde; en als
hij hem hoorde, deed hij vele
dingen, en hoorde hem gaarne.
21. En als er een welgelegen
dag gekomen was, toen Herodes op
den dag zijner geboorte een maaltijd aanrichtte voor zijne grooten
en de oversten over duizend en de
voornaamsten van Galilea;
22. en als de dochter van deze
Herodias inkwam en danste, en
Herodes en dengenen, die mede
aanzaten, behaagde, zoo zeide de
koning tot het dochterken: Eisch
van mij wat gij ook wilt, en ik
zal het u geven;
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De tempelreiniging.
23. en hij zwoer haar: Zoo
wat gij van mij zult eischen, zal
ik u geven, ook tot de helft mijns
konin krij ks .
24. En zij uitgegaan zijnde,
zeide tot hare moeder: Vat zal
ik eischen ? En die zeide: Het
hoofd van Johannes den Dooper.
25. En zij terstond met haast
ingaande tot den koning, heeft
het geeischt, zeggende: Ik wil,
dat gij mij nu terstond in een
schotel geeft het hoofd van
Johannes den Dooper.
26. En de koning zeer bedroefd
geworden zijnde, nochtans om de

eeden en degenen, die mede aanzaten, wilde hij haar hetzelve
niet afslaan;
27. en de koning zond terstond
eenen scherprechter, en gebood
zijn hoofd to brengen. Deze nu
ging henen en onthoofdde hem
in de gevangenis,
28. en bracht zijn hoofd in
een schotel, en gaf hetzelve het
dochterken, en het dochterken
gaf hetzelve harer moeder.
29. En als zijne discipelen dit
hoorden, gingen zij en namen zijn
dood lichaam weg, en leiden dat
in een graf.

Mattheas.
alien, die verkochten en kochten
De tempelreiniging.
12. En Jezus ging in den in den tempel, en keerde de
• tempel Gods, en dreef uit tafels der wisselaars om, en de
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„Gee/ den Keizer wat des Keizers is.”
zitstoelen dergenen, die de duiven
verkochten;
13. en hij zeide tot hen: daar
is geschreven: Mijn huis zal een
huis des gebeds genaamd worden;
maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil gexnaakt.
14. En daar kwamen blinden
en kreupelen tot hem in den
tempel, en hij genas dezelve.
15. Als nu de Overpriesters en
Schriftgeleerden zagen de wonderheden, die hij deed, en de kinderen
roepende in den tempel, en
zeggende: Hosanna den Zone
Davids, namen zij dat zeer kwalijk
en zeiden tot hem:
16. hoort gij wel wat deze
zeggen ? En Jezus zeide tot hen:
ja; hebt gij nooit gelezen: Uit
den mond der jonge kinderen
en der zuigelingen hebt gij u lof
toebereid ?
17. En hen verlatende ging hij

van daar uit de stad naar Bethanie, en overnachtte aldaar.

Geef den Keizer wat des Keizers is.
Toen gingen de Fari22 •15.
zeers henen en hielden to
zamen raad, hoe zij hem verstrikken zouden in zijne rede.
16. En zij zonden uit tot hem
hunne discipelen met de Herodianen, zeggende: Meester, wij
weten, dat gij waarachtig zijt,
en den weg Gods in waarheid
leert, en naar niemand vraagt;
want gij ziet den persoon der
menschen niet aan;
17. zeg ons dan, wat dunkt u ?
Is het geoorloofd den keizer
schatting to geven of niet ?
18. Maar Jezus bekennende
hunne boosheid, zeide:
19. Gij geveinsden, wat ver67

De overspelige vrouw.
zoekt gij mij ? Toont mij den
schattingpenning. En zij brachten
hem eenen penning.
20. En hij zeide tot hen: Wiens
is dit beeld en het opschrift ?
21. Zij zeiden tot hem: Des

keizers. Toen zeide hij tot hen:
Geeft dan den keizer wat des
keizers is, en Gode wat Gods is.
22. En zij dit hoorende, verwonderden zich, en hem verlatende, zijn zij weggegaan.

Johannes.
De overspelige vrouw.
1. Maar Jezus ging naar den
• Olijfberg.
2. En des morgens vroeg kwam
hij wederom in den tempel, en
al het yolk kwam tot hem; en
nedergezeten zijnde, leerde hij
hen.
3. En de Schriftgeleerden en
de Farizeers brachten tot hem
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eene vrouw in overspel gegrepen;
4. en haar gesteld hebbende
in 't midden, zeiden zij tot hem:
Meester, deze vrouw is op de daad
zelve gegrepen, overspel begaande;
5. en Mozes heeft ons in de
wet geboden, dat dezulken gesteenigd zullen worden: gij dan,
wat zegt gij ?
6. En dit zeiden zij, hem ver-

De overspelige vrouw.
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„Wie uwer zonder zonde is .. .
zoekende, opdat zij lets hadden
om hem to beschuldigen. Maar
Jezus nederbukkende, schreef met
den vinger in de aarde.
7. En als zij hem bleven
vragen, richtte hij zich op en
zeide tot hen: Die van ulieden
zonder zonde is, werpe het eerst
den steen op haar.
8. En wederom nederbukkende
schreef hij in de aarde.
9. Maar zij dit hoorende, en
van hun geweten overtuigd zijnde,
gingen uit, de een na den ander,
beginnende van de oudsten, tot
de laatsten; en Jezus werd alleen
gelaten, en de vrouw in 't midden
staande.
10. En Jezus zich oprichtende
en niemand ziende dan de vrouw,
zeide tot haar: Vrouw, waar zijn
deze uwe beschuldigers ? Heeft u
niemand veroordeeld ?
11. En zij zeide: Niemand,
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Heere. En Jezus zeide tot haar:
Zoo veroordeel ik u óók niet:
ga henen en zondig niet meer.
Het gesprek met de Samaritaansche
vrouw.
1. Als dan de Heere ver4 • stond,
dat de Farizeers gehoord hadden, dat Jezus meer
discipelen maakte en doopte dan
Johannes,
2. (hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijne discipelen),
3. zoo verliet hij Judea en ging
wederom henen naar Galilea.
4. En hij moest door Samaria
gaan.
5. Hij kwam dan in eene stad
van Samaria, genaamd Sichar,
nabij het stuk land, hetwelk
Jacob zijnen zoon Jozef gal;
6. en aldaar was de fontein
Jakobs. Jezus dan vermoeid zijn-

De Samaritaansche bij de bron.
de van de reis, zat alzoo neder
nevens de fontein; het was omtrent de zeide ure.
7. Daar kwam eene vrouw uit
Samaria om water te putten. Jezus
zeide tot haar: Geef mij te drinken.
8. (Want zijne discipelen waren
henengegaan in de stall, opdat
zij zouden spijze koopen.)

9. Zoo zeide dan de Samaritaansche vrouw tot hem: Hoe
begeert gij, die een Jood zijt, van
mij te drinken, die eene Samaritaansche vrouw ben ? Want de
Joden houden geen gemeenschap
met de Samaritanen.
10. Jezus antwoordde en zeide
tot haar: Indien gij de gave Gods
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De Samaritaansche bij de bron.
kendet, en wie hij is, die tot u
zegt: Geef mij te drinken, zoo
zoudt gij van hem hebben begeerd,
en hij zoude u levend water
gegeven hebben.
11. De vrouw zeide tot hem:
Heere, gij hebt niets om mede te
putten, en de put is diep: van
waar hebt gij dan het levend
water ?
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12. Zijt gij meerder dan onze
vader Jakob, die ons den put
gegeven heeft, en hijzelf heeft
daaruit gedronken, en zijne kinderen, en zijn vee ?
13. Jezus antwoordde en zeide
tot haar: Een ieder, die van dit
water drinkt, zal wederom dorsten;
14. maar zoo wie gedronken

zal hebben van het water, dat
ik hem geven zal, dien zal in
eeuwigheid niet dorsten, maar
het water, dat ik hem zal geven,
zal in hem worden eene fontein
van water, springende tot in het
eeuwige leven.
15. De vrouw zeide tot hem:
Heere, geef mij dat water, opdat
mij niet dorste en ik hier niet
moet komen om te putten.
16. Jezus zeide tot haar: Ga
henen, roep uwen man en kom
hier.
17. De vrouw antwoordde en
zeide: Ik heb geen man. Jezus
zeide tot haar: Gij hebt wel
gezegd: Ik heb geen man;
18. want gij hebt vijf mannen
gehad, en dien gij nu hebt, is uw
man niet: dat hebt gij met waarheid gezegd.
19. De vrouw zeide tot hem:
Heere, ik zie, dat gij een Profeet
zijt .
20. Onze vaderen hebben op
dezen berg aangebeden, en gijlieden zegt, dat te Jeruzalem de
plaats is, waar men moet aanbidden.
21. Jezus zeide tot haar: Vrouw,
geloof mij, de ure komt, wanneer
gijlieden noch op dezen berg,
noch te Jeruzalem den Vader
zult aanbidden.
22. Gijlieden aanbidt wat gij
niet weet, wij aanbidden wat wij
weten; want de zaligheid is uit
de Joden;
23. maar de ure komt en is nu,
wanneer de ware aanbidders den
Vader aanbidden zullen in geest
en waarheid, want de Vader
zoekt ook dezulken, die Hem
alzOO aanbidden.
24. God is een geest, en die
Hem aanbidden, moeten Hem
aanbidden in geest en waarheid.
25. De vrouw zeide tot hem:
Ik weet, dat de Messias komt (die
genaamd wordt Christus); wanneer die zal gekomen zijn, zoo

zal hij ons alle dingen verkondigen.
26. Jezus zeide tot haar: Ik
ben het, die met u spreek.
27. En daarop kwamen zijne
discipelen, en verwonderden zich,
dat hij met eene vrouw sprak.
Nochtans zeide niemand: Wat
vraagt gij, of wat spreekt gij met
haar ?
28. Zoo verliet de vrouw dan
haar watervat, en ging henen in
de stad, en zeide tot de ]ieden:
29. Komt, ziet een mensch, die
mij gezegd heeft alles wat ik
gedaan heb: is deze niet de
Christus ?
30. Zij dan gingen uit de- stad
en kwamen tot hem.

De voetwassching.
En ve5r het feest van
13 • het1. Pascha,
Jezus wetende,
dat zijne ure gekomen was, dat
hij uit deze wereld zoude overgaan tot den Vader, al zoo hij de
zijnen, die in de wereld waren,
liefgehad had, zoo heeft hij hen
liefgehad tot het einde.
2. En als het avondmaal gedaan was, (toen nu de duivel in
het hart van Judas Simons zoon
Iskariot gegeven had, dat hij hem
verraden zoudel,
3. Jezus wetende, dat de Vader
hem alle dingen in de handen
gegeven had, en dat hij van God
uitgegaan was en tot God henenging,
4. stond op van het avondmaal,
en leide zijne kleederen af, en
nemende een linnen doek, omgordde zichzelven;
5. daarna goot hij water in
het bekken, en begon de voeten
der discipelen te wasschen en af
te drogen met den linnen doek,
wa armede hij omgord was.
6. Hij dan kwam tot Simon
Petrus, en die zeide tot hem:
Heere, zult gij mij de voeten
wasschen ?
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De voetwassching.
7. Jezus antwoordde en zeide
tot hem: Wat ik doe weet gij nu
niet, maar gij zult het na dezen
verstaan.
8. Petrus zeide tot hem: Gij
zult mijne voeten niet wasschen
in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Indien ik u niet
wasch, gij hebt Been deel met mij.
9. Simon Petrus zeide tot hem:
Heere, niet alleen mijne voeten,
maar ook de handen en het hoofd.
10. Jezus zeide tot hem: Die
gewasschen is, heeft niet van
noode dan de voeten te wasschen,
maar is geheel rein; en gijlieden
zijt rein, doch niet alien.
11. Want hij wist wie hem verraden zoude; daarom zeide hij:
Gij zijt niet alien rein.
12. Als hij dan hunne voeten
gewasschen en zijne kleederen
genomen had, zat hij wederom
aan, en zeide tot hen: Verstaat
gij wat ik ulieden gedaan heb ?
13. Gij heet mij Meester en
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Heere, en gij zegt wel, want ik
ben het.
14. Indien dan ik, de Heere en.
de Meester, uwe voeten gewasschen heb, zoo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wasschen;
15. want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs
ik u gedaan heb, gijlieden ook
doet.
16. Voorwaar, voorwaar zeg ik
u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een gezant
meerder dan die hem gezonden
heeft.
17. Indien gij deze dingen weet,
zalig zijt gij, zoo gij dezelve doet.
18. Ik zeg niet van u alien: ik
weet welke ik uitverkoren heb;
maar dit geschiedt, opdat de
Schrift vervuld worde: Die met
mij het brood eet, heeft tegen
mij zijne verzenen opgeheven.
19. Van nu zeg ik het ulieden,
eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij

De instelling van het H. Avondmaal (naar Leonardo da Vinci).
gelooven moogt, dat ik het ben.
20. Voorwaar, voorwaar zeg ik
u, zoo ik iemand zend, wie dien

ontvangt, die ontvangt mij; en
wie mij ontvangt, die ontvangt
Hem, die mij gezonden heeft.

Marcus.
De instelling van het H. Avondmaal.
1 A 12. En op den eersten dag
I • der ongehevelde brooden,
wanneer zij het Pascha slachtten,
zeiden zijne discipelen tot hem:
Waar wilt gij, dat wij henengaan
en bereiden, dat gij het Pascha eet ?
13. En hij zond twee van zijne
discipelen uit, en zeide tot hen:
Gaat henen in de stad, en u zal
een mensch ontmoeten, dragende
een kruik water: volgt dien;
14. En zoo waar hij ingaat,
zegt tot den heer des huizes: De
Meester zegt: Waar is de eetzaal,
waar ik het Pascha met niijne
discipelen eten zal ?
15. En hij zal u wijzen eene
groote opperzaal, toegerust en
gereed: bereidt het ons aldaar.
16. En zijne discipelen gingen
uit en kwamen in de stad en
vonden het gelijk hij hun gezegd
had, en bereidden het Pascha.
17. En als het avond geworden
was, kwam hij met de twaalve.
18. En als zij aanzaten en aten,
zeide Jezus: Voorwaar ik zeg u,
dat een van u, die met mij eet,
mij zal verraden.
N. T. P. 6.

19. En zij begonnen bedroefd
te worden en de een na den ander
tot hem te zeggen: Ben ik het ?
en een ander: Ben ik het ?
20. Maar hij antwoordde en
zeide tot hen: Het is een uit de
twaalve, die met mij in den
schotel indoopt.
21. De Zoon des menschen gaat
wel henen gelijk van hem geschreven is, maar wee dien mensch,
door welken de Zoon des menschen verraden wordt; het ware
hem goed, zoo die mensch niet
geboren ware geweest.
22. En als zij aten, nam Jezus
brood en als hij gezegend had,
brak hij het, en gaf het hun en
zeide: Neemt, eet, dat is mijn
lichaam .
23. En hij nam den drinkbeker
en gedankt hebbende, gaf hun
dien, en zij dronken allen uit
denzelven.
24. En hij zeide tot hen: Dat
is mijn bloed, het bloed des
nieuwen testaments, hetwelk voor
velen vergoten wordt.
25. Voorwaar ik zeg u, dat ik
niet meer zal drinken van de
vrucht des wijnstoks, tot op dien
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dag, wanneer ik dezelve nieuw zal
drinken in het Koninkrijk Gods.
26. En als zij den lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar
den Olijfberg.
27. En Jezus zeide tot hen:
Gij zult in dezen nacht alien aan
mij geergerd worden; want daar
is geschreven: Ik zal den herder
slaan, en de schapen zullen
verstrooid worden.
28. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar
Galilea.

29. En Petrus zeide tot hem:
Of zij ook alien geergerd wierden,
zoo zal ik toch niet geergerd
worden.
30. En Jezus zeide tot hem:
Voorwaar, ik zeg u, dat heden in
dezen nacht, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij mij
driemaal zult verloochenen.
31. Maar hij zeide nog des te
meer: Al moest ik met u sterven,
zoo zal ik u geenszins verloochenen. En insgelijks zeiden zij ook
alien.

Lucas.
In den hot Gethsemane.

43. En van hem werd gezien
39. En uitgaande vertrok een Engel uit den hemel, die hem
• hij, gelijk hij gewoon was, versterkte.
naar den Olijfberg; en hem volg44. En in zwaren strijd zijnde,
den ook zijne discipelen.
bad hij te ernstiger. En zijn zweet
40. En als hij aan die plaats ge- werd gelijk groote droppelen
komen was, zeide hij tot hen: Bidt, bloeds, die op de aarde afliepen.
dat gij niet in verzoeking komt.
45. En als hij van het gebed
41. En hij scheidde zich van opgestaan was, kwam hij tot zijne
hen af omtrent eenen steenworp discipelen en vond hen slapende
en knielde neder en bad,
van droefheid;
42. zeggende: Vader, of Gij
46. En hij zeide tot hen: Vat
wildet dezen drinkbeker van mij slaapt gij ? Staat op en bidt,
wegnemen ! Doch niet mijn wil, opdat gij niet in verzoeking
maar de uwe geschiede.
komt.
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Marcus.
De gevangenneming.
43. En terstond als hij nog
• sprak, kwam Judas aan,
die een was van de twaalve, en
met hem eene groote schare met
zwaarden en stokken, gezonden
van de Overpriesters en de Schriftgeleerden en Ouderlingen.
44. En die hem verried, had
hun een gemeen teeken gegeven,
zeggende: Dien ik kussen zal, die
is het: grijpt hem, en leidt hem
zekerlijk henen.
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45. En als hij gekomen was,
ging hij terstond tot hem, en
zeide: Rabbi, Rabbi, en kuste
hem;
46. en zij sloegen hunne handen aan hem, en grepen hem.
47. En een dergenen, die daarbij stonden, het zwaard trekkende, sloeg den dienstknecht des
Hoogepriesters en hieuw hem zijn
oor af.
48. En Jezus antwoordende
zeide tot hen: Zijt gij uitgegaan

De gebedsstrijd in Gethsemane.

De slapende discipelen gewekt.
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Het verraad van Judas.

De gevangenneming.
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met zwaarden en stokken als
tegen eenen moordenaar om mij
to vangen ?
49. Dagelijks was ik bij ulieden
in den tempel leerende, en gij
hebt mij niet gegrepen; maar dit
geschiedt, opdat de Schriften
vervuld zouden worden.

50. En zij hem verlatende zijn
alien gevloden.
51. En een zeker jongeling
volgde hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte
lijf, en de jongelingen grepen hem;
52. en hij het lijnwaad verlatende, is naakt van hen gevloden.

Johannes,
Petrus en Malchus.
1. Jezus dit gezegd heb, bende, ging uit met zijne
discipelen over de beek Kedron,
waar een hof was, in welken hij
ging en zijne discipelen.
2. En Judas, die hem verried,
wist óók die plaats, dewijl Jezus
aldaar dikwijls vergaderd was
geweest met zijne discipelen.
3. Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten en
eenige dienaars van de Overpriesters en Farizeers, kwam aldaar met lantaarnen en fakkelen
en wapenen.
4. Jezus dan, wetende alles
wat over hem komen zoude, ging
uit en zeide tot hen: Wien zoekt
gij ?
5. Zij antwoordden hem: Jezus
den Nazarener. Jezus zeide tot
hen: Ik ben het. En Judas, die
hem verried, stond óók bij hen.
6. Als hij dan tot hen zeide:
Ik ben het, gingen zij achterwaarts
en vielen ter aarde.
7. Hij vraagde hun dan wederom: Wien zoekt gij ? En zij zeiden:
.
Jezus den Nazarener.
8. Jezus antwoordde: Ik heb
u gezegd, dat ik het ben: indien
gij dan mij zoekt, zoo laat dezen
henengaan.
9. Opdat het woord vervuld
zoude worden, dat hij gezegd
had: Uit degenen, die Gij mij
gegeven hebt, heb ik niemand
verloren.
10. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelve
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uit en sloeg des Hoogepriesters
dienstknecht en hieuw zijn rechter,
oor af: en de naam van den dienstknecht was Malchus.
11. Jezus dan zeide tot Petrus;
Steek uw zwaard in de scheede.
De drinkbeker, dien mij de Vader
gegeven heeft, zal ik dien niet
drinken ?
12. De bende dan en de overste
over duizend en de dienaars der
Joden namen Jezus gezamenlijk
en bonden hem,
13. en leidden hem henen, eerst
tot Annas; want hij was de
vrouwsvader van Kajafas, welke
deszelven j aars Hoogepriester was.
14. Kajafas nu was degene,
die den Joden geraden had, dat
het nut was, dat 66n mensch
voor het yolk stierve.

Petrus' verloochening.
15. En Simon Petrus volgde
Jezus, en een ander discipel; deze
discipel nu was den Hoogepriester
bekend en ging met Jezus in des
Hoogepriesters zaal.
16. En Petrus stond buiten
aan de deur. De andere discipel
dan, die den Hoogepriester bekend
was, ging uit en sprak met de
deurwaarster, en bracht Petrus in.
17. De dienstmaagd dan, die
de deurwaarster was, zeide tot
Petrus: Zijt ook gij niet uit de
discipelen van dezen mensch ? Hij
zeide: Ik ben niet.
18. En de dienstknechten en
de dienaars stonden, hebbende
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Petrus bij het vuur der krijgsknechten.
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Petrus' verloochening.
een kolenvuur gemaakt, omdat het
koud was, en warmden zich. Petrus
stond bij hen en warmde zich.
19. De Hoogepriester dan
vraagde Jezus van zijne discipelen en van zijne leer.
20. Jezus antwoordde hem: Ik
heb vrijuit gesproken tot de
wereld; ik heb alien tijd geleerd
in de Synagoge en in den tempel,
waar de Joden van alle plaatsen
to zamen komen, en in 't verborgen heb ik niets gesproken:
21. Vat ondervraagt gij mij ?
Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat ik tot hen
gesproken heb; zie, dezen weten
wat ik gezegd heb.
22. En als hij dit zeide, gaf

een van de dienaren, die daarbij
stond, Jezus eenen kinnebakslag,
zeggende: Antwoordt gij alzOO
den Hoogepriester ?
23. Jezus antwoordde hem: Indien ik kwalijk gesproken heb,
betuig van het kwade; en indien
wel, waarom slaat gij mij ?
24. (Annas dan had hem gebonden gezonden tot Kajafas den
Hoogepriester.)
25. En Simon Petrus stond en
warmde zich; zij zeiden dan tot
hem: Zijt ook gij niet uit zijne
discipelen ? Hij loochende het en
zeide: Ik ben niet.
26. Een van de dienstknechten
des Hoogepriesters, die maagschap was van dengene, dien
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Petrus' berouw.
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Petrus het oor afgehouwen had,
27. Petrus dan loochende het
zeide: Heb ik u niet gezien in den wederom: en terstond kraaide de
hof met hem ?
haan.

Matthews.
Petrus' berouw.

Het is niet geoorloofd dezelve
in de offerkist te leggen, dewijl
73. En een weinig daarna,
26 .• die daar stonden, bijkomen- het een prijs des bloeds is.
7. En te zamen raad genomen
de zeiden tot Petrus: Waarlijk gij
hebbende, kochten zij daarmede
zijt óók van die, want ook uwe
den akker des pottenbakkers tot
spraak maakt u openbaar.
74. Toen begon hij zich te eene begrafenis voor de vreemdelingen.
vervloeken, en te zweren: Ik
8. Daarom is die akker geken den mensch niet.
naamd
de akker des bloeds tot
75. En terstond kraaide de
op den huidigen dag.
haan; en Petrus werd indachtig
9. Toen is vervuld geworden
het woord Jezus, die tot hem gehetgeen gesproken is door den
zegd had: Eer de haan gekraaid
Profeet Jeremia, zeggende: En
zal hebben, zult gij mij driemaal
zij hebben de dertig zilveren
verloochenen. En naar buiten
penningen genomen, de waarde
gaande, weende hij bitterlijk.
des gewaardeerden van de kinderen Israèls, denwelke zij gewaardeerd hebben,
Jezus voor Pilatus. Judas' einde
10. en hebben dezelve gegeven
1. Als het nu morgen- voor den akker des pottenbakkers;
• stond geworden was, heb- volgens hetgeen mij de Heere beben alle de Overpriesters en de volen heeft.
Ouderlingen des yolks te zamen
11. En Jezus stond voor den
raad genomen tegen Jezus, dat Stadhouder; en de Stadhouder
zij hem dooden zouden;
vraagde hem, zeggende: Zijt gij
2. en hem gebonden hebbende, de Koning der Joden ? En Jezus
leidden zij hem weg, en gaven zeide hem: Gij zegt het.
hem over aan Pontius Pilatus
12. En als hij van de Overpriesden Stadhouder.
ters en de Ouderlingen beschul3. Toen heeft Judas, die hem digd werd, antwoordde hij niets.
verraden had, ziende dat hij ver13. Toen zeide Pilatus tot hem:
oordeeld was, berouw gehad, en Hoort gij niet hoevele zaken zij
heeft de dertig zilveren penningen tegen u getuigen ?
den Overpriesteren en den Ouder14 Maar hij antwoordde hem
lingen wedergebracht,
niet op een eiênig woord, alzoo dat
4. zeggende: Ik heb gezondigd, de Stadhouder zich zeer verwonverradende het onschuldig bloed. derde.
Maar zij zeiden: Wat gaat Ons dat
15. En op het feest was de
aan ? Gij moogt toezien.
Stadhouder gewoon den volke
5. En als hij de zilveren pen- 661-len gevangene los te laten,
ningen in den tempel geworpen welken zij wilden.
had, vertrok hij, en henengaande,
16. En zij hadden toen een
verworgde zichzelven.
welbekenden gevangene, genaamd
6. En de Overpriesters de zil- Bar-Abbas.
veren penningen nemende, zeiden:
17. Als zij dan vergaderd waren,
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V oor Pilatus gebracht.
zeide Pilatus tot hen: Welken
wilt gij, dat ik u zal loslaten,
Bar-Abbas, of Jezus, die genaamd
wordt Christus ?
18. Want hij wist, dat zij hem
door nijdigheid overgeleverd hadden.
19. En als hij op den rechter84

stoel zat, zoo heeft zijne huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: Heb toch niets to doen
met dien rechtvaardige, want ik
heb heden veel geleden in den
droom om zijnentwil.
20. Maar de Overpriesters en
de Ouderlingen hebben de scharen

Judas voor de hoogepriesters en oudsten.

Judas werpt de zilverlingen

VOOY de

hoogepriesters.
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Pilatus wascht zich de handen
aangeraden, dat zij zouden BarAbbas begeeren en Jezus dooden.
21. En de Stadhouder antwoordende, zeide tot hen: Welken
van deze twee wilt gij, dat ik u
zal loslaten ? En zij zeiden: BarAbbas.
22. Pilatus zeide tot hen: Wat
zal ik dan doen met Jezus, die
genaamd wordt Christus ? Zij
zeiden allen tot hem: Laat hem
gekruisigd worden.
23. Doch de Stadhouder zeide:
Wat heeft hij dan kwaads gedaan ?
En zij riepen te meer, zeggende:

VOW'

het yolk,

Laat hem gekruisigd worden !
24, Als nu Pilatus zag, dat hij
niets vorderde, maar veel meer dat
er oproer werd, nam hij water en
wiesch de handen \TO& de schare,
zeggende: Ik ben onschuldig aan
het bloed dezes rechtvaardigen:
gijlieden moogt toezien.
25. En al het yolk antwoordende, zeide: Zijn bloed kome
over ons en over onze kinderen !
26. Toen liet hij hun BarAbbas los, maar Jezus gegeeseld hebbende, gaf hij hem over
om gekruisigd te worden.

Johannes.
kroon van doornen gevlochten
„Zie, de mensch!"
1, Toen nam Pilatus dan hebbende, zetten die op zijn
9 * Jezus en geeselde hem. hoofd, en wierpen hem een pur2. En de krijgsknechten, eene peren kleed om, en zeiden;

1
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Aan den geeselpaal.
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Aan den geeselpaal.
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De bespotting vow, Pilatus.
3. Wees gegroet gij Koning
der Joden; en zij gaven hem
kinnebakslagen
4. Pilatus dan kwam wederom
uit, en zeide tot hen: Zie, ik
breng hem tot ulieden uit, opdat gij weet, dat ik in hem geen
schuld vind.
5. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het
purperen kleed; en Pilatus zeide
tot hen:
6. Zie, de mensch. Als hem dan
de Overpriesters en de dienaars
zagen, riepen zij, zeggende: Kruis
hem, kruis hem. Pilatus zeide
tot hen: Neemt gijlieden hem en
kruist hem, want ik vind in
hem geen schuld.
7. De Joden antwoordden hem:
Wij hebben eene wet, en naar
onze wet moet hij sterven, want
hij heeft zichzelven Gods Zoon
gemaakt.

8. Toen Pilatus dan dit woord
hoorde, werd hij meer bevreesd,
9. en ging wederom in het
Rechthuis, en zeide tot Jezus:
Vanwaar zijt gij ? Maar Jezus
gaf hem geen antwoord.
10. Pilatus dan zeide tot hem:
Spreekt gij tot mij niet ? Weet
gij niet, dat ik macht heb u te
kruisigen en macht heb u los
te laten ?
11. Jezus antwoordde: Gij zoudt
geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven
ware; daarom die mij aan u heeft
overgeleverd, heeft grooter zonde.
12. Van toen of zocht Pilatus
hem los te laten; maar de Joden
riepen, zeggende: Indien gij dezen
oslaat, zoo zijt gij des Keizers
vriend niet: een iegelijk, die
zichzelven Koning maakt, wederspreekt den Keizer.
13. Als Pilatus dan dit woord
89

„Zie, de mensch!"
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„Zie, de mensch!"
worden. En zij namen Jezus en
leidden hem weg;
17. En hij dragende zijn kruis,
ging uit naar de plaats, genaamd
Hoofdschedelplaats, welke in 't
Hebreeuwsch genaamd wordt Golgotha;
18. alwaar zij hem kruisten,
en met hem twee anderen, aan
elke zijde eenen, en Jezus in
't midden.
19. En Pilatus schreef ook
een opschrift, en zette dat op
het kruis; en daar was geschreven: Jezus de Nazarener, de
Koning der Joden.
20. bit opschrift dan lazen
De kruisiging.
velen van de Joden, want de
16. Toen gaf hij hem dan hun plaats, waar Jezus gekruist werd,
over, opdat hij gekruist zoude was nabij de stad; en het was

hoorde, bracht hij Jezus uit, en
zat neder op den rechterstoel,
in de plaats genaamd LithostrOtos, en in 't Hebreeuwsch Gabbatha.
14. En het was de voorbereiding van het Pascha, en omtrent
de zesde ure; en hij zeide tot
de Joden:
15. Zie, uw Koning. Maar zij
riepen : Neem weg, neem weg,
kruis hem. Pilatus zeide tot hen:
Zal ik uwen Koning kruisigen ?
De Overpriesters antwoordden:
Wij hebben geenen Koning dan
den Keizer.

N. T. P. 7.
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Jezus draagt zijn kruis.
geschreven in 't Hebreeuwsch,
in 't Grieksch, en in 't Latijn.
21. De Overpriesters dan der
Joden zeiden tot Pilatus: Schrijf
niet: De Koning der Joden, maar
dat hij gezegd heeft: Ik ben de
Koning der Joden.
22. Pilatus antwoordde: Wat
ik geschreven heb, dat heb ik
geschreven.
23. De krijgsknechten dan, als
zij Jezus gekruist hadden, namen
zijne kleederen (en maakten vier
deelen, voor elken krijgsknecht
een deel) en den rok. De rok nu
was zonder naad, van boven -af
geheel geweven.
24. Zij dan zeiden tot elkander: Laat ons dien niet scheuren,
maar laat ons daarover loten,
wiens die zijn zal; opdat de
Schrift vervuld worde, die zegt:
Zij hebben mijne kleederen onder
zich verdeeld, en over mijne
kleeding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de
krijgsknechten gedaan.
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25. En bij het kruis van Jezus
stonden zijne moeder, en zijn
moeders zuster, Maria de vrouw
van Klopas, en Maria Magdalena.
26. Jezus nu, ziende zijne
moeder, en den discipel, dien hij
lief had, daarbij staande, zeide
tot zijne moeder: Vrouw, zie,
uw zoon.
27. Daarna zeide hij tot den
discipel: Zie, uwe moeder. En
van die ure aan nam haar de
discipel in zijn huis.
28. Hierna Jezus wetende, dat
nu alles volbracht was, opdat de
Schrift zoude vervuld worden,
zeide: Mij Borst.
29. Daar stond dan een vat
vol edik, en zij vulden eene spons
met edik, en omleiden ze met
hysop, en brachten ze aan zijnen
mond.
30. Toen Jezus dan den edik
genomen had, zeide hij: „Het is
volbracht, en het hoofd buigende
gaf den geest.

De oprichting van het hruis.
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Christus aan het hruis.
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Christus aan het hruis.
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„Mii Borst."
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Van het kruis afgenomen.
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Van het hruis afgenomen.
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Beweend.
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Beweend.
Afnerning van het kruis.
31. De Joden dan, opdat de
lichamen niet aan het kruis zouden blijven op den sabbat, dewijl het de voorbereiding was
(want die dag des sabbats was
groot), baden Pilatus, dat hunne
beenen zouden gebroken en zij
weggenomen worden.
32. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de beenen
des eersten en des anderen, die
met hem gekruist was,
33. maar komende tot Jezus,
als zij zagen, dat hij nu gestorven was, zoo braken zij zijne
beenen niet,
34. maar een der krijgsknechten doorstak zijne zijde met eene
speer, en terstond kwam daar
bloed en water uit.
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35. En die het gezien heeft,
die heeft het getuigd, en zijne
getuigenis is waarachtig, en hij
weet, dat hij zegt hetgeen dat
waar is, opdat ook gij gelooven
moogt.
36. Want deze dingen zijn
geschied, opdat de Schrift vervuld worde: Geen been van hem
zal verbroken worden;
37. en wederom zegt eene
andere Schrift: Zij zullen zien in
welken zij gestoken hebben.
38. En daarna Jozef van Arimathea, (die een discipel van
Jezus was, maar bedekt om de
vreeze der Joden), bad Pilatus,
dat hij mocht het lichaam van
Jezus wegnemen; en Pilatus liet
het toe. Hij dan ging en nam het
lichaam van Jezus weg.

Beweend.

39. En Nicodêmus kwam ook,
(die des nachts tot Jezus eerst
gekomen was), brengende een
mengsel van mirre en aloe, omtrent honderd ponden gewicht.
40. Zij namen dan het lichaam
van Jezus en bonden dat in
linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de ge-

woonte hebben van begraven.

41. En daar was in de plaats,
waar hij gekruist was, een hof,
en in den hof een nieuw graf,
in hetwelk nog nooit iemand gelegd was geweest:
42. aldaar dan leiden zij Jezus
om de voorbereiding der Joden,
overmits het graf nabij was.

Marcus.
mathea was, een achtbaar Raads1
42. En als het nu avond heer, die ook zelf het Koninkrijk
15
I ■-i• was geworden, dewijl het Gods was verwachtende, en zich
de voorbereiding was, welke is verstoutende, ging hij in tot

De graflegging.

de vOOrsabbat,

34. kwam Jozef, die van Ari-

Pilatus en begeerde het lichaam
van Jezus.
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De graflegging.
44. En Pilatus verwonderde
zich, dat hij alreede gestorven
was, en den hoofdman over
honderd tot zich geroepen hebbende, vraagde hem, of hij lang
gestorven was;
45. en als hij het van den
hoofdman over honderd verstaan
had, schonk hij Jozef het lichaam.
46. En hij kocht fijn lijnwaad,

en hem afgenomen hebbende,
wond hem in dat fijne lijnwaad,
en leide hem in een graf, hetwelk
uit een steenrots gehouwen was,
en hij wentelde eenen steen
tegen de deur des grafs.
47. En Maria Magdalena, en
Maria de moeder van Joses,
aanschouwden waar hij gelegd
werd.

Mattheiis.
opstanding.
1. En laat na den sabbat,
• als het begon te lichten
tegen den eersten dag der week,
kwam Maria Magdalena, en de
andere Maria, om het graf te
bezien.
2. En zie, daar geschiedde eene
groote aardbeving; want een
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Engel des Heeren nederdalende
uit den hemel, kwam toe en
wentelde den steen of van de deur,
en zat op denzelven.
3. En zijne gedaante was gelij k een bliksem, en zijne kleeding wit gelijk sneeuw.
4. En uit vrees van hem zijn
de wachters zeer verschrikt ge-

De gra/legging.
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De Opstanding.
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De verschijning aan Maria Magdalena.
worden, en werden als dooden. Komt herwaarts, ziet de plants,
5. Maar de Engel antwoorden- waar de Heere gelegen heeft.
de, zeide tot de vrouwen: Vreest
7. En gaat haastiglijk henen
gijlieden niet; want ik weet, dat en zegt zijnen discipelen, dat hij
gij zoekt Jezus, die gekruisigd opgestaan is van de dooden; en
zie, hij gaat u vOOr naar Galilea;
was.
6. Hij is hier niet; want hij is daar zult gij hem zien. Zie, ik
opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. heb het ulieden gezegd.

Johannes.
Verschijning aan Maria Magda- en wij weten niet waar zij hem
gelegd hebben.
lena.
3. Petrus ging dan uit, en de
1. En op den eersten dag
• der week ging Maria Mag- andere discipel, en zij kwamen
dalena vroeg, als het nog duister tot het graf;
4. en deze twee liepen to gelijk.
was, naar het graf, en zag den
steen van het graf weggenomen. En de andere discipel liep vooruit,
2. Zij liep dan en kwam tot sneller dan Petrus, en kwam
Simon Petrus en tot den anderen eerst tot het graf;
discipel, welken Jezus lief had, en 5. en als hij nederbukte, zag
zeide tot hen: Zij hebben den hij de doeken liggen, nochtans
Heere weggenomen uit het graf, ging hij daar niet in.
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De verschijning aan Maria Magdalena.
6. Simon Petrus dan kwam en
volgde hem, en ging in het graf,
en zag de doeken liggen,
7. en den zweetdoek, die op
zijn hoofd geweest was, zag hij
niet bij de doeken liggen, maar
afzonderlijk in eene andere plaats
samengerold.
8. Toen ging dan ook de andere
discipel daarin, die eerst tot het
graf gekom en was, en zag het en
geloofde;
9. want zij wisten nog de
Schrift niet, dat hij van de dooden
moest opstaan.
10. De discipelen dan gingen
wederom naar huis.
11. En Maria stond buiten bij
het graf weenende. Als zij dan
weende, bukte zij in het graf,
12. en zag twee Engelen in witte
kleederen zitten, 661-len aan het
N. T. P. S.

hoofd en eenen aan de voeten, waar
het lichaam van Jezus gelegen had.
13. En die zeiden tot haar:
Vrouw, wat weent gij ? Zij zeide
tot hen: Omdat zij mijnen Heere
weggenomen hebben, en ik weet
niet waar zij hem gelegd hebben.
14. En als zij dit gezegd had,
keerde zij zich achterwaarts en
zag Jezus staan, en zij wist niet
dat het Jezus was.
15. Jezus zeide tot haar: Vrouw,
wat weent gij ? Wien zoekt gij ?
Zij, meenende, dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heer, zoo
gij hem weggedragen hebt, zeg
mij waar gij hem gelegd hebt, en
ik zal hem wegnemen.
16. Jezus zeide tot haar: Maria!
Zij zich omkeerende zeide tot
hem: Rabbouni, hetwelk is gezegd Meester.
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De verschijning aan Maria Magdalena.

108

De verschijning aan Maria Magdalena.
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De verschijning aan de jongeren.
17. Jezus zeide tot haar: Raak
mij niet aan; want ik ben nog
niet opgevaren tot mijnen Vader;
maar ga henen tot mijne broeders,
en zeg hun: ik vaar op tot mijnen
Vader en uwen Vader, en tot
mijnen God en uwen God.
18. Maria Magdalena ging en
boodschapte den discipelen, dat
zij den Heere gezien had, en dat
hij haar dit gezegd had.
Verschijning aan de jongeren.
19. Als het dan avond was op
dien eersten dag der week, en
als de deuren gesloten waren,
waar de discipelen vergaderd
waren, om de vreeze der Joden,
kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen:
20. Vrede zij ulieden. En dit
gezegd hebbende, toonde hij hun
zijne handen en zijne zijde. De
discipelen dan werden verblijd,
als zij den Heere zagen.
21. Jezus dan zeide wederom
110

tot hen: Vrede zij ulieden; gelijkerwijs mij de Vader gezonden
heeft, zend ik ook ulieden.
22. En als hij dit gezegd had,
blies hij op hen, en zeide tot
hen: Ontvangt den Heiligen Geest.
23. Zoo gij iemands zonden
vergeeft, dien worden zij vergeven; zoo gij iemands zonden
houdt, dien zijn zij gehouden.
24. En Thomas, een van de
twaalve, gezegd Didymus, was
met hen niet, toen Jezus daar
kwam.
25. De andere discipelen dan
zeiden tot hem: Wij hebben den
Heere gezien. Doch hij zeide tot
hen: Indien ik in zijne handen
niet zie het teeken der nagelen,
en mijnen vinger steek in het
teeken der nagelen, en steek
mijne hand in zijne zijde, ik zal
geenszins gelooven.
26. En na acht dagen waren
zijne discipelen wederom binnen,
en Thomas met hen; en Jezus
kwam als de deuren gesloten

De verschijning aan Thomas.
waren, en stond in het midden,
en zeide:
27. Vrede zij ulieden. Daarna
zeide hij tot Thomas: Breng uwen
vinger hier, en zie mijne handen,
en breng uwe hand en steek ze in
mijne zijde, en wees niet ongeloovig, maar geloovig.
28. En Thomas antwoordde en
zeide tot hem: Mijn Heere en mijn
God!
29. Jezus zeide tot hem: Omdat gij mij gezien hebt, Thomas,

zoo hebt gij geloofd : zalig zijn
zij, die niet zullen gezien hebben
en nochtans zullen geloofd hebben.
30. Jezus dan heeft nog wel
vele andere teekenen in de tegenwoordigheid zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in
dit boek;
31. maar deze zijn geschreven,
opdat gij gelooft, dat Jezus is de
Christus, de Zone Gods, en opdat
gij geloovende het leven hebt in
zijnen naam.
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De verschijning aan de Emmaftsgangers.

Lucas.
V erschijning aan de Emmausgangers.
13. En zie, twee van hen
• gingen op denzelfden dag
naar een vlek, dat zestig stadien
van Jeruzalem was, wells naam
was Emmaiis;
14. en zij spraken te zamen
onder elkander van alle deze
dingen, die er gebeurd waren.
15. En het geschiedde, terwijl
zij te zamen spraken en elkander
ondervraagden, dat Jezus zelf bij
hen kwam en met hen ging:
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16. en hunne oogen werden
gehouden, dat zij hem niet
kenden.
17. En hij zeide tot hen: Wat
redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt,
en waarom ziet gij droevig ?
18. En de een, wiens naam was
Kleopas, antwoordende, zeide tot
hem: Zijt gij allêen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet
de dingen, die deze dagen daarin
geschied zijn ?
19. En hij zeide tot hen: Welke ?

De verschijning aan de Emmaiisgangers.
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De verschijning aan de Emmaitisgangers.
En zij zeiden tot hem: De dingen
aangaande Jezus den Nazarener,
welke een Profeet was, krachtig
in werken en woorden, voor God
en al het yolk;
20. en hoe onze Overpriesters
en oversten denzelve overgeleverd
hebben tot het oordeel des doods,
en hem gekruisigd hebben.
21. En wij hoopten, dat hij was
degene, die Israel verlossen
zoude; doch ook benevens dit
alles is het heden de derde dag
114

van dat deze dingen geschied zijn.
22. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld,
die vroeg in den morgenstond aan
het graf geweest zijn;
23. en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden, dat
zij ook een gezicht van Engelen
gezien hadden, die zeggen, dat
hij leeft.
24. En sommigen dergenen, die
met ons zijn, gingen henen tot het
graf, en bevonden het alzOO gelijk

De verschijning aan de Emmaiisgangers.
ook de vrouwen gezegd hadden;
maar hem zagen zij niet.
25. En hij zeide tot hen: 0
onverstandigen en tragen van
hart om te gelooven al hetgeen
de Profeten gesproken hebben !
26. Moest de Christus niet deze
dingen lijden, en alze5 in zijne
heerlijkheid ingaan ?
27. En begonnen hebbende van
Mozes en van alle de Profeten,
leide hij hun uit in alle de Schriften hetgeen van hem geschreven
was.
28. En zij kwamen nabij het
vlek, waar zij naar toe gingen; en
hij hield zich alsof hij verder gaan
zoude;
29. en zij dwongen hem, zeggende: Blijf met ons, want het
is bij den avond en de dag is
gedaald. En gij ging in om met
hen te blijven.

30. En het geschiedde als hij
met hen aanzat, nam hij het
brood en zegende het; en als hij
het gebroken had, gaf hij het hun:
31. en hunne oogen werden
geopend, en zij kenden hem; en
hij kwam weg uit hun gezicht.
32. En zij zeiden tot elkander:
Was ons hart niet brandende in
ons, als hij tot ons sprak op den
weg en als hij ons de Schriften
opende ?
33. En zij opstaande terzelfder
ure, keerden weder naar Jeruzalem, en vonden de elve samenvergaderd, en die met hen waren,
34. welke zeiden: De Heere is
waarlijk opgestaan, en is van
Simon gezien.
35. En zij vertelden hetgeen
op den weg geschied was, en hoe
hij hun bekend was geworden in
't breken des broods.
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De Hemelvaart.
50. En hij leidde hen buiten
tot aan Bethaniè, en zijne handen
opheffende zegende hij hen.
51. En het geschiedde als hij hen
zegende, dat hij van hen scheidde

en werd opgenomen in den hemel.
52. En zij aanbaden hem, en
keerden weder naar Jeruzalem
met groote blijdschap.
53. En zij waren te allen tijde
in den Tempel, lovende en
dankende God.

Handelingen.
Stefanus.
8. En Stefanus, vol van ge• loof en van kracht, deed
wonderen en groote teekenen
onder het yolk.
9. En daar stonden op sommigen, die waren van de Synagoge
genaamd der Libertijnen, en der
Cyreneers, en der Alexandrijnen,
en dergenen die van Cilicie en
Azie waren, en twistten met
Stefanus;
10. en zij konden niet wederstaan de wijsheid en den Geest,
door welken hij sprak.
11. Toen maakten zij mannen
op, die zeiden : Wij hebben hem
hooren spreken lasterlijke woorden tegen Mozes en God;
12. en zij beroerden het yolk
en de Ouderlingen en de Schriftgeleerden, en hem aanvallende,
grepen zij hem en leidden hem
voor den Raad,
13. en stelden valsche getuigen,
die zeiden: Deze mensch houdt
niet op lasterlijke woorden te
spreken tegen deze heilige plaats
en de wet;
14. want wij hebben hem
hooren zeggen, dat deze Jezus de
Nazarener deze plaats zal verbreken, en dat hij de zeden veranderen zal, die ons Mozes overgeleverd heeft.
15. En allen, die in den Raad
zaten, de oogen op hem houdende,
zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens Engels.
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En de Hoogepriester zeide:
Zijn dan deze dingen alzOO ?
2. En hij zeide: Gij mannen
broeders en vaders, hoort toe. De
God der heerlijkheid verscheen
onzen vader Abraham, nog zijnde
in Mesopotamie, eer hij woonde
in Haran,
3. en zeide tot hem: Ga uit
uw land en uit uwe maagschap,
en kom in een land, dat Ik u
wijzen zal.
4. Toen ging hij uit het land
der Chaldeen, en woonde in Haran.
En van daar, nadat zijn vader
gestorven was, bracht Hij hem
over in dit land, waar gij nu in
woont;
5. en Hij gaf hem geen erfdeel
in hetzelve, ook niet een voetstap,
en beloofde, dat Hij hem hetzelve tot eene bezitting geven
zoude, en zijnen zade na hem,
als hij nog geen kind had.
6. En God sprak alzOO, dat
zijn zaad vreemdeling zijn zoude
in een vreemd land, en dat zij het
zouden dienstbaar maken en
kwalijk behandelen vierhonderd
j aren;
7. en het yolk, dat zij dienen
zullen, zal Ik oordeelen, sprak
God, en daarna zullen zij uitgaan,
en zij zullen Mij dienen in deze
plaats.
8. En Hij gaf hem het verbond
der besnijdenis; en a1ze5 gewon
hij Isad,k, en besneed hem op den
achtsten dag; en Isadk gewon

7•

117

Jakob, en Jakob de twaalf
Patriarchen.
9. En de Patriarchen nijdig
zijnde, verkochten Jozef om naar
Egypte gebracht te worden; en
God was met hem,
10. en verloste hem uit alle
zijne verdrukkingen, en gaf hem
genade en wijsheid voor Farao
den koning van Egypte; en hij
stelde hem tot een overste over
Egypte en zijn geheele huis.
11. En daar kwam een hongersnood over het geheele land van
Egypte en Kanadn, en groote benauwdheid, en onze vaderen
vonden geen spijs.
12. Maar als Jakob hoorde, dat
in Egypte koren was, zond hij
onze vaderen de eerste maal uit;
13. en in de tweede reis werd
Jozef zijnen broeders bekend, en
het geslacht van Jozef werd aan
Farao openbaar.
14. En Jozef zond henen en
ontbood zijnen vader Jakob, en
al zijn geslacht, bestaande in vijf
en zeventig zielen.
15. En Jakob kwam of in
Egypte, en stierf, hijzelf en onze
vaderen;
16. en zij werden overgebracht
naar Sichem, en gelegd in het graf,
hetwelk Abraham gekocht had
voor eene som gelds van de zonen
van Hemor, den vader van
Sichem.
17. Maar als nu de tijd der
belofte, die God aan Abraham
gezworen had, genaakte, vies het
yolk en vermenigvuldigde in
Egypte;
18. totdat een ander koning
opstond, die Jozef niet gekend
had.
19. Deze gebruikte listigheid
tegen ons geslacht en handelde
kwalijk met onze vaderen, zoodat
zij hunne jonge kinderen moesten
wegwerpen, opdat zij niet zouden
voorttelen.
20. In welken tijd Mozes werd
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geboren,en was uitnemend schoon;
welke drie maanden opgevoed
werd in het huis zijns vaders;
21. en als hij weggeworpen
was, nam hem de dochter van
Farao op, en voedde hem voor
zichzelve op tot eenen zoon.
22. En Mozes werd onderwezen
in alle wijsheid der Egyptenaren,
en was machtig in woorden en
in werken.
23. Als hem nu de tijd van
veertig jaren vervuld was, kwam
hem in zijn hart zijne broederen
de kinderen Israels te bezoeken.
24. En ziende eenen die onrecht leed, beschermde hij hem,
en wreekte dengene, wien overlast geschiedde, en versloeg den
Egyptenaar.
25. En hij meende, dat zijne
broederen zouden verstaan, dat
God door zijne hand hun verlossing geven zoude; maar zij
hebben het niet verstaan.
26. En den volgenden dag
werd hij van hen gezien, daar zij
vochten, en hij drong hen tot
vrede, zeggende: Mannen, gij zijt
broeders: waarom doet gij elkander ongelijk ?
27. En die zijnen naaste on.gelijk deed, verstiet hem, zeggende: Wie heeft u tot een overste
en rechter over ons gesteld ?
28. Wilt gij mij OOk ombrengen,
gelijkerwijs gij gisteren den Egyptenaar omgebracht hebt ?
29. En Mozes vluchtte op dat
woord, en werd een vreemdeling
in het land Midian, waar hij twee
zonen gewon.
30. En als veertig jaren vervuld waren, verscheen hem de
Engel des Heeren in de woestijn
van den berg Sinai, in een vlammig
vuur van het doornenbosch.
31. Mozes nu dat ziende, verwonderde zich over het gezicht;
en als hij derwaarts ging om dat
te bezien, zoo geschiedde eene
stem des Heeren tot hem,

41. En zij maakten een kalf in
32. zeggende: Ik ben de God
uwer vaderen, de God Abrahams die dagen, en brachten offerande
en de God Isaaks en de God tot den afgod, en verheugden zich
Jakobs. En Mozes werd zeer be- in de werken hunner handen.
vende, en durfde het niet bezien.
42. En God keerde Zich en gaf
33. En de Heere zeide tot hem: hen over, dat zij het heir des
Ontbind de schoenen van uwe hemels dienden, gelijk geschreven
voeten, want de plaats, in welke is in het boek der Profeten: Hebt
gij staat, is heilig land.
gij ook slachtofferen en offe34. Ik heb merkelijk gezien de randen Mij opgeofferd, veertig
mishandeling mijns yolks, dat in jaren in de woestijn, gij huffs
Egypte is, en Ik heb hun zuchten Israels ?
43. Ja, gij hebt opgenomen den.
gehoord, en ben nedergekomen om
hen daaruit te verlossen; en nu tabernakel Molochs, en het gekom herwaarts, Ik zal u naar sternte uws gods Remfan, de afEgypte zenden.
beeldingen, die gij gemaakt hebt
35. Dezen Mozes, welken zij om die te aanbidden: en Ik zal
verloochend hadden, zeggende: u overvoeren op gene zijde van
Wie heeft u tot een overste en Babylonie.
rechter gesteld, dezen zeg ik
44. De Tabernakel der getuigeheeft God tot eenen overste en nis was onder onze vaderen in
verlosser gezonden door de hand de woestijn, gelijk geordineerd
des Engels, die hem verschenen had Hij, die tot Mozes zeide,
was in het doornenbosch.
dat hij denzelven maken zoude
36. Deze heeft hen uitgeleid, naar de afbeelding die hij gezien
doende wonderers en teekenen in had:
't land van Egypte, en in de
45. welken ook onze vaderen
Roode zee, en in de woestijn, ontvangen hebbende, met Jozua
veertig jaren.
gebracht hebben in het land, dat
37. Deze is de Mozes, die tot de heidenen bezaten, die God
de kinderen Israèls gezegd heeft: verdreven heeft van het aangeDe Heere uw God zal u eenen zicht onzer vaderen, tot de dagen
Profeet verwekken uit uwe broe- Davids toe:
deren, gelijk mij: lien zult gij
46. dewelke voor God genade
hooren.
gevonden heeft, en begeerd heeft
38. Deze is het, die in de te vinden een woonstede voor den
vergadering des yolks in de woes- God Jakobs.
tijn was met den Engel, die tot
47. En Salomo bouwde Hem
hem sprak op den berg Sinai, en een Huis.
48. Maar de Allerhoogste woont
met onze vaderen; welke de
1 evende woorden ontving, om ons niet in tempelen met handen
die te geven;
gemaakt, gelijk de Profeet zegt:
39. denwelke onze vaderen
49. De hemel is Mij een troon,
niet wilden gehoorzaam zijn, maar en de aarde een voetbank mijner
verwierpen hem, en keerden met voeten: hoedanig Huis zult gij Mij
hunne harten weder naar Egypte, bouwen, zegt de Heere, of welke
40. zeggende tot Aaron: Maak is de plaats mijner rust ?
ons goden, die voor ons henen50. Heeft niet mijne hand alle
gaan; want wat dezen Mozes aan- deze dingen gemaakt ?
gaat, die ons uit het land van
51. Gij hardnekkigen en onEgypte geleid heeft, wij weten niet besnedenen van hart en ooren, gij
wat hem geschied is.
wederstaat altijd den Heiligen
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De steeniging van Stephanus.
Geesti gelijk uwe vaderen alzOO
ook gij.
52. Wien van de Profeten hebben uwe vaderen niet vervolgd ?
En zij hebben gedood degenen,
die to voren verkondigd hebben
de komst des Rechtvaardigen,
van welken gijlieden nu verraders
en moorders geworden zijt,
53. gij, die de wet ontvangen
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hebt door bestellingen der Engelen, en hebt ze niet gehouden.
54. Als zij nu dit hoorden,
berstten hunne harten en zij
knersten de tanden tegen hem.
55. Maar hij vol zijnde des
Heiligen Geestes, en de oogen
houdende naar den hemel, zag
de heerlijkheid Gods, en Jezus
staande ter rechterhand Gods;

De loop van den Kamerling uit Moorenland.
56. En hij zeide: Zie, ik zie de
hemelen geopend, en den Zoon
des menschen staande ter rechterhand Gods.
57. Maar zij roepende met
groote stem, stopten hunne ooren,
en vielen eendrachtelijk op hem
aan,
58. en wierpen hem ter stad
uit, en steenigden hem. En de
getuigen leiden hunne kleederen
of aan de voeten eens jongelings
genaamd Saulus;
59. en zij steenigden Stefanus,
aanroepende en zeggende: Heere
Jezus, ontvang mijnen geest !
60. En vallende op de knieen,
riep hij met groote stem: Heere,
reken hun deze zonde niet toe !
En als hij dat gezegd had, ontsliep hij.

De kamerling uit Moorenland.
Q 1. En Saulus had mede een
u • welbehagen aan zijnen dood .
En daar werd te lien dage eene
groote vervolging tegen de gemeente, die te Teruzalem was, en
zij werden alien verstrooid door
de landen van Judea en Samaria,
behalve de Apostelen.
2. En eenige godvruchtige mannen droegen Stefanus te zamen
ten grave, en maakten grooten
rouw over hem.
3. En Saulus verwoestte de
gemeente, gaande in de huizen;
en trekkende mannen en vrouwen,
leverde hen over in de gevangenis.
4. Zij dan nu die verstrooid
waren, gingen het land door en
verkondigden het Woord.
26. En een Engel des Heeren
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sprak tot Filippus, zeggende: Sta
op en ga henen tegen het Zuiden,
op den weg, die van Jeruzalem
afdaalt naar Gaza, welke woest is.
27. En hij stond op en ging
henen. En zie, een Moorman, een
kamerling en een machtig heer
van Candace, de koningin der
Mooren, die over al haren schat
was, welke was gekomen om aan
te bidden te Jeruzalem;
28. en hij keerde wederom, en
zat op zijnen wagen, en las den
Profeet Jesaja.
29. En de Geest zeide tot
Filippus: Ga toe en voeg u bij
dezen wagen.
30. En Filippus liep toe, en
hoorde hem den Profeet Jesaja
lezen, en zeide: Verstaat gij ook
hetgeen gij leest ?
31. En hij zeide: Hoe zoude ik
toch kunnen, zoo mij niet iemand
onderricht ? En hij bad Filippus,
dat hij zoude opkomen en bij hem
zitten.
32. En de plaats der Schriftuur,
die hij las, was deze: Hij is gelijk
een schaap ter slachting geleid; en
gelijk een lam stemmeloos is voor
dien, die het scheert, alzoo doet
hij zijnen mond niet open.
33. In zijne vernedering is zijn
oordeel weggenomen, en wie zal
zijn geslacht verhalen ? Want zijn
leven wordt van de aarde weggenomen.
34. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: Ik bid u,
van wien zegt de Profeet dit, van
zichzelven of van iemand anders ?
35. En Filippus deed zijnen
mond open, en beginnende van
die schrift, verkondigde hem
Jezus.
36. En alzoo zij over weg
reisden, kwamen zij aan een zeker
water, en de kamerling zeide:
Ziedaar water; wat verhindert
mij gedoopt te worden ?
37. En Filippus zeide: Indien
gij van ganscher harte gelooft,
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zoo is het geoorloofd. En hij antwoordende, zeide: Ik geloof, dat
Jezus Christus de Zoon Gods is.
38. En hij gebood den wagen
stil te houden, en zij daalden
beiden of in het water, zoo Filippus als de kamerling, en hij doopte
hem.
39. En toen zij uit het water
waren opgekomen, nam de Geest
des Heeren Filippus weg, en de
kamerling zag hem niet meer;
want hij reisde zijnen weg met
blij dsc hap.
40. Maar Filippus werd gevonden te AzOte; en het land doorgaande, verkondigde hij het Evan.gelie in alle steden, totdat hij
te Cesarea kwam.
Het droomgezicht van Petrus.

O. 1. En daar was een zeker
W
man te Cesarea met name

Cornelius, een hoofdman over
honderd, uit de bende genaamd
de Italiaansche,
2. godzalig, en vreezende God
met geheel zijn huis, en doende
vele aalmoezen aan het yolk, en
God geduriglijk biddende.
3. Deze zag in een gezicht
klaarlijk, omtrent de negende ure
des daags, een Engel Gods tot

hem inkomen, en tot hem zeggende: Cornelius !
4. En hij de oogen op hem
houdende, en zeer bevreesd geworden zijnde, zeide: Wat is het,
Heere ? En hij zeide tot hem: Uwe
gebeden en uwe aalmoezen zijn
tot gedachtenis opgekomen voor
God.
5. En nu, zend mannen naar
Joppe, en ontbied Simon, die
toegenaamd wordt Petrus:
6. deze ligt te huis bij eenen
Simon, lederbereider, die zijn huis
heeft bij de zee; deze zal u zeggen
wat gij doen moet.
7. En als de Engel, die tot
Cornelius sprak, weggegaan was,

Het droomgezicht van Petrus.
riep hij twee van zijne huisknechten, en eenen godzaligen
krijgsknecht van degenen, die gedurig bij hem waren;
8. en als hij hun alley verhaald
had, zond hij hen naar Joppe.
9. En des anderen daags, terwijl dezen reisden en nabij de
stad kwamen, klom Petrus op
het dak om te bidden, omtrent de
zesde ure.
10. En hij werd hongerig en
begeerde te eten; en terwijl zij het
bereidden, viel over hem eene
vertrekking van zinnen.
11. En hij zag den hemel geopend, en een zeker vat tot hem
nederdalen, gelijk een groot linnen
N. T. P.9.

laken, aan de vier hoeken gebonden, en nedergelaten op de
aarde;
12. in hetwelk waren alle de
viervoetige dieren der aarde, en
de wilde en de kruipende dieren,
en de vogelen des hemels.
13. En daar geschiedde eene
stem tot hem: Sta op Petrus,
slacht en eet.
14. Maar Petrus zeide: Geenszins Heere; want ik heb nooit
gegeten iets, dat gemeen of onrein
was.
15. En eene stem geschiedde
wederom ten tweeden male tot
hem: Hetgeen God gereinigd
heeft, zult gij niet gemeen maken.
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Petrus' bevrijding uit de gevangenis.
16. En dit geschiedde tot driemaal; en het vat werd wederom
opgenomen in den hemel.
17. En alzoo Petrus in zichzelven twijfelde, wat toch het
gezicht mocht zijn, dat hij gezien
had, zie, de mannen, die van Cornelius afgezonden waren, gevraagd hebbende naar het huis
van Simon, stonden aan de poort;
18. en iemand geroepen hebbende, vraagden zij, of Simon
toegenaamd Petrus daar te huis
lag.
19. En als Petrus over dat gezicht dacht, zeide de Geest tot
hem: Zie, drie mannen zoeken u:
20. daarom sta op, ga af, en
reis met hen, niet twijfelende;
want ik heb hen gezonden.
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21. En Petrus ging af tot de
mannen, die van Cornelius tot
hem gezonden waren, en zeide:
Zie, ik ben het, lien gij zoekt;
wat is de oorzaak, waarom gij
hier zijt ?
22. En zij zeiden: Cornelius,
een hoofdman over honderd, een
rechtvaardig man, en vreezende
God, en die goede getuigenis heeft
van het gansche yolk der Joden,
is door Goddelijke openbaring
vermaand van eenen heiligen
Engel, dat hij u zoude on tbieden
te zijnen huize, en dat hij van u
woorden der zaligheid zoude
hooren.
23. Als hij hen dan ingeroepen
had, ontving hij hen in huis. Doch
des anderen daags ging Petrus

Petrus' bevrijding uit de gevangenis.
met hen henen, en sommigen der
broederen, die van Joppa waren,
gingen met hem.
Petrus' bevrijding uit de gevangenis.
1 9 1. En omtrent denzelfden
I ‘-,• tied sloeg de koning Herodes
de handen aan sommigen van de
gemeente, om die kwalijk te behandelen.
2. En hij doodde Jacobus den
broeder van Johannes met het
zwaard;
3. en toen hij zag, dat het den
Joden behaaglijk was, voer hij
voort om ook Petrus te vangen
(en het waren de dagen der ongehevelde brooden);
9*

4. denwelke ook gegrepen hebbende, hij in de gevangenis zette,
en gaf hem over aan vier wachten,
elk van vier krijgsknechten om
hem te bewaren, willende na het
Paaschfeest hem voorbrengen
voor het yolk.
5. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard; maar van de
gemeente werd een gedurig gebed
tot God voor hem gedaan.
6. Toen hem nu Herodes zoude
voorbrengen, sliep Petrus dien
nacht tusschen twee krijgsknechten, gebonden met twee ketenen;
en de wachters voor de deur
bewaarden de gevangenis.
7. En zie, een Engel des Heeren
stond daar, en een licht scheen
in .de woning, en slaande de zijde
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van Petrus, wekte hij hem op, zeggende: Sta haastiglijk op. En zijne
ketenen vielen of van de handen.
8. En de Engel zeide tot hem:
Omgord u en bind uwe schoenzolen aan. En hij deed alzoo. En
hij zeide tot hem: Werp uwen
mantel om en volg mij.
9. En uitgaande, volgde hij
hem, en wist niet, dat h?t waarachtig was hetgeen door den Engel
geschiedde, maar hij meende, dat
hij een gezicht zag.
10. En als zij door de eerste en
tweede wacht gegaan waren,
kwamen zij aan de ijzeren poort,
die naar de stad leidt, dewelke
vanzelf hun geopend werd. En
uitgegaan zijnde gingen zij eene
straat voort, en terstond scheidde
de Engel van hem.
11. En Petrus tot zichzelven
gekomen zijnde, zeide: Nu weet
ik waarachtiglijk, dat de Heere
zijnen Engel uitgezonden • heeft,
en mij verlost heeft uit de hand.
van Herodes en uit al de verwachting van het yolk der Joden.
12. En als hij alles overlegd had,
ging hij naar het huis van Maria,
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de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus, alwaar
velen te zamen vergaderd en
biddende waren.
13. En als Petrus aan de deur
van de voorpoort klopte, kwam
eene dienstmaagd voor om te
luisteren, met name Rhode;
14. en zij de stem van Petrus
bekennende, deed van blijdschap
de voorpoort niet open, maar liep
naar binnen en boodschapte, dat
Petrus voor aan de voorpoort
stond.
15. En zij zeiden tot haar: Gij
raast. Doch zij bleef daar sterk
bij, dat het alzoo was. En zij
zeiden: Het is zijn Engel.
16. Maar Petrus bleef kloppende; en als zij opengedaan
hadden, zagen zij hem en ontzetten zich.
17. En als hij hun met de hand
gewenkt had, dat zij zwijgen
zouden, verhaalde hij hun, hoe
hem de Heere uit de gevangenis
uitgeleid had, en zeide: Boodschapt dit aan Jacobus en de
broederen. En hij uitgegaan zijnde,
reisde naar eene andere plaats.

Uit Rembrandt's leven.
Geb. 15 Juli 1606, Leiden -- zoon van een molenaar — Latijnsche
school. — 1620, eenigen tijd op de universiteit — 3 jaar leerling van
Swanenburgh — 6 maanden bij Lastman to Amsterdam. — Weer
naar Leiden tot midden 1631. — Van dien tijd af steeds in Amsterdam.
-- Vader sterft in 1630. — Woont bij den kunsthandelaar Uilenburgh 1632 tot begin 1635 — Trouwt met Saskia van Uilenburgh,
Juni 1634. — Een zoon Rombertus gedoopt 1635 — Een dochter
Cornelia gedoopt 1638 — beide kinderen leven slechts kort — koopt
in 1639 een huis in de jodenbreestraat. — Een tweede dochter Cornelia
1640 — Rembrandt's moeder sterft in 1640 — Zijn zoon Titus
gedoopt 1641. — Verliest zijn vrouw Saskia in 1642. — 1653 Financieele moeilijkheden. — Dochter van Hendrickje Stoffels, Cornelia
genoemd, gedoopt in 1654. — Opnieuw een huis gekocht tegen etsen
en schilderijen. — 1656 Faillissement. — alles wordt in 1657/58
verkocht. Wat Rembrandt van nu af aan verdient behoort aan zijn
schuldeischers. — Verhuist naar een eenvoudiger woning. — Hendrickje, zijn vrouw, sterft voor 1664. Zijn zoon Titus huwt en sterft
in 1668. Rembrandt stierf 4 Oct. 1669. Slechts zijn dochter Cornelia
en zijn kleindochter Titia — gedoopt in Maart 1669 — overleefden
Rembrandt.

Rembrandt's bijbelillustraties gerangschikt naar de
verschillende tijdperken in het leven van den schilder.
De door Rembrandt zelf gedateerde werken zijn aangegeven door een vette letter voor
het nummer der bladzijde en door het jaartal tusschen haakjes. Slechts die werken zijn
opgenomen, waarvan men den tijd met groote waarschijnlijkheid kan vaststellen. (Voor
het gemak van den lezer zijn de illustraties van elk tijdperk in overeenstemming met
de opeenvolging der bladzijden genoemd).

I. Uit de jaren voor het huwelijk met Saskia,
in J u n i 1 6 3 4. (Zelfportret van den schilder op ongeveer 22j arigen leeftijd: achter den titel van het N.T.) O.T. 7: Abraham; O.T. 13:
Lot (1631); O.T. 14: Lot (1633); O.T. 42: Jozef; O.T. 49: Jacob;
O.T. 57: Jozef; O.T. 86: Simson (1628); O.T. 95: Saul; O.T. 110:
Bathseba (1632) ; O.T. 140:" Jeremia; N.T. 12: Simeon (1631) ; N.T. 14:
De Heilige Familie (1631); N.T. 24 : Heilige Familie; N.T. 36: De
storm op zee (1633) ; N.T. 45: Lazarus; N.T. 55 : Samaritaan; N.Y. 82:
Petrus (1631); N.T. 85; Judas; N.Y. 90: „Zie, de Mensch!" (1633);
N.T. 93 : De oprichting van het kruis (1633) ; N.T. 95 : Christus aan
het kruis ; N.T. 97 : Van het kruis genomen (1634); N.T. 112:
Emmaus.
II. Uit den tijd van het huwelijk met Saskia
(1 6 3 4 — 4 2) : O.Y. XXXIV: De Zondeval (1638); O.Y. 8: Abraham;
O.Y. 18: Hagar (1637) : 0.T.19, beneden: Hagar (1640) ; O.T. 23: Abraham
(1635); O.T. 29: Isadk; O.T. 30: Isadk: O.T. 33: Jacobs droom;
O.T. 41: Jozef ; O.T. 43: Jozef (1638); O.T. 69: Mozes; O.T. 78:
Manoah; O.T. 79: Manoah (1641); O.Y. 82: Simson (1638); O.Y. 83:
Simson ( ?1635); O.Y. 88: Simson (1636); O.Y. 129: Mordechai;
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0.T. 142: Belzasar ; 0.T. 177: Tobia (1636) ; N.T. 4: Maria bezoekt
Elisabet (1640); N.T. 7 : Verkondiging van Christi's' geboorte (1634);
N.T. 15: De heilige Familie (1640); N.T. 30 : Prediking van Johannes den Dooper; N.T. 47 : Lazarus (1642) ; N.T. 50 : De arbeiders
in den wijngaard (1637); N.T. 53, beneden : Samaritaan (1638) ; N.T.
59: De verloren zoon (1636); N.Y. 64: De dood van Johannes den
Dooper (1640) ; N.Y. 66: De tempelreiniging (1635) ; N.T. 71: Jezus
en de Samaritaansche vrouw (1634) ; N.Y. 94 : Christus aan het kruis
(+ 1640) ; N.Y. 95 : Christus aan het kruis ( ± 1634) ; N.Y. 99 : Beweend;
N.T. 104: Graf legging (1639) ; N.T. 105: Opstanding (1639) ; N.T. 107:
Verschijning aan Maria Magdalena; N.T. 108: Verschijning aan Maria
Magdalena; N.T. 109 : Verschijning aan Maria Magdalena; N.T. 111:
Thomas ; N.T. 116: Hemelvaart (1636) ; N.Y. 120: Stephanus ; N. Y.
121: Kamerling uit Moorenland (1641).
III.

Uit den tijd na Saskia's dood (1642— 1649)

0.T. VIII: Moeder met bijbel (1648); 0.T. XVII: De heilige Familie;
O.Y. XXXIII : David en Absalom (1642) ; O.Y. 16 : Hagar; O.Y. 21:
Abraham (1645); O.T. 59: Jakob; O.T. 160: Tobia (1645); O.T. 170:
Tobia; O.T. 186: Susanna (1647); N.T. 8: Aanbidding der herders
(1646); N.T. 10 : De aanbidding der herders; N.T. 16: De heilige
familie (1645) ; N.T. 17 : boven : De heilige familie (1646) ; N.T. 20 : De
engel en Jozef; N.Y. 25, beneden : Nachtelijke rust (1647) ; N.T. 27,
De engel en Jozef (1645); N.T. 53, boven : Samaritaan (1644);
N.T. 54 : Samaritaan ; N.Y. 56, boven : Samaritaan (1648) ; N.T. 69:
De overspelige vrouw (1644); N.T. 101: Beweend ; N.T. 114:
Emmaus (1648); N.T. 115: Emmaus (1648).
Uit den tijd van Hendrickje Stoffels tot
IV.
aan het faillissement (1649 — 1656). O.T. XXV:
Herders ; O.Y. 1: Abel; O.Y. 9 : Abraham ; O.Y. 12 : Lot ; O.Y. 17 :
Hagar; O.T. 22: Abraham (1655); O.T. 48: Jakob; O.T. 50: Jakob;
O.T. 52: Jozef (1655); O.T. 53: Jozef ; O.T. 67: Jakob (1656); O.T. 81:
Simson; O.Y. 98: David (1655); O.Y. 106: Saul; O.Y. 120; Elisa;
O.T. 147: Daniel; O.T. 148: Daniel; 0.T. 159: Tobia (1650); O.T. 169:
Tobia; N.Y. 1: Zacharias; N.T. 9 : Herders; N.T. 13: Simeon
( ± 1654) ; N.T. 21 : Vlucht naar Egypte ; N.T. 23: Vlucht naar Egypte
(1651) ; N.T. 26, beneden : Vlucht naar Egypte (1654) ; N.T. 29, boven :
Jezus in den tempel (1654) ; N.Y. 29, beneden : Jezus gaat terug naar
zijn ouders (1654) ; N.T. 33 : De verzoeking in de woestijn ; N.Y. 37:
Jezus predikt ; N.T. 52 : De barmhartige Samaritaan ; N.T. 58, boven :
De verloren zoon ; N.T. 60 : De verloren zoon ; N.T. 67 : „Geef
den keizer wat des keizers is" (1655); N.T. 68 : Overspelige vrouw;
N.T. 74: De voetwassching ; N.Y. 77: De slapende discipelen gewekt;
N.T. 78: Verraad van Judas; N.T. 91: „Zie, de mensch!" N.T. 96:
„Mij Borst"; N.Y. 110: De verschijning aan de jongeren; N.T.113:
Emmaus (1654).
V. Van het faillissement tot aan zijn dood
(1 6 5 6 —1 6 6 9). Zelfportret, ongeveer 1659: Achter den titel van
het Oude Testament; O.T. 9: Abraham (1656) ; D.T. 72 : Mozes (1659);
O.T. 94: David; O.T. 113: Nathan; O.T. 132: Haman; O.T. 133:
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Haman ; O.T. 163: Tobia ; N.T. 11: De voorstelling in den tempel
(1661) ; N.T. 18 : De wijzen uit het Oosten (1657) ; N.T. 32: Johannes
doopt Jezus ; N.T. 39: Genezing van een melaatsche ; N.T. 42: De
genezing van den blindgeborene ; N .T . 72 : De Samaritaansche bij de
bron (1659); N.T. 77: De gebedsstrijd in Gethsemane; N. T. 81: Petrus'
verloochening; N. T. 86: Pilatus ; N.T. 87: Aan den geeselpaal (1668) ;

A anteekeningen bij de Rembrandt-literatuur.
Het vermelden van alle werken over Rembrandt zou alleen reeds
een boekdeel vullen. Ik noem hier dus enkele belangrijke, en geef den
titel niet vollediger dan noodig is. Goede reproducties vindt men vooral
in de Brie banden „Klassiker der Kunst", die over Rembrandt handelen. (Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt). K. Freise, K. Lilienfeld
en H. Wichmann verzorgden voor een gedeelte een uitgave der teekeningen, die bestemd was voor het groote publiek. De kostbare werken
van Lippmann, Hofstede de Groot, Terey en Kruse vindt men veelal
in bibliotheken, evenals een werk van Bode in 8 deelen over Rembrandt's schilderijen (1897/1905). Dit laatste werk is vooral belangrijk,
daar het de ontwikkeling van den kunstenaar grondig bespreekt.
Verder zou ik nog de aandacht willen vestigen op de volgende
werken (in alphabetische volgorde geplaatst): Bartsch, Catalogue des
Estampes de Rembrandt, 1797. Standaardwerk voor verzamelaars
van Rembrandt's etsen. — Bode, Rembrandt and seine Zeitgenossen
(Leipzig, Seemann). Een klassiek werk. — Coppier, Les eaux-fortes
de Rembrandt, Paris 1917. Vooral uit technisch oogpunt belangrijk.
—W.Fraeng,
Der junge Rembrandt, Heidelberg 1911. Goed geschreven. — Hamann, A., Rembrandts Radierungen, Berlin, 1914.
Historisch. — Hind, Arthur M., Rembrandt Etchings. 2 banden
met 330 etsen en 34 teekeningen. Zeer mooi. Seidlitz is hierdoor
overbodig geworden. — Hofstede's werk is bekend en werd reeds
genoemd. — Koloff, Rembrandt 1854, nog zeer aan te bevelen.
—NeumanKrl,
Rembrandt, 3 Aufl. 1922. Zoowel voor de kennis
van Rembrandt's kunst als zijn tijd van groot gewicht. Van cultureel
standpunt gesproken het meest veelzijdige boek over Rembrandt. De
taal is zoo nu en dan te gewild poetisch. — Neumann, K. Rembrandts
Handzeichnungen, Munchen 1918. Neumann, K. Aus der Werkstatt
Rembrandts, Heidelberg 1918. Zeer merkwaardig ! — Seidlitz, W . v.:
Kritisches Verzeichnis der Radierungen Rembrandts, Leipzig 1885. —
V alentiner, IV. R. Rembrandts Umgebung, Straatsburg, 1905. Door
vergelijking komt de schrijver tot verrassende conclusies. — Verhaeren, Emile, Rembrandt. Het gelukt Verhaeren, die zoo goed
Rubens moist te treffen, niet Rembrandt te karakteriseeren. — Veth,
Jan. Rembrandt's leven en kunst, uitgegeven ter gelegenheid van het
feit, dat Rembrandt 300 jaar geleden geboren werd. Van de kleine
werken over Rembrandt in zijn geheel is dit boekje nog altijd het
beste. — Vosmaer, C. Rembrandt. Den Haag 1868. Zeer leesbaar. —
Wickhoff, J. Einige Zeichnungen Rembrandts mit biblischen Vorwilrfen. Seminarstudien. Innsbruck, 1906. Belangrijke resultaten van
een ernstig onderzoek. Het ware te wenschen dat theologen dezen
arbeid voortzetten.
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Alphabetische lijst der illustraties.
Verklaring der afkortingen.
= Bartsch, Catalogue des Estampes
de Rembrandt. Vienne 1797.
H = (bij teekeningen) = Hofstede de
Groot, De teekeningen van Rembrandt
(Catalogus), Haarlem 1906.
H = (bij schilderijen) = Hofstede de
Gro3t, Beschreibung and kritisches VerB

zeichnis der Werke der hollAndischen
Maler des 17. Jahrhunderts, Bd. VI.
Rembrandt. Eszlingen-Paris. 1915.
Sch. = Schilderij.
T
= Teekening.
N.T. = Nieuwe Testament.
O.T. = Oude Testement.

De verklaring der overige namen is te vinden in de aanteekeningen over de xoornaamste
standaardwerken van Rembrandts kunst. Als na de plaatsnaam geen naam volgt, bevindt
het betreffende stuk zich gewoonlijk in de voornaamste openbare verzameling der stall.

Abel door zijn ouders beweend
O.T. 1

Abraham spreekt met Isadk 0. T.21

T. 192 x 287 m.M. Berlijn. H. 17. Slechts
gedeeltelijk van Rembrandts hand.

Ets. 157 x 130 m.M. Get.: Rembrant
1645. B 34. Hind 214. Volgens Coppier
± 1640/42. Oorspronkelijke etsplaat bestaat nog. Deze is „droog" bijgewerkt.

Abraham, zie Hagar O.T. 16-19

Abraham offert Isadk . . . . O. T.22

Abram, God verschijnt aan O.T. 2

Ets. 156 x 131 m.M. Get.: Rembrandt
f. 1655. B. 35. Hind 283.

T. 176 x 283 m.M. Weenen, Albertina
H. 1395.
O.T. 4
T. 105 x 189 m.M. Paris, Bonnat. II. 665.
Aldaar als „Verstooting van Hagar".

Abram en Hagar.

0.T. 5
T. 158 x 195 m.M. Dresden. Collectie
Friedrich August II. H. 288. Nog in
2 exemplaren voorhanden.

Abram en Hagar

Abraham, De belofte van God aan.
D.T. 7
T. 232 x 326 m.M. (krijt) Londen, Brit.
Museum. H. 863. Hoewel het mogelijk is,
dat deze teekening door een leerling vervaardigd werd, is toch de geheele opvatting karakteristiek voor den schilder zelf,
in een vroeg tijdperk van zijn ontwikkeling.

Abraham, Het bezoek aan O.T. 8
T. 170 x 230 m.M. Boymans, Rotterdam.
H. 1345. ± 1655.

Abraham, Het bezoek aan O.T. 9
Ets. 159 x 131 m.M. Get. Rembrandt f.
1656. B. 29. Hind 286. Volgens Hofstede
de Groot gaf een Perzisch-Indische miniatuur aanleiding tot dit beeld: Ismael
wordt als een goed schutter voorgesteld.

Abraham. Het bezoek aan O.T. 10
Olieverfschilderij op doek. 122 x 161 c.M.
H. 1 b. Bode 223. Ongeveer 1636/37
gerestaureerd. Bode en Hofstede de Groot
twijfelen er aan of alles wel door Rembrandt geschilderd is.

Abraham offert Isadk . . . D.T. 23
Schilderij op doek 193 x 133 c.M. Get.:
Rembrandt f. 1635. Bode 207. H. 9.
Op het schilderij van de Miinchener
Pinakothek (van 1636), dat bijna gelijk
is aan dit, komt de Engel van beneden,
langs Abraham's rug.

Absalom, zie David O.T. XXXIII
Adam en Eva, zie Zondeval
O.T. XXXIV
Arbeiders in den wijngaard,
zie gelijkenis ...... N.T. 50
N.T. 75
Avondmaal, zie Jezus
Belzasar aanschouwt het merle
tekel aan den wand . . . . O.T. 142
Schilderij op doek, 164 x 204 c.M.
Knowsley House bij Liverpool. Bode 209.
H. 52. ± 1635.
Bathsêba na het bad .. O.T. 110
Schilderij op eikenhout. 25 x 21 c.M.
Get. met monogram en 1632. Rennes,
Museum. Bode 558. H. 42.

Benjamin, zie Juda . . . . O.T. 61
Christus, zie Jezus.
Daniel in den leeuwenkuil_ 0.T. 145
T. 222 x 185 m.M. Den Haag, Hofstede
de Groot. H. 1262.

Daniel's droomgezicht O.T. 147
T. 165 x 242 m.M. H. 677. J 1650.
Ontwerp voor het volgende schilderij
(te Berlijn).
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Daniel's droomgezicht O.T. 148
Schilderij op linnen. 96 x 116 c.M. Berlijn,
Kaiser Friedrich Museum. Bode 332.
H. 53. + 1650.

David verzoent zich met Absalom
. O.T. XXXIII
Schilderij op eikenhout, 73 x 61 c.M.
Get.: Rembrandt f. 1642. Bode 244. H. 38.
(Volgens H. misschien ook afscheid van
Jonathan en David).

David troost Saul met harpspel
O.T. 94
Schilderij op linnen. 130 x 164 c.M.
Dr. Bredius. Bode 529. H. 36. Uit de
laatste jaren vOOr Rembrandt's dood.

David speelt voor Saul, en ontgaat zijn toorn ...... 0.T. 95
Schilderij op eikenhout. 62 x 50 c.M.
Frankfurt a.M. Staedelsches Institut.
Bode 46. H. 35. j 1630/31

David verslaat Goliath .. O.T. 98
I.ts. Het vierde gedeelte van een plaat
van 279 x 160 m.M. Get.: Rembrandt
1. 1655. Boekillustratie. Met drie andere
illustraties vervaardigd voor een Spaansch
werk van Rembrandt's vriend Mannasseh
Ben Israel „Piedra gloriosa de Nebuchadnesar", Amsterdam 1655. B. 36c. Hind 284c.

David en Jonathan's verbond
0.T.101

Eli's gesprek met den man
Gods
O.T. 92
T. 233 x 272 m.M. Weenen, Albertina.

Elisa, de profeet, ...... 0.T. 118
T. 206 x 231 m.M. Berlijn. H. 81. Slechts
aangeduid als zittende profeet. De teekening stelt wellicht den profeet Elisa
voor, die in de woestijn uitrust, de engel
heeft hem zooeven een kruik water en
brood gebracht.

Elisa en de weduwe . . . O.T. 119
T. 172 x 254 m.M. Weenen, Vorst van
Liechtenstein. H. 1502.

Elisa weld door zijn gebed den
zoon der Sunamietische weder op
O.T. 120
T. Parijs, Bonnat. Werd vroeger aangeduid met „Manoah, biddend". P. Buberl
stelde de werkelijke voorstelling vast in
Wickhoffs Seminarstudien.

Elisa maakt het ijzer drijvend
O.T. 122
T. 140 x 188 m.M. Dr. Bredius. H. 1243.
+ 1650.

Eliezer en Rebekka aan de bron
O.T. 25
T. 180 x 292 m.M. Albertina, Weenen.
H. 1398.

T. 143 x 183 m.111. Den Haag, Hofstede
de Groot. H. 1256. Uit de laatste jaren.

Eliezer ontvangt van Rebekka
een dronk
O.T. 26

David en Jonathan's verbond
O.T. 102

T. 145 x 215 m.M. (1908, veiling Frederik
Muller, Amsterdam).

T. 143 x 183 m.M. Den Haag, Hofstede
de Groot. H. 1256. Uit de laatste jaren.

Emmaus, zie Jezus N.T. 112-115

David snijdt een slip van Saul's
mantel of
O.T. 105
T. 193 x 195 m.M. Weenen, Albertina.
H. 1404.

David laat den overbrenger van
Saul's kroon verslaan O.T. 108
T. 169 x 194 m.M. Den Haag. Hofstede
de Groot. H. 1260 (aldaar Mardochai
voor Esther). P. Buberl stelde deze gebeurtenis vast in Wickhoffs Seminarstudien.

David, zie ook Bathseba D.T. 110
David ontvangt de tijding van
den dood van Uria O.T. 111
T. 195 x 290 m.M. Den Haag, Hofstede
de Groot. H. 1255 (aldaar als David
ontvangt den brief van Uria). F. M.
Haberditzl stelde vast, dat deze voorstelling inderdaad is als hierboven aangegeven in Wickhoffs Seminarstudien.

Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht
O.T. 27
T. 165 x 148 m.M. Amsterdam, Fodor.
H. 1213. Een nauwkeurige copie van de
teekening in het Brit. Museum to Londen.

Ester's onmacht voor Ahasveros
O.T. 184
T. 173 x 177 m.M. Amsterdam. H 1179.
De voorstelling werd bepaald door Franz
Wickhoff (Seminarstudien).

Ester en Haman aan Ahasveros'
tafel
O.T. 130
Schilderij op doek, 71 x 93 c.M. Get.:
Rembrandt f. 1660. Bode 411. H. 46.

Gelij kenissen.
De onbarmhartige knecht N.T. 49
T. 172 x 215 m.M. Louvre, Parijs.

David, zie ook Nathan, O.T. 113

De arbeiders in den wijngaard
N.T. 50

Delila, zie Simson . . . . O.T 86, 87

Schilderij op eikenhout, 31 x 42 c.M.
Get. Rembrandt f. 1637. Bode 220. H. 116.
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De gelijkenis van den onrechtvaardigen rentmeester N.T. 63

4. Terugkeer van den verloren
N.T. 59
zoon

T. 161 x 218 m.M. Amsterdam, J 1650.
Als het sehilderij in Londen, H. 1172.

Ets. 156 x 136 m.M. Get.: Rembrandt
f. 1636. B. 91.

De barmhartige SamariN.T. 52-56
taan
1. De barmhartige Samaritaan

5 De verloren zoon valt zijn
N.T. 60
vader te voet

N.T.

52

T. 164 x 195 m.M. Berlijn. H. 62.
1645-1650. De naam op de teekening is
niet door Rembrandt zelf er op gezet.

2. De barmhartige Samaritaan
giet olie en wijn op de wonden.
N.T. 53
T. 158 x 221 m.M. Berlijn. H. 61. Bovenrechts geteekend met 1644.

3. De barmhartige Samaritaan
vervoert den gewonde N.T. 53
Eikenhouten paneel. 46 x 66 Get.:
Rembrandt f. 1638. Bode 229. H. 109.
Krakau, Vorst Czartoryski.

4. De barmhartige Samaritaan
brengt den gewonde naar een
N.T. 54
herberg
Paneel van eikenhout, 27 x 20 c.M.
Londen, Wallace museum. Bode 123.
H. 111. ± 1632. Een evengroote ets,
B. 70, + 1633, spiegelbeeld toont een
hond.

5. De barmhartige Samaritaan
spreekt met den waard N.T. 55
T. 227 x 141 Berlijn. 1840-1845.
Vgl. met dit en het vorige Neumann,
Werkstatt, S. 96.

6. De barmhartige Samaritaan
laat den gewonde in de herberg
N.T. 56
dragen
Dock. 114 x 135 c.M. Get.: Rembrandt
f. 1648. Parijs, Louvre. Bode 398. H. 112.

7. De barmhartige Samaritaan
neemt afscheid van den geN.T. 56
wonde
T. 238 x 195 m.111 Berlijn. H. 63.

De verloren zoon N.T.57-61
1. Afscheid van den verloren zoon
N.T. 57
T. 193 x 275 m.M. Dresden. H. 217.

2. Afscheid van den verloren zoon
N.T. 58
T. 193 x 273 m.M. Berlijn. H. 60.
1650-1655.

3. De verloren zoon verbrast
zijn vermogen ...... N.T. 58
T. 176 x 211 m.M. H. 1512.

T. 133 x 218 m.M. Parijs, Louvre. H. 604.
Dezelfde teekening in Albertina, Weenen.

6 De vader schenkt vergiffenis
aan zijn verloren zoon N.T. 60
T. 188 x 267 m.M. H. 218. 1650-55.

7 De verloren zoon in vaders
N.T. 61
armen
T. in Parijs (Wauters). Sommigen houden
deze teekening voor het afscheid van den
jongen Tobia; het berouw van den jongen
man en de vergevensgezindheid van den
vader zijn echter te duidelijk.

Hagar, bij de bron in de woestijn
O.T. 6
T. met wit. 190 x 223 m.M. Parijs, Bonnat.
H. 666.

Hagar wordt weggezonden 0. T.16
Schilderij op doek. 108 x 108 c.M. Get.:
Rembrandt f. London, Colnaghi. Bode 334.

Hagar wordt weggezonden

O.T. 17
T. 182 x 220 m.M. Berlijn. H. 20. Men
vergelijke deze teekening met de ets op
de volgende bladz. Wellicht zijn beide
omstreeks denzelfden tijd vervaardigd.

Hagar wordt weggezonden

O.T.

18

Ets. 125 x 95 m.M. Get.: Rembrandt
f. 1637. B. 30. Hind 149.

Hagar wordt weggezonden

O.T. 19
T. 172 x 224 m.M. Den Haag, Hofstede
de Groot, H. 1247.

Hagar wordt weggezonden

O. T. 19

Schilderij op eikenhout. 39 x 53 c.M.
Get. Rembrandt f. 1640. Londen, Victoria
and Albert Museum. Bode 240. H. 5.

Hagar's zorg over Ismdel's leven
O.T. 20
T. 138 x 169 m.M. Dresden.

Hagar door den engel getroost
O.T. 20
T. 182 x 249 m.M. Hamburg. II. 342.

Haman vraagt Ester om genade
O.T. 131
Doek. 235 x 190 c.M. Boekarest, Koning
van Roemenie. Bode 530. H. 47. (Aldaar:
Mardochai knielt voor Esther). Volgens
Bode de door ons gebruikte titel. In 1665
geschilderd.

133

Haman door Ahasveros van den
troon gestooten . . . . 0.T.132

Jakob's smart over het verlies
0.T. 50
van Jozef

Doek, 127 x 117 c.M. Get. : Rembrandt
f. Bode 531. H. 48. In de laatste jaren
voor zijn dood vervaardigd.

Doek, 122 x 97 c.M. Londen, Earl of
Derby. Bode 335. H. 15. Volgens Bode
+ 1650. Zeer eigenaardig door de voor
deze late periode zoo zeldzame heftige
gebaren.

Haman vraagt Ester om genade
0.T. 133
T. 149 x 170 m.M. Bremen.

Herders aanbidden het Christuskind .. 0.T.XXV, N.T. 8-10
Honderdguldenblad, zie Jezus
N.T. 38
Isaak, zie AbrahamO.T. 21, 22, 23
Isadk zegent Jacob . . . . 0.T. 29
T. 174 x 195 m.M. Chatsworth. H. 829.
+ 1635.

Isadk zegent Jacob . . . . 0.T. 30
Schilderij op eikenhout 56 x 67 c.M.
Get. : Rembrandt f. Bode 217. Belton
House, Grantham. ± 1636.

Ismael, zie Hagar. ...... 0.T. 20
Jael doodt Sisera ...... 0.T. 76
T. 190 x 172 m.M. Den Haag Hofstede
de Groot. H. 1253. Van deze teekening
bestaan nog twee copieen.

Jairus' dochtertje, zie Jezus

N.T. 41
Jakob's droom to Bethel 0.T. 33
T. 236 x 198 m.M. Parijs, Louvre. H. 591.
± 1635. E. Slijper herinnert in „De
Amsterdammer" van 18 Febr. 1922 aan
Vondel's Joseph in Dothan (eerste opvoering 1640) en verklaart de teekening
als : „Joseph, die op weg naar Dothan,
zijn broeders zoekt en is ingeslapen."

Jakob's ontmoeting met Esau

0.T. 39
T. Parijs, Louvre (Bonnat).

Jakob verzoent zich met Esau

Jakob luistert naar de verhalen
van Jozef 's broeders 0.T. 59
T. 176 x 231 m.M. Amsterdam. H. 1160.

Jakob, zie ook Jozef 0.T. 41-57
Jakob, zie ook Juda . . . . 0.T. 61
Jakob zegent Efraim en Manasse
0.T. 67
Doek, 174 x 209 c.M. Get. : Rembrandt
f. 1656. Cassel, Gemaldengalerie. Bode 404.
H. 22.

Jeremia treurt over het ver. 0.T. 140
woeste Jeruzalem
Paneel van eikenhout, 58 x 46 c.M. Met
monogram en jaartal 1630. B. 39. H. 49.

Jezus.
Ongeveer naar de opeenvolging der gebeurt enissen . Voorstellingen der Heilige Familie
en Maria zijn na de vlucht naar Egypte
opgenomen. Gelijkenissen staan onder
„Gelijkenissen"

De boodschap van den engel aan
Maria, zie Maria ...... N.T. 2
Verkondiging van Christus' geboorte aan de herders N.T. 7
Ets. 262 x 219 m.M. Geteekend Rembrandt f. 1634. B. 44/II. Hind 120. De
etsplaat bestaat nog.

De herders in den stal van
0.T. XXV
Bethlehem
Ets. 149 x 196 m.M. Get. : Rembrandt f.
B. 46/VI. Hind 255. Ongeveer 1652.

De aanbidding der herders N.T. 8
Schilderij op linnen. 97 x 72 c.M. Get. :
. . .ndt f. 1646. Munchen, Oude Pinakotheek. Bode 315. H. 78. Tegelijk met
5 andereschilderij en vervaardigd voor Prins
Frederik Hendrik, de eenige vorstelijke
persoon, die Rembrandt opdrachten gaf.

0.T. 40
T. 165 x 154 m.M. Frankfurt a.M.
Staedelsches Institut. H. 325.

De aanbidding der herders N.T. 9

Jakob schrikt van den bebloeden
0.T. 48
rok van Jozef

De aanbidding der herders N.T. 10

Doek. 154 x 168 c.M. Get. : Rembrandt f.
Bode 340. H. 16. J 1650. Beneden is
later een groot stuk er bij gevoegd.

Jakob herkent den rok van
0.T. 49
Jozef
T. 173 x 154 m.M. Berlijn. H. 29. Uit
een vroege periode.
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Ets. 105 x 129 m.M. Get. : Rembrandt f.
B. 45. Hind 273. Ongeveer 1654.
T. 204 x 231 m.M. Londen, Heseltine.
H. 988. Ongeveer 1646. Lijkt op een
voorstelling in Londen van 1646.

De wijzen uit het Oosten N.T. 18
Schilderij op eikenhout. 112 x 103 c.M.
Get.: Rembrandt f. 1657. Londen Buckingham-paleis. Bode 406. H. 84.

De voorstelling in den tempel
N.T. 11

De vlucht naar Egypte .. N.T. 26

Schilderij op doek. 56 x 75 c.M. Get.:
Rembrandt f. 1661. Philadelphia, Widener.
Bode 518. H. 82.

De Engel beveelt Jozef naar
het land van Israel terug te
N. T.27
keeren

Simeon in den tempel N.T. 12
Schilderij op eikenhout, 60 x 48 c.M.
Get. met monogram en 1631. Den Haag.
Bode 44. H. 40. De ronde afsluiting van
het schilderij is niet van Rembrandt.
Schetsen, die op deze voorstelling gelijken
in Munchen.

Simeon in den tempel .. N.T. 13

Ets. Get.: Rembrandt 1654. B. 55.

Schilderij op onbekendehoutsoort. 20 x 27
c.M. Get.: Rembrandt f. 1645. Berlijn.
Kaiser Friedrich Museum. Bode 246,
H. 85.

De heilige familie thuisO.T. XVII
Schilderij op eikenhout, 60 x 77 c.M.
Downton Castle bij Ludlow Bode 250.
H. 91. Ongeveer 1644.

Ets. 210 x 162 m.M. Ongeveer 1654.
B. 50. Hind 278. Rembrandt's dochtertje
Cornelia werd op 30 October 1654 gedoopt.
Wellicht is deze voorstelling een herinnering aan deze gebeurtenis.

De heilige familie. ...... N.T. 14

De Engel verschijnt aan Jozef,
en beveelt hem naar Egypte
N.T. 20
te vluchten

De heilige familie bij het geopende
N.T. 15
venster

T. 179 x 181 m.M. Den Haag, Hofstede
de Groot. H. 1269. Ongeveer 1645. Voorstudie tot het schilderij in Budapest.

De vlucht naar Egypte .. N.T. 21
T. gedeeltelijk met wit verbeterd.
195 x 243 m.M. Berlijn, H. 53. 1650-1655.

De vlucht naar Egypte .. N.T. 22
T. 170 x 158 m.M. Parijs, Moreau,
Neladon.

De vlucht naar Egypte N.T. 23
Ets. 127 x 110 m.M. Get. : Rembrandt
fecit. B. 53. Hind 253. 1651

Rust tijdens de vlucht naar
Egypte
N.T. 24
Schilderij op eikenhout, 76 x 64 c.M.
Downton Castle, Bode 37. H. 87. ongeveer
1630.

Nachtelijke rust tijdens de vlucht
N. T. 25
naar Egypte

Schilderij op linnen. 193 x 130 c.M. Get.:
Rembrandt f. 1631. Munchen, Oude
Pinakotheek. Bode 38. H. 92. Een
teekening, die hierbij past in de Albertina.

Schilderij op eikenhout. 41 x 34 c.M.
Get.: Rembrandt f. 1640. Parijs, Louvre,
Bode 242. H. 93.

De heilige familie met de
N.T. 16
engelen
Schilderij op linnen. 117 x 91 c.M. Get.:
Rembrandt f. 1645. Bode 251. H. 94.
N.T. 17
De heilige familie.
Schilderij op eikenhout. 45 x 67 c.M.
Get.: Rembrandt f. 1646. Cassel. Bode 252.
H. 90.

De heilige familie

N. T.17
T. 186 x 245 m.M. Londen, British
Museum 1640-1650. Vgl. Hind, Catalogue
of Drawings Brit. Museum I, bladz. 29.
No. 61.

De twaalfjarige Jezus in den
N.T. 28
tempel
T. 188 x 226 m.M. Stockholm. Rijksmuseum. H. 1551.

T. 165 x 240 m.M. Parijs, Bonnat H. 684.

De twaalfjarige Jezus in den
tempel
N.T. 29

Nachtelijke rust tijdens de vlucht
naar Egypte
N.T. 25

Ets. 95 x 144 m.M. Get.: Rembrandt
f. 1654. B. 69. Hind 277.
Jezus gaat met zijn ouders naar

Schilderij op eikenhout. 34 x 48 c.M.
Get.: Rembrandt f. 1647. Dublin. Bode
342. H. 88,

De vlucht naar Egypte .. N.T. 26
Ets. 213 x 284 m.M. B. 56. Hind 266.
Ongeveer 1653. Rembrandt heeft slechts
de menschelijke figuren gemaakt; de ets
was van Seghers en stelde de tocht van
den jeugdigen Tobia met den engel voor.
Seghers ontleende de voorstelling echter
aan Elsheimer, wiens portret Goudt
geetst had. Zie: W. v. Bode, Elsheimer
(1920, en Jaro Springer, Die Radierungen
des Herkules Seghers, 3 bd. Berlijn, 1910
en vlg.)

Nazareth terug ...... N.T. 29
Ets. 94 x 144 m.M. Get.: Rembrandt
f. 1654. B. 60. Hind 278.

De doop in den Jordaan N.T. 32
T. 165 x 255 m M. Dresden. H. 214.
1655-1660.

De verzoeking in de woestijn
N.T. 33
T. 185 x 220 m.M. Dresden. H. 215.
Ongeveer 1650.

De vv onderbare vischvangst, zie
Petrus
N.T.34
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T. 168 x 266 m.M. Londen. Brit. Museum.
H. 882.

karakteristiek is voor Rembrandt op
jeugdigen leeftijd, alsmede voor zijn
omgeving in dien tijd, geeft het „kleine
blad" een waardig voorbeeld van zijn
werkwijze uit de periode na Saskia's dood.

De storm op zee ...... N.T. 36

De tempelreiniging . . . . N.T. 66

Jezus wandelt op het meer

N.T. 35

Schilderij op linnen, 159 x 127 c.M. Get.:
Rembrandt f. 1633. Boston, Gardner.
Bode 120. H. 103.
Jezus de Heiland van groat en
N.T. 38
klein
(Het zoogenaamde Honderdguldenblad
naar den hoogen prijs, die het reeds in
Rembrandt's tijd opbracht). Ets. 278 x
389 m.M. B. 74/1. Hind 236. Ongeveer
1649. De etsplaat werd in 1775 door
Baillie in vier stukken gesneden. Voor
deze ets heeft Rembrandt op dertig- en
veertigjarigen leeftijd een aantal voorstudies gemaakt (teekeningen). Menig
kunstkenner houdt deze ets voor de
mooiste die Rembrandt ooit gemaakt
heeft.
N.T.37
Jezus' prediking
Ets. 155 x 207 m.M. B. 67. Hind 256.
Ongeveer 1652.
Jezus geneest een melaatsche

N.T. 39
Teekening met wit verbeterd, 147 x 172
m.M. Den Haag, Hofstede de Groot.
H. 1270. Op lateren leeftijd vervaardigd.
Jezus geneest mela atschen N. T.40
T. met wit aangevuld. 179 x 247 m.M.
Berlijn. Volgens Freise + 1650.
Jezus wekt het dochtertje van
N.T. 41
jairus op
T. 198 x 198 m.M. Berlijn. H. 57.

Jezus geneest een blindgeborene
N.T. 42
T. in twee grijzen met wit verbeterd.
180 x 226 m.M. Rotterdam, Boymans.
H. 1351. 1655-1660. Vgl. Ets. B. 94.

De opwekking van Lazarus

N.T. 45
Ets. 366 x 258 m.M. Get. met monogram
en „v. Rijn f". B. 73/1. Hind96. Zeerzeker
niet geheel van Rembrandt. Men twijfelt
zeifs of het Rembrandt's ontwerp is, daar
de bewegingen niet zeer gevarieerd aandoen en de houdingen weinig dramatisch
zijn. Volgens Hind en Coppier gedeeltelijk
van Jan Lievens en Van Vliet. De geheel
omgewerkte etsplaat bestaat nog. Men
noemt deze ets wel eens het ,.groote blad"
in tegenstelling met het volgende „kleine
blad".

De opwekking van Lazarus
N. T. 47
Ets. 150 x 115 m.M. Get.: Rembrandt
f. 1642. B. 72. Hind 198. De etsplaat
bestaat nog. Terwijl het „groote blad"
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Ets. 135 x 167 m.M. Get.: Rembrandt
f. 1635. B. 69. Hind 126. Jezus is uitgebeeld naar Diirers houtsnede. B. 23. De etsplaat, die zoo goed als niet is bijgewerkt, bestaat nog.

„Geef den keizer wat des keizers
is"
N.T. 67
Schilderij op linnen. 63 x 84 c M. Get.:
Rembrandt f. 1655. Londen, Lord Attendale.

De overspelige vrouw

N.T. 68
Schilderij op doek. 114 x 135 c.M. Minneapolis (Walker). Bode 338. H. 105. Ongeveer 1650.

De overspelige vrouw

N.T. 69
Schilderij op eikenhout, 81 x 64 c.M.
Get.: Rembrandt f. 1644. Londen,
National Gallery. Bode 247. H. 104.

„Wie uwer zonder zonde is. . ."
N.T. 70
T. 189 x 248 m.M. Stockholm. H. 1554.

De Samaritaansche bij de bron
N.T. 71
Ets. 121 x 106 m.M. Get.: Rembrandt
f. 1634. B. 71. Hind 122.

De Samaritaansche bij de bron
N.T. 72
Schilderij op eikenhout, 46 x 40 c.M.
Get.: Rembrandt f. 1659. Berlijn. Kaiser
Friedrich museum. Bode 408. H. 100.
In de laatste jaren met Hendrickje Stoffels en na haar dood heeft Rembrandt
dikwijls het onderwerp „Jezus en de
vrouwen" behandeld.

De voetwassching . . . . N.T. 74
T. 157 x 219 m.M. Amsterdam. H. 1173.
Volgens Lilienfeld niet lang na 1650
ontsta an.

De instelling van het H. AvondN.T. 75
maal
T. 125 x 381 m.M. Berlijn. H. 85. Naar
een koperdruk, vervaardigd naar de fresco
van Leonardo da Vinci.

De gebedsstrijd in Gethsemane
N.T. 77
T. 184 x 301 m.M. Hamburg. H. 344.
Vgl. met de ets B. 75. j 1655.

De slapende discipelen gewekt
N.T. 77
T. 178 x 242 m.M. Berlijn. H. 16. Waarschijnlijk 1650-1660.

Het verraad van Judas

N.T. 78

T. 150 x 236 m.M. Rotterdam. Boymans.
H. 1353. 1650-1660.

De gevangenneming . . . .

N.T. 78

T. 205 x 203 m.M. Stockholm. H. 1556.

Voor Pilatus gebracht

N.T. 84

T. 225 x 176 m.M Den Haag, Hofstede
de Groot. H. 1271.

Aan den geeselpaal . . . . N.Y. 87
Schilderij op eikenhout, 33 x 28 c.M.
Bode 317. H. 125. Ongeveer 1646.

Aan den geeselpaal . . . . N. T. 88
Schilderij op linnen, 94 x 73 c.M. Get.:
Rembrandt f. 1668? Wellicht echter 1658.
Darmstadt. Bode 534. H. 124.

De bespotting voor Pilatus

N.T. 89
T. 181 x 245 m.M. Parijs, Bonnat. H. 697.

„Zie, de mensch!" . . . . N.

T. 90

Schilderij op doek, 53 x 44 c.M. Get.:
Rembrandt f. 1633. Londen, National
Gallery, Bode 214. H. 128.

„Zie, de mensch !" . . . . N. T. 91

Beweend

N.T. 100
T. 175 x 207 m.M. Verzameling Habich,
Kassel.
Beweend
N. T. 101
Schilderij op linnen, 177 x 196 c.M. Get.:
Rembrandt, f. 1650. Bode 337. H. 137. Oorspronkelijk van boven rond. Waarschijnlijk onder Italiaanschen invloed vervaardigd, als ze tcnminste van Rembrandt is.
N. T. 102
Do graflegging
Schilderij op eikenhout. Glasgow, Universiteit. Bode 130. H. 139. ± 1633.
N.T. 103
De graflegging
Ets 130 x 107 m.M. Get.: Rembrant.
B. 84. Hind 215. + 1645.
De graflegging
N.T. 104
Schilderij op doek, 93 x 69 c.M. Miinchen,
Alte Pinakothek. Bode 128. H. 140.
Beeindigd 1639. Waarschijnlijk 1634 reeds
aangevangen. Van dit schilderij bestaan
vele oude copieen.
De opstanding
N.T. 105
Schilderij op doek, 94 x 70 c.M. Get.:
Rembrandt f. 1639. Miinchen, Alte
Pinakothek. Bode 131. H. 141.

Ets 383 x 455 m.M. Vroege afdruk. De
etsplaat is in het zesde stadium geteekend.
Rembrandt f. 1655. B. 76. Hind 271.
Deze ets is gemaakt naar aanleiding van
een koperdruk van Lucas van Leyden.

De verschijning aan Maria MagdaN.Y. 106
lena

N.T. 92

De verschijning aan Maria Magdalena
N.T. 107

Jezus draagt zijn kruis

T 145 x 260 m.MI. Berlijn. H. 71 . Volgens
H. uit 1630-1640.

De oprichting van het kruis
N.T. 93

T. 183 x 235 m.M. Den Haag. Hofstede
de Groot. H. 1273.

T. 152 x 190 m.M. Den Haag, Hofstede
de Groot. H. 1275. Ontwerp voor het
schilderij to Londen (108). ± 1638.

Schilderij op doek. 96 x 72 c.M. 1633.
Munchen. Alte Pinakothek. Evenals de
kruisafname, Hemelvaart, Opstanding,
Graflegging en Aanbidding der herders in
opdracht van Frederik Hendrik geschilderd. Bode 124. H. 130. Aan de voeten
van Christus Rembrandt zelf.

De verschijning aan Maria Magdalena
N.T. 108

Christus aan het kruis . . N.T. 94

De verschijning aan Maria Magdalena
N.T. 109

Ets, 135 x 100 m.M. B. 79 Hind 173.
Ongeveer 1640.

Christus aan het kruis

N.T. 95

Ets. 95 x 67 m.M. Get.: Rembrandt f.
B. 80. Hind 123. Ongeveer 1634.
„Mij Borst"
N.T. 96
T. 205 x 282 m.M. Parijs. Louvre. H. 609.
± 1655.

Van het kruis afgenomen N.T. 97
Schilderij op doek, 158 x 117 c.M. Get.:
Rembrandt f. 1634. Bode 126. H. 135.

Van het kruis afgenomen

N.T. 98

Schilderij op linnen, 142 x 106 c.M.
Geteekend en gedateerd 1651.

Beweend

N.T. 99
T. 255 x 213 m.M. Berlijn. H. 7.3
1640-1645.

Schilderij op eikenhout, 58 x 48 c.M.
Get. : Rembrandt f. 1638. Londen, Buckingham Palace. Bode 221. H. 142. Reeds door
Rembrandts vriend J. de Decker in een
gedicht geprezen.

T. 152 x 190 m.M. Den Haag, Hofstede
de Groot. Ongeveer 1638.

De verschijning aan de jongeren
N.T. 110
T. 176 x 271 m.M. Amsterdam. H. 1175.
Volgens Lilienfeld + 1650

De verschijning aan Thomas
N. T. 111
Schilderij op eikenhout, 53 x 51 c.M.
Get. : Rembrandt f. 1634. Bode 133. H.148.

De verschijning aan de Emmailsgangers
N.Y. 112
Schilderij op papier, dat op eikenhout is
geplakt, 37 x 41 c.M. Met een monogram
van Rembrandt. Parijs, JacquemartAndre. Bode 9. H. 147. ± 1629.
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De verschijning aan de EmmailsN.T. 113
gangers
Ets. 209 x 159 m.M. Get.: Rembrandt
f. 1654. B. 87. Hind 282. Volgens Coppier
is de etsplaat van deze ets het best bewaard gebleven. Rembrandt heeft zich
gedurende zijn geheele leven met dit
motief beziggehouden.

De verschijning aan de EmmailsN.T. 114
gangers
Schilderij op eikenhout, 68 x 65 c.M. Get.:
Rembrandt f. 1648. Parijs, Louvre.
Bode 326. H. 145.

De verschijning aan de EmmailsN.T. 115
gangers
Schilderij op linnen. 84 x 105 c.M. Get.:
Rembrandt f. 1648. Kopenhagen, Koninklijk Schilderijenmuseum. Bode 327. H. 144.
N.T. 116
De Hemelvaart
Schilderij op linnen, 92 x 67 c.M. Get.:
Rembrandt f. 1636. Munchen, Alte Pinakothek. Bode 127. H. 149.

Joab's bode, zie : David ontvangt
de tijding van Uria's dood
O.T. 111
Job op den mesthoop 0.T.138
T. 180 x 240 m.M. Stockholm, Rijksmuseum. H. 1548. Neumann heeft deze
meerdere malen omgewerkte en verbeterde
teekening uitvoerig besproken (Werkstatt,
112-15.) Het is echter niet mogelijk voor
de voorstelling een bepaalde plaats aan te
wijzen.

Johannes den Dooper, Prediking
N.T. 30
van
Dock op eikenhout geplakt. 62 x 80 c.M.
Berlijn, Kaiser Friedrich-museum. Bode
215. H. 97. Omstreeks 1635. Ongeveer
10 c.M. werden er rondom bijgevoegd.
Norblin heeft de voorstelling in spiegelbeeld in 1808 met het jaartal 1656 geetst.
De ets van Norblin wordt vaak voor een
origineel van Rembrandt's hand gehouden.
Over de teekeningen die hierbij hehooren
en de gelijkenis met het landschap van
de in 1634 geetste Boodschap (B. 44)
vgl. Neumann, Werkstatt, bldz. 81 vlg.
Reeds Houbraken prees de houding der ±
100 gestalten.

Johannes den Dooper, onthoofN.T. 64
ding van
Ets. 128 x 103 m.M. Get.: Rembrandt
f 1640. B. 92. Hind 171.

Johannes den Dooper, onthoofN.T. 65
ding van
T. met wit verbeterd, 176 x 299 m.M.
Weenen, Albertina. H. 1415

Johannes (aankondiging), zie
N.T. 1
Zacharias
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Johannes doopt Jezus, zie: Jezus
N.T. 32
Jozef verhaalt zijn droomen aan
zijn broeders
O.T. 41
T. 175 x 225 m.M. Amsterdam. Collectie
J. Six. H. 1231. ± 1638. Vgl. de ets van
1638. B. 37, welke hooger is.

Jozef verhaalt zijn droomen aan
zijn broeders
O.T. 42
Schilderij in grijs op papier, 50 x 38 c.M.
Get.: Rembrandt f. 163. (Volgens Bode
als 1633 te leven). Amsterdam, Collectie
Six. Bode 212. H. 14.

Jozef verhaalt zijn droomen aan
O.T. 4 3
zijn broeders
Ets. 110 x 83 m.M. Get.: Rembrandt.
f. 1638. B. 37. Hind 160.

Jozef met zijn broeders bij de
0 T 41
kudde
T. 200 x 293 m.11. Budapest. Nationaal
Museum. H. 1369.

Jozef wordt in den kuil geO.T. 45
worpen
T. 160 x 166 m.111. Den Haag, Hofstede
de Groot. H. 1249.

Jozef wordt door zijn broeders
0.T. 46
verkocht
T. 172 x 267 m.M. H. 1076.

Jozef aangeklaagd door de vrouw
O.T. 52
van Potiphar
Schilderij op dock, 105 x 97 c.M. Get.:
Rembrandt f. 1655. Bode 401. H. 18.

Jozef legt in de gevangenis
O.T. 53
droomen uit
T. 156 x 89 m.M. Amsterdam. H. 1159.
Volgens Lilienfeld + 1650/55.

Jozef legt den koning zijn droom
O.T. 56
uit
T. 171 x 255 m.M. Budapest. Nationaal
Museum. H. 1370.

Jozef verdeelt koren in Egypte
O.T. 57
T. 317 x 404 m.M. (in zwart krijt).
Get.: Rembrandt f. Weenen, Albertina.
H. 1402. Op twee vellen papier. 1630-35.

Jozef, zie ook Ruben . . . . O.T. 47
Jozef, zie ook Jezus N.T 20, 27
Jozua, zie Mozes

O.T. 74

Juda begeert Benjamin van Jakob
O.T. 61
T. 174 x 243 m.M. Weenen, Albertina.

Judas. Het verraad van, zie Jezus
N.T. 78
Judas voor de hoogepriesters en
oudsten
N.T. 85
Teekening.

ManOah en zijn vrouw door den
engel verlaten ...... 0.T. 79
Schilderij op doek, 242 x 283 c.M. Get.:
Rembrandt f. 1641. Dresden. Bode 243.
H. 27. Schetsen, die hiertoe behooren in
Dresden en Berlijn (zie boven).

Judas werpt de zilverlingen voor
de hoogepriesters N.T. 85

Maria, de boodschap van den
engel aan
N.T. 2

Doek. 77 x 101 c.M. Tweemaal een monogram. Parijs, Schickler. Bode 10. H. 123.
1625-1630. Word reeds in 1631 zeer geprezen door Huygens.

Maria bezoekt Elisabet N.T. 4

Judith voor de tent van
Holofernes
0.T.152
T. 162 x 170 m.M. Berlijn. H. 18. Aldaar
en bij Lilienfeld betiteld als „Sara voert
Hagar naar Abraham". Wickhoff stelde
dozen titel vast (Serninarstudien).

De zegezang van Judith 0.T.156
T. 237 x 190 m.M. Londen. Brit. Museum.
Hind, Catalogue I, bldz. 37, No. 90.
± 1650-1660.

Kamerling van Moorenland , hoop
van den
N.T. 121
Ets. 180 x 213 m.M. Get.: Rembrandt
f. 1641. B. 98. Hind 182. De etsplaat
(bijna zonder droge naaldcorrecties) bestaat nog.

Knecht, de onbarmhartige, zie
gelijkenis
N.T. 49
Laban voert Lea tot Jakob 0.T. 35
T. 144 x 115 m.M. Chatsworth. H. 828.

Laban bij den schapenscheerder,
O.T. 37
T. 188 x 293 m.M. Weenen, Albertina.

Lazarus, opwekking van, zie
Jezus
N.T. 45, 47
Lot, De mannen van Sodom voor
het huffs van
O.T. 11
T. Parijs, P. Thureau-Dangin.

Lot en de zijnen verlaten Sodom
O.T. 12
T. 192 x 245 m.M. Parijs. Bibl. Nationale.
H. 584. 1650-1660.

Lot en zijn dochters . . . . O.T. 13

T. 319 x 275 m.M. H. 777.
Eiken paneel, 56 x 47 c.M. Get.: Rembrandt 1640. Grosvenor House. Bode
241. H. 74.

Maria Magdalena, zie Jezus.
N.T. 106-107-108-109
Moeder met Bijbel .... 0.T.VIII
Op mahoniehout. 405 x 317 c.M. Get :
Rembrandt f. 1648? London, Earl of
Ellesmere. Bode 325.

Mordechai ontvangt eerbetoon
O.T. 129
Ets 174 x 215 m.M. B. 40. Hind 172.
± 1640. Coppier noemt doze ets een van
de mooiste van Rembrandt.

Mozes wordt gevonden door de
dochter van Farao. . . . O.T. 69
Schilderij op doek, 47 x 59 c.M. Philadelphia, Johnson. Bode 195. H. 23. De schilderij (± 1635) was waarschijnlijk oorspronkelijk niet ovaal.

Mozes en de brandende braamstruik
O.T. 70
T. 176 x 242 m.M. London, Heseltine.
H. 985. 1655-60.

Mozes verbrijzelt de tafelen der
wet
0.T. 72
Schilderij op linnen. 167 x 135 c.M. Get.:
Rembrandt f. 1659? Berlijn, Kaiser
Friedrich Museum. Bode 409. H. 25.

Mozes wijdt Jozua tot zijn opvolger
O.T. 74
T. 211 x 181 m.M. Den Haag, Hofstede
de Groot. H. 1252.

Nathan, de profeet bij David
O.T. 113
T. 146 x 173 m.M. Berlijn j 1660.
H. 34.

Ets van Van Vliet naar een schilderij van
Rembrandt, dat verloren is gegaan. Dit
schilderij was van 1631.
Lot, De dronken
O.T. 14
T. 251 x 189 m.M. Get. : Rembrandt f. 1633.
Frankfurt a. M. Staedelsches Institut.
H. 324. Vgl. ets van Van Vliet pg. 13.

Overspelige vrouw, zie Jezus
N.T. 68, 69, 70
Petrus' wonderbare vischvangst
N.T. 34

ManOah en zijn vrouw door den
engel verlaten
O.T. 78

T. 180 x 192 m.M. H. 778. + 1650. Een
volkomen gelijke copie in het Brit. Museum
to Londen. Vgl. Hind. bldz. 55, 57.

T. 179 x 191 m.M. Berlijn. H. 31, Misschien uit denzelfden tijd als de Tobia
in het Louvre (1637).

Petrus gaat tot Jezus, die op het
water wandelt, zie Jezus N.T.35
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Petrus bij het vuur met de
N.T. 80
soldaten
Schilderij op koper, 22 x 17 c.M. Met
monogram en jaartal 1628. Bode 5. H. 333.
Aldaar ale „Soldaten bij het wachtvuur".

Petrus, de verloochening van
N.T. 81

Rebekka, zie Eliezer O.T. 25-26
Rembrandt. Zelfportret op ongeveer 55-j arigen leeftijd. O.T. V
Schilderij op doek. 77 x 65 c.M. + 1659.
Bode 92

Doek. 153 x 168 c.M. Get.: Rembrandt f.
Bode 405. H. 121. ± 1656.

Rembrandt. Zelfportret op ongeveer 22-j arigen leeftijd. Achter
titel N.T.

Petrus' berouw ...... N.T. 82

Schilderij op koper. 14 x 12 c.M. Bode
549. J 1631.

Schilderij op eikenhout. 58 x 33 c.M.
Met monogram en jaartal 1631. Bode 41.
H 122.

Petrus, het droomgezicht van
N.T. 123
T. 180 x 195 m.M. Munchen, Graphische
Sammlung. H. 396. j 1650-55.

Petrus' bevrijding uit de gevanN.T. 124
genis
T. 195 x 221 m.M. Frankfurt a. Main.
Staedelsches Institut. H. 333. Uit een
late periode.

Petrus' bevrijding uit de gevanN.Y. 125
genis
T. 180 x 211 m.M. Weenen, Albertina.
H. 1425.

Pilatus wascht zich de handen
N.T. 86
voor het y olk
Schilderij op linnen. 129 x 165 c.M.
New-York. B. Altmann. Bode 532.
H. 129. Uit een late periode.

Profeet, door leeuwen verscheurd
O.T. 117
T. 137 x 204 m.M. Parijs, Louvre.
H. 597.

Rafael verlaat het gezin van
O.Y. 179
Tobia
T. 192 x 272 m.M Weenen, Albertina.

Rafael verlaat het gezin van
O.Y. 180
Tobia
Schilderij op eikenhout. 68 x 52 c.M. Get.:
Rembrandt f. 1637. Parijs, Louvre. H. 70.

Raguel omarmt den jongen Tobia
O.T. 172
T. Meestal beschouwt men dit blad als
het afscheid van Tobia van zijn ouders.
P. Buberl stelde in Wickhoffs Seminarstudien vast, dat, wijl er twee vrouwen
aanwezig zijn, de begroeting van Raguel
met Tobia is uitgebeeld. Maar wijzen niet
de hond en de naar de deur gewende
gestalte van den engel (zonder vleugels)
op een afscheid?

Raphael, Madonna (De z.g. madonna uit het huis Alba)
O.T. XXIV
Schilderij op doek. 95 c.M. in middellijn.
-I-- 1508.

140

Rentmeester, gelijkenis van den
onrechtvaardigen, zie gelijkenis
N.T. 63
Ruben vindt Jozef niet meer
O.Y. 47
in den put
T. Frankfurt a. Main. Staedelsches
Institut.

Ruth, Boaz stort gerst in den
mantel van Ruth uit 0.T. 91
T. 126 x 143 m.M. Den Haag, Hofstede
de Groot. H 1254.

Salomo 's rechtspraak .. O.Y. 115
T. 198 x 305 m.M. Dresden. Niet van
Rembrandt. Zelfde teekening in Londen,
Brit. Museum. Vgl. Hind, Catalogue I,
bldz. 49. No. 142.

Samaritaan, de barmhartige, zie
N.T. 52-56
gelijkenis
Saul laat zich in zijn zwaard
O.T. 106
vallen
T. 173 x 210 m.M. Dresden. H. 205.
+ 1655.

Simeon, zie Jezus ..

N.T. 12-13

Simson verscheurt een leeuw
O.T. 81
T. 177 x 260 m.M. Dresden. H. 203.
± 1650.

Simson's bruiloftsmaal O.Y. 82
Sch. op linnen. 126 x 175 c.M. Get. :
Rembrandt f.1638. Dresden.Bode222.H .30.

Simson bedreigt zijn schoonO.T. 83
vader
Sch. op doek. 156 x 129 c.M. Get.:
Rembrandt ft. 163. (Volgens Bode 1635).
Berlijn, Kaiser Friedrichs-Museum. Bode
210. H. 3.

Simson. Delila doet Simson de
haren afscheren . . . . O.Y. 86
Sch. op eikenhout. 60 x 49 c.M. Met monogram en jaartal 1628. Berlijn, Kaiser
Friedrichs-museum. Bode 6. H. 32.

Simson slaapt bij Delila O.T. 87
T. 72 x 87 m.M. Leiden, Prentenkabinet
H. 1341.

Simson wordt overweldigd en
blind gemaakt ...... 0.T. 88

De jonge Tobia met den Engel
aan den Tiger ...... 0.T. 168

Schilderij op doek. 238 x 287 c.M. Get.:
Rembrandt f. 1636. Frankfurt. Staedelsches Institut. Bode 211. H. 33.

Sch. op hout. 56 x 86 c.M. Londen.
National Gallery. H. 68a. J 1655.

Stephanus, steeniging van

N.T. 120
Ets. 95 x 85 m.M. Get.: Rembrandt
f. 1635. B. 97. Hind 125. De plaat bestaat nog.

Suzanna door twee rechters in
verzoeking gebracht O.T. 185
T. (rood krijt) 235 x 364 m.M. Berlijn
H. 45. Geteekend met monogram. Op de
achterkant eenige zakelijke notities van
Rembrandt. Copie van een werk van
Rembrandts leeraar Lastman. Vgl. Freise,
Lastman, Leipzig 1911. 1630-35.

Suzanna door twee rechters in
verzoeking gebracht O.T. 186
Eiken paneel. 76 x 91 c.M. Get.: Rembrandt f. 1647. Berlijn. Kaiser Friedrich
museum. Bode 322. H. 55.

De jonge Tobia verschrikt van
den visch
O.T. 169
Schilderij op eikenhout. 77 x 67 c.M.
Glasgow, Corporation Art Gallery. Bode
344. H. 68. + 1655.

De jonge Tobia verschrikt van
den visch
O.T. 170
T. 205 x 273 (van onderen een strook
van 2 c.M. breedte toegevoegd). Berlijn.
H. 40. Zooals vele andere Tobiasteekeningen + 1645.

De jonge Tobia Brij pt den visch
op bevel van den Engel uit
het water
O.T. 171
T. 219 x 181 m.M. Den Haag. Hofstede
de Groot. H. 1265.

De jonge Tobia wordt door
Raguel omarmd, zie Raguel

O.T. 172

Thomas, zie Jezus . . . . N.T. 111

De blinde Tobia wil zijn zoon
tegemoet gaan
0.T. 176

De blinde Tobia bij zijn vrouw

Ets. 161 x 129 m.M. Get.: Rembrandt
f. 1651. B. 42. Hind 252. Ets zonder
droge naald.

O.T.

159
Sch. op eikenhout. 41 x 53 c.M. Get.:
Rembrandt f. 1650. Bode 331. H. 65.

De blinde Tobia hoort het blaten
van de geit
0.T
O.T. 160
Sch. op onbekend buitenlandsch hout,
20 x 27 c.M. Get.: Rembrandt f. 1645.
Berlijn, Kaiser Friedrich Museum. Bode
249. H. 64.

De jonge Tobia neemt afscheid

O.T. 163
Sch. op linnen 63 x 75 c.M. Bode 593.
H. 62. ± 1660.
De jonge Tobia maakt zich
gereed voor de reis 0.T. 164
T. 191 x 172 m.M. Amsterdam. H. 1164.

De oude Tobia spreekt met den
engel
O.T. 165
T. 185 x 143 m.M. Amsterdam. H. 1163.

De jonge Tobia door den engel
geleid
O.T. 166
T. 215 x 202 m.M. Weenen, Albertina,
H. 1408.

De jonge Tobia geneest de blindheid van zijn vader O.T. 177
Sch. op eikenhout. 48 x 39 c.M. Get.:
Rembrandt f. 1636. Bode 216. H. 69.
Oude copie in Brunswijk.

De jonge Tobia geneest de blindheid van zijn vader O.T. 178
T. 210 x 170 m.M. H. 815.

Tobia, zie Rafael O.T. 179-180
Wijzen uit het Oosten, zie Jezus
N.T. 18
Zacharias, een Engel verschijnt
aan
N.T. 1
T. 197 x 279 m.M. Dresden. H. 209.
1650-1660.

Zacharias schrijft den naam van
Johannes op een schrijftafelje
N.T. 5
T. Parijs, Louvre.

Zondeval

De jonge Tobia met den engel
aan den Tiger ...... 0.T. 167

O.T. XXXIV
Ets. 161 x 116 m.M. Get.: Rembrandt
f. 1638. B. 28. Hind. 159. Afbeelding
naar het tweede stadium.

Sch. op linnen. 86 x 74 c.M. Berlijn,
Kaiser Friedrich Museum. H. 67. Vroeger
aan Govert Flinck toegeschreven.

Zoon, De verloren, zie gelij kenis
N.T. 57-61
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